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الملخص العام

الملخص العام ألعمال الدورة
-1

افتتاح الدورة )البند  1من جدول األعمال(

عقدت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASفي أنطاليا ،تركيا ،في الفترة  26-20تشرين
1.1
الثاني /نوفمبر  ،2013في فندق ريكسوس داونتاون في انطاليا .وبدأت مراسم حفل االفتتاح في الساعة العاشرة صباحا ً
من يوم األربعاء الموافق  20تشرين الثاني /نوفمبر .2013
ورحب الدكتور  ،Michel Bélandرئيس لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASبالمشاركين في الدورة السادسة
1.2
ّ
عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASوافتتح االجتماع بتقديم أعضاء لجنة المنصة الموقرين ،السيد ،Ismail Günes
مدير عام مرفق األرصاد الجوية للدولة التركية ) (TSMSوالممثل الدائم لتركيا لدى المنظمة )(WMO؛ والسيد ،Jerry Lengoasa
نائب األمين العام للمنظمة )(WMO؛ والدكتور  ،Lütfi Akcaوكيل وزارة شؤون األحراج والمياه.
وقدم الدكتور  Michel Bélandالشكر إلى حكومة تركيا ومرفق األرصاد الجوية للدولة التركية )(TSMS
1.3
على استضافة االجتماع وعلى الترتيبات الممتازة التي ستكفل نجاح دورة اللجنة.
وأشار السيد  ،Ismail Günesإلى أھمية خدمات الطقس والخدمات ذات الصلة الدقيقة والموثوقة في دعم
1.4
سالمة الحياة والممتلكات وتعزيز جودة حياة المواطنين .وقدم السيد  ،Ismail Günesعرضا ً عاما ً لالستثمارات التي
خصصھا مرفق األرصاد الجوية للدولة التركية ) (TSMSلنظم الرصد ،ودمج البيانات اآلتية من مصادر مختلفة،
ّ
وسلط السيد Ismail
واستخدام تقنيات االتصاالت الجديدة لضمان حصول المستخدم النھائي على الخدمات والمنتجات.
 Günesالضوء على المساھمات اإلقليمية والعالمية التي قدمھا المرفق ) (TSMSفي سياق عمل المنظمة )(WMO
والمنافع التي وفرتھا ھذه المساھمة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوأعرب عن إيمانه بأن
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsيمكن أن تقدم مساھمات كبيرة لتلبية احتياجات المجتمعات
وأن على األعضاء أن يرفعوا التحديات ذات الصلة.
وأعرب السيد  ،Jerry Lengoasaنائب األمين العام للمنظمة ) (WMOعن تقديره ،باسم المنظمة )،(WMO
1.5
للحكومة التركية ،وخاصة مرفق األرصاد الجوية للدولة التركية ) ،(TSMSللتسھيالت الممتازة والدعم المقدم للدورة،
بما في ذلك تنظيم المؤتمر الفني بشأن "التصدي لعوامل اإلجھاد البيئي في القرن الحادي والعشرين" ،الذي عقد في
الفترة  19-18تشرين الثاني /نوفمبر  2013في نفس مقر الدورة .وأثنى كذلك على دور مرفق األرصاد الجوية للدولة
التركية ) (TSMSكمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) .(WMOوقد استفاد العديد من الخبراء العلميين حول العالم من
ھذا التدريب في مجموعة واسعة من المجاالت المرتبطة بوالية المنظمة ) .(WMOوأضاف أن المنظمة وأعضاءھا
يعربون عن امتنانھم لمرفق األرصاد الجوية للدولة التركية ) (TSMSوموظفيه للدعم المتواصل الذي يقدمونه لبرامج
المنظمة ) (WMOوأنشطتھا.
وأعرب السيد  Jerry Lengoasaعن امتنانه للدكتور  Bélandلقيادته اللجنة ) (CASولألعمال التي أنجزھا
1.6
خالل فترة ما بين الدورتين منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة ،المعقودة في جمھورية كوريا في تشرين الثاني /نوفمبر
 .2009كما قدم الشكر لفريق اإلدارة ولجنتي التوجيه المشتركتين ) (JSCsالتابعتين للجنة ) (CASولجميع الخبراء الذين
أسھموا في األفرقة العاملة المختلفة واللجان االستشارية العلمية وأفرقة الخبراء .وأخذ علما ً مع الشكر بمشاركة ممثلي
أعضاء المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة والمندوبين في االجتماع.
ّ
وشدد السيد  Jerry Lengoasaعلى أن اللجنة استفادت من بصيرة وحكمة مجموعة واسعة من الخبراء
1.7
ً
العلميين التابعين لألعضاء .وقدم ھؤالء الخبراء مجتمعين مساھمة ھائلة في الدفع قدما بعلوم الغالف الجوي ،ال سيما
من خالل عمل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
ولفت السيد  Jerry Lengoasaإلى أن الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASتنعقد في
1.8
وقت من تاريخنا مفحم بالتحديات ومثير لالھتمام .فقد تخطى عدد سكان األرض  7ماليين نسمة ،يعيش أكثر من نصفھم
في المناطق الحضرية ،وھو توجه آخذ بالتنامي سيفضي إلى ظھور مدن كبرى جديدة وزيادة عددھا حول العالم.

2

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي

وأضحت الحاجة إلى االستخدام األمثل للموارد والطاقة ،وحماية البيئة ،أمراً محوريا ً لضمان مستقبل مستدام .وأضحت
البشرية أكثر عرضة لظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،وصارت األدلة على مسؤولية البشر في تغير المناخ أقوى من
أي وقت مضى .ويشكل توفر خدمات جديدة ومحسنة للطقس والمناخ والخدمات ذات الصلة التي تقوم على بيانات
ومبادئ علمية سليمة أمراً حاسما ً للمستقبل.
وفي الختامّ ،
حث نائب األمين العام المندوبين على أن يضمنوا ،من خالل مداوالتھم ،إقامة صالت قوية
1.9
بين عمل اللجنة وأولويات المنظمة ) (WMOللفترة المالية  ،2019-2016عند بروزھا .واعتبر أن ھذا األمر شديد األھمية
اليوم بعد أن ُ
اعترف بالبحث كعامل تمكين مھم لتأمين منافع ملموسة ضمن أولويات المنظمة.
ّ
وشدد على أھمية نقاشات الدورة في
ورحب الدكتور  Lütfi Akcaبجميع المشاركين باسم الحكومة التركية.
1.10
ّ
ً
ظل األضرار والخسائر في األرواح الھائلة التي شھدتھا الفليبن مؤخرا بسبب إعصار ھايان ،وأعرب لوفد الفلبين باسم
الشعب التركي عن أسفه العميق لما حدث .وأضاف الدكتور  Lütfi Akcaأنه لمن دواعي سروره استضافة مندوبي لجنة
علوم الغالف الجوي ) (CASمن مختلف البلدان والثقافات ،الذين يجتمعون لھدف مشترك ،أال وھو خدمة البشرية من
ّ
وشدد
خالل الحد من المخاطر التي تتسبب بھا الظروف الجوية والبيئية المتطرفة ،وتأمين عالم مستدام لألجيال القادمة.
على أھمية التوصل إلى وعي عالمي لھذا الھدف والتعاون لتحقيقه .واختتم متمنيا ً للجنة دورة مثمرة.

-2

تنظيم الدورة )البند  2من جدول األعمال(

2.1

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد )البند  2.1من جدول األعمال(

عمالً بالمواد  20إلى  23من الالئحة العامة ،أخذت اللجنة علما ً بتقرير ممثل األمين العام ،وأقرته باعتباره التقرير األول
الخاص بأوراق االعتماد.
2.2

إقرار جدول األعمال )البند  2.2من جدول األعمال(

أقر جدول األعمال المشروح المقترح بصيغته الواردة في الوثيقة ) CAS-16/Doc. 2.2(2دون تعديالت ،على أساس أنه
يمكن في أي وقت خالل الدورة إدخال إضافات أو تعديالت عليه.
2.3

إنشاء اللجان )البند  2.3من جدول األعمال(

عمالً بالمواد من  23إلى  32من الالئحة العامة ،قررت الدورة إنشاء لجنة ترشيحات ولجنة تنسيق .وتألفت لجنة
الترشيحات من الدكتور ) Jörg Klausenالرئيس ،سويسرا( ،ومن المندوبين الرئيسيين من أعضاء اللجنة التالي ذكرھم:
كندا واليابان وجنوب أفريقيا .وتتألف لجنة التنسيق من رئيس اللجنة ،وممثل األمين العام ،وممثل البلد المضيف،
ورؤساء اللجان العلمية المشتركة المعنية بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي والبرنامج العالمي لبحوث الطقس،
إضافة إلى أعضاء مدعوين حسب االقتضاء .ووافقت اللجنة على أن تجري أعمال الدورة في جلسات عامة .وسيرأس
الجلسة العامة رئيس اللجنة ،وستنظر في بنود جدول األعمال  1و 2و 4.1و 6.1و 9إلى  ،14بينما سيرأس رئيس اللجنة
العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس الدكتور  ،Brunetالجلسة العامة التي ستنظر في البندين 5
و ،8.1والبروفيسور  ،Hovرئيس الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتلوث البيئي وكيمياء
الغالف الجوي الجلسة العامة التي ستنظر في البندين  7و .8.2إضافة إلى ذلك ُ
طلب إلى الدكتور  Andy Brownأن يرأس
الجلسة الخاصة بالبند  4.2والبروفيسور  Carmichaelالجلسة الخاصة بالبند .6.2
2.4

المسائل التنظيمية األخرى )البند  2.4من جدول األعمال(

اتفقت اللجنة على مواعيد عمل الدورةُ .
واتفق على أنه من غير الضروري إعداد محاضر للجلسات العامة نظراً للطبيعة
الفنية للمناقشات الدائرة في الدورة .وعمالً بالمادة  3من الالئحة العامة ،وافقت اللجنة على تعليق تنفيذ المادة  110طوال
مدة الدورة.
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األنشطة المضطلع بھا والتقدم المحرز منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي
)البند  3من جدول األعمال(
تقرير رئيس اللجنة )البند  3.1من جدول األعمال(

قبلت اللجنة تقرير الرئيس ،الدكتور  ،Michel Bélandمع اإلشارة إلى التقدم الكبير المحرز في فترة ما بين
3.1.1
الدورتين بشأن األولويات التي حددتھا الدورة الخامسة عشرة للجنة ،وأشادت على وجه الخصوص بالمبادرات التي
اتخذتھا لتعزيز األنشطة الجديدة التي تتواءم مع ورقات الرؤية الخمس المستند إليھا لتحديد األولويات لفترة ما بين
الدورتين ،وورقات الرؤية ھي:
)أ(

تعزيز الصالت فيما بين التنبؤات والخدمات الخاصة بالمناخ والطقس والماء والبيئة والترويج لھا،
وتعزيز ھذه المفاھيم في إطار اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ب(

تعزيز نظم التنبؤ اإلقليمية من خالل نظم النمذجة ذات االستبانة العالية جداً المدعومة من نظم الرصد
الجديدة وتقنيات تمثل البيانات وتحديد البارامترات والتحقق والتقنيات العددية؛

)ج(

تعزيز الرصدات والتنبؤات وتقديم الخدمات البيئية )الكيميائية( من خالل تقديم الرصدات الكيميائية في
الوقت شبه الحقيقي ،وإقامة صالت مع نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالتركيز مجدداً على نظم المعلومات المحسنة الخاصة بغازات االحتباس
الحراري واحتياجات البيئات الحضرية؛

)د(

بدء مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPلدعم النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSتحت قيادة
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )،(EC-PORS
بوصف ھذا المشروع إرثا ً للسنة القطبية الدولية ) (IPYوتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية
التنبؤ ) (THORPEXبعد انتھائھا في عام 2014؛

)ھـ(

تعزيز التعاون في مجال المحيطات فيما يتعلق بالطقس والمناخ ،والذي يمثل أيضا ً عنصراً محوريا ً
لمشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية ) (S2Sالذي استھله مؤخراً البرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPبالمشاركة مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPبما في ذلك التجربة )،(THORPEX
والمشاركة المستمرة في فريق الخبراء المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية )،(GESAMP
والتركيز بشكل متزايد على االقتران بين عناصر نظام األرض في نظم النمذجة والتنبؤ.

وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمشاركة الرئيس بنشاط في التجربة ) ،(THORPEXخاصة لكفالة االنتقال
3.1.2
السلس الذي يستند إلى اإلنجازات التي ستكون التجربة قد حققتھا عند انتھائھا في نھاية عام  .2014وأشارت اللجنة إلى
التوجيھات البناءة التي قدمھا الرئيس وفريق اإلدارة التابع للجنة بشأن المشاريع الخلف الثالثة وھي مشروع التنبؤات
دون الفصلية إلى الفصلية ) (S2Sومشروع التنبؤات القطبية ) (PPPاللذان يشارك فيھما البرنامج ) ،(WCRPوالمشروع
األحدث عھداً للتنبؤ بالطقس شديد التأثير ).(HIW
وأشارت اللجنة إلى مشاركتھا النشطة ،التي أسھم في تحقيقھا الرئيس ،في إنشاء اإلطار ) (GFCSوالسيما
3.1.3
من خالل كفالة االعتراف بإسھاماتھا ،من خالل البرنامج ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
في ركائز اإلطار ) (GFCSالخاصة بالرصد والمراقبة والبحوث والنمذجة والتنبؤ .وأشادت اللجنة أيضا ً بالمشروع
) (S2Sوالمشروع ) (PPPوالنظم المتكاملة ،واقترحت نظم معلومات غازات االحتباس الحراري ) (IGISباعتبارھا
إسھامات جوھرية لتعزيز الخدمات المناخية في ظل اإلطار ).(GFCS
وثمنت اللجنة إسھامات الرئيس في تحسين تنسيق أنشطتھا مع اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية.
3.1.4
َّ
وسلمت اللجنة بأن العدد المتزايد لمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsوالمشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ )(FDPs
يوفر آلية مصممة من أسفل إلى أعلى يمكن أن تستفيد من خاللھا احتياجات البحوث اإلقليمية من مشاركة اللجنة،
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والسيما البرنامج ) .(WWRPكما أن فرص التدريب التي يتيحھا مركز التدريب والتعليم التابع لبرنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GAWTECوالتي تتفضل ألمانيا بدعمھا ،والمبادرات اإلقليمية لبرنامج بحوث األرصاد الجوية في
بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GURMEتوفر فرصا ً مماثلة من قاعدة الھرم إلى
أعلى يمكن أن يستفيد منھا األعضاء فيما يتعلق بالبرنامج ).(GAW
وأشارت اللجنة إلى تركيز الرئيس بشكل مستمر على مسألة التوازن بين الجنسين في ھياكل عمل اللجنة،
3.1.5
وعلى تقديم إحصاءات جنسانية لتتبع التقدم المحرز .وسلمت اللجنة بإحراز بعض التقدم في ھذا الصدد وذكرت نفسھا
بضرورة بذل جھود متواصلة لكفالة أن تستفيد اللجنة وأنشطتھا من العدد المتزايد من النساء العلميات من ذوات السمعة
العالمية الناشطات في مجال علوم الغالف الجوي.
كما أشارت اللجنة إلى التقدم المحرز الذي أبلغه الرئيس بشأن المجاالت الرئيسية التي ُأسندت إليه في
3.1.6
الدورة الخامسة عشرة للجنة وھي (1) :تنفيذ مشروع سنة الحمل الحراري المداري والعمل على استكماله بنجاح؛
) (2توسيع نطاق برامج بناء القدرات لتشمل البلدان النامية التي تقدم أدلة فعلية على إحراز تقدم وتحقيق إنجازات؛
) (3االرتقاء باللجنة العلمية المشتركة المعنية بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (JSC-WWRPلتحظى باالحترام
والتقدير الدوليين ،مع مالحظة أن التغييرات في اختصاصاتھا واالستعراض المقترح سيساعدان في ھذا الصدد؛
) (4تقديم أدلة على إحراز تقدم فعلي ناتج عن تنفيذ إستراتيجية مشتركة في مجال األرصاد الجوية الھيدرولوجية تشمل
برامج ذات صلة للجنة ) (CASوللجان األخرى؛ ) (5تنفيذ مبادرة شاملة تتعلق بنوعية الھواء تشمل جميع المجاالت
البرنامجية للجنة ،بما في ذلك الجوانب اإلقليمية؛ ) (6تقديم أدلة على إحراز تقدم في تعزيز ترتيبات الحوكمة في اللجنة،
والسيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق المشاركة والمساواة بين الجنسين ،ووضع خطط تشمل نتائج متوقعة ومؤشرات أداء
من أجل أن تنظر فيھا الدورة المقبلة للجنة.
3.1.7

وأعربت اللجنة عن تقديرھا للرئيس لقيادته المتفانية والحكيمة للجنة على مر السنوات الثماني الماضية.

3.2

تقرير مدير فرع بحوث الغالف الجوي والبيئة ) (AREالتابع إلدارة البحوث )) (RESالبند  3.2من جدول
األعمال(

أشار االتحاد إلى تقرير مدير فرع بحوث الغالف الجوي والبيئة ) (AREالتابع إلدارة البحوث ) (RESالذي
3.2.1
يسلط الضوء على التعاون الوثيق واألدوار التكاملية بين اللجنة واألمانة .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لھذا التعاون الذي
ساھم منذ انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة ) (CASفي إحراز تقدم كبير في البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRPبما في ذلك تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوبرنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GAWبما في ذلك مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة
العالمية للغالف الجوي ).(GURME
وبالنظر إلى التوجه اإلستراتيجي العام للمنظمة ) ،(WMOأشارت اللجنة مع التقدير إلى تعزيز وتنفيذ
3.2.2
األنشطة ذات الصلة باللجنة ) (CASوالمرتبطة باألولويات اإلستراتيجية الخمس للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الحالية.
ويتصل ثالث أولويات من ھذه األولويات الخمس ،وھي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRاتصاالً وثيقا ً باللجنة ) ،(CASوعلى وجه
التحديد فيما يتعلق بما يلي:
)أ(

المشروع البحثي المشترك بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) (WCRPللتنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية )(S2S؛

)ب(

المشروع البحثي للتنبؤات القطبية ) (PPPالتابع للبرنامج ) (WWRPوالذي يتصل اتصاالً قويا ً بمبادرة
إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج )(WCRP؛

)ج(

إعداد نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري )(IGIS؛
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)د(

المبادرة الجديدة الخاصة بالمدن الكبرى والتجمعات الحضرية الكبيرة؛

)ھـ(

المشروع الجديد الخاص بالطقس شديد التأثير الذي يركز على تحسين التنبؤات في النطاقات الزمنية
القصيرة والتنبؤات عالية االستبانة.

وأقرت اللجنة مع االرتياح بالدعم الذي قدمته األمانة ألنشطة واجتماعات فريق اإلدارة التابع للجنة،
3.2.3
وللجنة العلمية المشتركة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخـاص بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف
الجوي ) ،(JSC OPAG EPACواللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )،(JSC WWRP
واألفرقة العاملة وفرق الخبراء واألفرقة االستشارية العلمية ).(SAGs
ُ
وأبلغت اللجنة بأن األمانة قد تعھدت بكفالة إدراج العناصر ذات الصلة من األفرقة العاملة التابعة للتجربة
3.2.4
) (THORPEXفي الھيكل المقبل للبرنامج ) (WWRPلكي يتواصل بعد انتھاء التجربة ) (THORPEXفي عام  2014الزخم
البحثي الذي حققته.
4

التقدم المحرز في إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPواتجاھه المستقبلي )البند
من جدول األعمال(

4.1

تقرير رئيس اللجنة العلمية المشتركة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص
بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )) (JSC OPAG-WWRPالبند  4.1من جدول األعمال(

4

تلقت اللجنة تقرير رئيس اللجنة العلمية المشتركة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
4.1.1
الخاص بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(JSC OPAG-WWRPالدكتور  ،Gilbert Brunetبشأن أنشطة البرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالمتوائمة مع الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
التابع للمنظمة )) 2017-2009 :(WMOالوثيقة الفنية للمنظمة رقم  .(1505ويسلط التقرير الضوء على األھداف الطويلة
المدى للبرنامج ) ،(WWRPوھي:
)أ(

تحسين السالمة العامة واإلنتاجية االقتصادية عن طريق التعجيل بالبحوث الخاصة بالتنبؤ بالطقس الشديد
التأثير؛

)ب(

التدليل على التحسنات في التنبؤ بالطقس ،مع التركيز على الظواھر الشديدة التأثير ،من خالل استغالل
التقدم المحقق في الفھم العلمي وتصميم شبكات الرصد وتمثل البيانات وأساليب النمذجة ونظم المعلومات؛

)ج(

تحسين فھم العمليات التي تحدث في الغالف الجوي والھامة للتنبؤ بالطقس ،من خالل تنظيم برامج بحثية
مركزة )مثل الخطة اإلستراتيجية للبرنامج ) ،(WWRPومشاريع البحث والتطوير )((RDPs؛

)د(

التشجيع على استغالل التقدم المحرز في نظم التنبؤ بالطقس لصالح برامج المنظمة ) (WMOوأعضائھا
)مثل المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ )((FDPs؛

)ھـ(

اإلبقاء على التركيز بقوة على فرص التدريب للعلميين من الشباب ،السيما من البلدان النامية ،لتشجيع
مزيد من البلدان على اإلسھام في التقدم البحثي واالستفادة منه.

وأعربت اللجنة عن تقديرھا إلسھامات وتفاني رئيس اللجنة العلمية المشتركة )،(JSC OPAG-WWRP
4.1.2
وأعضاء اللجنة ) ،(JSCوكذلك رؤساء وأعضاء األفرقة العاملة وفرق الخبراء التابعة للبرنامج ) ،(WWRPولما حققوه
من إنجازات ھامة في البرنامج ) (WWRPمنذ الدورة الخامسة عشرة للجنة ) (CASفي ) 2009إنشون ،جمھورية
كوريا( .فھذه األفرقة العاملة وفرق الخبراء تضم خبرات في مجاالت واسعة النطاق ذات صلة بتقييم حالة أساليب تعديل
الطقس ،وتحسين الفھم العلمي بشكل منتظم ،وتحسين مھارات التنبؤ بظواھر الطقس ،السيما فيما يتعلق بالظواھر
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الشديدة التأثير ،وتحديد إجراءات علمية لتقييم التنبؤات ،كما تكفل ھذه األفرقة العاملة وفرق الخبراء االستخدام
االجتماعي االقتصادي لھذه الخبرات.
وأشارت اللجنة إلى إعداد أو استكمال عدد من مشاريع البحث والتطوير ) (RDPsوالمشاريع اإليضاحية
4.1.3
في مجال التنبؤ ) ،(FDPsمثل المشروعين ) (RDPsالخاصين ببحيرة فيكتوريا وحوض نھر البالتا اللذين يركزان على
آثار الحمل الحراري وآثار البحيرة واآلثار الطوبوغرافية؛ والمشروع ) (FDPالخاص بأماكن وصول أعاصير التيفون
إلى البر ومشروع تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ الذي يركز على اختبار
واستخدام نواتج تجريبية جديدة لتنبؤ المجموعات المتعددة النماذج؛ وتجربة األمطار الموسمية في جنوبي الصين ،والتي
تستھدف ظواھر األمطار الغزيرة ،بما في ذلك قياسات نظم النطاقات المتوسطة .ومن بين اإلنجازات األخرى اختبار
وتنقيح أساليب التنبؤ اآلني بالطقس الشتوي خالل المشروع ) /(FDPالمشروع )" (RDPالعلوم والتنبؤ اآلني بالطقس
األولمبي في فانكوفر في  "(SNOW V-10) 2010من أجل األلعاب األولمبية الشتوية في فانكوفر ،ومن أجل التنبؤ
والبحوث :المشروع ) /(FDPالمشروع ) (RDPفي مختبر  Sochiاألولمبي ) (FROST-2014لأللعاب األولمبية الشتوية
بمدينة  Sochiفي  ،2014والتي ُيعتزم إجراء نمذجة عالية االستبانة من أجلھا ،والتنبؤ اآلني المتكامل من خالل التحليل
الشامل – وسط أوروبا ) ،(INCA-CEوالمشروع اإليضاحي ) (FDPللتنبؤ اآلني من أجل السالمة العامة وإدارة المخاطر
في وسط أوروبا.
وأشارت اللجنة إلى بيان فرقة الخبراء المعنية بتأثير المناخ على األعاصير المدارية والتابعة للفريق
4.1.4
العامل المعني ببحوث األرصاد الجوية المدارية ) ،(WGTMRبشأن "األعاصير المدارية وتغير المناخ" ،كما أشارت إلى
نشرة مطبوعات الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) (BAMSبشأن التنبؤ بنظام األرض ،ومجموعة الكتب " Global
 ،"Perspectives on Tropical Cyclones and Global Monsoon Systemفضالً عن الوثائق التوجيھية بشأن تقييم
بارامترات السحب والبارامترات ذات الصلة والتحقق من التنبؤات باألعاصير المدارية .وشارك الفريق العامل التابع
للبرنامج ) (WWRPوالمعني بالتطبيقات البحثية االجتماعية واالقتصادية ) ،((WG SERAفي منتدى المنظمة ):(WMO
التطبيقات والفوائد االجتماعية واالقتصادية لخدمات الطقس والمناخ والماء .ويسھم ھذا الفريق العامل أيضا ً في نشر
كتاب عن تحديد القيمة االجتماعية االقتصادية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى مختلف حلقات العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية التي نظمھا البرنامج
4.1.5
) (WWRPكإسھام منه في تطوير القدرات وتشجيع النقاش العلمي العالمي .وقد غطت المواضيع المثارة في ھذه اللقاءات
األعاصير المدارية ونظم الموسميات وتعديل الطقس والتحقق من التنبؤات وتمثل البيانات والتنبؤ اآلني وعمليات
العواصف الرملية والترابية.
وأقرت اللجنة بالتقدم المحرز في األنشطة الراھنة والمزمعة للبرنامج ) ،(WWRPكما أقرت بنضجھا في
4.1.6
إطار مبادرة بحثية عالمية محكمة األركان .وأيدت اللجنة التعاون المتنامي بين البرنامج ) (WWRPوالبرامج األخرى
المشمولة برعاية مشتركة والتابعة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوبرنامج
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوكذلك مع منظمات دولية أخرى .وتشمل األنشطة تنفيذ المشروعين الخلف
لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ )) (THORPEXالتنبؤ دون الموسمي إلى الموسمي ،ومشروع
التنبؤات القطبية( ،وإعداد مشاريع بحث وتطوير ) /(RDPsمشاريع إيضاحية ) (FDPsجديدة ،مثالً لأللعاب األولمبية
الشتوية التي ُ
ستعقد في جمھورية كوريا في  .2018وأشارت اللجنة أيضا ً إلى األعمال التحضيرية للمؤتمر العلمي
العالمي المفتوح للطقس ،الذي سيعقد في مونت﷼ ،كندا في الفترة  21-16آب /أغسطس .2014
وأخذت اللجنة علما ً بالتطورات الجارية اآلن في خطة التنفيذ التي أعدتھا فرقة العمل المعنية بمشروع
4.1.7
الطقس الشديد التأثير ،باعتباره المشروع الخلف الثالث للتجربة ) ،(THORPEXوالذي يجري تحديد نطاقه وحدوده من
خالل مجموعة من المخاطر والتطبيقات المناظرة المتعلقة بالطقس ،والذي يشمل تنبؤات يتراوح مداھا من دقائق إلى
نطاقات زمنية أسبوعية ،ويكملھا عنصر تطبيقي اجتماعي اقتصادي قوي.
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أنشطة ومجاالت تركيز البرنامج العالمي لبحوث الطقس )) (WWRPالبند  4.2من جدول األعمال(

الحظت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوفقا ً للخطة
4.2.0.1
االستراتيجية لتنفيذ برنامج ) (WWRPالتابع للمنظمة ) 2017-2009 :WMOالوثيقة الفنية للمنظمة ) (WMOرقم .(1505
ّ
وسلمت اللجنة بدور البرنامج ) (WWRPفي الدفع قدما ً بقدرات المجتمع على التصدي لظواھر الطقس شديدة التأثير من
ّ
المركزة على تحسين دقة التنبؤات بالطقس ومھلتھا واستخدامھا .وأشار المجلس أيضا ً إلى الخطوات
خالل البحوث
الفعالة التي يتم اتخاذھا ضمن البرنامج ) (WWRPلضمان انتقال سلس ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXفي نھاية العام  .2014ودعمت اللجنة اإلجراءات المتخذة لتعزيز التعاون مع البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) (WRCPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرامج والمبادرات األخرى
التابعة للمنظمة ) (WMOمثل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPبغية ضمان تحقيق تكامل أفضل
للبحوث ولتحسين الفوائد التشغيلية التي قد تنجم عن نتائج البحوث الناضجة.
أعرب المجلس عن سعادته إلحاطته علما ً بأن اإلعداد لمؤتمر العلم المفتوح التابع للبرنامج العالمي
4.2.0.2
لبحوث الطقس ) ،(OSCالمزمع عقده من  16إلى  21آب /أغسطس  2014في مونت﷼ ،كندا ،يسير بخطى ثابتة ،وبأنه
تم إنشاء لجنة منظمة دولية ) (IOCوكيانات فرعية ذات تمثيل دولي واسع .وأشار المجلس إلى أن الموضوع الرئيسي
للمؤتمر ) (OSCيتمثل في التنبؤ السلس بنظام األرض :من الدقائق إلى األشھر؛ وبأنه سيكون ھناك تركيز قوي على
التطبيقات في قطاعات مھمة وعلى االنخراط النشط للعلماء في بداية مشوارھم المھني ،وال سيما العلماء من البلدان
النامية.
4.2.1

بحوث التنبؤ اآلني وبحوث التنبؤات المتوسطة المدى

الحظت اللجنة التقدم الذي أحرز ،بناء على التوصية الصادرة عن الدورة الثانية والستين للمجلس
4.2.1.1
التنفيذي ،في التفكير في برنامج بحث وتطوير ) (RDPفي إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبشأن
مستجمعات مياه بحيرة فكتوريا ،على أن يشمل منصة اختبار للحمالت الميدانية من أجل جمع البيانات ألغراض البحث
آن ً
معا،
بغية فھم ديناميات البحيرة للحد من الكوارث التي تأتي من الشاھقات المائية واألمواج والرياح والتي تؤثر في ٍ
على حركة النقل عبر البحيرة وصيادي السمك الذين يعتمدون على البحيرة لكسب قوتھم .وتقترح خطة المشروع
برنامجا ً ميدانيا ً مكثفا ً ،ومشاركة مرافق الطقس المحلية ،وجھات بحثية دولية واسعة لتطوير نظام التنبؤ اآلني لمنطقة
شرق أفريقيا وللتحقق من نظام تنبؤ آني مخصص ومناسب لشرق أفريقيا .وقد ھدفت إلى إثبات ،بالتعاون مع المشروع
المحسنة عبر بحيرة فكتوريا ،إلى
اإليضاحي ) (SWFDPلشرق أفريقيا ،كيف سيؤدي توفير خدمات إصدار اإلنذارات
ّ
زيادة مستويات األمان لألشخاص الذين يعتمدون على بحيرة فيكتوريا كسبيل لكسب الرزق .وتستطيع دوائر بحوث
التنبؤ المتوسط المدى المساھمة أيضا ً في المشروع من خالل تنفيذ برنامج واسع النطاق للخدمة العالية االستبانة.
أخذت اللجنة علما ً مع التقدير بالنتائج المفيدة للندوة الدولية الثالثة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
4.2.1.2
) (WMOبشأن التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جداً ) ،(WSN12التي عقدت في عام  ،2012في ريو دي جانيرو
)البرازيل( وقد حضرھا  166مشاركا ً من  21بلداً .واستعرضت الندوة القدرات والمتطلبات لتحسين عمليات التنبؤ في
الفترة الزمنية التي تتراوح بين  0و 6ساعات مع التأكيد على عمليات التنبؤ بالطقس شديد التأثير )األمطار الغزيرة،
والبرد ،والرعد ،والرياح العاتية ،والعواصف الثلجية ،والعواصف الثلجية العنيفة وما إلى ذلك(.
أحاطت اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة من دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة عن القدرات
4.2.1.3
ومشاريع البحوث التي ُ
طورت ألجل األلعاب األولمبية في لندن في عام  .2012وتضمنت التطبيقات التي ُعرضت خالل
ھذه األحداث تنبؤاً آنيا ً عدديا ً بالطقس ،كل ساعة ،باستبانة من  1.5كلم يغطي  12ساعة قادمة؛ وحمالً حراريًا ،كل ست
ساعات ،يتيح تنبؤ مجموعة من  12عضواً باستبانة من  2.2كلم ُيجرى لتوفير نواتج احتمالية للحرارة ،والريح والمطر
تغطي  36ساعة قادمة؛ وتنبؤات يومية بالريح واألمواج في خليج "وايماوث" باستخدام نموذج التنبؤ بالغالف الجوي
باستبانة من  1/3كلم ونموذج تنبؤ بأمواج المحيطات من ¼ كلم؛ وتنبؤات ،كل ساعتين ،بجودة الھواء في المملكة المتحدة
لأليام الخمسة القادمة .وقد حظيت ھذه القدرات العلمية الرائدة بقبول واسع جداً من قبل المستخدمين.
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أحاطت اللجنة علما ً بتزايد االھتمامات واألنشطة العلمية المشتركة بين الفريق العامل المعني ببحوث
4.2.1.4
التنبؤ اآلني ) (WGNRوالفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ بالطقس المتوسط المدى ) .(WGMWFRوقد أقام الفريقان
العامالن بشكل مشترك عدة حلقات عمل واجتماعات في السنوات األخيرة .وأوصى المؤتمر السادس للجنة العلمية
المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRP/JSCبدمج الفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ اآلني
) (WGNRوالفريق العامل المعني ببحوث التنبؤات بالطقس المتوسطة المدى ) (WGMWFRلتقوية التعاون بين ھذين
الفريقين العاملين .ووافقت اللجنة على ھذه التوصية وطلبت من اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRP JSCإنشاء الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التنبؤات بالطقس اآلنية والمتوسطة المدى
) (WGNMWFRفي العام .2014
 4.2.1.5أحاطت اللجنة علما ً بأن عدة مشاريع جارية ومقترحة لمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsوالمشاريع
اإليضاحية للتنبؤ ) (FDPsتھدف إلى الوفاء باحتياجات محددة ترتبط بالطقس حددھا األعضاء:
)أ(

إن التنبؤ اآلني المتكامل في وسط أوروبا التابع للمشاريع اإليضاحية للتنبؤ )) (FDA INCA-CEدمج التنبؤ
اآلني مع إدارة األزمات والوقاية من المخاطر في إطار عابر للحدود الوطنية( ،ھو مشروع بحثي للتنبؤ
متوسط المدى ينسقه المعھد الوطني لألرصاد الجوية والديناميات األرضية ) ،(ZAMGالنمسا ،بمشاركة
ثمانية بلدان في وسط أوروبا .ويھدف ھذا المشروع إلى الحد من المخاطر واآلثار الناجمة عن الكوارث
الطبيعية المتصلة بالطقس )مثل عواصف الرياح والفيضانات وتدفق الوحل والتجلد والجفاف( عن طريق
دمج التنبؤ اآلني مع اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة األزمات والوقاية من الكوارث .ويكمن الھدف األول
في تحسين معايير إدارة المخاطر ومنھجياتھا للسماح للمؤسسات والسلطات الحكومية المعنية باإلدارة
بإصدار تقييمات المخاطر وإنذاراتھا بشكل أكثر تفصيالً .ويشمل المشروع دراسة اآلثار المجتمعية
الكبيرة ،مثل وضع إستراتيجية عبر وطنية )وسط أوروبا( ُتعنى بسالمة الطرق ،والحماية المدنية
والھيدرولوجيا التطبيقية؛

)ب(

مشروع حوض البالتا التابع لمشروع البحث والتطوير ) (RDPھو المشروع الذي يوضح جدوى التنبؤ
الديناميكي بالطقس المتطرف المحلي باستخدام بيانات رصد مكثفة ونماذج عددية عن مستجمعات مياه
مشتركة في أمريكا الجنوبية .وما يحفز مشروع البحث والتطوير ) (RDPھذا ،بشكل رئيسي ،ھو الفھم
غير المكتمل للعمليات التي تحدد ظواھر الطقس القاسي في حوض البالتا ،ال سيما تلك المتعلقة باألمطار
الغزيرة ،ويھدف إلى توفير تنبؤات ماھرة في الحد من تأثيراتھا .يشكل حوض البالتا مستجمع مياه يغطي
خمسة بلدان )األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وبوليفيا وباراغواي( مع مجموع سكان يتجاوز 200
مليون؛

)ج(

تھدف المشاريع اإليضاحية للتنبؤ ومشاريع البحث والتطوير ) ،(RDP/FDP FROST 2014المعدة لدورة
األلعاب األولمبية الشتوية في سوتشي ،والتي ھي حاليا ً في مرحلة اختبار مرافق التنبؤ اآلني والتنبؤ في
الوقت الحقيقي التي ستسخدم خالل األلعاب ،إلى إظھار فائدة التنبؤات المتوسطة المدى القطعية وعالية
االستبانة ونظم تنبؤ المجموعات اإلقليمية ونظم التنبؤ اآلني لظواھر الطقس الشتائية )درجة الحرارة،
مستويات الثلج ،والرياح ،والرؤية ،ونوع الھطول وكثافته( في تضاريس معقدة .وتشمل قائمة المشاركين
في المشروع االتحاد الدولي للنمذجة المتوسطة النطاق )) (COSMOالذي عرضه في المشروع كل من
ايطاليا وسويسرا وألمانيا واالتحاد الروسي( ،واتحاد أجھزة دوبلر بأشعة ليزر للغالف الجوي )(ALADIN
)الذي عرضته النمسا( ،ومجموعة نموذج المنطقة المحدودة العالي االستبانة )) (HIRLAMالتي عرضتھا
النرويج وفنلندا( ،والمعھد المركزي لألرصاد الجوية وديناميات األرض )النمسا( ،ووزارة البيئة الكندية،
واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في الواليات المتحدة األمريكية ،والمعھد الفنلندي لألرصاد
الجوية ،وإدارة األرصاد الجوية الكورية ومرفق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الروسيَّ ُ .
وتقدم
الرصدات اإلضافية التي ال تتوفر عادة بواسطة النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSللبرنامج من قبل عدة
بلدان مجاورة مثل أرمينيا وتركيا وأوكرانيا.

)د(

تشكل دراسة الحمل الحراري لمنطقة طوكيو الحضرية للمدن المقاومة لظواھر الطقس المتطرفة
) (TOMACSمبادرة دولية مرتكزة على دراسات األرصاد الجوية الحضرية ،بما في ذلك جودة الھواء.
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ويستھدف المشروع ظواھر الطقس شديد التأثير المحلية في منطقة طوكيو الحضرية ،وسيؤدي دور
منصة اختبار للحمل الحراري العميق .ويدير المشروع أساسا ً معھد البحوث الوطني لعلوم األرض
ومواجھة الكوارث ) (NIEDووكالة األرصاد الجوية اليابانية ) (JMAمع شركاء دوليين من ضمنھم مكتب
األرصاد الجوية )أستراليا( وجامعة ساو باولو )البرازيل( ووزارة البيئة الكندية )كندا( وجامعة ھوھنھايم
)ألمانيا( وجامعة بوك يونج الوطنية )جمھورية كوريا( وجامعة باريس  -الشرقية )فرنسا( والمركز
الوطني لبحوث الغالف الجوي )الواليات المتحدة األمريكية( وجامعة والية كولورادو )الواليات المتحدة
األمريكية(.
4.2.2

بحوث األرصاد الجوية

أقرت اللجنة بأھمية نقل المعرفة ،ال سيما بشأن تحويل االستنتاجات البحثية الجديدة إلى استخدام تشغيلي.
4.2.2.1
وأشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل المعني ببحوث األرصاد الجوية المدارية ) (WGTMRقام بنشر كتب ومقاالت
علمية لدعم نقل المعرفة وفھم األعاصير المدارية والموسميات بشكل أكبر .وأشارت أيضا ً إلى لقاءات التدريب الخاصة
بالفريق العامل المعني ببحوث األرصاد الجوية المدارية ) (WGTMRالتي ُتعقد على أساس دوريّ .
وسلمت اللجنة بأن
ھذه األنشطة أفادت العلماء في بداية مشوارھم المھني من البلدان األقل نمواً والبلدان النامية في المناطق المدارية.
وأوصت بالتالي بدعم ھذه الجھود في المستقبل ألنھا تساھم في توفير خدمات طقس مستدامة في المناطق المدارية.
بالنظر إلى األھمية المتنامية للمجموعات في تحسين أداء التنبؤّ ،أيدت اللجنة بالكامل األنشطة لتعزيز فھم
4.2.2.2
ھذه المنتجات واستخدامھا من قبل المتنبئين.
 4.2.2.3أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بالمساھمة القيمة للصين واليابان والواليات المتحدة األميركية عبر استضافتھا
مراكز األنشطة للبيانات الخاصة بالرياح الموسمية.
الحظت اللجنة التنظيم الناجح لحلقة العمل الدولية السابعة المعنية باألعاصير المدارية )الرينيون ،فرنسا،
4.2.2.4
تشرين الثاني /نوفمبر  (2010وحلقة العمل الدولية الخامسة المعنية بالرياح الموسمية )ماكاو ،الصين ،تشرين األول/
القيمة بين الباحثين
أكتوبر  .(2013وأشارت أيضا ً إلى أن حلقات العمل ھذه ساھمت في اإلبالغ
المحسن بالمعلومات ّ
ّ
والمتنبئين .وأوصت اللجنة بمتابعة سلسلة حلقات العمل ھذه التي ُتعقد كل  4سنوات.
الحظت اللجنة مع التقدير اإلجراءات المتخذة لتنفيذ المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) (FDPsالتابعة
4.2.2.5
للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) /(WWRPمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsمثل المشروع اإليضاحي للتنبؤ باقتراب
أعاصير التيفون من البر ) (TLFDPوتجربة التنبؤ بسقوط األمطار الموسمية في جنوب الصين ) (SCMREXومشروع
تنبؤ المجموعات الخاص باألعاصير المدارية في شمال غرب المحيط الھادئ ) ،(NWP-TCEFPوشددت على أھمية
ھذه المشاريع في ضوء الظواھر الطقسية المتطرفة األخيرة وتأثيراتھا على البشر .باإلضافة إلى ذلك ،أحاطت اللجنة
علما ً بالتخطيط الجاري لمشروع اللجنة الذي لم ُيعتمد بعد والمسمى "التنبؤ العددي عالي االستبانة باألمطار التي تسببھا
أعاصير التيفون عند الوصول إلى اليابسة" .ويرمي المشروع الذي تقوده جامعة نانجينغ واألكاديمية الصينية لعلوم
األرصاد الجوية ،إلى تحسين التنبؤات بأمطار أعاصير التيفون.
أشارت اللجنة مع التقدير إلى أن مشروع تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط
4.2.2.6
ّ
يمتد على  5سنوات لبرنامج األعاصير المدارية ) (TCPالتابع للمنظمة
الھادئ ) ،(NWP-TCEFPوھو مجھودتعاوني
ّ
) (WMOوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPقد قدم التوجيھات بشأن تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في
الوقت شبه الحقيقي ،عبر الموقع االلكتروني الذي تديره وكالة األرصاد الجوية اليابانية ) (JMAمنذ شھر تشرين األول/
أكتوبر  ،2010إلى أعضاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) /(ESCAPأعضاء لجنة أعاصير
التيفون التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPباستخدام بيانات اللغة
الترميزية القابلة للتوسع لألعاصير ) (CXMLللمجموعة العالمية التفاعلية العظمى لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) ُ .(THORPEX
وأبلغت اللجنة بأن الدراسات االستقصائية التي أجراھا برنامج األعاصير المدارية
التابع للمنظمة والبرنامج العالمي لبحوث الطقس في عام  ،2011وفرقة العمل المنبثقة عن المجموعة العالمية التفاعلية
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العظمى بالنظام العالمي المتطور للتنبؤ التفاعلي في عام  ،2012حددت احتياجات األعضاء لالستخدام التشغيلي
لتوجيھات المجموعات المتوفرة على الموقع االلكتروني ،واحتياجاتھم لتوفير حسن التوقيت ومستدام لمجموعات
توجيھات من ھذا القبيل ،بما في ذلك المعلومات االحتمالية عن الرياح السطحية وھطول األمطار .وأثنت اللجنة على
كون المشروع قد ُ ّ
مدد حتى عام  2015للتحقق من إمكانية التنبؤ بتكون األعاصير المدارية في شمال غربي المحيط
ّ
الھادئ على نطاقات زمنية متوسطة المدى ،وأعربت عن أنھا تتوقع الكثير من ھذا التمديد ،وحثت وكالة األرصاد
الجوية اليابانية على تعزيز البحوث بشأن إعداد المزيد من التوجيھات بشأن تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCالمعني بأعاصير
4.2.2.7
التيفون بمدينة طوكيو يخطط لتوفير توجيھات بشأن األعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ بالوقت الحقيقي
ألعضاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) (ESCAPوالمنظمة ) ،(WMOمستنداً إلى نجاح مشروع
تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ ) ،(NWP-TCEFPوذلك من أجل تعزيز
ورحبت اللجنة مع التقدير بمبادرة المركز اإلقليمي المتخصص
االستخدام التشغيلي لتوجيھات المجموعات ھذه.
ّ
لألرصاد الجوية ) (RSMCالمعني بأعاصير التيفون بمدينة طوكيو وشجعت النشر حسن التوقيت والمستدام لتنبؤات نظم
ّ
تشغل نظم تنبؤ المجموعات لدعم ھذه
تنبؤ المجموعات من قبل المراكز الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMCsالتي
المبادرة.
أشارت اللجنة إلى أن مشروع البحث والتطوير ) (RDPلتجربة التنبؤ بسقوط األمطار الموسمية في جنوب
4.2.2.8
الصين ) (SCMREXيھدف إلى تحسين رصد عمليات الھطول باستخدام جيل جديد من نظم االستشعار عن بعد ونظم
االستشعار الموقعي تعمل من األرض وعلى متن الطائرات والسواتل بغية إلقاء الضوء على البنية الداخلية لسحب
الحمل الحراري ومحيطھا ،وكذلك على استخدام مرافق نمذجة متقدمة عالية االستبانة قادرة على حل الديناميكا الحرارية
للرياح الموسمية وتمثيلھا .وأخذت اللجنة علما ً مع االرتياح بأنه تم بنجاح إتمام مرحلة الحملة الميدانية للمشروع في
ّ
وتطلع اللجنة إلى مرحلة التنفيذ الخاصة بالمشروع التي ستجرى خالل شھري أيار /مايو وحزيران/
أيار /مايو .2013
يونيو .2014
يشكل المشروع اإليضاحي للتنبؤ باقتراب أعاصير التيفون من البر ) (TLFDPمجھوداً تعاونيا ً مع مشروع
4.2.2.9
تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ ) (NWP-TCEFPوتكملة لمشروع نظام شنغھاي
لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSلتطوير ودمج تقنيات لتقييم دقة التنبؤ بوقت اقتراب أعاصير التيفون
وموقعھا وتوزع الرياح الھوجاء واألمطار الغزيرة ،واحتساب أخطاء التنبؤ ألنظمة متنوعة ،وإجراء تحليل شامل ألداء
المحسنة.
التنبؤ ،وتقييم موثوقية التنبؤات ،وأخيراً تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لخدمة التنبؤ باألعاصير المدارية
ّ
وأعربت اللجنة عن سرورھا لمالحظة انه تم تمديد المشروع لغاية العام  2015ليشمل التنبؤ بنشوء المنخفضات المدارية
ّ
وليعد في النھاية تقنيات من أجل التحقق من التنبؤات الخاصة بالنشوء.
4.2.3

البحوث والتطبيقات المجتمعية واالقتصادية

الحظت اللجنة االنتقال الناجح للفريق العامل للبحوث والتطبيقات المجتمعية واالقتصادية ) (WGSERAمن
4.2.3.1
تركيزه األصلي على مشاكل تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXفقط إلى مسؤولية أكبر
تغطي النطاق الكامل للتدريجات الزمنية ومشاكل البحوث المقترنة بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ).(WWRP
الحظت اللجنة التعاون القائم بين الفريق العامل المعني بالبحوث والتطبيقات المجتمعية االقتصادية
4.2.3.2
) (WGSERAوالبحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث ) (IRDRلدعم إنشاء مجتمعات صامدة في وجه األخطار،
ما يشكل أولوية دولية للتخفيف من آثار الكوارث والحد من المخاطر.
أعربت اللجنة عن سرورھا لمالحظة نجاح حلقة العمل الخاصة بإبالغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر
4.2.3.3
وجوانب الشك ،التي نظمھا الفريق العامل المعني بالبحوث والتطبيقات المجتمعية االقتصادية ) (WGSERAوالتي ُعقدت
في ملبورن في تموز /يوليو  .2012وجمعت حلقة العمل بين خبراء البحوث والتطبيقات المجتمعية ) (SERAوباحثين
ومھنيين أستراليين متعددي التخصصات لتحديث البحث الحالي والمتطور وتقديم التقارير بشأنه عبر أولويتين من
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أولويات البحث الخاصة بالبحوث والتطبيقات المجتمعية ) :(SERAفھم المعلومات المتعلقة بالطقس وتحسين استخدامھا
في صنع القرار ،وفھم مسألة عدم يقينية تنبؤات الطقس وتحسين مستوى توصيل ھذه المعلومة.
أقرت اللجنة بأن الفريق العامل المعني بالبحوث والتطبيقات المجتمعية االقتصادية ) (WGSERAيوفر
4.2.3.4
ّ
باستمرار التوجيه لتقييم احتياجات /متطلبات المستخدمين ولدراسة /تسھيل استخدام األدوات والمعلومات الجديدة لتقييم
فوائد المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) (WWRP FDPsومشاريع البحث والتطوير ) ،(RDPsفضالً عن مشروع
التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sومشروع التنبؤ القطبي ) ،(PPPومشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير
) (HIWالمخطط له.
أشار المجلس إلى أھمية األنشطة المستمرة للفرق العاملة المعنية بالبحوث والتطبيقات المجتمعية
4.2.3.5
االقتصادية ) (WGSERAsفي تطوير مشروع البحث والتطوير بشأن البحوث والتطبيقات المجتمعية االقتصادية ):(RDP SERA
فھم األبعاد المجتمعية واالقتصادية لنظم اإلنذار المتعلقة بالطقس .ويشمل ذلك تطوير إطار بحث وتطبيق للبحوث
والتطبيقات المجتمعية االقتصادية )) (SERAمثل الفرضيات ووسائل /تصاميم التقييم( ،الذي يمكن تطبيقه على المشاريع
المحددة /دراسات الحالة .ويمكن أن تشمل المشاريع/دراسات الحالة مساعي البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
طويلة األمد الجديدة ،مثل مشاريع إرث التجربة ) (THORPEXالثالثة ) S2Sو PPPو ،(HIWفضالً عن أنشطة اللجان
الفنية األخرى ،مثل المشروع اإليضاحي المشترك بين اللجنة الفنية المشتركة ولجنة الھيدرولوجيا )(JCOMM/CHy
بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPالذي يعمل على تطوير دراسات الحالة في بنغالديش وفيجي والجمھورية
الدومينيكية.
وأعربت اللجنة عن دعمھا القوي لعمل البحوث والتطبيقات المجتمعية االقتصادية ) (SERAالقائم على
4.2.3.6
ً
تقييم الفوائد االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا بات يشكل اآلن جزءا من مشروع أكبر ،يتم
دعمه ماليا ً بواسطة البنك الدولي وشراكة الخدمات المناخية ،ويتم إدارته عبر منتدى المنظمة ) :(WMOالتطبيقات
والفوائد االجتماعية واالقتصادية لخدمات الطقس والمناخ والماء وبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس .ويكمن
الھدف في توفير وثيقة توجيھية متطورة بشأن تقييم الفوائد االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا .ويقوم ثالثة أعضاء في الفريق العامل المعني بالبحوث والتطبيقات المجتمعية االقتصادية )(SERA-WG
وعدة مواضيع علمية في منتدى المنظمة ) (WMOبقيادة و/أو المساھمة في فصول ھذه الوثيقة التوجيھية التي يجب أن
تتوفر في منتصف العام  .2014ويشمل نطاق سلسلة القيمة الذي يجب أخذه في االعتبار خطوات البحث والتطوير ونقل
التكنولوجيا ذات األھمية األساسية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPويملك النشاط صلة مباشرة بدعم اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
4.2.4

بحوث تعديل الطقس

نظراً إلى تزايد األدلة على تغير بيئتنا بفعل األنشطة البشرية وتنامي االھتمام بالھندسة الجغرافية ،ينبغي
4.2.4.1
إيالء المزيد من االھتمام لتحسين األسس العلمية لتقنيات تغير الطقس.
أقرت اللجنة أن أكثر من  42بلدا ً يملكون مشاريع نشطة لتعديل الطقس لزيادة ھطول األمطار وإبطال
4.2.4.2
ّ
البرد وتشتيت الضباب والرھج .فعلى سبيل المثال ،تملك الصين أكبر استثمار في كل من البرامج التشغيلية
ّ
تكون َ َ
ّ
وبرامج بحوث تعديل الطقس ،وتنفذ الواليات المتحدة األمريكية برنامجي بحوث رئيسيين يعنيان بتعديل الطقس لزيادة
الثلج المتراكم ،يجريان حاليا ً في واليتي يومنغ وايداھو.
ّ
المحدثة لـ "بيان المنظمة ) (WMOبشأن تعديل الطقس" الذي أعدته فرقة
أشارت اللجنة إلى الوثيقة
4.2.4.3
الخبراء المعنية بتعديل الطقس ) (ETWMفي العام .2010
شكرت اللجنة إندونيسيا ،وبشكل خاص الھيئة اإلندونيسية لتقييم التكنولوجيا وتطبيقھا الستضافتھا المؤتمر
4.2.4.4
العلمي العاشر بشأن تعديل الطقس ،الذي تم عقده في بالي في تشرين األول /أكتوبر .2011
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أشارت اللجنة إلى أنه تتم مواصلة أنشطة تعديل الطقس في بلدان كثيرة ،وقد تم إطالق عدة برامج بحوث
4.2.4.5
رئيسية في ھذا المجال خالل السنوات القليلة الماضية .وأحاطت اللجنة علما ً بنقص تبرعات األعضاء للصندوق
االستئماني لبحوث تعديل الطقس .ويمثل ذلك مخاطر معتبرة على األنشطة المستقبلية ،بما في ذلك تنظيم المؤتمر الدولي
بشأن بحوث تعديل الطقس الذي يعقد كل أربع سنوات ،واستعراض الحالة العلمية والمواد التوجيھية المتعلقة بتعديل
الطقس.
وأشارت اللجنة إلى توصية االجتماع السادس للجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث
4.2.4.6
الطقس ) (WWRP/JSCبأن يتم التفكير في متابعة النشاط المتعلق بتعديل الطقس لعامين إضافيين مع دعم مالي محدود
من الصندوق االستئماني ،يتبعه استعراض أخير لمستقبله .وشجعت اللجنة بقوة األعضاء المھتمين بھذا النشاط على
التبرع للصندوق االستئماني لبحوث تعديل الطقس بھدف ضمان استدامة األنشطة التي تساھم في تطوير الممارسة
العلمية السليمة في مجال تعديل الطقس ،ومتابعتھا.
وأحاطت اللجنة علما ً بعرض االتحاد الروسي توفير أدوات فريدة لغرفة ضباب كبيرة الحجم في مركز
4.2.4.7
ً
"تيفون" ،وھو جمعية بحث وانتاج تعمل داخل مرفق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الروسي .وقد يشكل ذلك بديال عن
إجراء تجارب مكلفة بالنطاق الكامل.
4.2.5

المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير )(RDPs

أقرت اللجنة بأھمية المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsفي
4.2.5.1
ّ
االستجابة لالحتياجات اإلقليمية .وشجعت اللجنة األعضاء ،بالتعاون مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس )،(WWRP
على تعزيز الصالت بين ھذه المشاريع والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلضمان أن
المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) (FDPsومشاريع البحث والتطوير ) (RDPsتلبي احتياجات المستخدمين
اإلقليمية ،وبأنھا ستفيد خدمات الطقس التشغيلية والخدمات البيئية ذات الصلة وتؤمن منافع للمجتمع تكون قابلة للقياس.
وشجعت اللجنة على قيام مزيد من األعضاء بالمشاركة بنشاط في مشاريع  FDPsو ،RDPsبما أن ھذه المشاريع توفر
ّ
فرصا ً للتعاون البحثي اإلقليمي وتطوير القدرات.
5

5.1

التقدم المحرز في تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXواتجاھھا
المستقبلي )البند  5من جدول األعمال(
تقرير رئيس اللجنة التوجيھية الدولية الرئيسية ) (ICSCلتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ )) (THORPEXالبند  5.1من جدول األعمال(

قبلت اللجنة تقرير رئيس اللجنة التوجيھية الدولية الرئيسية ) (ICSCلتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
5.1.1
وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXالدكتور  ،Alan Dickinsonوالذي عرضه الدكتور  ،Andy Brownوالذي يتناول التقدم
المحرز في النھوض بأھداف أعضاء المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتنبؤ العالمي بالطقسَّ .
وذكرت اللجنة بأن التجربة
) (THORPEXھي تجربة بحثية مدتھا عشر سنوات تركز على الطقس شديد التأثير والتنبؤ به قبل حدوثه بيوم واحد إلى
أربعة عشر يوما ً.
واتفقت اللجنة على أن التجربة ) (THORPEXقد ساھمت بشكل كبير في تلبية احتياجات األعضاء،
5.1.2
وتعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالدوائر األكاديمية البحثية ،وقدمت
رؤى جديدة في المجاالت التالية:
)أ(

قدرات الرصدات الموجھة ،من خالل التجارب الميدانية؛

)ب(

تحسين فھم العمليات الدينامية؛

الملخص العام
)ج(

استحداث تقنيات جديدة لتمثل البيانات؛

)د(

إثبات أھمية نظم تنبؤ المجموعات المتعددة النماذج الكبيرة ،من خالل قاعدة بيانات المجموعة العالمية
التفاعلية العظمى لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ).(TIGGE) (THORPEX
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وأشارت اللجنة إلى أن االستعراض المرحلي للتجربة ) ،2012 (THORPEXوالذي يلخص التقدم الكبير
5.1.3
المحرز في تحقيق األھداف األصلية الرئيسية الثمانية للتجربة ،متاح على اإلنترنت على الوصلة التالية:
.http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/MTR_PARTI_v0_5.pdf
وأشارت اللجنة إلى أن اإلسھامات العلمية للتجربة ) (THORPEXقد أصبحت ممارسات تشغيلية في
5.1.4
مراكز النمذجة العددية في شتى أنحاء العالم .كما أشارت إلى أن التجربة ) (THORPEXقد أتاحت فرصا ً لمناقشة وتحديد
المسائل الجديدة والناشئة الھامة التي تتعلق بتطوير وتحسين مھارة التنبؤ بظواھر الطقس على النطاقات المحلية
والوطنية واإلقليمية والعالمية.
وأشارت اللجنة من التقدير إلى إسھامات كندا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان والنرويج وجمھورية
5.1.5
كوريا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة في التجربة ) ،(THORPEXبما في ذلك
اإلسھامات المالية في صندوقھا االستئماني .كما أشارت اللجنة مع التقدير إلى قيام عشرة مراكز تشغيلية بتقديم بيانات
تنبؤية إلى أرشيفات المجموعة التفاعلية ) (TIGGEالذي يستضيفه المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
) (ECMWFوالمركز الوطني لبحوث الغالف الجوي ) (NCARوھيئة األرصاد الجوية الصينية ).(CMA
وأشادت اللجنة باألنشطة والجھود المتواصلة التي تبذلھا اللجان اإلقليمية الخمس التابعة للتجربة
5.1.6
) (THORPEXفي أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ونصف الكرة األرضية الجنوبي .وأعربت اللجنة عن
سرورھا لمالحظة أن كل لجنة إقليمية قد أعدت خططا ً بحثية وتنفيذية واسعة النطاق.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أنه يجري ،مع اقتراب التجربة ) (THORPEXمن انتھائھا ،إعداد ورقة موجزة
5.1.7
ً
تعرض مجمل ما حققته التجربة من إنجازات ،وكذلك الدروس المستفادة منھا ،فضال عن أنھا توفر قائمة بالمطبوعات
الخاصة بالبحوث .وتشمل اإلنجازات العلمية والفنية للتجربة ) (THORPEXما يلي :الحملة اإلقليمية لتجربة البحوث
الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ في آسيا والمحيط الھادئ ) ،(T-PARCوالسنة القطبية الدولية ) ،(IPYوالتحليل
المتعدد التخصصات للموسميات األفريقية ) ،(AMMAوسنة الحمل الحراري المداري ) ،(YOTCوالتقدم الممتاز الذي
أحرزته األفرقة العاملة للنظام العالمي للتنبؤات التفاعلية ) – (GIFSالمجموعة التفاعلية ) ،(TIGGEوتمثل البيانات ونظم
الرصد ) ،(DAOSوإمكانية التنبؤ والعمليات الدينامية ) (PDPوالمجموعة العالمية التفاعلية العظمى لتجربة )(THORPEX
من أجل نماذج المنطقة المحدودة ) ،(TIGGE-LAMومشروع التشغيل المتبادل من أجل الطقس والمحيطات والماء
والتابع للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOWOW) (GEOSSوتحسين توجيه المشاريع ،والتقدم المحقق في
تمثل البيانات ،والبحوث والتطبيقات االجتماعية – االقتصادية ،والطقس والمناخ في المناطق القطبية.
5.2

أنشطة ومجاالت تركيز تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ )) (THORPEXالبند  5.2من
جدول األعمال(

التقدم المحرز في التجربة ) (THORPEXوحوكمتھا وھيكلھا
أقرت اللجنة بمساھمات تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXالمنشأة في عام
5.2.0.1
 2004بموجب القرار  – (Cg-XIV) 12تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) :(thorpexبرنامج عالمي
لبحوث الغالف الجوي .والھدف المنشود ھو تسريع إدخال تحسينات على دقة التنبؤات بالطقس شديد التأثير التي يتراوح
مداھا من يوم واحد إلى أسبوعين لصالح المجتمع واالقتصاد والبيئة .وأقرت اللجنة مع التقدير بمساھمات األعضاء في
نجاح التجربة ) ،(THORPEXمن خالل مساھماتھم المالية وتوفير خدمات الخبراء .وأشارت اللجنة إلى االستعراض
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الشامل للتقدم المحرز في التجربة ) (THORPEXوالذي تم استكماله خالل عام  ،2012وإلى الخطط الموضوعة إلعداد
تقرير تلخيصي مفصل لنجاحات وإنجازات التجربة في نھاية عام .2014
وأشارت اللجنة إلى أن التجربة ) (THORPEXمستمرة حتى نھاية عام  ،2014وشجعت األعضاء على
5.2.0.2
مواصلة دعمھم وإسھامھم في الصندوق االستئماني للتجربة ) (THORPEXللتمكن من استكمالھا.
5.2.1

إمكانية التنبؤ والعمليات الدينامية ) (PDPللتجربة

)(THORPEX

أشارت اللجنة إلى أن المھمة الرئيسية للفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ والعمليات الدينامية
5.2.1.1
) (PDP WGھي تحديد التحديات البحثية األساسية التي تھم بدرجة كبيرة التنبؤ العددي بالطقس ،وتسريع نقل التقنيات
الحديثة ذات الصلة من النطاق األكاديمي إلى الممارسة العملية .وقد حقق الفريق ) (PDP WGھذين الھدفين من خالل
تجميع الخبراء من دوائر األرصاد الجوية األكاديمية الدينامية ومن المراكز التشغيلية للتنبؤ العددي بالطقس .وشجع
الفريق ) (PDP WGدوائر األرصاد الجوية الدينامية على دراسة العمليات الدينامية بھدف محدد ھو تحسين فھم العالقة
بين عمليات محددة ودقة التنبؤ بالطقس.
وأقرت اللجنة بالروابط بين الديناميات وإمكانية التنبؤ وتقنيات تنبؤ المجموعات ،وأن الخبرة المتخصصة
5.2.1.2
في ھذه المواضيع ستكون ھامة لعمل البرنامج ) (WWRPومشاريعه وأنشطته في المستقبل.
5.2.2

تمثل البيانات ونظم الرصد للتجربة

)(DAOS) (THORPEX

أشارت اللجنة إلى أن المھمة الرئيسية للفريق العامل التابع للتجربة ) (THORPEXوالمعني بتمثل البيانات
5.2.2.1
ونظم الرصد ) (DAOS WGھي كفالة أن تسھم التجربة ) (THORPEXفي الجھود الدولية الرامية إلى تحسين استخدام
النظام العالمي للرصد ) (GOSالحالي التابع للمنظمة ) (WMOإلى أقصى درجة ممكنة ،وإعداد إستراتيجيات جيدة
األساس لتطور النظام ) (GOSلدعم التنبؤ العددي بالطقس للتنبؤ في المقام األول بالطقس من يوم واحد إلى  14يوماً.
ولكي يحقق الفريق ) (DAOS WGمھمته ،ينبغي له أن يعمل ،بالتعاون مع الفريق المفتوح العضوية
5.2.2.2
المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة ) (IOSوالتابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSعلى ما يلي:
)أ(

معالجة مسائل تمثل البيانات ،بما في ذلك تحسين فھم مصادر األخطاء ونطاقھا في التحليالت والتنبؤات؛

)ب(

دعم األنشطة البحثية التي تفضي إلى تحسين استخدام الرصدات ،وإدخال أشكال جديدة من الرصدات،
كرصدات تركيب الغالف الجوي مثالً ،وفھم قيمتھا؛

)ج(

تقديم مدخالت وإرشادات في الحمالت اإلقليمية للتجربة ) (THORPEXمن أجل نشر الرصدات لتحقيق
األھداف العلمية.

وأشارت اللجنة إلى أن النشاط البحثي المعني بتمثل البيانات ونظم الرصد ھو نشاط ال غنى عنه في
5.2.2.3
أنشطة البرنامج ) .(WWRPوأوصت اللجنة بأن يكون التعاون في ھذا النشاط في المستقبل ،مع مراكز األرصاد الجوية،
من خالل الفريق العامل ) ،(DAOS WGمنسقا ً بشكل أكبر ،ويمكن أن يشمل ھذا النشاط التوحيد القياسي ،وتقاسم عمليات
إعادة اإلرسال ،ومعايير قياس تناسب الرصدات وتقاسم تلك البيانات ،وتقاسم المسؤولية عن تطوير قدرات تجارب
محاكاة نظم الرصد ).(OSSE
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن من أھداف الفريق ) (DAOS WGفي المستقبل "تيسير تنسيق بحوث وأنشطة
5.2.2.4
تمثل البيانات ونظم الرصد بين المراكز التشغيلية للتنبؤ بالطقس ،وھو ما قد ينتج عنھا منافع متبادلة".

الملخص العام
5.2.3
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تنبؤ المجموعات :المجموعة العالمية التفاعلية العظمى للتجربة ) (TIGGE) (THORPEXوما يناظرھا
في المجموعة العالمية التفاعلية العظمى لتجربة ) (THORPEXمن أجل نماذج المنطقة المحدودة
)(TIGGE-LAM

أشارت اللجنة إلى أن مشروع المجموعة العالمية التفاعلية العظمى للتجربة ) ،(THORPEXالذي يديره
5.2.3.1
الفريق العامل للنظام العالمي للتنبؤات التفاعلية والمجموعة العالمية التفاعلية ) ،(GIFS-TIGGE WGقد أنشئ في بداية
التجربة ) (THORPEXلتعزيز التعاون الدولي في مجال بحث وتطوير تنبؤ المجموعات على الصعيد الدولي وكذلك بين
المراكز التشغيلية والجامعات.
وأشارت اللجنة إلى أنه عقب إنشاء مجموعة بيانات المجموعة العالمية التفاعلية ) ،(TIGGEواصل موفرو
5.2.3.2
بيانات المجموعة العالمية التفاعلية ) (TIGGEإدخال تحسينات مستمرة على نظم تنبؤ المجموعات الخاصة بھم ،وأدخلت
مراكز المحفوظات عدداً من التحسينات على بوابات بيانات المجموعة العالمية التفاعلية ) .(TIGGEوقد تحول محور
تركيز الفريق ) (GIFS-TIGGE WGنحو بحوث تنبؤ المجموعات ،السيما استخدام تنبؤ المجموعات المتأتية من مراكز
متعددة وتعزيز البحوث العلمية باستمرار باستخدام مجموعات بيانات المجموعة العالمية التفاعلية ).(TIGGE
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن االھتمام الرئيسي الثاني للفريق ) (GIFS-TIGGE WGھو إعداد نظام عالمي
5.2.3.3
ً
ً
أطول أمدا للتنبؤات التفاعلية ) .(GIFSومن المنتظر أن يصبح النظام ) (GIFSنظام تنبؤ مدعوما من موفري بيانات
المجموعة العالمية التفاعلية ) (TIGGEوشركاء آخرين ،ويقدم إنذارات احتمالية متقدمة بظواھر الطقس شديد التأثير،
السيما للمناطق األقل تقدما ً في العالم.
وأعربت اللجنة عن سرورھا لمالحظة أن نواتج اإلرشادات الخاصة بالتنبؤ والمستمدة من أرشيف
5.2.3.4
المجموعة العالمية التفاعلية ) (TIGGEستوفر رؤية متعمقة جديدة لتطوير وتنفيذ المشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس
القاسي ) .(SWFDPsويمكن أن تضيف التنبؤات االحتمالية المستندة إلى قاعدة بيانات المجموعة العالمية التفاعلية
) (TIGGEمزيداً من المعلومات للمتنبئين ومتخذي القرارات.
وأعربت اللجنة عن دعمھا مواصلة عمل أرشيف المجموعة العالمية التفاعلية ) (TIGGEبعد انتھاء برنامج
5.2.3.5
التجربة ) ،(THORPEXمع االستمرار في استيعاب بيانات جديدة واإلقرار بقيمة بيانات المجموعة العالمية التفاعلية
) (TIGGEفي دعم مشاريع البرنامج ) (WWRPالبحثية الجارية .وتمھيداً لمواصلة عمل األرشيف بعد إتمام التجربة
)ُ ،(THORPEXيوصى بتغيير اسم المجموعة العالمية التفاعلية ) (TIGGEمن "المجموعة العالمية الكبرى التفاعلية
لتجربة البحوث المتعلقة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ" إلى "المجموعة العالمية الكبرى الدولية".
 5.2.3.6وأشارت اللجنة إلى أھمية الخبرات المتوافرة لدى الفريق العامل ) (GIFS-TIGGE WGوالفريق العامل
) (PDP WGالتابعين للتجربة ) (THORPEXألنشطة البرنامج ) ،(WWRPوذلك لتوفير الخبرة الالزمة للعمليات الدينامية
وإمكانية التنبؤ وتنبؤ المجموعات ،ولتنفيذ البحوث األساسية ولدعم المشاريع التابعة للبرنامج ).(WWRP
5.2.4

األنشطة اإلقليمية والبرامج الميدانية

أشارت اللجنة إلى أن مجموعات من البلدان قد أنشأت أيضا ً لجانا ً إقليمية للتجربة ) (THORPEXتحدد
5.2.4.1
األولويات اإلقليمية للمشاركين في أنشطة التجربة ) (THORPEXفي إطار الخطة العلمية وخطط التنفيذ الدولية للتجربة
) .(THORPEXوتيسر ھذه اللجان اإلقليمية التابعة للتجربة ) (THORPEXتقديم التمويل ،والدعم اللوجستي وغير ذلك من
أنواع الدعم ،والتخطيط ،والتنسيق ،والتنفيذ ألنشطة التجربة ) (THORPEXالتي يجري تنفيذھا في اإلقليم ،وكجزء من
المبادرات الدولية المتعلقة بخطة تنفيذ البحوث الدولية للتجربة ) .(THORPEXوقد تم إنشاء لجان إقليمية تابعة للتجربة
) (THORPEXآلسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ونصف الكرة الجنوبي.
وأشارت اللجنة إلى إعداد دراسات حالة لظواھر الطقس شديد التأثير في أربع مناطق دون إقليمية في
5.2.4.2
أفريقيا )الشمال والغرب والشرق والجنوب( ،بقيادة اللجنة اإلقليمية ألفريقيا التابعة للتجربة ) ،(THORPEXوحثت
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األعضاء على دعم تنفيذ ھذا النشاط .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى عقد سلسلة من الندوات بشأن التجربة
نظمتھا اللجنة اإلقليمية آلسيا ،وإلى كثير من المساھمات التي قدمتھا لجان آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية للحمالت
الميدانية للتجربة ) (THORPEXولمشاريعھا.

)(THORPEX

وأشارت اللجنة إلى تنفيذ حملة ميدانية علمية دولية عبر المحيط الھادئ في عام  2008تحت اسم الحملة
5.2.4.3
اإلقليمية لتجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ في آسيا والمحيط الھادئ ) ،(T-PARCقامت بھا األوساط
العلمية الدولية ومجموعة واسعة من المعاھد ،بما في ذلك عدد من اللجان اإلقليمية في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
وكان الھدف الرئيسي من تلك الحملة ھو تحسين التنبؤ بمسارات أعاصير التيفون ودراسة انتقالھا خارج المنطقة
المدارية ) (ETوتأثيراتھا في نھاية المسار .وكان يتوافر خالل الحملة ) (T-PARCعدد من نواتج اإلرشادات الخاصة
بتحديد األھداف للرصدات التكييفية المأخوذة بالطائرات لتحسين التنبؤ بمسارات أعاصير التيفون .وتحدد ھذه النواتج
"المنطقة الحساسة" التي ُيتوقع فيھا أن تحسن الرصدات الموقعية المأخوذة بالطائرات التنبؤات تحسينا ً كبيراً .وأشارت
اللجنة إلى أن الرصدات التكييفية تحسن عموما ً التنبؤ بمسارات أعاصير التيفون عبر غربي المحيط الھادئ الشمالي،
وإن كان حجم التحسن يختلف من نموذج آلخر.
واعتمدت اللجنة التوصية  – (CAS-16) 2أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية
5.2.4.4
التنبؤ ) ،(THORPEXلينظر فيھا المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين.

-6

التقدم المحرز في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWواتجاھه المستقبلي )البند
من جدول األعمال(

6.1

تقرير رئيس اللجنة العلمية المشتركة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص
بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي )) (JSC OPAG-EPACالبند  6.1من جدول األعمال(

6

أشارت اللجنة مع التقدير إلى تقرير رئيس اللجنة العلمية المشتركة للفريق المفتوح العضوية المعني
6.1.1
بالمجال البرنامجي الخاص بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) ،(JSC OPAG-EPACالبروفيسور ،Øystein Hov
والذي يتناول أنشطة برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي .(GAW
وأقرت اللجنة بأن األساس المنطقي للبرنامج ) (GAWھو فھم التأثير المتزايد لألنشطة البشرية عبر
6.1.2
ً
الغالف الجوي العالمي ،استنادا إلى رصدات جيدة النوعية .وتغطي والية البرنامج ) (GAWمسائل ذات آثار اجتماعية-
اقتصادية واسعة .والتحديات األساسية المواجھة ھي نفاد األوزون في الطبقة الستراتوسفيرية وزيادة األشعة فوق
البنفسجية؛ وتغير الطقس والمناخ بسبب غازات االحتباس الحراري واألوزون واألھباء؛ وآثار تلوث الھواء على
الصحة البشرية والنظم اإليكولوجية ،والتغيرات في جودة الماء والناجمة عن فعل اإلنسان؛ واإلنتاج الغذائي .وأشارت
اللجنة إلى دور البرنامج ) (GAWفي تفسير التأثير البشري على الغالف الجوي ،بما في ذلك التأثيرات التفاعلية على
النظام الطبيعي على نحو يكفل االكتمال العلمي قبل تحويل المعرفة إلى خدمات أو عمليات.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن رسالة البرنامج ) (GAWتتمثل في الحد من المخاطر البيئية ودعم االتفاقات
6.1.3
البيئية؛ وتحسين جودة التنبؤ بالمناخ والطقس والھواء؛ واإلسھام في التقييمات العلمية لدعم السياسة البيئية من خالل
عمليات رصد عالمية طويلة األجل لتكوين الغالف الجوي ،مع العمل في الوقت ذاته على كفالة ضمان الجودة ومراقبة
الجودة بشكل مالئم ،وتقديم نواتج وخدمات موجھة نحو المستخدم.
وأخذت اللجنة علما ً بإعداد ضميمة في  2011للفترة  2015-2012للخطة اإلستراتيجية للبرنامج
6.1.4
للفترة  .(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf) 2015-2008وھذه
الضميمة ھي وثيقة توجيھية لكافة أنشطة البرنامج ) .(GAWووافقت اللجنة على أن تشكل رصدات المحطات العالمية الـ
 29ومئات المحطات اإلقليمية المعنية بالتركيب الكيميائي للغالف الجوي والبارامترات الفيزيائية ذات الصلة العمود
الفقري للبرنامج ) ،(GAWلكن ذلك ال يكفي.
)(GAW

الملخص العام
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واتفقت اللجنة أيضا ً في الرأي مع الرئيس على أن طريق البرنامج ) (GAWإلى المستقبل ،قياسا ً
6.1.5
باألولويات الراھنة واألولويات الجديدة داخل المنظمة ) (WMOوداخل إدارة البحوث بالمنظمة "العلم من أجل تقديم
الخدمات" ،يكمن في تعزيز  -1تركيزه على الحد من مخاطر الكوارث ،و -2إسھامه في النظام العالمي المتكامل
للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبما في ذلك المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،و -3إسھامه في المدن الكبرى وغيرھا من
التجمعات الحضرية الكبرى وتأثيراتھا على الصحة البيئية  ،و -4دعمه بناء اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
حيث يمكن للبرنامج ) (GAWأن يقدم إلى جانب النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمعلومات الالزمة لتنفيذ تدابير
التخفيف من آثار غازات االحتباس الحراري واألھباء بفاعلية من حيث التكلفة ،و -5إسھامه في النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن خالل شبكة الرصد التابعة للبرنامج ) ،(GAWوذلك ،بقدر معين ،من خالل تشجيع
المراكز العالمية للبيانات التابعة للبرنامج ) (GAWعلى التكيف مع معايير وھياكل نظام معلومات المنظمة ) (WISوكذلك
التكيف مع النظام ).(WIGOS
وأشارت اللجنة إلى أن النقاط الرئيسية في اإلستراتيجية المقبلة للبرنامج ) (GAWللفترة  2019-2016ترمي
6.1.6
إلى مواصلة إعداد نواتج موجھة نحو المستخدمين تخص ) (1جودة الھواء والترسبات واألشعة فوق البنفسجية والتراب،
بما في ذلك الرماد البركاني ،و) (2فھم تغير المناخ وتخفيف آثاره والتكيف معه؛ و )(3التنبؤ العددي بالطقس ،بما في
ذلك التنبؤات الموسمية بالطقس والمدخالت البحرية .وبذلك ،يعمل البرنامج ) (GAWجديا ً نحو إعداد "سلسلة  "1من
تقديم الخدمات ،مع إجراء بحوث موجھة ورصدات تشغيلية ،وإعداد نماذج وتطبيقھا ،والخدمات؛ وتعزيز النشاط
األساسي للبرنامج ) (GAWوھو إجراء عمليات رصد محكمة ،وعدم االقتصار على جمع الرصدات التي تنجزھا
تحسن جودة الھواء والحد من انتقال تلوث الھواء بعيد المدى عبر
الجھات األخرى؛ وتيسير إجراءات السياسات التي
ّ
الحدود؛ وتقديم الدعم الفني للتخفيف من آثار المناخ من خالل التحالفات العالميةواإلقليمية القائمة والجديدة ،وضمان عدم
وجود عمليات موازية غير مقصودة في الدعم الفني للسياسات .واتفقت اللجنة على أن آليات تخزين الرصدات والبحث
عنھا واسترجاعھا ،والتي تحكمھا البيانات الشرحية وفق المعايير الدولية ،في طريقھا إلى أن تصبح عناصر أساسية في
الحصول على عائد كاف لإلستثمارات في نظم الرصد .كما وافقت على أن إسھامات األعضاء في البحوث والبنية
األساسية والتعليم والبناء المؤسسي أمر ضروري ،وعلى ضرورة أن يتسم ھيكل الحوكمة بالشفافية والكفاءة ،مع توزيع
ً
المھام والمسؤوليات الجغرافية توزيعا ً
عادال ،إلى جانب إيالء االعتبار للتوازن بين الرجل والمرأة.
أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWومجاالت تركيزھا )البند  6.2من جدول األعمال(

6.2
6.2.1

عام

أعربت اللجنة عن إدراكھا للتطور المستمر لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
6.2.1.1
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.htmlوأشارت إلى أھمية اتباع األعضاء للتوجيه
وإسھامھم في المھام التي تمت صياغتھا في اإلضافة التي ُقدمت للخطة اإلستراتيجية للمراقبة العالمية للغالف الجوي
القيم المحرز في برنامج المراقبة العالمية
)) 2015-2008 (GSP) (GAWتقرير برنامج  GAWرقم  .(197وبرز التقدم ّ
للغالف الجوي ) (GAWبشكل خاص في ندوة المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلعام  ،2013المعقودة في آذار/
مارس ) 2013الموقع الشبكي.(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw2013symp.html) :

وأحاطت اللجنة علما ً بأن برنامج  GAWيسھم في النتيجة المتوقعة  5للمنظمة ) (ER 5) (WMOبشأن
6.2.1.2
البحوث ،وكذلك في المجاالت ذات األولوية لدى المنظمة ) ،(WMOمن ضمنھا اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوبناء القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة
) (WlGOSونظام معلومات المنظمة  .(WlS) WMOوأشار المجلس أنه من المخطط إدراج المسائل اإلستراتيجية ذات
الصلة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWضمن الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوأوصت اللجنة بأن
تعكس خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWالتي سيتم نشرھا بشكل منفصل لفترة  8أعوام تبدأ في العام
 ،2016األولويات اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOالواردة أعاله والمستقبلية.
ّ
وسلمت اللجنة بأن عمليات الرصد عالية الجودة المستمرة والطويلة األجل تشكل العماد األساسي لبرنامج
6.2.1.3
تنسق عمليات
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWكما أشارت إلى أن المراقبة العالمية للغالف الجوي )ّ (GAW
الرصد وتحليل البيانات العالمية من  29محطة عالمية و 424محطة إقليمية كاملة التشغيل وحوالي  18محطة يتم تشغيلھا
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وعينت ثالثة مواقع جديدة كمحطات عالمية منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة علوم الغالف
بواسطة شبكات مساھمةّ .
الجوي ) :(CASبيراميد )نيبال( و مونتي سيموني )إيطاليا( وھالي في المنطقة القطبية الجنوبية )المملكة المتحدة(.
ورحبت اللجنة بقيام سويسرا بتوسيع عمليات الرصد ذات الصلة بالمناخ في عدة محطات في إطار مشروع بناء
ّ
القدرات والتوأمة لنظم رصد المناخ ) ،(CATCOSوطلبت من األعضاء اآلخرين النظر في توفير مثل ھذا الدعم.
وأشارت اللجنة إلى أن المعايير التي يجب أن تستوفيھا أي محطة عالمية أو إقليمية أو مساھمة تابعة للمراقبة العالمية
) (GAWست َّ
حدد في الالئحة الفنية للمراقبة العالمية ) (GAWفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وأعربت اللجنة عن امتنانھا للجھات المتبرعة ببيانات للمراقبة العالمية ) (GAWمن كافة أنحاء العالم لتفانيھا ومثابرتھا
الكاملتين ،كما أعربت عن امتنانھا بوجه خاص للمحطات األساسية الموجودة في الجبال المرتفعة ،والجزر المعزولة،
والغابات االستوائية أو المناطق المتجمدة البكر ،حيث تكون ظروف المعيشة في حد ذاتھا صعبة أحيانا ً.
وأقرت اللجنة بأھمية تطوير المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلتصبح شبكة عالمية ثالثية األبعاد
6.2.1.4
لقياس كيمياء الغالف الجوي ،حسبما نوقشت المسألة في الخطة اإلستراتيجية.
وأقرت اللجنة بقيمة المتغيرات المناخية األساسية لألوزون وغازات االحتباس الحراري وخصائص
6.2.1.5
األھباء المرصودة من على متن طائرات تجارية مدنية ،في تعزيز فھم الحد من مخاطر المناخ والطقس والبيئة ،وتقديم
خدمات في ھذا المجال .وحثت اللجنة األعضاء على النظر في دعم الجھود المؤكدة والمقبولة الرامية إلى تنفيذ رصدات
لتكوين الغالف الجوي وكيمياء الغالف الجوي من على متن طائرات تجارية ،باستخدام أفضل الممارسات من قبيل
الممارسات التي أعدھا البرنامج البحثي الدولي للبنية األساسية التابع لالتحاد األوروبي ) ،(IAGOSوبرنامج
) (CONTRAILالياباني التابع للمعھد الوطني للدراسات البيئية ولمعھد بحوث األرصاد الجوية التابع للوكالة اليابانية
لألرصاد الجوية ) .(JMAكما شجعت اللجنة ھذه المساعي على تحويل البيانات في الوقت الحقيقي.
وشددت اللجنة على أھمية التعاون مع األوساط المعنية بالسواتل وإدراج القياسات الساتلية في أنشطة
6.2.1.6
ً
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWفضال عن تنسيق عمليات الرصد ھذه وفق المطلوب ،مثل بيانات اإلشعاع
فوق البنفسجي من مطياف رسم خريطة األوزون الكلي ) (TOMSو OMIوكذلك سالسل التجربة العالمية لمراقبة
األوزون ) (GOMEوالمطياف ) .(SCIAMACHYوأحاطت علما ً بالمبادرة مع منظمة الصحة العالمية ) (WHOللنظر في
عمليات الرصد الساتلية المتصلة بجودة الھواء والصحة.
ونظرا ً ألھمية األنشطة في المناطق الحضرية ،أوصت اللجنة بإضافة فئة "محلية" الجديدة إلى محطات
6.2.1.7
ُ
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوتعنى ھذه المحطات بتوفير معلومات بيانية محلية مھمة يتم استخدامھا
ألغراض عديدة ،مثل دراسات جودة الھواء والتنبؤ والدراسات الصحية والخدمات المناخية الحضرية .وليس المقصود
االستحواذ على رصدات الشبكة الحضرية الموجودة في إطار المراقبة العالمية ) (GAWبموجب ھذه التسمية الجديدة لھذا
الموقع "المحلي" ،ولكن باألحرى التمكن من إدراج مواقع تخضع لتأثير المجمعات الحضرية أو الصناعية.
ووافقت اللجنة على أن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتتطلب التعاون بين وكاالت ومؤسسات
6.2.1.8
وأكاديميات مختلفة .وأعربت اللجنة عن تقديرھا للتعاون القائم بالفعل بين المنظمة ) /(WMOبرنامج ) (GAWوالوكاالت
والبرامج األخرى التابعة لألمم المتحدة ومشروع البرنامج الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACالتابع
للبرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي ) ،(IGBPمع البرامج والمشاريع التابعة لالتحاد األوروبي .وشجعت
اللجنة المراقبة العالمية ) (GAWالتابعة للمنظمة ) (WMOعلى تعزيز التعاون مع الوكاالت البيئية في كافة أنحاء العالم
في المسائل الحضرية .وطلبت اللجنة أيضا ً بأن يتم النظر في التعاون مع األوساط ذات الصلة ،التي تعالج مسألة
تحمض المحيطات.
وأعربت اللجنة عن إقرارھا ودعمھا التفاق االعتراف المتبادل بين المنظمة ) (WMOوالمكتب الدولي
6.2.1.9
للموازين والمقاييس ) (BIPMللتعاون على كفالة أن تكون القياسات التي تجريھا الشبكات العالمية قابلة للتتبع ومتوافقة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا بشكل خاص للبيانات الداعمة الموقعة من الواليات المتحدة األمريكية )اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) ،((NOAAوسويسرا )المختبرات الفدرالية لعلوم وتكنولوجيا المواد ) ((EMPAبشأن
النطاقات المرجعية العالمية لغازات االحتباس الحراري التابعة للمنظمة ).(WMO
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وشددت اللجنة على أن جودة عمليات الرصد تتصل اتصاالً مباشرا ً بقيمتھا بالنسبة إلى المستخدمين ،وقد
6.2.1.10
سرت ،في ھذا الشأن ،باإلشارة إلى أن نظام ضمان الجودة في المراقبة العالمية للغالف الجوي قد نضج .كذلك ،أعربت
ّ
عن تقديرھا إلسھامات األعضاء الذين قاموا بإنشاء عدة مرافق مركزية مھمة في ھذا النظام منذ جلسة لجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASالسابقة .وأشارت أيضا ً إلى أن المحافظة على ھذه المرافق المركزية أساسية للتشغيل السليم
للمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لفائدة نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
6.2.1.11
) ،(/GAWSIS, http://gaw.empa.ch/gawsisالذي تدعمه سويسرا ومراكز البيانات العالمية الستة ) (WDCsالتي
تستضيفھا كندا وألمانيا واليابان والنرويج واالتحاد الروسي والواليات المتحدة .وأحاطت اللجنة علما ً بأن نظام معلومات
محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي  GAWSISيجب أن يكون بمثابة مثال لنظام البيانات الشرحية للنظم العالمية
المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة )ّ .(WIGOS
وسلمت اللجنة بأھمية تقديم البيانات في الوقت شبه الحقيقي )(NRT
وأعربت عن تقديرھا لإلجراءات المتخذة بواسطة مراكز البيانات العالمية ) (WDCsبشأن عملية جمع البيانات وتوزيعھا
في الوقت شبه الحقيقي.
القيمة ،المتوفرة مجانا ً عبر اإلنترنت ،والتي ّ
أعدھا المتطوعون
6.2.1.12
وأعربت اللجنة عن إدراكھا للمطبوعات ّ
مثل الفرق االستشارية العلمية التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (SAGsوفرق الخبراء المخصصة ) .(ETsوھي
تتوفر عبر الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
).(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html
6.2.2

استنفاد األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي واتفاقية فيينا

أعربت اللجنة عن ارتياحھا لحلقات العمل الخاصة بمجموعة مستخدمي أجھزة بروير ) (Brewerكل
6.2.2.1
ُ
سنتين ،والتي تقام بشكل دوري منذ العام  .1990وقد ّ
أعدت كندا حلقة العمل الثالثة عشرة األخيرة التي أقيمت في ببيجين
في أيلول /سبتمبر ّ .2011
وحثت اللجنة األعضاء على النظر في تأمين مبالغ مالية إلقامة مثل تلك حلقات العمل في
المستقبل.
وأشارت اللجنة مع االرتياح إلى أنه يجري حاليا ً سد الثغرة الموجودة في البيانات في المركز العالمي
6.2.2.2
لبيانات األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي ) (WOUDCلرصدات األوزون باستخدام مقاييس األوزون ذات المرشح .وبعد
تنفيذ التحديث المقرر للشبكة الروسية لقياس األوزون يمكن تحويل البيانات الجديدة في الوقت شبه الحقيقي.
وطلبت اللجنة بتقديم البيانات ،التي يتم جمعھا من المحطات الجديدة والمحطات التي سيتم إنشاؤھا قريبا ً
6.2.2.3
باستخدام أجھزة ساوز ) (SAOZالصغيرة ،إلى مركز بيانات األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي العالمية ).(WOUDC
ورحبت اللجنة بإجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPsالجديدة لعمليات الرصد بمسابير األوزون واإلبالغ
ّ
6.2.2.4
عن البيانات ،التي تم نشرھا في تقرير برنامج ) (GAWرقم  201و"المبادئ التوجيھية لإلبالغ عن بيانات األوزون
الكلي في الوقت شبه الحقيقي" ،تقرير برنامج ) (GAWرقم  .193كذلكّ ،
حثت اللجنة كل األعضاء الذين يستخدمون
مسابير األوزون على االمتثال إلجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPsالجديدة واإلبالغ عن البيانات بما يتوافق مع
المتطلبات الموضوعةّ .
وحثت األعضاء أيضا ً على تقديم بيانات األوزون الكلي في الوقت شبه الحقيقي ) (NRTإلى
ً
النظام العالمي لالتصاالت/نظام معلومات المنظمة ) (GTS/WISوفقا للتقرير رقم .193
واستذكرت اللجنة أن المنظمة )/(WMOبرنامج ) (GAWولجنة األوزون الدولية ،في إطار الرابطة الدولية
6.2.2.5
لألرصاد الجوية وعلوم الغالف الجوي ) ،(IAMASقد أنشأت في عام  2009فرقة خبراء مخصصة لتوحيد استخدام
المقاطع المستعرضة لالمتصاص في عمليات الرصد العالمية لألوزون .وأقرت اللجنة بالدور الرئيسي لمراكز المعايرة
األوروبية ) ،(RBCC-E, RDCC-Eفي إطار مشروع المعايرة /االعتماد التابع للجنة السواتل لرصد األرض )(CEOS
والممول من وكالة الفضاء األوروبية ) ،(ESAفي توضيح التفاوتات التاريخية بين األدوات المرجعية اإلجمالية
َّ
لألوزون .وتطبيق المعامالت الجديدة عبر القطاعات التي أعدتھا جامعة بريمين على حملة المعايرة التابعة للجنة
) (CEOSللبيانات المجمعة باألدوات المرجعية يستبعد االنحراف ويحد من التفاوتات الموسمية إذا ما أخذ في االعتبار
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي

اعتماد الخوارزميات على درجات الحرارة .وقد أقام فريق الخبراء المخصص أربع حلقات عمل بين عامي
و ،2013وبغية ضمان التوافق ،تم االتفاق على اعتماد المقاطع المستعرضة المتصاص األوزون الجديدة ،التي قامت
بنشرھا جامعة بريمين لقياسات دوبسون ) (Dobsonوبروير ) .(Brewerوطلبت اللجنة أن يتم توفير ھذه المعلومات
بسھولة.
2009

ّ
وسلمت اللجنة بوجود آليات للتغذية المرتدة بين استنفاد األوزون وتغير المناخ ،وأوصت بتوثيق التعاون
6.2.2.6
مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPللتحقيق في دور ھذه اآللية .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن مركبات
الكلوروفلوروكربون ) ،(CFCsالتي تم رصدھا في الغالف الجوي ،ال سيما في ما يتعلق باستنفاد األوزون ،ھي من
غازات االحتباس الحراري الفعالة .بھذا ،سمح أيضا ً تنفيذ بروتوكول مونت﷼ بتخفيض اإلشعاع القسري .وأوصت
اللجنة بمواصلة وتوسيع عمليات رصد مركبات الكلوروفلوروكربون ) (CFCsوبدائلھا ،التي تتزايد وال تھدد في الوقت
ذاته طبقة األوزون الستراتوسفيرية ،وتمثل غازات دفيئة قوية جداً.
وأحاطت اللجنة علما ً مع السرور بأن فريق الخبراء االستشاري المعني باإلشعاع فوق البنفسجي وفريقه
6.2.2.7
الفرعي المعني باألجھزة أنھيا نشر السلسلة "أجھزة قياس األشعة فوق البنفسجية الشمسية" )أربعة أجزاء( .وبھذا الشأن،
وافقت على أن أنه يجب إبقاء ھذه المطبوعات ّ
محدثة.
ّ
وسلمت اللجنة بأن العديد من األعضاء يصدرون التنبؤات بمؤشر األشعة فوق البنفسجية كمنتج ھام
6.2.2.8
للخدمات العامة ،وطلبت إجراء استبيان لمعرفة من يصدرھا وللحصول على مزيد من التفاصيل حول التنبؤ بحد ذاته.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن إنتاج الفيتامين دال يشكل تأثيرا ً جيداً لألشعة فوق البنفسجية ،وطلبت أن تقوم المنظمة )(WMO
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ) (WHOبمناقشة كيفية اإلبالغ بأفضل شكل عن اآلثار اإليجابية والسلبية لألشعة
ورحبت اللجنة بالتعاون المخطط له مع منظمة الصحة العالمية ) (WHOحول تطوير المعايير الدولية
فوق البنفسجية.
ّ
لإلشعاع غير المؤين ضمن لجنة مشتركة بين الوكاالت.
6.2.3

كيمياء الغالف الجوي وتغير المناخ

وأشارت اللجنة إلى أن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيعالج كيمياء الغالف الجوي
6.2.3.1
وتغير المناخ من خالل عمليات الرصد المنظمة والشاملة وتحليل غازات االحتباس الحراري واألوزون والغازات
المتفاعلة واألھباء .وفي حين أنه يتم اعتبار غازات االحتباس الحراري ) (GHGsعوامل قسر مناخي طويلة الحياة
) ،(LLCFsتعتبر األھباء التي تملك تأثيراً مباشراً وغير مباشر على المناخ واألوزون وغازات االحتباس الحراري بحد
ذاتھا ،عوامل قسر أو ملوثات قصيرة الحياة ) SLCFsأو  .(SLCPsوأوصت اللجنة بمواصلة كفالة وجود برنامج قوي
لعوامل القسر الطويلة الحياة ) ،(LLCFsوببذل جھود إضافية لتحديد مدى دور عوامل القسر قصيرة الحياة ) (SLCFsفي
تغيير المناخ وللتحقيق في التدابير المحتملة التي يمكن التوصية بھا لواضعي السياسات حول عمليات التحكم باالنبعاثات
للحصول على فوائد آنية عبر الحد من التاثيرات على الصحة والمناخ وعلى المجاالت األخرى )مثل ضياع المحاصيل(
التي تسببھا ھذه الم ّ
ركبات.
وأشارت اللجنة إلى التعاون الھام بين المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالنظام العالمي لرصد
6.2.3.2
المناخ ) .(GCOSومنذ دورة لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CAS-Xتم االعتراف بالمجموعة الفرعية لـ "شبكة المراقبة
العالمية لثاني أكسيد الكربون والميثان في الغالف الجوي التابعة للمنظمة )/(WMOبرنامج ) "(GAWكشبكة شاملة
)وأساسية أيضا ً( لمتغيرات المناخ األساسية في النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSكما تم االعتراف بـ "شبكة
المراقبة العالمية ألكسيد النيتروز ) (N2Oفي الغالف الجوي التابعة للمنظمة )/(WMOبرنامج ) "(GAWكشبكة شاملة
وأساسية للنظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وأوصت اللجنة بتعزيز شبكات رصد كل من غازات االحتباس الحراري واألھباء في المراقبة العالمية
6.2.3.3
للغالف الجوي ) (GAWلتحسين فھم الصالت بين المناخ وتلوث الھواء ،كما لتوفير البيانات في الوقت شبه الحقيقي لھذه
األصنافّ .
وسلمت اللجنة بأن توفير البيانات في الوقت شبه الحقيقي للكسر الجزيئي من ثاني أكسيد الكربون في عدة
محطات تابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWجعل من الممكن الحصول على تغطية عامة جيدة عندما تم
تجاوز عتبة الـ  400جزء من المليون في ھذه المحطات.
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غازات االحتباس الحراري
ّ
وسلمت اللجنة باألھمية الرئيسية لعمليات رصد غازات االحتباس الحراري وتحليلھا ضمن برنامج
6.2.3.4
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوأوصت اللجنة بزيادة كثافة عمليات الرصد ھذه في المناطق التي تشح فيھا
البيانات )السيما المناطق االستوائية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الالتينية وأوراسيا والمنطقة القطبية
الشمالية( ،ال سيما عبر المحيطات .وأشارت اللجنة إلى أن عمليات رصد المنطقة القطبية الشمالية متصلة بتشخيص
التحول في النظام المناخي )مثل إطالق الميثان( .وشجعت اللجنة على التعاون مع األوساط التي تقيس معدل ثاني
ّ
نقطة
أكسيد الكربون الذائب في المياه )المحيطات( ومع األوساط التي تقيس التدفقات بيولوجية األصل لغازات االحتباس
ً
بشريا ،كما التخاذ التدابير لضمان التوافق
الحراري ) ،(GHGsبھدف تحسين فھم دورة الكربون وتغييراتھا المستحدثة
مع عمليات الرصد التي تجريھا مجتمعات مختلفة.
وأشارت اللجنة إلى أن الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAترصد بشكل منتظم منذ ثمانينات القرن
6.2.3.5
العشرين تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي والمحيطات بواسطة سفن بحثية في غربي المحيط الھادئ
الشمالي .كما أقرت بأن عمليات الرصد الطويلة األجل من على متن السفن في المحيطات تؤدي دوراً ھاما ً في الشبكة
العالمية لرصد ثاني أكسيد الكربون.
وشددت اللجنة على أھمية المعلومات الخاصة بغازات االحتباس الحراري ) ،(GHGsالتي توفرھا
6.2.3.6
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبما أن ذلك يشكل األساس لفھم
تغير المناخ وتوقعاته.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لنشر "نشرات غازات االحتباس الحراري التي تصدر عن المنظمة
6.2.3.7
ّ
)/(WMOالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،"(GAWوالتي تبلغ عن أحدث االتجاھات وأحمال الغالف الجوي ألكثر
غازات االحتباس الحراري الطويلة الحياة تأثيراً .وأوصت األعضاء الذين يجرون عمليات رصد غازات االحتباس
الحراري باإلبالغ عن بياناتھم في الوقت المناسب إلدراجھا في ھذا المطبوع الھام .وأشارت اللجنة إلى أنه يتم استخدام
المنشورات كوثائق المعلومات األساسية في دورات مؤتمر األطراف ) (COPفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
بتغير المناخ ) .(UNFCCCوأعربت اللجنة عن إدراكھا إلدراج حالة غازات االحتباس الحراري واتجاھاتھا العالمية في
البيان المناخي السنوي للمنظمة ) (WMOواالستبيان العقدي للمنظمة ) (WMOبشأن المناخ.
ّ
وسلمت اللجنة بأھمية إسھام المركز العالمي للبيانات بشأن غازات االحتباس الحراري ) (WDCGGالذي
6.2.3.8
تديره اليابان ،في أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوللتحليل العالمي لغازات االحتباس الحراري
الرئيسية ،ما يشكل إسھاما ً رئيسيا ً في نشرة غازات االحتباس الحراري التي تصدر عن المنظمة ).(WMO
ووافقت اللجنة على أن القياسات الدقيقة التي يمكن تتبعھا سوف تشكل عنصراً رئيسيا ً في دعم أي
6.2.3.9
إجراءات تتخذ للتخفيف من الكربون بعد انتھاء بروتوكول كيوتو .وقد أشارت إلى الدور الھام لإلدارة الوطنية لدراسة
المحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAفي الواليات المتحدة األمريكية ،في دعم مقياس المراجع العالمية لغازات
االحتباس الحراري لدى المنظمة ) (WMOفي دوره في المختبر المركزي للمعايرة ) (CCLالخاص بغازات االحتباس
الحراري الرئيسية ،وإلى الدور الذي تقوم به جمھورية كوريا في دعم مركز المعايرة العالمي ) (WCCالخاص بسداسي
فلوريد الكبريت .وأوصت اللجنة بأن يكفل جميع األعضاء إمكانية تتبع قياساتھم حتى مستوى المنظمة ).(WMO
وشجعت أيضا ً األعضاء على المشاركة في أنشطة ضمان الجودة ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية الستخدام القياسات
والمشاركة في عمليات مقاييس اإلشعاع األرضي والتدقيقات في الموقع .ويعمل االجتماع المشترك بين المنظمة
) (WMOوالوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAبشأن ثاني أكسيد الكربون وغازات االحتباس الحراري األخرى
وتقنيات القياس ذات الصلة ) ،(GGMTوالذي ُيعقد كل سنتين ،على تحقيق ھذا الھدف .وأشارت اللجنة إلى أن األعضاء
مدعوون للمشاركة في االجتماعات السنوية بشأن غازات االحتباس الحراري التي تنظمھا وكالة األرصاد الجوية
الكورية ) .(KMAوأعربت اللجنة عن تقديرھا للجھود التي بذلتھا المختبرات الراسخة لدعم البلدان األقل نمواً عبر توأمة
المحطات.
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وأشارت اللجنة إلى أنه من المستحسن استكمال برنامج القياسات في محطات المراقبة العالمية
6.2.3.10
بقياسات إلجمالي كمية غازات االحتباس الحراري في عمود الغالف الجوي باستخدام جھاز مطياف االمتصاص
الشمسي .ومن شأن قياسات إجمالي غازات االحتباس الحراري ،إلى جانب تركيزات الغازات السطحية ،أن تسھم في
تحسين فھم االنتقال اإلشعاعي في الغالف الجوي األرضي وتأثير غازات االحتباس الحراري على المناخ.
)(GAW

وأحاطت اللجنة علما ً بأنه تتم معالجة نظام المعلومات العالمي المتكامل عن غازات االحتباس الحراري
6.2.3.11
) (IGISضمن البند .9.3

األھباء
ً
تأكيدا ،في ما يتعلق
وأشارت اللجنة إلى أن تأثير األھباء ھو أحد أھم جوانب توقعات تغير المناخ وأقلھا
6.2.3.12
ً
ً
بكل من تأثيراتھا المباشرة وغير المباشرة .أضف إلى ذلك ،تؤدي دورا ھاما في مسائل صحة االنسان وفي التأثيرات
البيئية الناجمة عن احتراق الكتلة اإلحيائية والعواصف الترابية واالندالعات البركانية ،وعلى نطاق زمني أصغر في
التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لتوسع عمليات رصد األھباء ،ولكن أشارت إلى أن العديد من المناطق في
6.2.3.13
ّ
مركبة لألھباء المعتمدة على
رحبت اللجنة بنشر "التوصيات بشبكة
العالم ما زالت تفتقر للقياسات .وبھذا الشأن،
ّ
السطح" ،تقرير برنامج ) (GAWرقم  .207ووافقت اللجنة على أھمية توفير عمليات رصد طويلة األجل مستدامة
مكملة وكاالت السواتل والوكاالت
ومتسقة لخصائص األھباء على مقياس عالمي عبر نظام شبكات األھباء الموجودةّ ،
البيئية .وأوصت اللجنة بأن يعالج ھذا االتحاد بشكل خاص ثغرات الرصد وتعبئتھا وتوحيد أساليب القياس وبروتوكوالت
محسن لتقديم البيانات/إدارة البيانات لعدة مستخدمين ،بما في ذلك
المحسنة ونظام
أرشفة البيانات وجودة البيانات
ّ
ّ
الباحثين .ويتعين على االتحاد تعزيز دراسات العمليات المتعلقة باألھباء وتوثيق السواتل ووضع النماذج وتوثيقھا
ومحاكاة بيانات الرصد إلى نماذج تشغيلية ،فضالً عن إنشاء علم المناخ الشامل الخاص باألھباء على مقياس عالمي.
ّ
وسلمت اللجنة بأن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWقادرة على تنسيق ھذا النشاط ،ودعت الشبكات ذات النطاق
العالمي القائمة حاليا ً خارج نطاق المراقبة العالمية ) ،(GAWمثل ) (AERONETو) (SKYNETو) ،(MPLNETإلى
االنضمام إليھا.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لدعم سويسرا لشبكة  GAW-PFRالخاصة بالعمق البصري لألھباء )،(AOD
6.2.3.14
التي يتم تنسيقھا بواسطة المركز العالمي للبحث والمعايرة بشأن العمق البصري ) (WORCCفي دافوس .وأحاطت
اللجنة علما ً بأنه لم يتم بعد االعتراف بعمليات رصد األھباء التابعة للمنظمة )/(WMOالمراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWكشبكات للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوبأن شبكة  PFRھذه ستكون مناسبة كشبكة مرجعية للنظام
العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وأشارت اللجنة بشكل خاص إلى الدور الھام الذي أدته شبكة البحوث األوروبية ) (EARLINETفي أزمة
6.2.3.15
ثوران البركان  Eyjafjallajökullفي العام  .2010وأوصت بتقديم خدمات إضافية متعلقة بالمعلومات حول الرماد البركاني
استنادا ً إلى ھذه الشبكة وغيرھا من الشبكات اإلقليمية التي تساھم في شبكة بحوث األھباء للمراقبة العالمية للغالف
ورحبت اللجنة بفرصة صياغة مشروع في النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة
الجوي ).(GALION
ّ
) (WIGOSلمعالجة مسألة الرماد البركاني )انظر البند  8.2من جدول األعمال(.
وأشارت اللجنة إلى أھمية الكربون األسود على كل من تأثيرات المناخ والصحة .وقد أعربت تقديرھا
6.2.3.16
للمطبوع المشترك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPبعنوان "التقييم المتكامل للكربون األسود وأوزون
ورحبت بمطبوع فريق الخبراء االستشاري المعني باألھباء الذي يتناول التوصيات بشأن اإلبالغ
التروبوسفير"،
ّ
بقياسات "الكربون األسود" في كيمياء وفيزياء الغالف الجوي في العام  .2013وطلبت أيضا ً متابعة العمل على الكربون

الملخص العام
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األسود ،بالتعاون مع المنظمة ) ،(WHOومن خالل مشاركة التحالف من أجل المناخ ونظافة الھواء ) (CCACأيضا ً.
وفي ھذا الصدد ،وافقت اللجنة أيضا ً على أن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيجب أن تنظر في قياسات
الجسيمات  PM2.5و PM10واإلبالغات عنھا ،التي تجريھا عدة مؤسسات وسلطات مختلفة والمتعلقة جداً بالمناطق
الحضرية ،والمستخدمة بشكل مكثف في الدراسات الصحية .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى الحاجة إلى فرز المعلومات
المتوافرة بشأن الكربون األسود ،حسبما ترد في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAWSIS
واستكمال ھذه المعلومات.
6.2.4

عولمة تلوث الھواء

تناولت اللجنة في ھذا القسم موضوع كيمياء الھطول والغازات المتفاعلة .وأعربت اللجنة عن إدراكھا
6.2.4.1
ألھمية التعاون مع اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  UNECEبشأن تلوث الھواء البعيد المدى عبر الحدود
) (CLRTAPوشبكة مراقبة ترسب األحماض في شرق آسيا ) (EANETوبرنامج ترسب األنواع النزرة ذات األھمية
البيولوجية الكيميائية ) (DEBITSبرعاية المنظمة ) (WMOومشروع البرنامج الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي
العالمي ) .(IGACووافقت اللجنة على أن المنظمة )/(WMOالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيجب أن تواصل
رئاستھا المشتركة لفرقة العمل المعنية بالقياس والنمذجة ) (TFMMوالمشاركة في فرقة العمل المعنية بانتقال تلوث
الھواء في نصف الكرة األرضية الجنوبي ) (TFHTAPالتابعة التفاقية تلوث الھواء البعيد المدى عبر الحدود.

كيمياء الھطول
وأشارت اللجنة إلى أنه يجري التصدي لمسألة ترسب األحماض من خالل الحد الفعلي النبعاثات
6.2.4.2
الكبريت ،في بعض أجزاء العالم ،لكن ھذه المسألة ما زالت تشكل مشكلة في أجزاء أخرى من العالم .وتظل مسألة
ِّ
ترسب أشكال حمضية
ومحمضة للنيتروجين تشكل مشكلة ،وھناك مخاوف متزايدة من أن يؤثر الترسب المفرط
للمغذيات على النظم اإليكولوجية المائية والبرية الحساسة ،وعلى الروابط بين الترسب في الغالف الجوي وتغير المناخ.
وأشارت اللجنة إلى دور ترسب حديد الصحارى في المحيطات .ومن األھمية إدراك أن حديد التربة غير
6.2.4.3
القابل للذوبان يصبح أكثر قابلية للذوبان خالل انتقاله في الغالف الجوي ،مما يؤثر على حموضة الغالف الجوي.
وأقرت اللجنة بأن المبادرات البحثية الخاصة بحديد الصحارى ذات صلة وثيقة بعملھا.
وسرت اللجنة لبقبول مجلة " "Atmospheric Environmentنشر "تقرير التقييم العالمي لعلوم كيمياء
6.2.4.4
ّ
وسرت اللجنة بشكل خاص إلدراج كل من نتائج القياس والنمذجة .وطلبت اللجنة
الھطول والترسب" كإصدار خاصّ ُ .
من األعضاء اتخاذ إجراء بشأن االحتياجات للقياسات التي تم تحديدھا ،في أميركا الالتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا،
التي تكون فيھا البيانات قليلة أو شحيحة ،وإبالغ المركز العالمي للبيانات المعني بكيمياء الھطول ) (WDCPCبالبيانات.
ومن بين االحتياجات األخرى المحددة في التقييم قياس النيتروجين العضوي والفوسفور .ويعتقد أن النيتروجين العضوي
ً
يتضمن جزءاً
كبيرا ،وإن كان غير محدد الكمية ،من النيتروجين المترسب .ويلزم الحصول على بيانات إجمالي ترسب
الفوسفور في عدد محدود من المناطق التي تتأثر فيھا الموارد المائية تأثرا ً سلبيا ً بالمغذيات المترسبة من الغالف الجوي.
وأشارت اللجنة إلى أنه من المھم تحديث دليل "برنامج كيمياء الھطول التابع للمراقبة العالمية للغالف
6.2.4.5
الجوي" بما أن تاريخ الدليل الحالي يعود إلى العام .2004
وفي ما يتعلق بفريق خبراء األمم المتحدة المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية )،(GESAMP
6.2.4.6
ال سيما عمل الفريق العامل الذي تقوده المنظمة ) (WMOوالمعني بمدخالت الغالف الجوي من المواد الكيميائية في
سرت اللجنة لمعرفة أنه يتم التخطيط لتقديم ثمانية مطبوعات بحلول خريف  ،2014تعالج المسائل
المحيطات )ّ ،(WG38
المتعلقة بتأثير ترسبات الغالف الجوي بالنيتروجين الناتج عن أنشطة اإلنسان في المحيطات.
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وأشارت اللجنة إلى أن التوصيات الصادرة عن التقييم العالمي لعلوم كيمياء الھطول والترسب تؤكد
6.2.4.7
ضرورة وجود نھج إستراتيجي للمراقبة إلدخال تحسينات فيما بعد على التقديرات اإلجمالية للتركيز والترسب .وھذا
ِّ
المحمضة ،والكاتيونات
سيتطلب زيادة الغطاء الفضائي لقياسات الترسب الرطب والجاف الطويلة األجل لألنواع
المعدنية القاعدة ،وملح البحر ،واألحماض العضوية ،والمغذيات ،مثل الفوسفور ،في مناطق العالم التي تقل فيھا
البيانات ،أو الحساسة ً
جدا ،أو التي تتأثر بتغير االنبعاثات اإلقليمية .ولم يعد يكفي التركيز بشكل خاص على األحماض
المعدنية القوية في الترسب الرطب لتلبية المتطلبات الناشئة فيما يتعلق بالعلوم والسياسات .ويلزم إطار دولي شامل
يستند إلى المنھجيات المستقرة.
الغازات المتفاعلة
أعربت اللجنة عن ارتياحھا لنشاط تطورات المركب العضوي المتطاير ) (VOCضمن المراقبة العالمية
6.2.4.8
ورحبت بإنشاء المختبرات المركزية للمعايرة ) (CCLsالتي تستضيف المعايير األولية
للغالف الجوي ).(GAW
ّ
لمجموعتي مركبات عضوية متطايرة ) ،(VOCsوتطوير المعايير بالتعاون الوثيق مع المكتب الدولي للموازين
وسرت اللجنة بأنه قد نتج عن تقديم بيانات المركب العضوي المتطاير ) (VOCإدراج ھذه األخيرة
والمقاييس ).(BIPM
ّ
في ملخص البيانات السنوي الذي نشره المركز العالمي لبيانات غازات االحتباس الحراري ) (WDCGGفي العام .2013
وھذا المطبوع سيتحسن بدرجة أكبر بإضافة بارامترات البروبان الجديد من العدد المقبل .وشددت اللجنة على أن
وشجعت األعضاء
عمليات الرصد المستمرة للمركبات العضوية المتطايرة )ّ (VOCsقيمة جداً ولكنھا ما زالت نادرة،
ّ
على إدراج ھذه القياسات في محطاتھا .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أنه يمكن التوصل إلى توسيع شبكة المركب العضوي
وشجعت على اتخاذ خطوات إلنشاء مثل ھذا التعاون.
المتطاير ) (VOCعبر تعاون أفضل مع مجتمع الغالف الحيوي،
ّ
ورحبت اللجنة بنشر المبادئ التوجيھية لقياس أول أكسيد الكربون في الغالف الجوي )تقرير برنامج
6.2.4.9
ّ
 GAWرقم  ،(192التي توفر التفاصيل حول شبكة القياسات وأفضل ممارسات التشغيل ،مع عرض عام يبين االتجاھات
خالل فترة الـ  15سنة الماضية .وأوصت اللجنة باستخدام عمليات رصد أكسيد الكربون بشكل أكبر لتقييم احتراق الكتلة
اإلحيائية أو أحداث التلوث األخرى في محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
ورحبت اللجنة بالتقدم المحرز في شبكة أوزون التروبوسفير ،ال سيما التحليل التعاوني لالتجاھات العالمية
6.2.4.10
ّ
الخاصة بأوزون التروبوسفير )تقرير برنامج  GAWرقم  199والرسالة اإلخبارية لمشروع البرنامج الدولي لدراسة
كيمياء الغالف الجوي العالمي ) ،(IGACاإلصدار رقم  45في تشرين األول /أكتوبر  ،2011وأولتمانز وآخرون،
 .(2013 ،al, Atmos. Environ.وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن االختالفات في تقنيات الرصد والنھج لضمان الجودة يمكنھا
رحبت اللجنة بنشر المبادئ التوجيھية لقياسات األوزون في
التأثير على تقديرات االتجاھات .وفي ھذا الصددّ ،
وشجعت على إجراء مزيد من األبحاث حول
التروبوسفير المستمرة) ،تقرير برنامج  GAWرقم  209في العام .(2013
ّ
اتجاھات األوزون ،ال سيما تلك المتعلقة بتحليل تنوع سالئفه ،باستخدام كل من عمليات الرصد ومحاكاة النماذج.
ورحبت اللجنة ببذل مزيد من الجھود للحد من تكلفة عمليات السبر في الھواء العلوي ،وشجعت األعضاء على إجراء
عمليات سبر طويلة األجل لألوزون في مزيد من المناطق ،السيما في البلدان النامية في آسيا وأفريقيا.
وفي ما يتعلق بتطور شبكة أكسيد النيتروجين ) ،(NOxطلبت اللجنة من األعضاء إجراء عمليات الرصد
6.2.4.11
ھذه بما أن أكسيد النيتروجين ال ُيعتبر ملوثا ً بحد ذاته فحسب بل يؤثر أيضا ً على دورة النيتروجين العالمية ويشارك في
تشكيل أوزون السطح ،وھو عامل قسر قصير الحياة ) (SLCFقوي .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لتطوير مبادئ
القياسات التوجيھية الشاملة الخاصة بعمليات رصد المركبات العضوية المتطايرة ) (VOCsوأكسيد النيتروجين ضمن
المشروع األوروبي لشبكة البنى األساسية للبحث في مجال األھباء والسحاب والغازات النزرة ) ،(ACTRISوھي مفيدة
شجعت اللجنة على تطوير نظام ضمان الجودة لقياسات أكسيد
لمجتمع المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWكذلكّ ،
النيتروجين.
6.2.5

استعراض اللوائح الفنية

أحاطت اللجنة علما ً باستعراض مسودة اللوائح الفنية المتعلقة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
6.2.5.1
ً
التي تم تطويرھا واستكمالھا بالتشاور مع األفرقة االستشارية العلمية ) (SAGsوفرق الخبراء ،تماشيا مع النظم العالمية

الملخص العام

25

المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) .(WIGOSوأحالت اللجنة الموافقة على المسودة النھائية إلى أعضاء فريق اإلدارة
التابع للجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS
7

7.1

التقدم المحرز في مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GURMEواتجاھه المستقبلي )البند  7من جدول األعمال(
تقرير رئيس الفريق االستشاري العلمي ) (SAGالمعني بمشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات
المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي )) (GURMEالبند  7.1من جدول األعمال(

أشارت اللجنة مع التقدير إلى تقرير رئيس مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية
7.1.1
التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GURMEالبروفيسور  ،Greg Carmichaelبشأن التقدم المحرز في تعزيز
قدرات األعضاء على معالجة جوانب التلوث الحضري المتعلقة باألحوال الجوية ونوعية الھواء والجوانب ذات الصلة.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن المشروع ) (GURMEيوفر منصة دولية لألنشطة الشاملة المتعلقة بتلوث الھواء في
المناطق الحضرية ،بمشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالوكاالت البيئية ،والسلطات
البلدية ،واألكاديميات ،والمبادرات الدولية األخرى.
وسلمت اللجنة بأن إسھامات المشروع ) (GURMEتشمل إنشاء مشاريع رائدة في المدن الكبرى تلبي
7.1.2
االحتياجات من الرصدات والنمذجة ،وتتصل بشكل واضح بالمستخدمين ،وتشمل أيضا ً االنتقال من البحوث مروراً
بالعمليات إلى الخدمات والنواتج ،وتطوير القدرات .وفيما يتعلق بالتعاون الشامل ،أقرت اللجنة المثال الناجح لنظام
شنغھاي لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSالذي ُعرض في المعرض العالمي  .EXPO 2010وقد كان
المشروع ) (GURMEبشنغھاي بمثابة النواة لھذا النظام.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع ) (GURMEيشكل األساس الذي يمكن أن تبنى عليه المبادرة الجديدة
7.1.3
للمدن الكبرى ،ومشروع الطقس المتكامل للمناطق الحضرية ،ومشروع الخدمات المناخية )انظر البند  9.5من جدول
األعمال( ،واتفقت على أن يمثل المشروع ) (GURMEجزءاً ھاما ً في ھذه المبادرة .وإضافة إلى األنشطة المتعلقة
بالطقس والمناخ ،فإن نوعية الھواء ستؤدي دوراً ھاما ً في تقديم ھذه الخدمات الجديدة.
7.2

الخدمات الحضرية من البحث إلى التطبيق )البند  7.2من جدول األعمال(

أشارت اللجنة إلى أن تغير المناخ والنمو السكاني والتوسع الحضري ھي عوامل ضاغطة رئيسية تقود
7.2.1
الطلب على نواتج وخدمات بيئية أكثر دقة وسھولة في االستخدام .ويلزم إعداد ھذه النواتج والخدمات من خالل أنشطة
بحثية مالئمة .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن المناطق الحضرية تختلف عن المناطق المحيطة بھا من حيث تشكلھا
والكثافة السكانية وكثرة األنشطة الصناعية واستھالك الطاقة والنقل .وھذه المناطق تطرح أيضا ً تحديات فريدة أمام
نمذجة الغالف الجوي ومراقبته ،وتخلق مجموعة متعددة الفروع من التھديدات المحتملة ،بما في ذلك تلوث الھواء ،يلزم
التصدي لھا بطريقة متكاملة .ومن ثم ،تتطلب ھذه المناطق نھجا ً مختلفا ً عن األرصاد الجوية التقليدية.
وأشارت اللجنة إلى اآلثار السلبية الناجمة عن المناطق الحضرية على نوعية الھواء المحلي .باإلضافة
7.2.2
والمجمعات الحضرية والضواحي ،كأثر
إلى ذلك ،تزايد في السنوات األخيرة االھتمام بفھم التفاعل بين المدن الكبرى
ّ
المناطق الحضرية على الطقس الشديد الحساسية )كاألمطار الغزيرة أو الضباب أو الرھج( ،وأثر االنبعاثات البشرية
المنشأ من المدن الكبرى على المناخ اإلقليمي والعالمي  ،وأثر الطقس القاسي على أمن المدينة وصحة البشر.
والمعارف العلمية والھندسية التي تراكمت عند بناء المدن الكبرى ،والتي تناولت مشاكل نوعية الھواء في
7.2.3
ً
ً
السنوات المبكرة ،تمثل موردا ھاما للمدن الكبرى الحالية والمقبلة .واتفقت اللجنة على أن مشروع بحوث األرصاد
الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GURMEبوسعه ،من خالل الدور الذي
يضطلع به على المستوى الدولي ،تجميع خبراء من مدن في مراحل نمو مختلفة للمساعدة على معالجة ھذه المشاكل.
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وأوصت اللجنة بمواصلة التعاون الجيد مع المنظمات الدولية األخرى والمشاريع ذات الصلة .والتعاون
7.2.4
مع منظمة الصحة العالمية ) (WHOله أھمية خاصة .وسلمت اللجنة بأن المطبوع "أطلس الصحة والمناخ" الذي
أصدرته المنظمة ) (WMOمع المنظمة ) (WHOيتضمن قسما ً بشأن تلوث الھواء ،وأنه مفيد للغاية في تحديد معالم ھذه
األخطار بطريقة موجزة وفعالة .ورحبت اللجنة أيضا ً بالتعاون مع المنظمة ) (WHOفي تنظم اجتماع بشأن استخدام
السواتل ألغراض رصد نوعية الھواء .فالمنظمة ) (WHOلديھا قاعدة بيانات خاصة بنوعية الھواء المحيط في المدن،
ولكن سيكون من المھم توسيع نطاق البيانات ،رغم أنه ليس من الدقة ربط قياسات السواتل بالتركيزات القريبة من
مستوى سطح األرض .وسيتناول االجتماع ھذه المسألة ومسائل أخرى ذات صلة .وسعيا ً إلى توفير البيانات الرصدية
في جميع النطاقات المكانية والزمنية لدعم العلم والخدمات ،أوصت اللجنة ببذل جھود ترمي إلى ربط أوثق لقاعدة
بيانات منظمة الصحة العالمية ) (WHOالمتعلقة بنوعية الھواء المحيط ،بنظام إدارة البيانات في برنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWوھيكل االستكشافُ .
وأبلغت اللجنة بأنه يمكن للمنظمة ) (WMOأن تتمثل في اجتماعات المنظمة
) (WHOاإلقليمية ،بما يتيح التواصل الجيد بين المنظمتين .وأشارت اللجنة إلى ضرورة دمج البيانات في نماذج االنتقال
الكيميائي من أجل التمكن من إنتاج خرائط لتلوث الھواء الخارجي ،وأن ھذه الخرائط ستحتاج إلى بيانات رصدات
سطحية القاعدة العتمادھا ولتقديمھا كمدخالت .وأوصت اللجنة بأن يتعاون المشروع ) (GURMEمع مبادرات أخرى من
قبيل مبادرات المنظمة ) ،(WHOفي تقديم بيانات جيدة النوعية بشأن الھواء الحضري يتم الحصول عليھا من رصدات
المشروع ) (GURMEمثالً من أجل الدراسات ذات الصلة .وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تتعاون األفرقة االستشارية
العلمية ) (SAGsالتابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWالسيما فيما يتعلق بالغازات التفاعلية واألھباء الجوية،
مع خبراء المشروع ) (GURMEفي ھذه المسألة.
ورحبت اللجنة بالتعاون الجديد مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( في فرقة العمل
7.2.5
"إدارة المخاطر الحضرية & المدن الذكية مناخا ً" التابعة للفريق العامل المعني بتغير المناخ التابع للجنة الرفيعة
المستوى المعنية بالبرامج ) ،(HLCPوفي تنظيم مؤتمر الموئل الثالث ،مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان
والتنمية الحضرية المستدامة ،المقرر عقده في عام  .2016واتفقت اللجنة على أن الوقت قد حان ليقوم المشروع
) (GURMEبتجاوز خبراء المرافق الوطنية ) (NMHSsواألكاديميات بشأن مسائل نوعية الھواء ليقدم للمجتمع الواسع
النطاق أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق الحضرية .ويمكن أن يعود ذلك بالفائدة على أولئك الناشطين في أنشطة
المشروع ) (GURMEمن خالل تسليط الضوء عليھم على نطاق واسع.
وأعربت اللجنة عن سرورھا إلنشاء موقع شبكي جديد للمشروع
7.2.6
) (http://mce2.org/wmogurmeبتصميم واضح وجذاب ،ولكنھا أشارت إلى أن ھذا الموقع يحتاج إلى مزيد من الجھود
لتقديم معلومات محدثة وليصبح بوابة للروابط ذات صلة في ھذا المجال .وأشارت اللجنة إلى أنه من المھم أن يقدم كل
من مشروع المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالتابع للمنظمة ) (WMOومشروع ) (GURMEمواد تتيح تحديث
الموقع االلكتروني .وأشارت اللجنة كذلك إلى أن المبادرة الجديدة واألكثر شموالً المتعلقة بالبحوث والخدمات المقدمة
للمدن الكبرى
والمجمعات الحضرية الكبيرة )انظر الفقرة  (9.5ستحتاج أيضا ً إلى موقع شبكي كبير ،وأوصت بأن ينظر
ّ
المشروع ) (GURMEفي إمكانية تضافر الجھود في ھذا المجال.
)(GURME

وسلمت اللجنة بأھمية تقديم بيانات بالوقت قرب الحقيقي ) (NRTفي إطار المشروع ) ،(GURMEوأعربت
7.2.7
عن سرورھا بجوانب الوقت قرب الحقيقي من مشاريع ) (GURMEالتجريبية وعمل فرقة الخبراء المعنية بنقل البيانات
الكيميائية في وقت قرب حقيقي ) .(ET NRT-CDTوأحاطت اللجنة علما ً بأن الوكالة الصينية لألرصاد الجوية والمنظمة
) (WMOقد طورتا سويا ً مشروعا ً تجريبيا ً من مشاريع ) (GURMEبالوقت قرب الحقيقي .ويمثل ھذا المشروع بيانات
الساتل ) (FY-2C/Dوبيانات العمق البصري للھباء الجوي ) (AODبالوقت قرب الحقيقي المتأتية من الشبكة الصينية
الستشعار األھباء عن بعد ) (CARSNETفي نظام التنبؤ الرقمي للضباب/الرھج التابع للنظام الصيني الموحد للبيئية
الكيمائية للغالف الجوي ) .(CUACEويستخدم المشروع أيضا ً بيانات مراقبة الكربون األسود بالوقت قرب الحقيقي
اآلتية من الشبكة الصينية لمراقبة الغالف الجوي ) ،(CAWNETلتحريف مصدر انبعاثات الكربون األسود أو تصحيحھا،
ما من شأنه أن
يحسن أداء نمذجة نموذج النظام الصيني الموحد للبيئية الكيمائية للغالف الجوي ) (CUACEالمتعلق
ّ
ُ
وتوسع.
بالكربون األسود .وطلبت اللجنة أن تتواصل أنشطة الوقت قرب الحقيقي
ّ
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وأشارت اللجنة إلى أن األوزون واألھباء الجوية ،وھي مؤثرات قسرية قصيرة األجل على المناخ،
7.2.8
تتصل اتصاالً وثيقا ً بالصحة ،واتفقت على أھمية قياسات ھذه المؤثرات ،وضرورة تعزيزھا في المشروع )،(GURME
وإدراج أنشطة ترمي إلى معالجة آثار المؤثرات القسرية قصيرة األجل في منطقة الغالف الجليدي ،ال سيما في منطقة
األنديز ومنطقة بتاغونيا اللتين لم تحظيا باالھتمام الذي حظيت به المنطقة القطبية الشمالية ومنطقة جبال الھيمااليا.
وأعربت اللجنة عن سرورھا لتعاون المبادرة المعنية بحرق الكتلة األحيائية مع المشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف
الجوي العالمي ) ،(IGACوأشارت إلى أھمية ذلك أيضا ً بالنسبة للبيئات الحضرية نظرا ً لحدوث كثير من اآلثار السلبية
في تلك البيئات.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن يواصل المشروع ) (GURMEتعاونه مع فرقة العمل المعنية بانتقال تلوث
7.2.9
الھواء في نصف الكرة األرضية ) (TF HTAPوالتابعة للبرنامج التعاوني لمراقبة وتقييم االنتقال البعيد المدى ِّ
لملوثات
الھواء في أوروبا ) (EMEPألن المناطق الحضرية تؤثر حاليا ً على نوعية الھواء اإلقليمي والعالمي من خالل االنتقال
في الغالف الجوي .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن الكبريت اليزال يمثل مشكلة بيئية في أجزاء عدة من العالم وأن ثمة
ّ
تركزه في الھواء المحيط واألمطار ونمذجة توزعه.
حاجة إلى مواصلة الجھود لقياس
وأعربت اللجنة عن سرورھا لمواصلة التعاون مع مشاريع االتحاد األوروبي ،وحاليا ً مع المشروع
7.2.10
الممول مؤخراً "الشراكة مع الصين بشأن البيانات الفضائية" ) ،(PANDAومشروع ماركو بولو )مراقبة الھواء اإلقليمي
في الصين وتقييمه باستخدام الرصدات الفضائية( واللذين يھدفان إلى إقامة تعاون بين االتحاد األوروبي والصين بشأن
نوعية الھواء .ويمكن أن يسھم المشروع ) (GURMEإسھاما ً طيبا ً في ھذا المشروع ،نظراً لوجود روابط كثيرة جيدة بين
المشروع ) (GURMEوالصين بالفعل .وأحاطت اللجنة علما ً بإنشاء جمھورية كوريا لمحرك جديد لمعلومات الطقس
صيغ للمساعدة على حل المشاكل البيئية في المناطق الحضرية والكوارث الزراعية من خالل التقدم العلمي في التنبؤ
عالي االستبيان بالطقس ،والتنبؤ بالفيضانات الخاطفة ،واألرصاد الجوية للطرقات ،وديناميات الكربون األسود
واألرصاد الجوية الزراعية ،ونظم جديدة للخدمات تھدف إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ وتخفيفھا.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للعرض المقدم لألعضاء للتعاون في ھذه الخدمة.
وأقرت اللجنة بالروابط المتينة بين توجھات المشروع ) (GURMEومشروعي الحد من خطر الكوارث
7.2.11
ً
والمجمعات الحضرية الكبرى )انظر الفقرة
و) (DRRوبالمبادرة األكثر شموال بشأن البحوث والخدمات للمدن الكبرى
ّ
 (9.5وأوصت بإقامة صالت تعاون واضحة بين المبادرات المالئمة.
-8

توصيات بشأن األنشطة المشتركة )البند  8من جدول األعمال(

8.1

أنشطة التعاون بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )) (GAWالبند  8.1من جدول األعمال(

8.1.1

استحداث النماذج والتجريب العددي :الفريق العامل المعني بالتجريب العددي

)(WGNE

أحاطت لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASعلما ً بأن الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEالذي أنشئ
8.1.1.1
باالشتراك مع لجنة التوجيه العلمي ) (JSCالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPمسؤول عن تعزيز تطوير نماذج
دوران الغالف الجوي الستخدامھا في التنبؤ بالطقس والمناخ والماء والبيئة على جميع النطاقات الزمنية والمكانية ،وعن
استبانة أوجه القصور ومعالجتھا ).(http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/resdept_wgne.html

وأقرت اللجنة بالدور الھام الذي يؤديه الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEفي إقامة
8.1.1.2
الجسور بين دوائر النمذجة والبحوث في مجالي الطقس والمناخ ،عن طريق معالجة العدد المتزايد من التحديات
المشتركة ،وتعزيز تطوير النماذج لتحسين التنبؤ بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا والبيئة.
وأحاطت اللجنة علما ً بالعمل الجاري في مشروع مقارنة نماذج الغالف الجوي  -تحويله
8.1.1.3
) .(Transpose-AMIPوفي ھذا المشروع تشغل النماذج المناخية بنسق التنبؤ بالطقس انطالقا ً من التحليل المشترك.
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ويسمح ھذا المشروع باكتشاف انحرافات النماذج المناخية في الفترات الزمنية الطويلة ،وفھمھا ،ومقارنتھا بالفترات
الزمنية األقصر في نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) .(NWPوقد أبرزت النتائج المؤخرة بعض أوجه القصور في نماذج
عديدة ،على سبيل المثال في السحب وتمثيل بنية الطبقة الحدية في الھواء البارد.
وسلمت اللجنة بالمساھمة المتميزة للفريق العامل ) (WGNEالتي تصب في مصلحة األعضاء بتوفير
8.1.1.4
منتدى لمراكز النمذجة الرئيسية الستعراض التقدم المحرز )من خالل تقارير المراكز مثالً( ،وإلتاحة الفرصة للمقارنة
بين األداء ،ولمقارنة تمثل البيانات وتقنيات المجموعات ،ولمناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية الرامية إلى تحسين
النماذج والمھارات التنبؤية.
وأيدت اللجنة قرار الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل ) (WGNEفي  2012بأن الفريق العامل المعني
8.1.1.5
بتمثل البيانات وإستراتيجيات الرصد ) (DAOSالتابع للتجربة ) (THORPEXسيكون مسؤوالً عن األنشطة األساسية في
ھذه المجاالت ،وبضم اللجنة عضوا ً بحكم منصبه من الفريق العامل المعني بتمثل البيانات ) (DAOSلكفالة وجود صلة
فعالة فيما بين األفرقة العاملة.
وأحاطت اللجنة علما ً بأھمية مشروع المنطقة الرمادية ،وھو مشروع مشترك بين دراسات نظم الغالف
8.1.1.6
الجوي العالمي ) (GASSوالفريق العامل ) ،(WGNEيركز على سلوك نماذج الغالف الجوي في االستبانات األفقية في
النطاق من  1كيلومتر إلى  10كيلومترات ،أي النطاقات النمطية للعمليات الرئيسية مثل الحمل الحراري .والحظت
اللجنة أن ھذا العمل له أھمية كبيرة بالنسبة لنماذج الغالف الجوي على جميع النطاقات الزمنية في المستقبل وشجعت
الفريق العامل ) (WGNEعلى مواصلة مشاركته النشطة في ھذا المشروع.
وأشارت اللجنة إلى أن فرقة العمل المعنية بتذبذب مادين وجوليان ،والمسؤولة عن البحوث المتعلقة
8.1.1.7
ً
بتذبذب مادين وجوليان ،ترفع حاليا تقاريرھا إلى الفريق العامل ) .(WGNEوالحظت اللجنة ھذا التطور وشجعت دوائر
النمذجة والبحوث في مجالي الطقس والمناخ على استخدام ھذه الصلة من خالل الفريق العامل ) .(WGMEوعلى فرقة
العمل المعنية بتذبذب مادين وجوليان أن تضمن التعاون الكامل مع مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية التابع
للبرنامج ) ،(WWRPبما في ذلك في ما يخص التخطيط المشترك.
وشجعت اللجنة أيضا ً التعاون المستجد بين الفريق العامل ) (WGNEوالمراقبة العالمية للغالف الجوي
8.1.1.8
) ،(GAWبما في ذلك التركيز على األيروسوالت ومشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع
لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GURME
8.1.2

بحوث التحقق من التنبؤات

أقرت اللجنة بأھمية التحقق من التنبؤات والحظت مع االرتياح األنشطة التي يضطلع بھا الفريق العامل
8.1.2.1
المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات ) (JWGFVRبالتعاون مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
والفريق العامل ) ،(WGNEمثل تنظيم حلقة العمل الدولية الخامسة بشأن طرائق التحقق )ملبورن .(2011 ،وأحاطت
اللجنة علما ً بأنه تم البدء بتنظيم حلقة العمل السادسة التي ستعقد في فترة  19 -13آذار /مارس  2014في نيو دلھي،
الھند .والحظت اللجنة مع الرضى أن الفريق العامل المشترك ) (JWGFVRيعد وثيقتين إرشاديتين ،مثل التحقق من
التنبؤات بالھطول والتحقق من التنبؤات النموذجية المتوسطة النطاق.
وكان من دواعي سرور اللجنة مالحظة أن أعضاء فريق العمل قد نظموا أنشطة تدريبية أثناء فترة ما بين
8.1.1.2
ً
الدورتين ،وھي تحديدا اجتماع تعليمي مدته ثالثة أيام بشأن التحقق )ملبورن ،(2011 ،وتدريب عملي على التحقق من
التنبؤات )ليما ،(2010 ،وندوة صيفية بشأن التحقق من التنبؤات )بولدر ،(2010 ،وحلقة عمل مدتھا يوم واحد بشأن
التحقق من المجموعات )ريدينغ.(2013 ،
وأحاطت اللجنة علما ً بنشر وقائع حلقة العمل الدولية الرابعة للتحقق )ھلسنكي ،(2009 ،وبالعدد الخاص
8.1.2.3
عن تطبيقات األرصاد الجوية )مجلة جمعية األرصاد الجوية الملكية( في حزيران /يونيو  2013بشأن التحقق ،ووثيقتين

الملخص العام
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إرشاديتين جديدتين :الطرائق الموصى بھا بشأن تقييم السحب والبارامترات ذات الصلة ) (2012والطرائق الموصى بھا
بشأن التحقق من تنبؤات األعاصير المدارية ).(2013
والحظت اللجنة المشاركة النشطة للفريق العامل ) (JWGFVRفي مشاريع المنظمة ) (WMOالمختلفة التي
8.1.2.4
تشمل :لجنة أدوات وطرق الرصد ) /(CIMOتجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) ،(SPICEوالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ )المشروع اإليضاحي للتنبؤ التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) /(WWRPمشاريع البحث
والتطوير المتوسطة النطاق ) (RDPفي مختبر  Sochiاألوليمبي ) (FROST 2014لأللعاب األولمبية الشتوية( ،وتجربة
التنبؤ بسقوط األمطار الموسمية في جنوب الصين التابعة لمشاريع البحث والتطوير المتوسطة النطاق )(RDP
) ،(SCMREXومشروع التنبؤ بوصول أعاصير التيفون إلى البر ) ،(FDPومشروع التنبؤات القطبية ،ومشروع التنبؤ
دون الموسمي إلى الموسمي ) (S2Sوالمشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالتابعة للمنظمة ).(WMO
ومشاركة الفريق العامل ) (JWGFVRفي ھذه المشاريع تھدف بصفة رئيسية إلى كفالة استخدام طرائق التحقق المالئمة.
وأقرت اللجنة بالعمل الجوھري الذي اضطلع به الفريق العامل ) (JWGFVRمن أجل مشاريع البحث والتطوير
المتوسطة النطاق ) (RDPsالتابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمشاريع ) ،(FDPsوشجعت الفريق
العامل على تقديم نفس المستوى من الدعم لمشروع الطقس الشديد التأثير ) (HIWالجاري إنشاؤه.
8.1.3

التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية

أشارت اللجنة إلى طلبھا المقدم أثناء الدورة الخامسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي للبرنامج العالمي
8.1.3.1
لبحوث الطقس ) (WWRPبما في ذلك تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXإلنشاء ھيكل
تعاوني مالئم مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPلالضطالع بمبادرة للبحوث الدولية بشأن التنبؤات دون
الموسمية إلى الموسمية ،تنسق بشكل وثيق مع البنية األساسية الحالية للجنة النظم األساسية ) (CBSللتنبؤ الطويل األجل.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للتقدم الھام المحرز في إنشاء مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية )(S2S
كمشروع مشترك بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والخطة العلمية والخطة التفصيلية الخاصة بالتنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sالمعدة والمتاحة على الموقع
التاليhttp://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/S2S_Implementation_plan_final.pdf :
8.1.3.2
والحظت اللجنة أيضا ً أن المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته الرابعة والستين مشروع التنبؤات دون
الموسمية إلى الموسمية وإنشاء صندوقه االستئماني ومكتب التنسيق الدولي ) (ICOكآليات دعم .وأعربت اللجنة عن
تقديرھا لجمھورية كوريا لعرضھا الذي يلبي كافة المتطلبات الستضافة مكتب التنسيق الدولي لھذا المشروع .ووقعت
المنظمة ) (WMOوإدارة األرصاد الجوية الكورية ) (KMAمذكرة تفاھم ) (MoUأثناء الدورة الخامسة والستين للمجلس
التنفيذي إلضفاء الطابع الرسمي على مكتب التنسيق الدولي للتنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية.

ورأت اللجنة أن مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ھام بالنسبة لدوائر البحوث الخاصة
8.1.3.3
ً
بالطقس والمناخ للتصدي بصورة مشتركة لتنبؤات نطاق زمني جرت العادة على النظر إليھا باعتبارھا تحديا ً
علميا،
للتواصل بين الطقس والمناخ .وكان من دواعي سرور اللجنة أنھا الحظت التعاون ّ
البناء في مجال التنبؤات دون
الموسمية إلى الموسمية الذي أقيم بين ھذه األوساط البحثية وسلمت اللجنة بأن التحسينات في مجال المھارات التنبؤية
واستخدام التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية قد تفيد أيضا ً التنبؤات بالطقس القصيرة المدى والتنبؤات بالمناخ على
النطاق الزمني األطول ،باإلضافة إلى اإلسھام في تحسين الخدمات المناخية داخل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS
وأحاطت اللجنة علما ً بأن إدارة األرصاد الجوية الكورية ) (KMAتقوم بتنسيق المركز الرائد للمنظمة
8.1.3.4
) (WMOمن أجل التنبؤات الطويلة المدى على أساس المجموعات المتعددة النماذج ) .(LC-LRFMMEوشجعت اللجنة
البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPعلى كفالة استخدام الموقع المشترك بين ھذا المركز الرائد ومشروع
التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية بشكل أمثل لضمان إقامة صالت قوية بين المتطلبات العملية واألنشطة البحثية،
وتسھيل االنتقال من النتائج البحثية إلى تطبيقھا عمليا ً.
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والحظت اللجنة مع التقدير اإلسھامات المقدمة من أستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة للصندوق
8.1.3.5
االستئماني التابع لمشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية .وشجعت اللجنة أيضا ً األعضاء على اإلسھام في
الصندوق االستئماني الذي سيدعم تنفيذ األنشطة البحثية المتعلقة بھذا المشروع.
وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بمساھمة المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF
8.1.3.6
وإدارة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAفي البدء بأرشفة قاعدة بيانات مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية،
وتقديم خدمات متعلقة بالبيانات.
8.1.4

الصالت بين مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPومبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية )(WCRP

الحظت اللجنة أنه قد أحرز تقدم ھام في تنفيذ مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPعقب المناقشات التي دارت
8.1.4.1
في الدورة الخامسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي بشأن القرار الذي اتخذه فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSوالقاضي بأن تصميم وتطوير نظم التنبؤات القطبية
عمل ھام سيتطلب تعاونا ً فعاالً من خالل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPبما في ذلك تجربة البحث الخاصة
بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPإلى جانب شركاء آخرين حسب االقتضاء.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا إلعداد الخطة العلمية والخطة التفصيلية وخطط التنفيذ لمشروع التنبؤات
8.1.4.2
القطبية ) ،(PPPوإتاحتھا على الموقع الشبكي.http://polarprediction.net/en/documents/ :
وأحاطت اللجنة علما ً بأن الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي قد اعتمدت المشروع وكذلك إنشاء
8.1.4.3
صندوق استئماني ومكتب تنسيق دولي ) (ICOكآليتي دعم .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمعھد ألفريد فيجنر للبحوث
القطبية والبحرية ) ،(AWIبألمانيا ،لعرضه استضافة مكتب التنسيق الدولي للمشروع.
ً
سواء بالنسبة للبيئة الفيزيائية حسبما يتضح من
والحظت اللجنة التغيرات السريعة في المناطق القطبية،
8.1.4.4
التقلب القياسي لذوبان الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية في فصول الصيف الحالية في نصف الكرة الشمالي،
وبالنظر إلى الحاجة االجتماعية – االقتصادية المتنامية لتحسين التنبؤات البيئية .وأقرت اللجنة بأن التغيرات في المناطق
القطبية قد يكون لھا عواقب على ظواھر الطقس والمناخ التي تتجاوز إلى حد كبير ھذه األقاليم .والحظت أيضا ً أن ھناك
فجوات ھامة في شبكات الرصد في المناطق القطبية من حيث النطاقات الزمنية للطقس والمناخ ،وفي فھم العمليات
الرئيسية ،وفي النمذجة والتنبؤات .وأعربت اللجنة عن ارتياحھا للتعاون بين مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPومبادرة
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPللتنبؤات المناخية القطبية ،وشجعت المبادرتين على مواصلة العمل بشكل
وثيق والسعي إليجاد مجاالت للتعاون الفعال.
واتفقت اللجنة في الرأي على أن مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPسيعزز التعاون في مجال البحوث
8.1.4.5
الدولية الذي سيحسن خدمات التنبؤ بالطقس والبيئة للمناطق القطبية ،على نطاقات زمنية تتراوح بين ساعة واحدة إلى
موسمية ،وأن مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPيشكل العنصر البحثي للنطاقات الزمنية من ساعة واحدة إلى الموسمية
في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSالتابع للمنظمة ) (WMOفي إطار فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSبينما مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي
مكون طويل األمد من النظام العالمي للتنبؤات التفاعلية ) (GIFFSيغطي النطاقات
التابعة للبرنامج العالمي )ّ (WCRP
الزمنية من المواسم إلى العقود.
وأحاطت اللجنة علما ً بالتقدم المحرز في التخطيط لسنة التنبؤات القطبية ) ،(YOPPوأن سنة التنبؤات
8.1.4.6
القطبية ) (YOPPتتضمن صالت قوية باألنشطة األخرى ذات الصلة .وشجعت اللجنة األعضاء على االشتراك في
عملية التخطيط ،والعمل حسب االقتضاء على اغتنام ھذه الفرصة لتعزيز شبكات الرصد ومبادرات العلوم القطبية.
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وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمساھمات كندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة في الصندوق االستئماني
8.1.4.7
لمشروع التنبؤات القطبية ) .(PPPكما شجعت اللجنة األعضاء على اإلسھام في الصندوق االستئماني الذي سيدعم تنفيذ
األنشطة البحثية ذات الصلة بھذا المشروع.
8.1.5

سنة الحمل الحراري المداري )(YOTC

أقرت اللجنة بأن مشروع سنة الحمل الحراري المداري ) (YOTCالمشترك بين التجربة )(THORPEX
8.1.5.1
ّ
التابعة للبرنامج العالمي ) (WWRPوالبرنامج العالمي ) (WCRPقد ساھم في إحراز تقدم مھم في فھم الحمل الحراري
المداري ونمذجته وتنظيمه في نظم متعددة النطاقات ومعقدة لألمطار الحملية غالبا ً ما ترتبط بالطقس القاسي ،مثل
الفيضانات الناشئة عن األمطار الموسمية أو انقطاع ھذه األمطار ،والتذبذب بين الفصول ،واألعاصير المدارية
) .(yotc.ucar.eduوسينتھي سنة الحمل الحراري المداري ) (YOTCرسميا ً في نھاية عام  2014لكن مكون البحث
سيتواصل بالتعاون مع مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية المشترك بين البرنامج العالمي )(WWRP
والبرنامج العالمي ) (WCRPوفرقة العمل المعنية بتذبذب مادين وجوليانّ .
وحثت اللجنة على مواصلة التركيز على
تحسين فھم الحمل المنظم ونمذجته على مفترق التقاطع بين الطقس والمناخ )النطاقات الزمنية دون الموسمية إلى
الموسمية( وذلك سعيا ً إلى تحسين التنبؤات التشغيلية بالطقس والمناخ.
8.1.6

عملية إعادة التحليل التي تقوم بھا الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAلفترة تغطي  55عاما ً

أقرت اللجنة بأن الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية قد أنجزت عملية إعادة التحليل اليابانية الثانية للغالف
8.1.6.1
ً
عاما ،منذ عام  1958وحتى اليوم .وأحاطت اللجنة علما ً بأن
الجوي العالمي :عملية إعادة التحليل التي تغطي فترة 55
منتجات إعادة التحليل المتقدمة ضرورية لمراقبة الطقس والمناخ بشكل أفضل ولتطبيقات أفضل تساھم أيضا ً في تعزيز
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
8.2

المبادرات الشاملة المتخذة في إطار المنظمة ) (WMOومع الشركاء )البند  8.2من جدول األعمال(

8.2.1

دعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

8.2.1.1

)(GFCS

أشارت اللجنة إلى التقدم الكبير المحرز في تطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

وأقرت اللجنة بدورھا الھام في التنفيذ الفعال لركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSوھي
8.2.1.2
برنامج التواصل مع المستخدمين؛ والرصد والمراقبة؛ ونظام معلومات الخدمات المناخية؛ والبحوث والنمذجة والتنبؤ؛
وتطوير القدرات( فضالً عن األنشطة في المجاالت األولية ذات األولوية األربعة لإلطار العالمي ) GFCSوھي الزراعة
واألمن الغذائي؛ والماء؛ والصحة؛ والحد من مخاطر الكوارث(.
وأشارت اللجنة إلى دوري البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف
8.2.1.3
الجوي ) ،(GAWبالتعاون الوثيق مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPفي تطوير خطة تنفيذ اإلطار العالمي
 ،GFCSوتحديداً مرفقيھا المتعلقين بالرصد والمراقبة ،والبحوث والنمذجة والتنبؤ.
وأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى األنشطة األولية كما ھي محددة في المرفق المتعلق بعنصر
8.2.1.4
البحوث والنمذجة والتنبؤ من عناصر اإلطار العالمي  GFCSعلى النحو التالي:
)أ(

تقوية تخطيط وتنسيق إستراتيجيات البحوث في الحاضر والمستقبل والمنتديات االفتراضية الداعمة لھا،
وإشراك الرعاة؛

)ب(

سد الثغرات بين الدوائر المنتجة لمعلومات مناخية تجريبية ومنتظمة؛

)ج(

البحوث الداعمة للمنتجات المناخية األساسية ،بما في ذلك التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية والعقدية
والمئوية؛
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)د(

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي
تغيره ،ووضع سجالت للبيانات المناخية.
إجراء بحوث بشأن رصد المناخ ،واكتشاف ّ

وتجري الجھود المبكرة الرامية إلى تنفيذ اإلطار العالمي  ،GFCSمن خالل أنشطة محددة تدعمھا جھات
8.2.1.5
ً
مانحة شتى .وسوف يجري التنفيذ المبكر أيضا من خالل تنفيذ األنشطة الواردة في مرفقات خطة التنفيذ التي تصف
عناصر اإلطار العالمي  ،GFCSوالخالصة الوافية للمشاريع األولية لإلطار العالمي  GFCSالتي وافقت عليھا الدورة
األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCS-1وأقرت لجنة علوم المناخ الجوي ) (CASبأن ھذه األنشطة
ستحتاج إلى دعم منھا ،السيما من حيث صلتھا بالبحوث والمسائل األخرى ذات األھمية للجنة ).(CAS
ورأت اللجنة أن المبادرات ذات الصلة بالبحوث دون الموسمية إلى الموسمية ) ،(S2Sومشاريع بحوث
8.2.1.6
التنبؤات القطبية ) ،(PPPوالنظام المتكامل لمعلومات غازات االحتباس الحراري ھي بمثابة مساھمات ھامة في اإلطار
العالمي  .GFCSو أوصت اللجنة بأن ُتعتبر احتياجات المدن الضخمة والمجمعات الحضرية الكبيرة إلى الخدمات
المناخية ،وتحسين ُنظم المعلومات الخاصة بغازات االحتباس الحراري ،أولويتين من أولويات اإلطار العالمي .GFCS
8.2.2

التفاعل مع النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة

)(WIS

أشارت اللجنة إلى أن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSھو إطار مستقبلي لتنسيق وتطور ُنظم
8.2.2.1
الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOومساھمات المنظمة ) (WMOفي نظم الرصد التي تحظى برعاية مشتركة؛ وإطار
للتمكين من تحقيق التكامل بين نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوقابليتھا للتشغيل المشترك ،وتطويرھا األمثل،
وتشغيلھا وفقا ً ألفضل الممارسات.
وأعربت اللجنة عن شكرھا لخبرائھا الذين قاموا بدور نشط في النظام العالمي المتكامل للرصد
8.2.2.2
بتمثيل اللجنة في أنشطته وأفرقة الخبراء التابعة له ،بما في ذلك فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSوأفرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية لذلك النظام ) (TT-WMDومواده
التنظيمية ) (TT-WRMوخطة تنفيذه ) (TT-WIPوإدارة جودته ).(TT-WQM

)(WIGOS

وأقرت اللجنة بأن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWبنظامه المتطور جيداً لضمان الجودة/
8.2.2.3
مراقبة الجودة ) ،(QA/QCوبنيته التحتية من أجل المرافق المركزية ،ونظام معلومات محطات برنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GAWSISفي وضع يؤھله ألن يكون نموذجا ً ُيحتذى به في النظام العالمي المتكامل للرصد
) .(WIGOSوأشارت اللجنة إلى أھمية إشراك مرافق خارج إطار األمانة العامة لصيانة األنشطة التشغيلية .ويرتبط ھذا
على وجه التحديد بأداة استعراض وتحليل قدرات نظم الرصد ) (OSCARالتابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي دعم لعملية متطلبات االستعراض المستمر ) .(RRRوأكدت اللجنة أن المنفعة ذات الصلة التي يوفرھا
النظام العالمي  WIGOSلألعضاء سوف تتمثل في تيسير التشغيل المشترك بين العناصر المختلفة ومن خالل تيسير
الوصول إلى البيانات والمنتجات ،وتوثيقھا.
وإذ أقرت اللجنة بأن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيحتاج إلى التعاون بين المرافق
8.2.2.4
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت والمعاھد واألكاديميات المختلفة حتى يعمل بشكل مالئم،
فإنھا أشارت إلى أنه سيكون من األھمية بمكان إتاحة إمكانية الوصول إلى نظام معلومات المنظمة ) (WISبطريقة سھلة
لتلك المعاھد تحقيقا ً للمنفعة المتبادلة .فاألرصاد الجوية تلعب دوراً ھاما ً في تفسير بيانات كيمياء الغالف الجوي ومن ثم
فإن إيداع البيانات والوصول إليھا أمر على درجة كبيرة من األھمية.
واتفقت اللجنة ،انطالقا ً من اعتقادھا بأن رصد الرماد البركاني يتطلب التعاون بين مختلف برامج المنظمة
8.2.2.5
) ،(WMOعلى العمل مع لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية السينوبتيكية التابعة للمنظمة )(CIMO
ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMواالتحاد اإلقليمي السادس والجھات األخرى المعنية بشأن تطوير مشروع
خاص بالرماد البركاني ضمن إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي السادس .
وأشارت اللجنة إلى أن نظام معلومات المنظمة ) (WISقد دخل طور التشغيل في كانون الثاني /يناير
8.2.2.6
 .2013وقد ُسميت خمسة عشر مركزاً مراكز عالمية لنظام معلومات المنظمة ) (GISCsلتنسيق التبادل العالمي
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للمعلومات .وأعربت اللجنة عن سرورھا لمالحظتھا تسمية مركزين عالميين للبيانات ) (WDCsتابعين لبرنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي التابع للمنظمة ) (WMOمركزين لجمع البيانات أو إنتاجھا ) (DCPCsھما :المركز العالمي
للبيانات الستشعار الغالف الجوي عن ُبعد ) (WDC-RSATالموجود في ألمانيا ،والمركز العالمي لبيانات غازات
االحتباس الحراري ) WDCGGالموجود في اليابان( .ويجري تقييم ثالثة مراكز أخرى للمراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWھي :المركزان اإلقليميان لألوزون الموجودان في األرجنتين ومصر والمركز العالمي لبيانات األھباء الجوية
التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي والموجود في النرويج .ولجنة النظم األساسية ) (CBSمسؤولة عن ضمان أداء
ھذه المراكز لوظائفھا الخاصة بنظام  ،WISأما لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASفھي مسؤولة عن ضمان جودة
البيانات المقدمة من خالل تلك المراكز .وقد أحيطت اللجنة علما ً بأن نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،GAWSISسويسرا( ،وعلى الرغم من أنه يعمل بجھد على إعداد سجالت بيانات شرحية كشفية للنظام ،WIS
فھو سيشرع في عام  2014باتخاذ إجراءات لتسميته مركزاً لتجميع البيانات أو إنتاجھا ) ،(DCPCبعد أن يعيد صياغة
الطلب.
وتتيح سجالت البيانات الشرحية الكشفية تلك للمستخدمين أن يكتشفوا ما ھي المعلومات المتاحة من خالل
8.2.2.7
النظام  ،WISواألشكال التي تتاح بھا المعلومات )وھي ال تقتصر على األشكال اإللكترونية( ،وكيف يمكن للمستخدمين
أن يطلبوا المعلومات .وبإمكان المستخدمين المرخص لھم أن يقوموا بتنزيل النسخ الحديثة من المعلومات المتبادلة
عالميا ً في الوقت الحقيقي من مركز عالمي لنظام المعلومات  GISCأو أن يطلبوا إرسال المعلومات إليھم في كل مرة
يتلقى فيھا مركز من ذلك القبيل مجموعات جديدة من المعلومات )بواسطة البريد اإللكتروني ،أو بواسطة خدمة
بروتوكول نقل الملفات ،أو بطريقة أخرى يدعمھا المركز العالمي لنظام المعلومات  .GISCوشجعت اللجنة المراكز التي
تدعم برامجھا على توفير سجالت البيانات الشرحية الكشفية للنظام  WISذات الصلة من أجل وصف المعلومات التي
يمكنھا أن تتقاسمھا.
ورحبت اللجنة بما أبداه النظام  WISمن زيادة استعداده لحصول المراكز على المعلومات المتبادلة بشأن
8.2.2.8
النظام العالمي لالتصاالت ) .(GTSوسلمت اللجنة بأن نظام معلومات المنظمة ) (WISيتيح للمراكز غير المرتبطة
بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتقديم معلومات من أجل التبادل العالمي الروتيني ،ولكنھا
أشارت إلى أن إجراءات القيام بذلك ليست موحدة في جميع مراكز النظام  WISوتعتمد على تقديم المراكز معلومات
لالتصال مع مركز وطني تابع للنظام  ،WISأو مركز لتجميع البيانات أو إنتاجھا ) ،(DCPCأو مركز عالمي تابع لنظام
المعلومات ) (GISCلالتفاق على قواعد تقديم المعلومات .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن المراكز التشغيلية للتنبؤ العددي
بالطقس ) (NWPتستخدم بشكل روتيني معلومات برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
وإذ أشارت اللجنة إلى أن نظام معلومات المنظمة ) (WISيتيح تبادل المعلومات في مجموعة من األشكال
8.2.2.9
ً
تقليديا ،فإنھا أقرت بأن تزايد أشكال البيانات يمكن أن يكون
أوسع مما كان يسمح به النظام العالمي لالتصاالت )(GTS
ضد ھدف النظام  WISالمتمثل في تبادل المعلومات بين األوساط المختلفة .وأوصت اللجنة بأن يمثل خبراء لجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASمصالح اللجنة في أفرقة الخبراء المختصة المشتركة بين البرامج والتابعة للجنة النظم األساسية
) (CBSلكي تلبي المعايير التي تضعھا تلك اللجنة ) (CBSاحتياجات لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASوذلك تجنبا ً
لوجود تعقيد ال داعي له في تبادل البيانات.
8.2.3

دعم الحد من مخاطر الكوارث

أشارت اللجنة إلى أن المؤتمر السادس عشر )جنيف (2011 ،وافق على خطة العمل لبرنامج الحد من
8.2.3.1
مخاطر الكوارث ) (DRRذات المستويين )المشار إليھا فيما بعد باسم خطة العمل للحد من مخاطر الكوارث( التي أقرھا
الحقا ً المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين )جنيف .(http://www.wmo.int/disasters) (2012 ،وتشمل عناصر
ھذه الخطة ما يلي ‘1’ :إعداد مبادئ توجيھية ومعايير ووحدات تدريبية استناداً إلى توثيق وتوليف الممارسات الجيدة؛
و’ ‘2المشاريع الوطنية /اإلقليمية المنسقة لتطوير القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن المجلس التنفيذي وافق في دورتيه الرابعة والستين ) (2012والخامسة والستين ) (2013على
إنشاء أربعة أفرقة خبراء استشارية مواضيعية للتفاعل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث من أجل توجيه
ودعم تنفيذ خطة العمل للحد من مخاطر الكوارث واإلنجازات المطلوبة ذات الصلة ،تضم كبار الخبراء من األوساط
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المتباينة لمستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )من القطاعين العام والخاص( ،ووكاالت األمم المتحدة والوكاالت
الشريكة الدولية واألوساط األكاديمية ،فضالً عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وأشارت اللجنة إلى أنه في أعقاب المناقشات التي أجريت في اجتماع عام  2012لرؤساء اللجان الفنية
8.2.3.2
) (TCأوصى منسقو الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOوبرامجھا ،الذين كانوا يستعرضون
بھمة خطة برنامج العمل للحد من مخاطر الكوارث بھدف اإلسھام في إعداد المبادئ التوجيھية ،بممارسات ومعايير
بشأن تعاريف األخطار ذات الصلة بالطقس والماء والمناخ ،والمراقبة ،والكشف ،وحفظ البيانات والبيانات الشرحية،
ورسم خرائط األخطار وتحليلھا باستخدام اإلحصاءات والتقنيات االستشرافية )التنبؤ اآلني ،والتنبؤ والتحليل( لدعم
تحليل المخاطر .والمنسق داخل اللجنة ھو عضو في الفريق العامل التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
والمعني بتطبيق البحوث المجتمعية واالقتصادية ).(SERA
وأقرت اللجنة بأن كال ً من المبادرات البحثية بشأن الطقس شديد التأثير ،والمدن الضخمة والمجمعات
8.2.3.3
الحضرية الكبيرة ،والمشروع البحثي المشترك بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPبشأن التنبؤ دون الموسمي إلى الموسمي يتسم بأھمية شديدة لھذا العمل.
8.2.4
8.2.4.1

أنشطة الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOوتعاونه
ّ
والبناءة مع الفريق المعني برصدات األرض ).(GEO
أشارت اللجنة إلى الصالت القوية

وأشارت اللجنة تحديدا ً إلى أن التعاون بين برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالفريق
8.2.4.2
المعني برصدات األرض ) (GEOتركز على أنشطة ذلك الفريق الخاصة بالكربون وإنشاء نظام عالمي متكامل لرصد
الكربون وتحليله .وأعربت اللجنة عن تقديرھا للمساھمات الھامة المقدمة من خالل إرث موضوع الكربون في
اإلستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد ) (IGOSومن خالل المشاركة المباشرة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWفي جماعة الممارسين العاملين في مجال الكربون داخل الفريق المعني برصدات األرض ) .(GEOوأشارت
اللجنة كذلك إلى أن رصد وتحليل المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيشكالن أساس تنفيذ إستراتيجية الكربون
للفريق المعني برصدات األرض ) (GEOفي مجال الغالف الجوي بواسطة رصدات عالية الجودة.
وفيما يتعلق باألنشطة الصحية للفريق المعني برصدات األرض ) (GEOواستحداث أدوات ومعلومات
8.2.4.3
ً
لصنع القرارات في مجال الصحة ،أحيطت اللجنة علما بأن نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
) (SDS-WASكان مساھمة رئيسية ،السيما لمراقبة دورات الھباء الجوي في الغالف الجوي والتنبؤ بھا والحد مما يتصل
بھا من مخاطر على الصحة )مثالً االلتھاب السحائي( .وشجعت اللجنة األعضاء المشاركين في أنشطة نظام اإلنذار
بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) (SDS-WASعلى معاودة إقامة صالت مع الفريق المعني برصدات األرض
) (GEOألن البيانات البيئية اإلضافية المتاحة لذلك الفريق ستفيد أيضا ً دراسات وبحوث عمليات العواصف الرملية
والترابية.
وأشارت اللجنة إلى أنه اعتباراً من عام  2013توفر تجربة البحث الخاصة ُبنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
8.2.4.4
التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRP-THORPEXوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
مساھمات رئيسية في المھام المتعلقة بالطقس والمناخ في خطة عمل الفريق المعني برصدات األرض ) ،(GEOوبالتالي
في تنفيذ المنظومة العالمية ُلنظم رصد األرض ) (GEOSSبوجه عام )مثالً في مجاالت الزراعة ،والكوارث ،والطاقة،
والصحة ،والماء( بالنظر إلى الطابع الشامل لتلك المنظومة .ويستمر التعاون بشأن تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXمنذ عام .2006
وقد أخذت اللجنة علما ً على وجه الخصوص بأن النواتج الرئيسية للتعاون بين فرع بحوث الغالف الجوي
8.2.4.5
والبيئة ) (AREوالفريق المعني برصدات األرض ) (GEOتشمل تمويل االتحاد األوروبي لمشروع  GEOWOWللفترة
) 2014-2011ذي الصلة بالمجموعة العالمية التفاعلية العظمى ) (TIGGEلتجربة البحث الخاصة ُبنظم الرصد وبإمكانية

الملخص العام

35

التنبؤ THORPEX؛ انظر  (http://www.geowow.eu/ومشروع الكربون للفريق المعني برصدات األرض ) (GEOللفترة
) 2014-2011ذي الصلة ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛ انظر .(http://www.geocarbon.net/
وأحيطت اللجنة علما ً باآلفاق المستقبلية لالجتماع المقبل للفريق المعني برصدات األرض ) (GEOبكامل
8.2.4.6
ً
ھيئته والقمة الوزارية )جنيف 17-15 ،كانون الثاني /يناير  (2014التي تشمل عددا من فرص التفاعل .وسيتيح وضع
المرحلة القادمة للفريق المعني برصدات األرض )) (GEOما بعد عام  (2015والخطة الجديدة لتنفيذ المنظومة العالمية
لنظم رصد األرض ) (GEOSSإمكانية تحديث األھداف اإلستراتيجية للمنظومة ) (GEOSSوزيادة تحسين إطار التعاون
بين اللجنة والفريق المعني برصدات األرض ).(GEO
8.2.5

تطوير القدرات

أقرت اللجنة بزيادة التنسيق بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج التعليم والتدريب.
8.2.5.1
ويتيح ھذا التنسيق ألفراد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وبخاصة العلماء الشباب ،اإلسھام في أنشطة
ونتائج بحثية أوسع نطاقا ً واالستفادة منھا.
وأشارت اللجنة إلى أن المنظمة )ّ (WMO
وقعت ،من خالل برنامجھا ِ َ
للمنح الدراسية ،في الفترة الفاصلة
8.2.5.2
بين الدورتين ،مذكرة تفاھم مع األكاديمية العالمية للعلوم ) .(www.twas.org -TWASوھذا يتيح تعزيز ودعم دراسات
الماجستير والدكتوراة من أجل بناء القدرة البحثية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وبخاصة في
وشجعت اللجنة األعضاء أيضا ً على النظر في استضافة منح دراسية للتدريب أثناء
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
ّ
العمل ،مما يوفر فرصا ً لنقل المعرفة بكفاءة من الخبراء في بيئة العالم الحقيقي.
واستذكرت اللجنة أن عدداً من خبرائھا قدموا مساھمات أو تعليقات للدورات الدراسية التي نظمتھا مراكز
8.2.5.3
التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) .(WMOوشجعت اللجنة ھذه المراكز على القيام ،بالتعاون مع برنامج
وأيدت خطة
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWبتطوير القدرة على التدريب على رصد تكوين الغالف الجويّ .
البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPلتنظيم لقاءات تدريبية في المستقبل في مراكز التدريب اإلقليمية التابعة
للمنظمة ) (WMOواالستعانة بالتدريب اإللكتروني )أي التكنولوجيات المستندة إلى شبكة الويب(.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للدعم الحيوي الذي تقدمه ألمانيا للدورات التدريبية التي َّ
تنظم بصفة منتظمة
8.2.5.4
في مركز التعليم والتدريب التابع لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWTECبشأن رصدات تكوين الغالف
وأقرت بالدعم المنتظم الذي يقدمه كل من سويسرا والواليات المتحدة والنرويج وفنلندا.
ّ
الجوي وضمان جودتھا،
وأعربت اللجنة كذلك عن تأييدھا لألنشطة التدريبية األخرى ،السيما تلك المقترنة بمقارنات بين األدوات ودعم العلميين
من الشباب ليحضروا المؤتمرات الھامة .وھذه األنشطة ھامة جميعھا لبناء شبكات خبراء .وشددت اللجنة على أن
المدربين ھم وحدھم الذين يمكنھم القيام برصدات عالية الجودة وبتوفير خدمات يمكن التعويل عليھا.
الموظفين
ّ
8.2.6

نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا

)(SDS-WAS

أحاطت اللجنة علما ً بأن االنبعاثات الترابية تشكل مصدراً طبيعيا ً مھما ً لمواد الغالف الجوي الھبائية على
8.2.6.1
ُ
نطاق عالمي .وتدرك اللجنة أھمية اآلثار المختلفة ألتربة الغالف الجوي على الصحة ،والنظم اإليكولوجية الطبيعية )بما
التحمض( ،والقطاعات االقتصادية ،النقل الجوي والبري ،وتوليد الطاقة الشمسية وصناعة أشباه الموصالت،
في ذلك
ّ
وقطاع التأمين ،وأنھا تلعب دوراً مھما ً في الطقس والمناخ من خالل اآلثار الھبائية المباشرة وغير المباشرة.
تكون األتربة
8.2.6.2
وإذ تعي اللجنة أنه ال يزال ھناك الكثير من أوجه انعدام اليقين في ما يخص تشخيص ّ
ً
ومصيرھا والتنبؤ بھما ،فقد شجعت على إجراء بحوث تتعلق خصوصا بتنفيذ نمذجة عالية االستبيان لألتربة ،وإجراء
إعادة تحليل لھا ،وتطوير عمليات تمثيل لبيانات األتربة وتحديد مصادر األتربة على نطاقات عالية االستبيان.
والرصدات ضرورية للتنبؤ اآلني ،وتمثيل البيانات ،وتقييم التنبؤ .لكن معظم الرصدات الحالية ُتدمج في جميع مكونات
شجعت اللجنة على نشر نظم متطورة لرصد األتربة قرب مصادر
الھباء وغالبا ً في مجمل عمود الغالف الجوي .ولھذا ّ
األتربة ،وتيسير التبادل النشط للبيانات على أساس بحثي.
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وأقرت اللجنة بالجھود التي تبذلھا الصين واسبانيا لدعم المراكز اإلقليمية التابعة لنظام اإلنذار بالعواصف
8.2.6.3
ّ
الرملية والترابية وتقييمھا ) (SDS-WASولقيادة عملية تطوير جھات الوصل اإلقليمية لنظام ).(WAS-SDS
وأقرت اللجنة بالجھود التي تبذلھا اسبانيا وفرنسا لزيادة قدرات الرصد في شمال أفريقيا ،وتحديداً شمال
8.2.6.4
ّ
خط االستواء ،ولدعم أنشطة التدريب المنتظمة التي ترمي إلى التشجيع على استخدام المنتجات التي يوفرھا النظام
) (SDS-WASوتيسير ھذا االستخدام.
أعربت اللجنة عن سرورھا لمالحظتھا أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ) (2013وافقت على
8.2.6.5
توصيات لجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورتھا الخامسة عشرة عام  2012الداعية إلى إدراج مھام ومعايير إلزامية
لتسمية مركز إقليمي متخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCنشاطه متخصص في مجال التنبؤات بالعواصف الرملية
والترابية في الغالف الجوي ) (RSMC-ASDFفي مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  .(485ووافقت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي أيضا ً على التوصية الداعية إلى تسمية جھة
وصل إقليمية لنظام تقارير اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا في برشلونة ،إسبانيا ،كمركز إقليمي متخصص
لألرصاد الجوية نشاطه متخصص في مجال التنبؤ باألعاصير الرملية والترابية في الغالف الجوي )(RSMC-ADSF
ورحبت اللجنة أيضا ً بمبادرة تسمية
لإلقليم الذي يضم شمال أفريقيا )شمال خط االستواء( والشرق األوسط وأوروبا.
ّ
جھة وصل إقليمية أخرى في بيجين ،الصين كمركز إقليمي متخصص لألرصاد الجوية نشاطه متخصص في مجال
التنبؤ باألعاصير الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (RSMC-ADSFإلقليم آسيا ووسط المحيط الھادئ.
ووافقت اللجنة على أنه ينبغي لفرقة العمل المشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف
8.2.6.6
الجوي ) (CASوالمعنية بالتنبؤات بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي أن تجري دراسة بشأن تقييم نماذج
التنبؤ بالعواصف الترابية لمعالجة الشواغل التي ُأعرب عنھا في الدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية وتقديم
تقرير عنھا إلى فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS
وأشارت اللجنة إلى أن أعضاء كثيرين أفادوا في الدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية
8.2.6.7
عن قدراتھم في مجال إنتاج وتقديم تنبؤات بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي وأعربوا عن اھتماماتھم
الشديدة بالتعاون في ھذه األنشطة .ولذا استذكرت اللجنة الحاجة إلى إجراء تقييم لھذه القدرات ،السيما فيما يتعلق بالعمل
كمركز إقليمي متخصص لألرصاد الجوية نشاطه متخصص في مجال التنبؤات بالعواصف الرملية والترابية في الغالف
الجوي ) (RSMC-ADSFوشددت على تلك الحاجة.
)(CBS-15

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع "تقييم العواصف الرملية والترابية في إقليم غرب آسيا" حققته المنظمة
8.2.6.8
) (WMOبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPاستجابة لالھتمام الذي بدأت تبديه بلدان غرب أسيا لتحسين
تكون األتربة في الغالف الجوية ومصيرھا ،والتنبؤ بھا.وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن نتيجة المشروع ھي تقرير
مراقبة ّ
يتضمن توفير توجيه من أجل إمكانية إنشاء جھة وصل إقليمية جديدة لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
) (SDS-WASفي غرب آسيا في المستقبل.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن تقريراً عن "العواصف الرملية والترابية في شرق آسيا" قد ُنشر في مجلة علوم
8.2.6.9
الغالف الجوي في آسيا والمحيط الھادئ ،كعدد خاص لشھر كانون الثاني/يناير  .2013وقد ُ ِّ
يسر صدور ھذا العدد
الخاص بفضل الجھود الدولية المشتركة التي بذلتھا بلدان شمال شرق آسيا ،وفق االجتماع الثالثي لوزراء البيئة في كل
من الصين وجمھورية كوريا واليابان .وأعربت اللجنة عن سرورھا تحديداً لكون ھذا العدد الخاص قد ُأعد نتيجة التبادل
المتواصل للبيانات منذ عام ) 2007ألجل التعاون العلمي لمواجھة العواصف الرملية والترابية(.
وأشارت اللجنة إلى إنشاء مركز البلدان األمريكية في الواليات المتحدة كجھة وصل إقليمية ثالثة لنظام
8.2.6.10
اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) .(SDS-WASوھذا المركز ،الذي ترعاه جامعة تشابمان ،سيغطي أمريكا
الشمالية والوسطى والجنوبية فضالً عن منطقة البحر الكاريبي .وحثت اللجنة جميع األعضاء في ھذا اإلقليم على تقديم
يد المساعدة لھذا المركز الجديد من أجل ضمان منظور عالمي للغبار الذي تذروه الرياح.
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وأشارت اللجنة إلى الحاجة لتنفيذ أنشطة لبناء قدرات نظم التنبؤ باألتربة وتطوير منتجات خاصة باألتربة
8.2.6.11
من رصدات االستشعار عن بعد تكون مخصصة للبلدان النامية في أفريقيا وآسيا التي تتأثر على نحو شديد بالعواصف
الرملية.
وأعربت اللجنة عن تأييدھا لتحديث خطة تنفيذ نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
8.2.6.12
) (SDS-WASخالل عام  2013وطلبت عرض ذلك على فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS MG
ّ
وحثت اللجنة األمانة على إنشاء لجنة توجيھية للنظام ) (SDS-WASتتولى تنسيق البحوث العالمية لألنشطة اإلقليمية،
ويدعمھا صندوق استئماني ،وفق لما اقترحته الخطة .وأوصت اللجنة بأن تدعو الدورة السادسة والستون للمجلس
التنفيذي إلى تقديم مساھمات للصندوق االستئماني الذي ُ
سينشأ .وتكون خطة العلوم والتنفيذ بمثابة دليل توجيھي لألوساط
المعنية بالبحوث لتحسين مراقبة األتربة والتنبؤ بھا.
8.2.7

االنتقال من البحوث إلى العمليات في التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPبما في ذلك االرتباطات بالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP

أبرزت اللجنة أھمية التعاون والتنسيق بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوتجربة البحث
8.2.7.1
الخاصة ُبنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوالفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني
ُبنظم معالجة البيانات والتنبؤ ) (CBS/OPAG-DPFSلنقل نتائج البحوث الھامة إلى العمليات التشغيلية ،بما يشمل على
سبيل المثال تنفيذ سلسلة من تحسينات التحديث المثبتة في عملية التنبؤ ،أي المنتجات والطرق التي ُأدخلت بالفعل في
كثير من مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالتي يمكن أن تكون ھامة لعدد من المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي لم تستخدمھا أو تطبقھا بعد .وأوصت اللجنة ،على وجه الخصوص ،بالمشاركة
المبكرة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص ُ
بنظم معالجة البيانات والتنبؤ )(CBS/OPAG-DPFS
في المشاريع والھيئات التالية) :أ( مشروع التنبؤ دون الموسمي إلى الموسمي؛ و)ب( مشروع التنبؤات القطبية؛
و)ج( مشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير؛ و)د( الفريق العامل التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
والمعني بإمكانية التنبؤ والنواحي الدينامية وتنبؤ المجموعات المقرر إنشاؤه ،و)ھـ( الفريق العامل التابع للبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمعني ُّ
بتمثل البيانات ونظم الرصد بعد تجربة البحث الخاصة ُبنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) .(THORPEXوفي ھذا السياق ،طلبت اللجنة أن ينظر رئيسھا في دعوة لجنة النظم األساسية )(CBS
لتعيين ممثل )ممثلين( من الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص ُبنظم معالجة البيانات والتنبؤ
) (CBS/OPAG-DPFSفي اللجنة التوجيھية األساسية الدولية التابعة لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
) (THORPEXواللجنة التوجيھية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوأيضا ً في األفرقة
التوجيھية للمشاريع المذكورة أعاله.
وأقرت اللجنة بأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPالذي وضعته لجنة النظم
8.2.7.2
األساسية ) (CBSوتقوده ،قد أثبت أنه إطار ممتاز لبناء القدرات ولنقل المعرفة والمھارات إلى المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsالسيما المرافق الموجودة في البلدان النامية ،واتفقت على أن نھجه ينبغي استخدامه
لتنفيذ سلسلة من التحسينات شبه الجاھزة لعملية التنبؤ وتوفير فوائد أخرى للتطويرات العلمية والتكنولوجية المزمعة
لتنفيذ العمليات التشغيلية .وإضافة إلى ذلك ،أشارت اللجنة إلى أن العديد من األفرقة العاملة التابعة للبرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPشاركت بالفعل في مساعدة أنشطة مشاريع إيضاحية إقليمية للتنبؤ بالطقس القاسي )،(SWFDP
بما في ذلك ،كأمثلة ،بشأن المجموعة العالمية التفاعلية العظمى  -النظام العالمي للتنبؤات التفاعلية )،(GIFS-TIGGE
وبحوث التنبؤ اآلني ،وبحوث التحقق من التنبؤات.
واستذكرت اللجنة أن المشاريع اإليضاحية للتنبؤ ) (FDPsومشاريع البحث والتطوير ) (RDPsالتابعة للجنة
8.2.7.3
علوم الغالف الجوي ) (CASتركز على إيضاح إمكانات النماذج واألدوات والتقنيات البحثية في بيئة تشغيلية والمراحل
األولية لالنتقال بالبحوث إلى العمليات التشغيلية ،بينما أوضح المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP
مفھوما ً للعمليات )"عملية التنبؤ المتسلسل"( التي أصبحت ناضجة )كإيضاح وكمشروع( ُ
ونفذت في عدة أقاليم بوصفھا
برنامجا ً تطويريا ً .وطلبت اللجنة إقامة تآزرات بين مشاريعھا اإليضاحية في مجال التنبؤ /مشاريعھا للبحث والتطوير
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) (FDPs/RDPsوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPلزيادة المنافع الطويلة األمد التي تحققھا التقنيات
المبتكرة للدوائر التشغيلية وللمستخدمين في الوقت الحقيقي إلى أقصى حد.
8.2.8

االحتياجات اإلقليمية المحددة

أشارت اللجنة إلى أن رئيسھا طلب في أوائل عام  2013إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية أن يحددوا
8.2.8.1
األولويات البحثية لألعضاء في أقاليمھم ،وذلك دعما ً للجھود الرامية إلى تحسين التعاون بين اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية .وتشمل التعليقات الواردة ما يلي:
ُّ
وتمثل البيانات ،ووضع نماذج ّ
تركز
إجراء بحوث بشأن الطقس شديد التأثير من خالل بحوث الرصد،
)أ(
على النطاقات المكانية عالية االستبانة ،وتقنيات المجموعات التي تتماشى مع تلبية احتياجات المستخدمين؛
)ب(

إجراء بحوث بشأن التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية لتحسين التنبؤات المتعلقة ببداية ونھاية ھطول
األمطار الموسمي والتباينات داخل المواسم ،موجھة أساسا ً إلى الزراعة وإدارة موارد المياه؛

)ج(

إجراء بحوث بشأن التنبؤات القطبية وأثر العمليات القطبية على الطقس في خطوط العرض المتوسطة؛

)د(

تحسين دقة التقديرات الكمية للھطول ) (QPEsودقة تلك التقديرات ومھلھا الزمنية فيما يتعلق بالفيضانات
الخاطفة ونظم اإلنذار بفيضانات أحواض األنھار وإدارة موارد المياه؛

)ھـ(

إدخال تحسينات متواصلة على جميع جوانب التنبؤات باألعاصير المدارية؛

)و(

أھمية مشاريع البحث والتطوير ) (RDPوالمشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) (FDPفي االستجابة
لالحتياجات البحثية اإلقليمية والوطنية المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والقضايا البيئية ذات الصلة؛

)ز(

تعزيز شبكة الرصد العالمية المتعلقة باألھباء الجوية ،بما في ذلك الرمال والغبار ،والرماد البركاني،
ونظم ّ
تمثل البيانات والنمذجة والتنبؤ الخاصة بھذه الظواھر؛

)ح(

التعزيز العام لشبكات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوجودة بياناتھا وتوافرھا لدعم التقييمات
ووضع السياسات.

وأيدت اللجنة ھذه األولويات
8.2.8.2
والحظت اللجنة أن أنشطتھا الحالية والمخططة مناسبة لالحتياجات المحددةّ .
ووافقت على أخذھا في الحسبان في التخطيط المقبل .وشجعت كذلك رئيسھا على مواصلة العمل مع اللجان الفنية
األخرى واالتحادات اإلقليمية لتعزيز التعاون واالتساق.
9

التحديات والفرص المستجدة )البند  9من جدول األعمال(

9.1

الطقس الشديد التأثير وتداعياته االجتماعية واالقتصادية في سياق التغير العالمي )البند  9.1من جدول
األعمال(

أقرت اللجنة بأنه على الرغم من التقدم الملحوظ المحرز في تطوير نظم التنبؤ بالطقس ونظم اإلنذار
9.1.1
ً
ً
المبكر خالل العقود الماضية ،يظل الطقس الشديد التأثير يمثل خطرا جديا على التنمية المستدامة في القرن الحادي
والعشرين .وفي ظل مناخ متغير ،فإن ظواھر الطقس الشديد التأثير تؤثر تأثيراً اجتماعيا ً وماليا ً متناميا ً على السكان
المتزايد أعدادھم وعلى البنية األساسية التي يعتمدون عليھا .واتفقت اللجنة على أن التعجيل بالبحوث المركزة مطلوب
لمواصلة تحسين التنبؤ بھذه الظواھر على مجموعة كبيرة من النطاقات ،السيما النطاقات المحلية حيث يتعين اتخاذ
القرارات.
والحظت اللجنة مع التقدير أن البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPيركز بوجه خاص على تحسين
9.1.2
التنبؤات بظواھر الطقس الشديد التأثير على نطاقات زمنية واسعة ،من النطاقات اآلنية إلى الموسمية ،حيث تظل
التأثيرات االجتماعية – االقتصادية لھذه الظواھر ھامة للغاية بالنسبة لألعضاء .وطلبت اللجنة من البرنامج )(WWRP
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أن ينسق أنشطته المتعلقة بالطقس الشديد التأثير مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSواللجان ذات الصلة واالتحادات اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوبرامج المنظمة ) (WMOالمختصة.
وحثت اللجنة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPعلى العمل عن كثب مع البرنامج العالمي
9.1.3
للبحوث المناخية ) (WCRPنحو إعداد بيان علمي بشأن تأثير تغير المناخ على )تواتر وشدة( ظواھر الطقس الشديد
التأثير ،على غرار البيان بشأن تأثير تغير المناخ على أنشطة األعاصير المدارية ،والذي أعدته فرقة الخبراء المعنية
بآثار تغير المناخ على األعاصير المدارية.
 9.1.4وشددت اللجنة على أھمية نظم النمذجة المتقارنة العالية االستبانة بالنسبة للتنبؤ ومواجھة عواقب الطقس الشديد
التأثير التي تحدث على المستوى المحلي ،وغالبا ً ما تتسم بتأثيرات متسلسلة تنجم عن ظاھرة جوية ما .ونظم التنبؤ
المحكم التي تغطي مجموعة من نطاقات التنبؤ والنطاقات المكانية ،والتي تتبع نھجا ً لنمذجة نظام األرض ،يمكنه تقديم
المعلومات الدقيقة والكمية الالزمة لألعضاء لدعم اتخاذ القرارات المجتمعية .وينبغي إيالء أولوية عالية للبحث في
إعمال قدرات النظم المقترنة ،بما في ذلك تحسين فھم العمليات ،واستخدام عمليات الرصد ،واإلنجاز الفني ،وتقييم فائدة
وأھمية اتباع نھج مقترن في التطبيقات المختلفة .ويجب دعم نظم التنبؤ المذكورة عن طريق وجود قدرة رصدية مالئمة
للدعم لكي تبدأ عملھا بدقة.
والحظت اللجنة أنه باإلضافة إلى المؤشرات العديدة الشائعة المستخدمة في التحقق من التنبؤات ،ينبغي
9.1.5
أيضا ً للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPأن يساھم في إعداد مؤشرات تحقق موجھة نحو المستخدمين لظواھر
الطقس الشديد التأثير من أجل تحديد ما مدى دقة توقع نظم النمذجة لھذه الظواھر وتتبع التغير في المھارات التنبؤية
على مر الزمن.
والحظت اللجنة الخطوط العريضة والملخص الفني لمشروع بحوث الطقس الشديد التأثير
9.1.6
الذي تم تطويره خالل  2013برعاية البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXباعتباره إرثا ً لمشروع التجربة ) .(THORPEXوأعربت اللجنة عن تقديرھا لكون نطاق
تحدد بمجموعة من المخاطر المتصلة بالطقس والتطبيقات ذات الصلة .وأحاطت اللجنة علما ً بأن
المشروع وقيوده ُ َ
المشروع يغطي نطاقات زمنية من تمتد من دقائق إلى أسبوعين ولكنه يدعم التركيز بشكل خاص على النطاقات
الزمنية األقصر )من دقائق إلى بضعة أيام( ،واالستبانات األعلى واالقتران بين عمليات الغالف الجوي والسطح ،بما
في ذلك العمليات الھيدرولوجية.
)(HIWeather

وأيدت التركيز الموضوع
وأقرت اللجنة بأن استخدام التنبؤات ليس له أھمية إال عندما يدعم القراراتّ ،
9.1.7
ّ
وشددت اللجنة على وجه الخصوص على أھمية إشراك المتنبئين
على التواصل والتفاعل مع أصحاب المصلحة.
التشغيليين في مشروع ) .(HIWeatherورحبت اللجنة باألھمية التي ستولى للطقس الشديد التأثير في البيئات الحضرية،
فضال ً عن الفيضانات كعنصر محوري في عدد من ظواھر الطقس الشديد التأثير .وأوصت اللجنة بإيالء اھتمام خاص
لتحسين التنبؤ بالعواقب الھيدرولوجية للطقس الشديد التأثير ،ولبناء قدرة البيئات الحضرية على مقاومة تلك العواقب.
 9.1.8وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي للبرنامج ) (WWRPأن يقوم ،باإلضافة إلى تعزيز البحوث للنھوض بالتنبؤ
بظواھر الطقس الشديد التأثير ،أن يبحث أيضا ً تعزيز البحوث في مجال التنبؤ باآلثار المجتمعية المترتبة على ھذه
الظواھر الجوية الشديدة التأثير.
وطلبت اللجنة من البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPمواصلة تنقيح خطة مشروع بحوث الطقس
9.1.9
الشديد التأثير ) ،(HIWeatherوإجراء المشورة على نطاق واسع بشأن عملية التنقيح لضمان مراعاة احتياجات
األعضاء ،بحيث ُتمنح األولوية ألھم المسائل العلمية .وينبغي أن تكون الصلة مع أولوية المنظمة ) (WMOبشأن الحد من
مخاطر الكوارث ) (DRRقوية بشكل خاص .وعلى البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPأن يعمل على إشراك
األوساط األكاديمية في المشروع وإقامة تعاون مع األوساط األكاديمية والتشغيلية .كما طلبت اللجنة إلى البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPكفالة تأسيس ھذا المشروع رسميا ً بطريقة مماثلة لمشروع بحوث التنبؤات القطبية )(PPP
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ومشروع بحوث التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) ،(S2Sمن خالل بحث األعضاء له في أثناء الدورة السادسة
والستين للمجلس التنفيذي ،وإصدار قرار يدعو إلى إنشاء صندوق استئماني ويطلب من األعضاء استضافة مكتب تنسيق
دولي للمشروع.
وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بأن مبادرة البحوث الجديدة بشأن الطقس الشديد التأثير
9.1.10
متسقة بشكل جيد للتصدي لمخاطر الكوارث ،وحثت البرنامج العالمي ) (WWRPعلى كفالة إدراج التوصية في عملية
إعداد خطة تنفيذ ھذا المشروع .وطلبت اللجنة إلى األعضاء إعداد دعمھم لمشروع الطقس الشديد التأثير )(HIWeather
من خالل إتاحة خبرات وموارد إلعداد وتنفيذ المشروع بفاعلية.
)(HIWeather

9.2

المياه :نمذجة دورة الماء والتنبؤ بھا لتحسين برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوإدارة الموارد
)البند  9.2من جدول األعمال(

أقرت اللجنة بأن دورة الماء توفر رابطا ً قويا ً بين مكونات نظام األرض المختلفة التي تحكم عمليات
9.2.1
الطقس والمناخ .كما اتفقت على أنه إلى جانب أن الماء يعزز الحياة فإن وفرة أو ندرة الماء النسبيتين غالبا ً ما تشكالن
لب الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ ،مثل الفيضانات والجفاف ُ
وعرام العواصف .والحظت اللجنة أيضا ً أن البشرية
تعتمد على الماء العذب المتأتي من ھطول األمطار في الكثير من أنشطتھا ،بما في ذلك توليد الطاقة ،وأن أنحاء متزايدة
من العالم تتعرض لإلجھاد المائي.
وأدركت اللجنة أن عمليات دورة الماء وما تنطوي عليه من تبادل للطاقة معقدة .وتنطوي التغيرات
9.2.2
المرحلية في الماء على تبادالت كبيرة للطاقة التي تغذي نظم الطقس وتؤثر في المناخ .وأدركت اللجنة كذلك أن األطر
العددية التي تمثل عملية دورة الماء في نماذج الغالف الجوي العددية معقدة وغير محسومة تماما ً .وأقرت اللجنة بأن
ّ
وحثت على بذل جھود ترمي إلى تحسين تمثيل
نماذج الغالف الجوي مازالت بھا أوجه قصور تتعلق بمعالجة الماء،
عمليات الرطوبة والتقارن بين نماذج الغالف الجوي والنماذج األوقيانوغرافية والھيدرولوجية ونماذج الغالف الجليدي.
وسلمت اللجنة بأن الماء على صلة وثيقة أيضا ً بكيمياء الغالف الجوي وعمل برنامج المراقبة العالمية
9.2.3
للغالف الجوي ) .(GAWوھذه الصالت ال تقتصر على كيمياء الھطول ،ولكنھا تشمل أيضا ً بشكل أعم وسائل تأثر
التحول الكيميائي بالرطوبة ووجود الماء في شكل سائل أو صلب .وعالوة على ذلك ،فھناك ارتباط وثيق بين األھباء
وقطيرات التنوية في السحب.
وطلبت اللجنة من البرنامج العالمي ) (WWRPوالفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) ،(WGNEلدى
9.2.4
نظرھا في أھمية الماء والفجوات في الفھم العلمي ونظم التنبؤ فيما يتعلق بالطقس والمناخ ،تضمين األنشطة والمشاريع
تركيزاً خاصا ً على الماء .ورأت اللجنة أنه من المشجع التعاون الوثيق مع لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوطلبت إلى
مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sومشروع الطقس الشديد التأثير ) (HIWeatherضمان تمثيل لجنة
الھيدرولوجيا ) (CHyفي أنشطتھما .كما أوصت اللجنة بأن ُتجرى بحوث حول كيفية تحسين التواصل بين موفري
معلومات الطقس والمناخ والمياه ومستخدميھا ،ال سيما في سياق الحد من مخاطر الكوارث.

9.3

نظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس الحراري :خدمة المجتمع ودعم السياسات )البند  9.3من
جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً باستنتاجات التقرير الحالي للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالذي
9.3.1
أكد على أن المناخ يتغير وأن ھذه التغيرات تسببھا غازات االحتباس الحراري ،ومن بين ھذه الغازات يقوم ثاني أكسيد
الكربون بالدور الرئيسي.

الملخص العام
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وأقرت اللجنة بالجھود التي يبذلھا المجتمع لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .وستتفاوت جھود
9.3.2
التخفيف التي تبذل حسب اإلقليم والدولة والمجتمعات المحلية وقطاعات االنبعاثات )الطاقة ،الصناعة ،إلخ( ،وستتباين
النھج المتبعة .ومن ناحية أخرى ،فإن دورة الكربون المعقدة ونطاق المشكلة وغازات االحتباس الحراري العديدة التي
تتناولھا المفاوضات تمثل تحديا ً .وأدركت اللجنة أن ُنھج خفض االنبعاثات تحتاج إلى معلومات مستقلة وعلمية لدعم
التحقق والقرارات السياسية.
ً
ذاتيا ،ولكنه
والحظت اللجنة أن خفض االنبعاثات حاليا ً يتم مراقبته من خالل عمليات حصر ُيبلغ عنھا
9.3.3
ً
أصبح واضحا بصورة متزايدة أن عمليات الحصر المذكورة ليست كافية بمفردھا إذ يلزم التحقق بشكل مستقل من
عمليات الحصر .وحتى تكون التحليالت المستقلة مفيدة للتحقق على مستوى السياسات ،فإن أفضل وسيلة للحصول على
ھذه التحليالت يكون من انعكاسات الغالف الجوي )عند استخدام رصدات الغالف الجوي لتحديد قيود النماذج العددية(.
ونظرا ً إلى وجود خزانات كبيرة من الكربون في البيئة األرضية والمحيطات تتفاعل مع الغالف الجوي ،فيجب أن تكون
عملية التحقق قادرة على فصل التأثيرات البشرية عن التأثيرات الطبيعية إذا كان ُيراد االسترشاد بھا في القرارات
السياسية أو الھندسية .ولتحقيق ذلك يتطلب األمر توفير نظام متكامل للمعلومات بشأن غازات االحتباس الحراري
) (IGISعلى نطاق العالم ،وأيضا ً على نطاق المناطق دون القارية التي تھم مقرري السياسات.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للتطورات الجارية إلنشاء نظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس
9.3.4
الحراري ) ،(IGISبما في ذلك مشروعات من قبيل برنامج الكربون في أمريكا الشمالية ) (NACPفي الواليات المتحدة
وكندا والمكسيك ،والنظام المتكامل لرصد الكربون ) (ICOSفي أوروبا ،وتوسيع مجموعات الرصد في البلدان النامية
مثل الصين والبرازيل ،والمبادرات الشاملة التي تتضمن الطائرات التجارية ،وحتى المنظمات الخاصة التي يمكنھا
تعزيز البنية األساسية لنظم الرصد وتقديم المعلومات .وأعربت اللجنة عن تقديرھا للجھود المستمرة التي تبذلھا شبكة
رصد إجمالي عمود الكربون ) (TCCONلدعم شبكة عالمية يمكنھا أن تؤدي دوراً رئيسيا ً في ساتل غازات االحتباس
الحراري واعتماد النماذج وأيضا ً في تمثل بيانات النماذج .ويمكن تقديم معلومات سليمة على نطاق دون قاري ومتسقة
بشكل عام من خالل دمج ھذه الرصدات ورصدات أخرى ،السيما الرصدات المستجدة من السواتل ،عن طريق
اعتمادھا ومراقبة جودتھا وتحليلھا.
والحظت اللجنة أن تنفيذ نظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس الحراري ) (IGISيتطلب كثافة
9.3.5
أعلى لشبكات رصد غازات االحتباس الحراري ورصدات مختلفة متزايدة )بما في ذلك قياسات النظائر وقياسات
األنواع المشتركة االنبعاث( ،وتحسين تشعب وأداء نماذج االنتقال على النطاقات العالمية واإلقليمية والمحلية ،وتحسين
تنسيق الجھود مع تطويرھا في مكونات أخرى من نظم األرض )مثل الغالف الحيوي والمحيطات( .وطلبت اللجنة إلى
األعضاء اتخاذ ما يلزم من خطوات لتطوير ھذه الرصدات العالية الجودة حتى تكون متوافقة مع شبكة المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWالموجودة ولتحسين أدوات النمذجة لتنفيذ نظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس
الحراري ).(IGIS
واتفقت اللجنة على أن برامج المنظمة ) (WMOلديھا قدرة مؤكدة على تطوير الجزء المتصل بالغالف
9.3.6
ً
الجوي من نظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس الحراري ) ،(IGISولكنھا شددت أيضا على أن التنفيذ
الكامل للنظام ) (IGISيتطلب إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وھيئات التنسيق األخرى ،مثل التعاون مع الفريق المعني
برصدات األرض ) – (GEOالكربون ،والنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSولجنة السواتل لرصد األرض
).(CEOS
9.4

األھباء الجوية :اآلثار على نوعية الھواء والطقس والمناخ )البند  9.4من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً بأن األھباء الجوية تؤثر على الصحة وعلى الطقس والمناخ وأنھا تنقل مواد كيميائية
9.4.1
ٍ
محمضة ومثقلة بالمغذيات وسامة على مسافات طويلة قبل ترسبھا .والرابط بين الوفيات والمواد الجزئية مؤكد وإن كان
غير مفھوم بشكل جيد .واألھباء قصيرة األجل نسبيا ً ومعقدة التركيب ،وھذا ما يؤدي إلى تقلب كبير في الزمان
ً
والمكان .ولھذا السبب ،تعتبر مراقبة األھباء ونمذجتھا تحديا ً
كبيرا ،تفرض الحاجة إلى العديد من المحطات لقياس
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مجموعة واسعة من المتغيرات ،بما فيھا تحديد خصائص المواد الكيميائية ونمذجة التطورات عبر النطاقات المكانية
والزمنية ،من العالمية وحتى المحلية.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أنه في ما يخص المناخ ،يعود عدم اليقين بشأن القسر المناخي الناجم عن
9.4.2
األنشطة البشرية إلى حد كبير إلى أوجه عدم اليقين بشأن القسر اإلشعاعي لألھباء .لكن يتوفر للقليل من المحطات فقط
مجموعات بيانات طويلة بما فيه الكفاية إلجراء تحليل للتوجھات في خصائص األھباء .وفي ھذا السياق ،أحاطت اللجنة
علما ً مع التقدير بإنشاء أربعة مواقع متقدمة لألھباء )في إندونيسيا وشيلي وفييت نام وكينيا( ضمن إطار مشروع
المراقبة العالمية للغالف الجوي الذي تدعمه سويسرا )مشروع بناء القدرات والتوأمة لنظم رصد المناخ ).(CATCOS
وتنخرط مجموعات أخرى في بناء القدرات ،وھو أمر ضروري إلقامة شبكة تغطي جميع األقاليم المعنية حول األرض.
وأوصت اللجنة باستخدام ما أحرز من تقدم في البحوث المتعلقة باألھباء ،وأساليب القياس الجديدة مثل
9.4.3
جھاز القياس الطيفي لكتلة األھباء الذي توفر مؤخراً والذي ينجز تحديداً مفصالً للمصدر بطريقة غير مسبوقة .أما
المبسطة مثل مراقبة االنتواع الكيميائي لألھباء ،فتتيح تشغيالً طويل األمد وتأمين مجموعات بيانات على مدار
النسخ
ّ
السنة تكون قد ُجمعت في مواقع محددة .ويجري حاليا ً اختبار أدائھا على المدى الطويل في إطار المشروع األوروبي
لشبكة البنى األساسية للبحث في مجال الھباء الجوي والسحاب والغازات النزرة )(ACTRIS؛ وفي حال نجاح ھذه
األدواتُ ،
فستستخدم في محطات المراقبة العالمية ) (GAWخارج أوروبا.
وأوصت اللجنة بإجراء رسم للمقاطع الرأسية لألھباء ،بحيث تكون جسراً بين الرصدات في الموقع
9.4.4
والرصدات الساتلية ،بواسطة تقنية كشف ضوء الغالف الجوي وتعيين مداه ) ،(lidarوالسعي إلى توزيع ثالثي األبعاد
لألھباء وخصائصھا من خالل دمج منصات القياس المتوفرة  -االستشعار عن بعد في الموقع وعلى األرض ومن
السواتل ،فضالً عن خصائص األھباء المرصودة من الطائرات المدنية )دمج الرصدات الروتينية من على متن
الطائرات في النظام العالمي للرصد ).((IAGOS
وأوصت اللجنة بالتخطيط لنظام عالمي متكامل لرصد األھباء .وسيتعين على ھذا النظام أن يعزز دراسة
9.4.5
العمليات المرتبطة باألھباء وتثبيت أجھزة االستشعار الساتلية ،وتطوير النماذج وتقييمھا ،وتمثيل بيانات األھباء في
نماذج تشغيلية ،وتعزيز علم المناخ الشامل على المستوى العالمي.
وأوصت اللجنة باستخالص العبر من المرحلة الثانية من المشروع األوروبي لمراقبة تكوين الغالف
9.4.6
الجوي والمناخ ) (MACC-IIحول كيفية توفيرھا للتنبؤات العالمية بالبيئة ،بشكل عام ،وباألھباء بشكل خاص .ويوفر ھذا
تكون األھباء أو اآلثار االشعاعية لألھباء،
المشروع أيضا ً إطاراً يتيح اختبار عمليات تحديد البارامترات المقترحة بشأن ّ
ً
مثال ،وتجربة حجم اآلثار المباشرة لألھباء على التنبؤ العددي بالطقس في نظام التنبؤ المتكامل ) (IFSالتابع للمركز
األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ).(ECMWF
ّ
وشددت اللجنة على ضرورة تكميل نظم التنبؤ بتركيب الھواء العالمي بنماذج أھباء أكثر استبيانا ً تغطي
9.4.7
النطاقين اإلقليمي والحضري )المدن الكبرى( وتتيح تناول نوعية الھواء وآثاره على الصحة على وجه الخصوص .وھنا
أيضا ً يمكن أن تعطي المرحلة الثانية من المشروع األوروبي لمراقبة تكوين الغالف الجوي والمناخ ) (MACC-IIدفعا ً
إلى األمام .وتلبي التنبؤات بالتراب المقدمة من خالل العقدان اإلقليمية لنظم اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
) (SDSWASاالحتياجات في مناطق واسعة في العالم .وتمارين نمذجة األھباء والمقارنة بين النماذج ،كتلك التي أجراھا
الفريق العامل المعني بالتجريب العددي )) (WGNEاالھباء -التنبؤ العددي بالطقس( ،أو المبادرة العالمية )(AEROCOM
)األھباء العالمية( ،أو نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا الخاص بشمال أفريقيا والشرق األوسط
وأوروبا )) (SDS-WAS RC NA-ME-Eالغبار( أو المبادرة الدولية لتقييم نموذج نوعية الھواء )نوعية الھواء( ،جميعھا
ضرورية إلحراز تقدم.
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التوسع الحضري :البحوث والخدمات المقدمة للمدن الكبرى والمجمعات الحضرية الكبيرة )البند
 9.5من جدول األعمال(

الحظت اللجنة أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية وأن ھذه النسبة واألعداد
9.5.1
ً
المطلقة سوف تزداد خالل ھذا القرن .والحظت اللجنة أيضا أن الكثافة السكانية العالية تتأثر بشدة بتقلبية المناخ وتغيره،
وبتدھور نوعية الھواء ،وينجم ھذا التأثر عن زيادة شدة الظواھر المتطرفة )مثل الفيضانات ،والجفاف ،موجات
الحرارة ،عرام العواصف ،فترات تلوث الھواء( واآلثار الصحية )مثل انتشار األوبئة ،األمراض التنفسية المزمنة(
االختالل االقتصادي )مثل وسائل النقل ،السياحة ،أعمال البناء ،الوصول إلى المدارس(.
وأدركت اللجنة أن من الضروري إنشاء قدرات في المناطق الحضرية لتوفير المعلومات البيئية
9.5.2
الضرورية للتخطيط العمراني ولتسيير شؤون المدن بأمان .وھذا بدوره يمكن أن يفيد بشكل مباشر أو غير مباشر
المناطق المحيطة بھا وأيضا ً المناطق الحضرية األخرى داخل أو خارج البلد ،من خالل إعطاء المثل .والحظت اللجنة
أنه يلزم التنسيق والتعاون بشكل شامل نظرا ً إلى اضطالع كثير من الوكاالت في كثير من الحاالت بالمسؤولية عن
توفير خدمات تتأثر بالطقس والمناخ.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمبادرة إعداد مبادئ توجيھية إلنشاء خدمات للطقس والمناخ والماء والبيئة
9.5.3
والمجمعات الحضرية الكبرى )المشار إليھا بالخدمات الحضرية المتكاملة للطقس والمناخ( .وأعربت
للمدن الكبرى
ّ
اللجنة عن سرورھا باالستنتاجات التي توصل إليھا خبراء يمثلون لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم
األساسية ) ،(CBSبالتعاون مع إدارة األرصاد الجوية الصينية ) ،(CMAفي اجتماعھم المعقود في عام  2013التي أشاروا
فيھا إلى أن مسودة المبادئ التوجيھية ال تشمل فقط العلوم والتكنولوجيا والمكونات التطبيقية والتواصل مع المستخدمين،
ولكنھا توفر أيضا ً مدخالت بشأن المتطلبات من الموارد إلقامة ھذا النشاط .والحظت اللجنة أيضا ً أن إدراج دراسات
الحالة في المبادئ التوجيھية يوفر مرجعا ً مفيدا ً للممارسات المعمول بھا حول العالم
).(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW 208 web.pdf
وإدراكا ً منھا ألھمية المناطق الحضرية لتحقيق التنمية المستدامة ،أوصت اللجنة بأن تدرج احتياجات
9.5.4
المدن للخدمات في األولويات المتطورة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وفي ھذا الصدد ،أوصت اللجنة بأن ينظر
الفريق العامل المعني بالتجريب العددي في متطلبات النمذجة المتقارنة عالية االستبانة في بيئة المناطق الحضرية،
بالتعاون مع أفرقة العمل المعنية ببحوث التنبؤات المتوسطة النطاق ،وتمثل البيانات ونظم الرصد ،ومشروع بحوث
األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GURMEوطلبت اللجنة أيضا ً أن
ُيؤخذ بالمتطلبات الحضرية في نظم الرصد المتكاملة المستقبلية ،ومن قبل البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
في مشروعي إرث التجربة ) (THORPEXالمعنيان بالتنبؤ بالطقس الشديد التأثير ) ،(HIWeatherوالتنبؤ دون الموسمي
إلى الموسمي ).(S2S
ورأت اللجنة التعاون القائم بينھا وبين لجنة النظم األساسية ) ،(CBSوكذلك بين إدارتي البحوث
9.5.5
وخدمات الطقس والحد من مخاطر الكوارث التابعتين للمنظمة ) (WMOكعنصر أساسي تجاه إنشاء نشاط تعاوني بشأن
المدن الكبرى والمناطق الحضرية الكبيرة .وأوصت اللجنة بأن يعرض ھذا النشاط على المجلس التنفيذي القادم ،ثم على
مؤتمر المنظمة ) (WMOالمقبل .وأحاطت اللجنة علما ً بأن ھذه المبادرة توفر فرصا ً لتوسيع التعاون مع منظمة الصحة
العالمية ) (WHOووكاالت أخرى .وطلبت اللجنة إلى األعضاء النظر في إنشاء مكتب تنسيق دولي ألنشطة المدن
الكبيرة والمجمعات السكنية الضخمة وإعارة خبراء ،وشجعت األعضاء على إتاحة موارد لدعم المشروع.
)(RES
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تطور التكنولوجيا :تأثيره على األنشطة العلمية وتطبيقاتھا )البند  9.6من جدول األعمال(

سلمت اللجنة بأن التكنولوجيات الجديدة في مجال الطقس وما يرتبط به من عمليات الرصد للمراقبة
9.6.1
ً
البيئية ،والحوسبة ووسائط اإلعالم المجتمعية ،سوف تلعب دورا في تطوير الخدمات وتوفيرھا .وطلبت من البرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWأن يولي اھتماما ً خاصا ً للرصدات غير
التقليدية وإلمكانية استخدامھا من خالل األساليب المتطورة لتمثل البيانات كمدخالت للنماذج الفائقة االستبانة والتحقق
من التنبؤات .وأكدت اللجنة ضرورة أن يوسع برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWنطاق نظامه إلدارة
ٍ
كاف في المناطق وللمنصات األوتوماتية الجديدة لقياس تكوين
الجودة لكفالة إتاحة تقنيات ضمان الجودة والمعايرة بشكل
الغالف الجوي في الوقت شبه الحقيقي.
والحظت اللجنة أن تكنولوجيات الحوسبة الجديدة تتقدم بصورة مطردة ،مما سيعطينا ثقة في قدرتنا على
9.6.2
تشغيل نماذج عالمية عالية االستبانة لألغراض التشغيلية .وأقرت اللجنة بأن الحوسبة الفائقة السرعة التي يجري العمل
على انجازھا ستشكل تحديا ً كبيراً في ما يخص العناصر الدينامية األساسية؛ وحثت البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPوالفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEعلى تعزيز التعاون ألجل تطوير نظم قادرة على تسخير
قدرات الحوسبة المستقبلية .وأعادت اللجنة التأكيد على تأييدھا لنھج النمذجة السلسة وحثت على توسيعھا لتشمل مفھوم
التنبؤات السلسة التي تنتقل بيسر من نطاق زمني معين إلى النطاق الالحق.
والحظت اللجنة أن الرصدات الساتلية قد أصبحت اآلن أحد المكونات الضرورية لتوفير الشروط المبدئية،
9.6.3
بما في ذلك االنبعاثات ،لتشغيل نماذج التنبؤ من خالل تقنيات تمثل البيانات .ونوھت اللجنة بأھمية مواصلة تطوير
استخدام االستشعار عن بعد األرضسي القاعدة )مثل  ،RADARوكشف الضوء وتحديد مداه )((LIDAR؛ السيما للتنبؤ
العددي بالطقس على النطاق اإلقليمي .ويتوقع أن تتوافر في السنوات العشر القادمة مجموعات بيانات جديدة من أجھزة
استشعار عديدة ،مثل تقديرات الھطول السائل أو الصلب بقياس الھطول العالمي ) ،(GPMواألھباء والسحب )بعثة
عمليات إشعاع وأھباء السحب ) ،((EarthCAREولمحات عامة عن الرياح )البعثة األرضية الستكشاف ديناميات الغالف
الجوي ) ،((ADM-Aeolusورطوبة التربة ) ،(SMAPوثاني أكسيد الكربون )الساتل  .(GOSAT, OCO-2وأقرت اللجنة بأن
كمية البيانات التي ستنتجھا الرصدات الساتلية المقبلة فضالً عن نظم تنبؤ المجموعات تتزايد بشكل متعاظم وحثت
البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPعلى تيسير االبتكارات لضمان استخدام فعال وشامل لھذه المجموعات
الضخمة من البيانات .وسيتوقف التوافر السريع للتنبؤات المحسنة على التوافر المبكر لمجموعات بيانات سواتل
االختبار ،وتوفير برمجيات مجتمعية للتمكين من استغالل ھذه البيانات سريعا ً.
وسلمت اللجنة بأن الزيادة السريعة في االھتمام بالھندسة الجيولوجية تسوغ للجنة أن تسدي النصح
9.6.4
ً
للمنظمة ) (WMOبشأن الموقف السليم إزاء ھذا الموضوع .وأحاطت اللجنة علما كذلك بأن ثمة حاجة إلى مزيد من
البحوث لتحسين فھم جدوى تطبيق الھندسة الجيولوجية وفعاليتھا وآثارھا الشاملة .ووافقت اللجنة على اإلسھام في تقييم
شامل لحالة المعرفة والقدرة العلمية وفھم الثغرات في المعلومات ،وفي البحوث المالئمة لمعالجة ھذه الثغرات .وإدراكا ً
للنطاق الواسع الذي تغطيه علوم نظام األرض ذات الصلة ،ستسھم اللجنة ) (CASفي األنشطة الدولية ذات الصلة في
ھذا الشأن .وأشارت اللجنة على المنظمة ) (WMOأن تيسر إجراء عملية تفضي إلى إنشاء آلية تقييم دولية لبحوث
وتطبيقات الھندسة الجيولوجية ،من خالل منظومة األمم المتحدة.
وأحاطت اللجنة علما ً بالتحديات الستة الكبرى التي حددھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
9.6.5
ً
للعقد المقبل ،أال وھي معلومات المناخ اإلقليمية؛ وارتفاع مستوى البحر إقليميا ،والغالف الجليدي في مناخ متغير؛
والسحب؛ والتنقل؛ وحساسية المناخ؛ والتغيرات في توفر المياه؛ والعلوم التي يستند إليھا التنبؤ وحصر أسباب الظواھر
المتطرفة .وأقرت اللجنة بأواصر التعاون القائمة والمتنامية بين المبادرات التحويلية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPومشاريع إرث التجربة ).(THORPEX
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10.1

ھيكل اللجنة وأوجه الترابط مع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )) (WMOالبند  10من جدول
األعمال(
التراث الذي خلفته تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوإعادة مواءمة
البرنامج العالمي لبحوث الطقس )) (WWRPالبند  10.1من جدول األعمال(

أشارت اللجنة إلى أن تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXقدمت منذ إنشائھا
10.1.1
في  2005إسھامات بحثية جوھرية في سبيل تحسين مھارات التنبؤ بالطقس الشديد التأثير على نطاق زمني مدته
أسبوعان .وأشادت اللجنة بدور التجربة ) (THORPEXفي تعزيز البحوث التعاونية بين الدوائر البحثية األكاديمية
والبحوث التطبيقية في إطار مراكز التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالتابعة ألعضاء المنظمة ) .(WMOكما أعربت اللجنة
عن تقديرھا للجنة التوجيھية الدولية الرئيسية واللجان اإلقليمية التابعة للتجربة ) (THORPEXولألفرقة العاملة الثالثة،
وھي تمثل البيانات ونظم الرصد ،والقدرة على التنبؤ والعمليات الدينامية ،ونظام التنبؤ التفاعلي العالمي – النظام
العالمي المتطور للتنبؤ التفاعلي /المجموعة العالمية التفاعلية العظمى ) (GIFS-TIGGEللتجربة ) ،(THORPEXعلى
إنجازاتھا.
وأشارت اللجنة إلى أن التجربة ) (THORPEXقد بدأت عملھا في  2005لتركيز االنتباه على التحديات التي
10.1.2
يطرحھا التنبؤ بالطقس على المدى المتوسط والفرص التي يتيحھا ،ومن أجل حشد الموارد الدولية والتعاون الدولي
لذلك .وعند بدء التجربة ) (THORPEXكان البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPفي أغلبه ھيكالً تسترشد به
مجموعة مشاريع بحث وتطوير ومشاريع إيضاحية للتنبؤ ،ولم يكن مجھزاً تجھيزاً جيداً باعتباره منصة تنطلق منھا
تجربة دولية طموحة .وسلمت اللجنة بأن البرنامج ) (WWRPقد نضج منذ ذلك الحين ،واستفاد من التجربة
) (THORPEXومن توجيھات اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج ) (WWRPوكذلك من تفاعله مع البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPوالفريق العامل للتجريب العددي ) ،(WGNEوأصبح اآلن طرفا ً فاعالً رئيسيا ً في تنسيق
بحوث الطقس الدولية.
وأخذت اللجنة علما ً بأن التجربة ) (THORPEXستختتم أعمالھا في نھاية  ،2014ونوھت بأھمية اتخاذ
10.1.3
الترتيبات لالنتقال بسالسة إلى مرحلة ما بعد التجربة ) (THORPEXالتي سيواصل فيھا البرنامج ) (WWRPالزخم
البحثي الذي حققته التجربة ) (THORPEXوسيطوره .وأعربت اللجنة في ھذا الصدد عن ارتياحھا للجھد المشترك بين
اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج ) (WWRPواللجنة التوجيھية الدولية الرئيسية ) (ICSCالتابعة للتجربة
) ،(THORPEXوالرامي إلى إنشاء ثالثة مشاريع خلف للتجربة ) (THORPEXتحت مظلة البرنامج ) (WWRPتتناول
تحديات بحثية ذات صلة تھم أعضاء المنظمة ) ،(WMOوھي تحديداً المشروع البحثي للتنبؤات دون الموسمية إلى
الموسمية ) ،(S2Sوالمشروع البحثي للتنبؤات القطبية ) ،(PPPوالمشروع البحثي للتنبؤ بالطقس الشديد التأثير
) .(HIWeatherوتشكل ھذه المشاريع الثالثة حجر الزاوية في أنشطة مشاريع مرحلة ما بعد التجربة ).(THORPEX
واتفقت اللجنة على أن الخبرات واألنشطة المتوافرة لدى األفرقة العاملة التابعة للتجربة
10.1.4
قيمة وھامة للجنة ،ووافقت على إنشاء فريقين عاملين جديدين في إطار البرنامج ) (WWRPخالل عام  2014لكفالة
استمرارية وتواصل المنافع في مجاالت محددة .وأوصت اللجنة بأن يتضمن ھيكل العمل المحدث للجنة ھذين الفريقين
العاملين ،وھما الفريق العامل المعني بتمثل البيانات ونظم الرصد والفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ والعمليات
الدينامية وتنبؤ المجموعات.
)(THORPEX

 10.1.5وأقرت اللجنة بأن الخبرات واألنشطة المتوافرة لدى اللجان اإلقليمية التابعة للتجربة )ّ (THORPEXقيمة وھامة
للجنة ) ،(CASوأوصت بمواصلة أنشطة اللجان اإلقليمية الحالية التابعة للتجربة ) (THORPEXفي إطار البرنامج
) (WWRPبعد انتھاء التجربة ) ،(THORPEXإذا ما قرر األعضاء اإلقليميون المشاركون ھذه المواصلة ،على أساس
التنظيم الذاتي والتمويل الذاتي .والھدف من ھذه اللجان ) (RCsھو استبانة االحتياجات اإلقليمية ،وإعداد وتنفيذ الخطط
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اإلقليمية بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية واألفرقة العاملة التابعة للبرنامج ) (WWRPمن خالل مشاريع تشمل المشاريع
الثالثة الخلف للتجربة ) ،(S2S, PPP, HIWeather) (THORPEXوالمشاريع ) ،(RDPsوالمشاريع ).(FDPs
وأقرت اللجنة بأن علوم وممارسات التنبؤ اآلني تتطور بشكل حثيث لتشمل النمذجة على نطاقات متوسطة
10.1.6
باستبانة عالية جداً .كما أن تكنولوجيات الرصد التي تدعم التنبؤ اآلني قد أصبحت ھامة لتمثل البيانات الجديدة لدعم
نماذج النطاقات المتوسطة .كما أقرت اللجنة بالفوائد الكبيرة التي ستتأتى من دمج الفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ
اآلني مع الفريق العامل المعني ببحوث التنبؤات المتوسطة المدى إلنشاء فريق عامل جديد معني بالتنبؤ اآلني وبحوث
التنبؤات المتوسطة المدى .ووافقت اللجنة على أن تتم عملية الدمج المذكورة خالل  ،2014وأن يعكس ھيكل عمل اللجنة
عملية الدمج المذكورة.
وبالنظر إلى ما تقدم ،أعربت اللجنة عن ثقتھا في أن البرنامج ) (WWRPسيكون في وضع جيد بعد إعادة
10.1.7
ھيكلته لمواصلة الزخم المحقق على مدى العشر سنوات السابقة .وأيدت اللجنة ترتيب العمل الذي تقوم في إطاره
مشاريع )مثل التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ،والتنبؤات القطبية ،والتنبؤ بالطقس الشديد التأثير ،والبحث
والتطوير ) ،(RDPsوالمشاريع اإليضاحية للتنبؤ ) ((FDPsبما يلي ‘1’ :استخدام الخبرات المتوافرة لدى األفرقة العاملة
التابعة للبرنامج )(WWRP؛ ’ ‘2التركيز على برنامج البرنامج ).(WWRP
10.2

اللجنة والمسائل الجنسانية )البند  10.2من جدول األعمال(

أشارت اللجنة إلى أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )أيار /مايو  (2013قد حثت اللجان الفنية
10.2.1
واالتحادات اإلقليمية على تجميع اإلحصاءات الخاصة بمشاركة الرجال والنساء في أعمالھا .وأخذت اللجنة علما ً أيضا ً
باألنشطة الجارية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إعداد مؤشرات المراقبة لقياس
التقدم المحرز في تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،وجمع إحصاءات ذات صلة،
والتخطيط إلجراء استقصاء عام.
وأشارت اللجنة إلى استمرار اھتمامھا منذ دورتھا الرابعة عشرة بكفالة تحقيق التوازن بين الجنسين في
10.2.2
ھيئاتھا وأنشطتھا ،وإلى أنھا قد طلبت من الدكتورة  Mariane Diop-Kaneالعمل كمنسقة معنية بالشؤون الجنسانية للجنة
في فريق اإلدارة التابع لھا .كما أشارت إلى أن الدكتورة  Diop-Kaneقد حللت تطور التوازن الجنساني داخل ھياكل
اللجنة خالل االجتماع الثامن لفريق اإلدارة التابع للجنة ) (CASفي أيار /مايو  ،2013وقدمت عرضا ً في ھذا الشأن.
وأجرت اللجنة زيادة تدريجية في عدد الخبراء من اإلناث لتصل النسبة حاليا ً إلى  12,7في المائة .وتتراوح األرقام اإلقليمية
المناظرة بين زھاء  7,5في المائة وما يزيد طفيفا ً على  20في المائة ،ويضم االتحاد اإلقليمي الثالث أكبر نسبة من اإلناث.
ووافقت اللجنة على أن ھذا التقدم التدريجي يقتضي التركيز بشكل مستمر على المشاركة الفعلية للعلميين
10.2.3
من النساء في أنشطة اللجنة .وبالنظر إلى تأخر اللجنة في تمثيل اإلناث ،على عكس الوضع الحالي في معظم مؤسسات
بحوث الغالف الجوي ،فإنھا ال تستفيد من خبرات العدد المتزايد من العلميين الرواد من النساء الناشطات في علوم الغالف
الجوي والعلوم ذات الصلة ،وطلبت اللجنة من رئيسھا ونائب رئيسھا أن يكفال استمرار تصدر مسألة التوازن بين الجنسين
في مقدمة خططھما ،ومراعاة ھذه المسألة بشكل جدي عند إجراء تعيينات في ھياكل عمل اللجنة .وذكرت اللجنة
األعضاء بدورھم في كفالة توازن التمثيل في دورات اللجنة ،وعند طلب تقديم خبراء للمساعدة في تنفيذ أنشطة اللجنة.
وأقرت اللجنة بمسوؤليتھا عن اإلسھام في الترويج لعلوم الغالف الجوي والعلوم ذات الصلة بين الشباب.
10.2.4
كما أقرت بأن التحديات التي يطرحھا الطقس والمناخ والتحديات البيئية ذات الصلة في القرن الحادي والعشرين
ستتطلب إعداد علميين متميزين يتوافر لديھم التدريب الجيد والدوافع ويمكنھم العمل بفاعلية في بيئة متعددة التخصصات.
وأعربت اللجنة عن ارتياحھا بشكل خاص لما سيقوم به المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس ،المزمع عقده في آب/
أغسطس  ،2014باتخاذ تدبير خاص لمشاركة العلميين من الشباب مشاركة فعالة .وطلبت اللجنة من رئيسھا ونائب
رئيسھا أن يعززا ،حيثما اقتضى األمر ،األنشطة التي تتيح للشباب الموھوبين فرصا ً للعمل في علوم الغالف الجوي
والعلوم ذات الصلة .وأشارت اللجنة إلى أھمية مراعاة البعد الجنساني في ھذا السياق.
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وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي قد حثت األعضاء على تسمية
10.2.5
مرشحين من النساء للعمل في ھياكل عمل الھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOورحبت اللجنة أيضا ً بالتنظيم المزمع
للمؤتمر الثالث المعني بالمسائل الجنسانية في  2014بشأن "البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ :فوائد العمل معا ً".
وأوصت اللجنة بتكليف نائب رئيسھا بالعمل كمنسق للمسائل الجنسانية والشباب ،وبتوضيح ھذه المسؤولية
10.2.6
بنص صريح في اختصاصات فريق اإلدارة التابع للجنة ) .(CASوطلبت اللجنة تحديث المعلومات واإلحصاءات
الخاصة بمشاركة الجنسين والشباب في أنشطة اللجنة.
10.3

والية اللجنة وھيكل عملھا واختصاصاتھا ذات الصلة )البند  10.3من جدول األعمال(

أشارت اللجنة إلى ضرورة تحديث اختصاصات ھيكل عملھا حسبما ينص تقرير دورتھا الرابعة عشرة
10.3.1
وتقرير دورتھا الخامسة عشرة ،وكما تنص كذلك الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
التابع للمنظمة )2017-2009 :(WMO
) (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/final_WWRP_SP_6_Oct.pdfوالخطة
اإلستراتيجية للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالتابعة للمنظمة )2015-2008 :(WMO
) ،(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw172-26sept07.pdfوضميمة الخطة اإلستراتيجية
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdfووافقت اللجنة على أن تـ ُحدد
االختصاصات في تقرير اللجنة فحسب ،على أن تقوم اللجنة ذاتھا بإجراء أي تغييرات في االختصاصات ،أو يقوم فريق
اإلدارة التابع لھا بذلك خالل فترة ما بين الدورتين ،لكفالة اتساق عملھا.
وسلمت اللجنة بأھمية عرض عمليات استعراضات منتظمة مستقلة وواسعة النطاق لبرامج المراقبة
10.3.2
العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج ) (WWRPمن خالل اللجنتين العلميتين التوجيھيتين التابعتين لھما ،مع مراعاة
االحتياجات المجتمعية الراھنة .وأقرت اللجنة بأنھا قد بدأت في األخذ بھذه العناصر في اللجنة العلمية المشتركة التابعة
للبرنامج ) (WWRPفي دورتھا الخامسة عشرة عن طريق كفالة أن تتشكل عضويتھا من خبراء مستقلين مھتمين بشدة
بإحراز تقدم في البرنامج.
وأقرت اللجنة أنھا ھي ذاتھا وھياكل عملھا تقدم مشورة قيمة للمنظمة ) (WMOولألمانة لتنسيق تنفيذ
10.3.3
األنشطة التي وافق عليھا المؤتمر والمجلس التنفيذي .وأعربت عن ارتياحھا لألدوار البناءة التي تدعم بعضھا بعضا ً
والمقسمة بين اللجنة ) (CASواألمانة ،األمر الذي يسر إحراز تقدم في اللجنة وفي البرامج ذات الصلة .وأدركت اللجنة
) (CASأيضا ً ضرورة اإلشراف على أنشطتھا خالل فترة ما بين الدورتين من خالل فريق اإلدارة التابع لھا.
وأقرت اللجنة القرار  – (CAS-16) 1استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة علوم الغالف الجوي،
10.3.4
والقرار  – (CAS-16) 2ھيكل عمل لجنة علوم الغالف الجوي ،والقرار  – (CAS-16) 3فريق اإلدارة التابع للجنة علوم
الغالف الجوي ،بما في ذلك االختصاصات ذات الصلة.
10.4

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2019-2016البند  10.4من جدول األعمال(

أشارت اللجنة إلى أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي قد بحثت مشروع الخطة اإلستراتيجية
10.4.1
للمنظمة للفترة  ،2019-2016والذي أعده الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي للمنظمة ) ،(WG/SOPوطلبت من الفريق العامل ) (WG/SOPأن يستعرض مشروع الخطة آخذاً في االعتبار
توصيات المجلس .وكان من المقرر موافاة األعضاء في موعد غايته أيلول /سبتمبر  2013بالخطة المنقحة التماسا ً
إلسھاماتھم التي ُ
ستدمج في مشروع الخطة اإلستراتيجية لكي ينظر فيھا الفريق العامل ) (WG/SOPفي أوائل  2014قبل
عرضھا على الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي في حزيران /يونيو .2014
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وأشارت اللجنة إلى أن المجلس قد نظر أيضا ً في األولويات اإلستراتيجية المقبلة والتي ُيحتمل أن تتألف
10.4.2
من النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبدعم من نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوتطوير القدرات ،واإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRمع االعتراف في الوقت ذاته بأھمية تقديم
الخدمات )السيما خدمات الطيران والخدمات البحرية( وإجراء البحوث )وتحديداً تحسين التنبؤات دون الموسمية إلى
الموسمية الموجھة للمستخدمين والتنبؤات القطبية ،والنھوض بالخدمات في المدن الكبرى(.
وأشارت اللجنة إلى أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي قد بحثت وأقرت التوصيات التالية التي
10.4.3
قدمھا الفريق العامل ) (WG/SOPبشأن إعداد الخطة التشغيلية المقبلة للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2019-2016الفقرة
:(4.8.1.5
)أ(

ينبغي أن يراعي التحول إلى خطة تشغيلية متكاملة واحدة المجاالت ذات األولوية ،وأن يكون ھذا التحول
مرنا ً .كما ينبغي أن تتجنب المنظمة ) (WMOإجراء تغييرات متكررة في عملية التخطيط اإلستراتيجي ،مع
مالحظة أنه قد تم اعتماد خطة إستراتيجية واحدة للمنظمة ) (WMOللفترة 2015-2012؛

)ب(

ينبغي تقديم مزيد من اإليضاح في إطار العملية المفضية إلى إعداد خطة تشغيلية واحدة نظراً إلى وجود
تفاوتات في دورات التخطيط لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛

)ج(

ينبغي دمج أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمانة في خطة تشغيلية متكاملة واحدة؛

)د(

ينبغي عرض مشروع الخطة التشغيلية للفترة  2019-2016على الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
للنظر فيھا.

10.5

مراقبة وتقييم أنشطة اللجنة )البند  10.5من جدول األعمال(

وتعرف
ِّ
 10.5.1أشارت اللجنة إلى أن األمانة قد أعدت وثيقتين عن نظام المراقبة والتقييم ) (M&Eللمنظمة )،(WMO
الوثيقان النظام وتقدم إرشادات لتنفيذه .وتتوافر الوثيقتان على الموقع الشبكي للمنظمة
) (http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.htmlالستخدام األعضاء والھيئات التأسيسية .كما
أشارت اللجنة إلى التحسينات التي أجريت مؤخرا ً في تنفيذ نظام المراقبة والتقييم ،ومن بينھا مراجعة النواتج الرئيسية
ومؤشرات األداء الرئيسية ووضع خطوط قاعدة وأرقام مستھدفة لكافة مؤشرات األداء الرئيسية .وسلمت اللجنة بفوائد
استخدام الممارسات القياسية للمنظمة ) ،(WMOوطلبت من فريق اإلدارة التابع لھا أن يستخدم ھذه الوثائق في عمليات
المراقبة والتقييم التي يجريھا .وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة التابع لھا أن يتعاون مع األمانة لكفالة أن تكون المؤشرات
) (KPIsمالئمة وواضحة للجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن األمانة قد أجرت مسحا ً إستقصائيا ً في  2012لتقييم آثار النتائج المحققة على
10.5.2
األعضاء .ويتوافر التقرير المعد لھذا الشأن على الموقع الشبكي للمنظمة:
.http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_ImpactsofAchievedResultsonMembers_Oct12_FINALx.pdf
ً
كما أشارت إلى أن أمانة المنظمة ) (WMOتجري حاليا ً
ً
وستـستخدم نتائج ھذا االستقصاء لقياس التقدم
مماثال،
استقصاء
ُ
المحرز في تحقيق النتائج المتوقعة في فترة العامين األولى من الفترة المالية السادسة عشرة.

-11

استعراض القرارات والتوصيات السابقة من أجل المستقبل )البند  11من جدول األعمال(

استعرضت اللجنة القرارات والتوصيات المعتمدة في دوراتھا السابقة ،والتي التزال سارية عند انعقاد
11.1
الدورة السادسة عشرة .كما استعرضت قرارات المجلس التنفيذي المستندة إلى التوصيات السابقة للجنة ) (CASوالتي
التزال ساريةُ .
وأدرج ما قررته اللجنة في القرار  (CAS-16) 1والتوصية  - (CAS-16) 1استعراض قرارات المجلس
التنفيذي ذات الصلة بمجاالت مسؤولية لجنة علوم الغالف الجوي.
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انتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي )البند  12من جدول األعمال(

انتخبت اللجنة السيد ) Øystein Hovالنرويج( رئيسا ً للجنة علوم الغالف الجوي والسيد ) Nam Jaecheolجمھورية
كوريا( نائبا ً للرئيس.

-13

تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة )البند  13من جدول األعمال(

عمالً بالمادة  188من الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOينبغي أن يحدد رئيس
13.1
اللجنة تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة باالتفاق مع رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبعد التشاور مع
األمين العام ،خالل فترة ما بين الدورتين.
13.2

ووافقت اللجنة على عقد دورتھا السابعة عشرة في عام  2017في مكان يحدد الحقا ً.

وسلمت اللجنة بالحاجة إلى الحفاظ على فعالية دورات اللجنة ) ،(CASما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد
13.3
لالستثمار في أنشطة اللجنة ،وتحقيق أھداف النتيجة المتوقعة  8للمنظمة ) :(WMOقيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة.
واشارت كذلك إلى تقدير األعضاء للمؤتمر الفني ) (TECOوالقيمة التي يمثلھا ھذا المؤتمر لھم .وسلمت بأن ھناك
إمكانية لتحسين فعالية الدورة الحكومية الدولية ومن ثم تقليص مدتھا ،بالتركيز على وثائق المناقشة الرئيسية
واإلجراءات األخرى المتعلقة خصيصا ً بالدورة الحكومية الدولية .وطلبت اللجنة من األمانة ومن فريق اإلدارة التابع
للجنة ) (CASأن يأخذا ذلك في االعتبار لدى التخطيط لدورات اللجنة ) (CASالمقبلة ،مع وضع ھدف يتمثل في عقد
المؤتمر الفني ) (TECOودورة اللجنة ) (CASمعا ً في فترة مدتھا  6أيام أو أقل.
-14
14.1

نوفمبر .2013

اختتام الدورة )البند  14من جدول األعمال(
اختتمت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي في الساعة  9:45من يوم  26تشرين الثاني/
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القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار (CAS-16) 1

استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة علوم الغالف الجوي
إن لجنة علوم الغالف الجوي،
إذ تشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (CAS-XV) 3استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة )،(CAS

)(2

المادة  191من الالئحة العامة ،والتي تنادي بإدراج بند في جدول األعمال الستعراض القرارات والتوصيات
السابقة للجنة،

)(3

اإلجراءات التي اتخذتھا الھيئات المختصة بشأن القرارات المتخذة في الدورات السابقة،

تقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرار  – (CAS-XV) 4مشاركة المرأة في عمل اللجنة؛

)(2

عدم اإلبقاء على سريان القرارات  1و 2و.(CAS-XV) 3

ــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (CAS-XV) 3الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(CAS-16) 2

ھيكل عمل لجنة علوم الغالف الجوي
إن لجنة علوم الغالف الجوي،
إذ تأخذ في االعتبار استمرار الحاجة إلى ما يلي:
)(1

تحديد التحديات والفرص الناشئة في علوم الغالف الجوي والعلوم ذات الصلة بفھم مسائل الطقس والمناخ والماء
والمسائل البيئية ذات الصلة ،وبالخدمات ذات الصلة،

)(2

اإلقرار بالمتطلبات المتطورة ألعضاء المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بعلوم الغالف الجوي والعلوم ذات الصلة،
وتطبيقھا في الطقس والمناخ والماء والبيئة،

)(3

استھالل بحوث في علوم الغالف الجوي والعلوم ذات الصلة ،وتنسيق تلك البحوث ودعمھا لتعزيز فھم نظام
األرض وتحسين مھارات التنبؤ به،

القرارات

51

)(4

تلبية احتياجات األمن البيئي واالتفاقات البيئية فيما يتعلق بتكوين الغالف الجوي والبارامترات الفيزيائية ذات الصلة،

)(5

تنسيق الجوانب الدولية ألنشطة اللجنة مع الھيئات العلمية ذات الصلة،

)(6

تحديث المعايير وأفضل الممارسات المتصلة بعلوم الغالف الجوي في المواد التنظيمية والتوجيھية التابعة
للمنظمة )،(WMO

)(7

دعم البحوث المعنية بسياسات علوم الغالف الجوي واآلثار االجتماعية االقتصادية للتقدم المحرز في فھم علوم
الغالف الجوي،

)(8

كفالة مشاركة األعضاء على نطاق واسع في أنشطة اللجنة،

تقرر ما يلي:
)(1

إنشاء:
)أ(

اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRP SSCوتشكيلھا من خبراء
رواد يكلفون بتقديم المساعدة واإلرشادات والمشورة للجنة بشأن أنشطتھا المتصلة بالبرنامج العالمي
لبحوث الطقس ،باالختصاصات المبينة في المرفق  1بھذا القرار؛

)ب( اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي
) ،(EPAC SSCوتشكيلھا من خبراء رواد يكلفون بتقديم المساعدة والتوجيھات والمشورة ألنشطة اللجنة
المتصلة بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي وببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
باالختصاصات المبينة في المرفق  2بھذا القرار؛
)ج( الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (OPAG-WWRPكبرنامج تابع للجنة ومجمع للموارد ،ويتألف من خبراء في تطوير بحوث الطقس
وتطبيقاته يسھمون في أنشطة اللجنة المتصلة بالبرنامج ) (WWRPويستفيدون إقليميا ً ووطنيا ً من تنفيذ ھذه
األنشطة ،ويعملون كھمزة وصل لتقديم تغذية مرتدة عن التطورات البحثية ،واالحتياجات ،والفرص
والتحديات ذات الصلة ،على أن يتم ذلك أساسا ً من خالل المراسالت؛
)د(

)(2

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي
) (OPAG-EPACكھيئة تابعة للجنة وكجھة مجمعة للموارد ،ويتألف من خبراء في تطوير البحث والتطبيق
في مجاالت تكوين كيمياء الغالف الجوي والبارمترات الفيزيائية ذات الصلة ،ويسھمون في أنشطة اللجنة
المتصلة بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي والمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWويستفيدون
ً
منھا إقليميا ً
ووطنيا؛

تطلب من كل لجنة توجيھية علمية ما يلي:
)أ(

كفالة تضمين أنشطتھا اإلسھامات في األولويات اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOومنھا اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة  ،(WISوأولويات أخرى ُ
ستحدد في الخطة اإلستراتيجية
2019-2016؛

)ب( توثيق عرى التعاون لمصلحة اللجنة التوجيھية العلمية ) (SSCوالنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالھيئات
البحثية والعلمية األخرى ذات الصلة باللجنة ) (CASوأنشطتھا؛

)ج( توثيق الروابط المتعددة التخصصات لتحقيق التآزر في البحوث والتطبيقات من خالل التعاون مع اللجان
الفنية التابعة للمنظمة ) CBS) (WMOو JCOMMو ،CIMOو ،CClوغيرھا(.
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)د(

اإلسھام في تطوير وتنفيذ التطبيقات والخدمات المجتمعية واالقتصادية في ضوء االحتياجات التي ينادي
بھا المستخدمون واألطراف المعنية؛

)ھـ( مراعاة القرار  – (CAS-15) 4مشاركة المرأة في عمل اللجنة؛
)(3

طبقا ً للمادة  33من الالئحة العامة ،اختيار:
)أ(

 Gilbert Brunetو Sarah Jonesلغاية  31كانون األول /ديسمبر  ،2014وبدءاً من  1كانون الثاني /يناير
 ،2015رئيسا ً للجنة التوجيھية العلمية التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP SSC؛

)ب(  Greg Carmichaelرئيسا ً للجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء
الغالف الجوي ) (EPAC SSCالتابعة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛
يطلب من رئيسي اللجنتين التوجيھيتين العلميتين ما يلي:
)(1

اتخاذ إجراءات بشأن المسائل التي يحيلھا رئيس اللجنة ) (CASإلى اللجنة التوجيھية العلمية؛

)(2

إعداد تقرير وتقديمه إلى فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CASوإلى اللجنة ) ،(CASقبل الدورات بما ال يقل عن
شھرين ،على أن يتضمن التقرير إسداء المشورة بشأن المسائل الناشئة التي تھم األعضاء والخاصة بعلوم الغالف
الجوي وخطط اللجنة في إطار التوجه اإلستراتيجي العام للمنظمة )(WMO؛

)(3

إسداء المشورة لرئيس فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CASفي اختيار رؤساء ھيكل العمل ،عن االقتضاء ،مع
مراعاة الخبرة الفنية والتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي؛

يأذن لفريق اإلدارة التابع للجنة ) (CASأن يعين ،طبقا ً للمادة  33من الالئحة العامة ،رؤساء ھيكل عمل اللجنة ،عند االقتضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفق  1للقرار

(CAS-16) 2

اختصاصات اللجنة التوجيھية العلمية وأفرقة العمل وفرقة الخبراء
التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس
)(1

فيما يلي اختصاصات اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ):(WWRP SSC
)أ(

تقديم توجيھات علمية عامة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP؛

)ب( إعداد واستعراض الخطة العلمية وخطة التنفيذ للبرنامج ) (WWRPوبرنامج عمل يتماشى مع عملية
التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة )(WMO؛
)ج( استعراض وتقييم إعداد كافة عناصر النظام ) ،(WWRPبما في ذلك المشاريع البحثية الكبرى ،والمشاريع
اإليضاحية للتنبؤ ،ومشاريع البحث والتطوير ،وطرائق تقييم التنبؤات ،لصياغة توصيات يسترشد بھا في
اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،ورفع تقرير عن التقدم المحرز في البرنامج إلى رئيس لجنة علوم الغالف
الجوي )(CAS؛
)د(

تيسير وتحديد أولويات أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالطقس ،المزمعة والمنفذة من خالل لجان
المشاريع وأفرقة العمل ،لتحقيق أھداف اللجنة )(CAS؛
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)ھـ( تيسير تبادل المعلومات بين العلميين المشاركين في البرنامج والمؤسسات والوكاالت العلمية ذات الصلة
على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي؛

)(2

)و(

التعاون ،حسب االقتضاء ،مع اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي
وكيمياء الغالف الجوي ) ،(EPAC SSCولجنة النظم األساسية ) (CBSواللجان الفنية األخرى ،واالتحادات
اإلقليمية واألفرقة ولجان المشاريع ذات الصلة التابعة للجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالمؤسسات األكاديمية ،ومستخدمي نواتج التنبؤات ،والشركاء اآلخرين؛

)ز(

تفويض السلطة لكل فريق عامل وكل فرقة خبراء ،حسب االقتضاء ،لتعزيز التبادل السريع للمعلومات
والبيانات والمعارف الجديدة من خالل المطبوعات وحلقات العمل واألنشطة التدريبية واالجتماعات.

عضوية اللجنة التوجيھية العلمية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRP SSCواألفرقة العاملة وفرقة
الخبراء التابعة للبرنامج ):(WWRP
)أ(

ِّ
تعين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASخالل دورتھا رئيس اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) .(WWRP SSCوإذا كان يجب تعيين رئيس للجنة ) (WWRP SSCفي فترة ما بين
ويعين
الدورتين ،فإن رئيس اللجنة ) (CASيجري التعيين بالتشاور مع فريق اإلدارة التابع للجنة ).(CAS
َّ
رئيس اللجنة ) (WWRP SSCلمدة أربع سنوات مع إمكانية التجديد لمدة أربع سنوات أخرى كحد أقصى؛

)ب( تتألف اللجنة ) (WWRP SSCمن ما يصل إلى  10من العلميين المنتقين على أساس خبراتھم العلمية
وقدراتھم وسعة أفقھم .وينبغي اختيار أعضاء الفريق ) (WWRP SSCبما يعزز التمثيل الجغرافي
ِّ
والمواضيعي والتوازن بين الجنسين.
ويعين رئيس اللجنة ) (CASاألعضاء بالتشاور مع فريق اإلدارة
التابع للجنة ) ،(CASبناء على اقتراح يقدمه رئيس اللجنة ) ،(WWRP SSCويعد ھذا االقتراح بالتشاور مع
األمانة .وفترة الوالية األولية ألعضاء الفريق ) (WWRP SSCأربع سنوات ،ويمكن تجديدھا لمدة أربع
سنوات أخرى كحد أقصى .وتوخيا ً لالستمرارية ،يجري استعراض أداء األعضاء وتعيينھم بشكل متدرج
كل عامين .ويمكن أن تضم اللجنة ) (WWRP SSCرؤساء األفرقة العاملة وفرقة الخبراء والمشاريع
ً
أعضاء بحكم منصبھم .ويجوز دعوة مراقبين للحضور
الكبرى التابعة للبرنامج ) (WWRPباعتبارھم
حسب االقتضاء؛
)ج( ُيختار رؤساء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للبرنامج ) (WWRPعلى أساس خبراتھم العلمية،
وقدراتھم ،وريادتھم ،وقدرتھم على العمل في فريق .وينبغي اختيار الرؤساء بما يعزز التمثيل المواضيعي
ِّ
والجغرافي والتوازن بين الجنسين.
ويعين رئيس اللجنة ) (CASرؤساء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء
بالتشاور مع فريق اإلدارة التابع للجنة ) ،(CASبناء على اقتراح يقدمه رئيس اللجنة )،(WWRP SSC
ويعد ھذا االقتراح بالتشاور مع األمانة .ومدة الخدمة األولية لرؤساء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء
التابعة للبرنامج ) (WWRPأربع سنوات ،ويمكن تجديدھا لمدة أربع سنوات أخرى كحد أقصى؛
)د(

ُيختار أعضاء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للبرنامج ) (WWRPبناء على خبراتھم العلمية،
وقدراتھم ،وقدرتھم على العمل في فريق .وينبغي اختيار األعضاء من المجالين العملي واألكاديمي مع
مراعاة أولويات البرنامج ) ،(WWRPوبما يعزز التمثيل المواضيعي والجغرافي على نطاق واسع ويحقق
ِّ
التوازن بين الجنسين.
ويعين رئيس اللجنة ) (WWRP SSCأعضاء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة
للبرنامج ) ،(WWRPبناء على اقتراح يقدمه رئيس الفريق العامل أو فرقة الخبراء المعنية والتابعة
للبرنامج ) ،(WWRPويعد ھذا االقتراح بالتشاور مع األمانة .ومدة الوالية األولية ألعضاء األفرقة العاملة
وأفرقة الخبراء التابعة للبرنامج ) (WWRPأربع سنوات ،ويمكن تجديدھا لمدة أربع سنوات أخرى كحد
أقصى .تضم األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للبرنامج ) (WWRPممثلين للمشاريع الرئيسية
كأعضاء بحكم منصبھم عندما ،توجد حاجة واضحة يحددھا ويقرھا رئيس الفريق ) .(SSCواألحكام
المتصلة بمدد فترة الوالية ال تنطبق على األعضاء المعينين بحكم منصبھم.
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األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس:
تغطي األفرقة العاملة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس المجاالت التالية:
)أ(

التنبؤ اآلني وبحوث التنبؤ بالطقس على النطاق المتوسط )(WG-NMWFR؛

ّ
سيحول من التجربة ) (THORPEXفي بداية عام ،2015
تمثل البيانات ونظم الرصد ) ،(WG-DAOSالذي
)ب(
َّ
إذا ما قررت ذلك الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOفي 2014؛
سيحول من التجربة
)ج( إمكانية التنبؤ ،والعمليات الدينامية ،وتنبؤ المجموعات ) ،(WG-PDEFالذي
َّ
) (THORPEXفي بداية عام  ،2015إذا ما قررت ذلك الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة
) (WMOفي 2014؛
)د(

بحوث األرصاد الجوية المدارية )(WG-TMR؛

)ھـ( تطبيقات البحوث المجتمعية واالقتصادية.
وتغطي األفرقة العاملة المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس المجاالت التالية:
)أ(

بحوث التحقق من التنبؤات مع الفريق العامل المشترك بين اللجنة ) (CASوالبرنامج ) (WCRPوالمعني
بالتجريب العددي ).(JWG-FVR) (WGNE

وتغطي فرقة الخبراء التابعة للبرنامج ) (WWRPالمجال التالي:
)أ(

تعديل الطقس.

وفيما يلي اختصاصات األفرقة العاملة التابعة للبرنامج ):(WWRP
)أ(

إعداد برنامج عمل يتماشى مع الخطة العلمية وخطط التنفيذ للبرنامج )(WWRP؛

َّ
والمنفذة من خالل
)ب( القيام ،كل في مجال خبرته ،بتيسير وتحديد أولويات أنشطة البحث والتطوير المزمعة
فرق وأفرقة لتحقيق أھداف البرنامج ) (WWRPواللجنة )(CAS؛
)ج( تخطيط وتنفيذ عنصر )مجال خبرة الفريق العامل( في البرنامج )(WWRP؛
)د(

القيام ،كل في مجال خبرته ،باستعراض وتقييم تطوير كافة عناصر البحوث وصياغة توصيات ُيسترشد
بھا في اتخاذ مزيد من اإلجراءات ورفع التقارير عن التقدم المحرز في الفريق العامل إلى اللجنة
)(WWRP SSC؛

)ھـ( تعزيز العلوم ،كل في مجال خبرته؛
)و(

تحديد ودعم المبادرات البحثية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsكل في مجال
خبرته؛

)ز(

إسداء المشورة وتقديم الدعم في تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريع البحث والتطوير والمشاريع اإليضاحية
للتنبؤ التابعة للبرنامج ) (WWRPوالرامية إلى تعزيز العلوم ،كل في مجال خبرته ،ورفع تقارير عن ذلك
وإسداء المشورة والدعم بشكل مماثل بشأن المسائل المتعلقة بمجاالت خبرة الفريق العامل ،وھي المشاريع
الثالثة :المشروع ) (S2Sوالمشروع ) (PPPوالمشروع )(HIWeather؛

)ح( تيسير وتشجيع وتعزيز تطوير القدرات ،كل في مجال خبرته؛
)ط( تحديد التحديات والفرص الناشئة ،كل في مجال خبرته؛
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ً
أبحاثا ،كل في مجال خبرته؛
)ي( تعزيز التعاون بين العلميين الذين يجرون
)ك( تعظيم فرص التعاون مع األفرقة العاملة األخرى التابعة للبرنامج ) ،(WWRPواألفرقة ذات الصلة التابعة
للمنظمة ) ،(WMOوالمؤسسات العلمية ،ومستخدمي نواتج التنبؤات ،والشركاء اآلخرين؛
)ل( تفويض السلطة حسب االقتضاء للفرق التابعة لألفرقة العاملة ،ولفرق الخبراء ،وأفرقة المھام ،لتعزيز
التبادل السريع للمعلومات والبيانات والمعارف البحثية الجديدة ،كل في مجال خبرته ،من خالل
المطبوعات وحلقات العمل واالجتماعات.
فيما يلي اختصاص فرقة الخبراء المعنية بتعديل الطقس:
)أ(

تعزيز الممارسات العلمية في بحوث تعديل الطقس؛

)ب( عرض حالة تعديل الطقس وفعاليتھا ،وتحديثھا بانتظام ،مع توفير مواد توجيھية ألفضل الممارسات؛
)ج( تيسير وتشجيع وتعزيز تطوير القدرات في مجال خبرة فرقة الخبراء؛
)د(

تحديد التحديات والفرص الناشئة في مجال الخبرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفق  2للقرار

(CAS-16) 2

اختصاصات اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي
والھيئات االستشارية األخرى التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
)(1

فيما يلي اختصاصات اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف
الجوي ):(EPAC SSC
)أ(

البقاء على علم بالتطورات العلمية في مجاالت التلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ،بما في ذلك
العالقات الترابطية بين التغييرات في تكوين الغالف الجوي والمناخ العالمي واإلقليمي وغير ذلك من
جوانب نظام األرض ،واالضطرابات في الدورات الطبيعية لألنواع الكيميائية في نظام الغالف الجوي/
المحيطات /الغالف الحيوي؛

)ب( إسداء المشورة للجنة ) (CASوتقديم توصيات باإلجراءات التي ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تتخذھا لتعزيز
أو استھالل أو تيسير أو تحديد أولويات لما يلي:
’‘1

الرصدات المتكاملة عالميا ً والطويلة األجل للبارامترت الفيزيائية لتكوين الغالف الجوي
والبارامترات الفيزيائية ذات الصلة ،بما في ذلك غازات االحتباس الحراري واألوزون واألشعة
فوق البنفسجية والغازات التفاعلية واألھباء وكيمياء الھطول؛

’‘2

البيانات العالية الجودة اآلتية من شبكات المراقبة ،بما في ذلك الطائرات والسواتلُ ،
وحسن توقيتھا
واستمراريتھا؛

’‘3

نظام لتقديم البيانات وتبادلھا في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

’‘4

الوصول للبيانات بسھولة وتطبيق البيانات ألغراض اعتماد التحليالت والسواتل والنماذج ،وتمثلھا
ً
بيئيا؛
وتقييمھا
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’‘5

إجراء بحوث عن انتقال المكونات في الغالف الجوي ،وترسبھا ومصادرھا وأحواضھا ،على
جميع النطاقات المكانية والزمنية ،باستخدام أدوات الرصد والنمذجة؛

’‘6

إعداد أدوات النمذجة ،بما في ذلك القدرة على التنبؤ ،لدعم بحوث بيئة الغالف الجوي؛

’‘7

بحوث بشأن جودة الھواء في المناطق الحضرية؛

’‘8

إعداد نواتج وخدمات في مجال كيمياء الغالف الجوي ،مع مراعاة االحتياجات االجتماعية –
االقتصادية؛

)ج( اإلسھام في إعداد الخطة العلمية وخطة التنفيذ لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوفي
استعراضھما؛
)د(

تيسير التعاون مع البرامج والمؤسسات األخرى ذات الصلة داخل وخارج المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )/(WIGOS
نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالفريق المخصص المعني
برصدات األرض ) ،(GEOوالمبادرات الساتلية ،والبرنامج ) ،(WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPواللجان الفنية والھيئات والبرامج األخرى التابعة للمنظمة )(WMO؛

)ھـ( تعزيز أنشطة اللجنة ) (CASدعما ً لالتفاقيات الدولية.
)(2

عضوية اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي
) (EPAC SSCوالھيئات االستشارية األخرى للمراقبة العالمية للغالف الجوي ):(GAW
)أ(

ِّ
تعين اللجنة ) (CASخالل دورتھا رئيس اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث
البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) .(EPAC SSCوإذا كان يجب تعيين رئيس اللجنة ) (EPAC SSCفي فترة
ما بين الدورتين ،فإن رئيس اللجنة ) (CASيجري التعيين ،بالتشاور مع فريق اإلدارة التابع للجنة ).(CAS
ويعين رئيس اللجنة ) (EPAC SSCلمدة أربع سنوات مع إمكانية التجديد ألربع سنوات أخرى كحد أقصى؛
َّ

)ب( تتألف اللجنة ) (EPAC SSCمما يصل إلى  10من العلميين المنتقين بناء على خبراتھم العلمية وقدراتھم
وسعة أفقھم .وينبغي اختيار أعضاء اللجنة ) (EPAC SSCبما يعزز التمثيل الجغرافي والمواضيعي
ِّ
ويحقق التوازن بين الجنسين.
ويعين رئيس اللجنة ) (CASاألعضاء بالتشاور مع فريق اإلدارة التابع للجنة
) ،(CASوبناء على اقتراح يقدمه رئيس اللجنة )ُ ،(EPAC SSC
ويعد ھذا االقتراح بالتشاور مع األمانة.
ومدة الخدمة األولية ألعضاء الفريق ) (EPAC SSCأربع سنوات ،ويمكن تجديدھا لمدة أربع سنوات
أخرى كحد أقصى .وتوخيا ً لالستمرارية ،يجري استعراض أداء األعضاء وتعيينھم بشكل متدرج كل
عامين .و تضم اللجنة ) (EPAC SSCرؤساء األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء والمشاريع الكبرى
التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWكأعضاء بحكم منصبھم .ويجوز دعوة مراقبين حسب
االقتضاء؛
)ج( ُيختار رؤساء األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
بناء على خبراتھم العلمية وقدراتھم وريادتھم وقدرتھم على العمل في فريقُ .
ويختار الرؤساء على نحو
ِّ
يعزز التمثيل المواضيعي والجغرافي وتحقيق التوازن بين الجنسين.
ويعين رئيس اللجنة ) (CASرؤساء
األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء بالتشاور مع فريق اإلدارة التابع للجنة ) ،(CASوبناء على
اقتراح يقدمه رئيس اللجنة )ُ ،(EPAC SSC
ويعد ھذا االقتراح بالتشاور مع األمانة .ومدة الخدمة األولية
لرؤساء األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWأربع
سنوات ،ويمكن تجديدھا ألربع سنوات أخرى كحد أقصى؛

)(GAW
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)(3

ُيختار أعضاء األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
بناء على خبراتھم العلمية وقدراتھم على العمل في فريقُ .
ويختار األعضاء مع مراعاة أولويات المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWوبما يعزز التمثيل المواضيعي والجغرافي على نطاق واسع ويحقق
ِّ
التوازن بين الجنسين.
ويعين رئيس اللجنة ) (EPAC SSCأعضاء األفرقة االستشارية العلمية وفرق
الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWبناء على اقتراح يقدمه الرئيس المعني لكل فريق
استشاري علمي أو فرقة خبراء ،ويعد ھذا االقتراح بالتشاور مع األمانة .ومدة الخدمة األولية ألعضاء
األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWأربع سنوات،
ويمكن تجديدھا لمدة أربع سنوات أخرى كحد أقصى .و تضم األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء
ممثلين للمرافق المركزية للمراقبة العالمية للغالف الجوي كأعضاء بحكم منصبھم ،عند وجود حاجة
واضحة ،وبموافقة رئيس اللجنة التوجيھية العلمية .واألحكام المتعلقة بمدد فترة الخدمة ال تنطبق على
األعضاء المعينين بحكم منصبھم.
)(GAW

األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي

تغطي األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
المجاالت التالية:
)أ(

)(GAW

األوزون )(SAG-Ozone؛

)ب( األشعة فوق البنفسجية )(SAG-UV؛
)ج( غازات االحتباس الحراري )(SAG-GHG؛
)د(

األھباء )(SAG-Aerosols؛

)ھـ( كيمياء الھطول )(SAG-PC؛
)و(

الغازات التفاعلية )(SAG-RG؛

)ز(

المراكز العالمية للبيانات )(ET-WDC؛

)ح( نقل البيانات الكيميائية في الوقت شبه الحقيقي ).(ET-NRT CDT
وفيما يلي اختصاصات األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي:
)أ(

البقاء على علم بالتقدم العلمي والفني في مجال كل منھا؛

)ب( إسداء المشورة للجنة ) (SSCواألعضاء بشأن التطورات ومجاالت األولوية والتقدم المحرز في مجاالتھا
المختلفة ،مع مراعاة احتياجات المستخدمين؛
)ج( اإلسھام في استعراض خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛
)د(

تنفيذ التوصيات والمھام والمشاريع ،حسبما تحدد خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛

)ھـ( استعراض حالة الجزء ذي الصلة من شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي ،وكفالة التعاون النشط مع
الشبكات المساھمة ،وإسداء المشورة بشأن مواصلة تعزيز القدرة الرصدية لبرنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ،وتعزيز تطوير إطار إدارة الجودة؛
)و(

تعزيز تقديم البيانات بشكل سريع؛
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)ز(

إعداد مجموعة واسعة من النواتج والخدمات ،مع مراعاة االحتياجات االجتماعية  -االقتصادية؛

)ح( التفاعل بنشاط مع أمانة المنظمة ) (WMOفي المسائل المتصلة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي؛
)ط( مراعاة أنشطة المؤسسات والمعاھد األخرى التابعة لألمم المتحدة ،في مجال كل منھا ،والتعاون معھا
حسب االقتضاء.

القرار

(CAS-16) 3

فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي
إن لجنة علوم الغالف الجوي،
إذ تشير إلى:
)(1

آراء المؤتمر العالمي السادس لألرصاد الجوية بشأن اإلبقاء على نظام الھيئات االستشارية من أجل تقديم
المشورة إلى رؤساء اللجان الفنية،

)(2

سياسات لجنة علوم الغالف الجوي وإستراتيجيتھا وغاياتھا وخططھا العامة المستقبلية التي اعتمدھا المؤتمر
العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية،

)(3

القرار  – (CAS-XV) 1ھيكل العمل الخاص بلجنة علوم الغالف الجوي،

وإذ تسلم بأن:
)(1

فعالية اللجنة تتوقف إلى حد بعيد على فعالية إدارة أنشطتھا وتنسيق الجوانب الشاملة للمجاالت البرنامجية فيما
بين الدورات،

)(2

سيطلب من فريق اإلدارة أن يعزز التعاون بين المجاالت البرنامجيةِّ ،
ويقيم التقدم المحرز في العمل ،وينسق
التخطيط اإلستراتيجي ،ويحدد أي تعديالت يلزم إدخالھا على ھيكل العمل في فترة ما بين الدورتين،

تقرر إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي ،باالختصاصات المبينة في مرفق ھذا القرار ،بغية إسداء
المشورة للرئيس على نحو مالئم وسريع لضمان أن تتمكن اللجنة من التصدي بفعالية للمسائل المطروحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار

(CAS-16) 3

اختصاصات فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي
)(1

فيما يلي اختصاصات فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي ):(CAS
)أ(

اتخاذ قرارات وتقديم توجيھات بشأن أنشطة اللجنة ) (CASخالل فترة ما بين الدورتين ،حسب
االقتضاء؛

59

القرارات
)ب( استعراض التخطيط اإلستراتيجي للجنة وبرامج عملھا في األجلين القصير والطويل ،والمساعدة
في اعتمادھما وتنفيذھما؛

)ج( االحتفاظ بكامل المسؤولية عن امتياز عمل اللجنة ومالءمته وتأثيره ،وعن تداول نتائج البحوث
واألساليب والمعلومات بين األعضاء في مجاالت علوم الغالف الجوي والعلوم ذات الصلة ،بما في
ذلك الجوانب البيئية؛
)د(

استعراض الھيكل الداخلي للجنة وأساليب عملھا ،بما في ذلك عالقتھا مع الھيئات األخرى ،سواء
كانت داخل المنظمة ) (WMOأو خارجھا ،واقتراح تغييرات عن االقتضاء؛

)ھـ( العمل كمنسق لصياغة إسھامات اللجنة ) (CASفي العناصر ذات الصلة من عملية التخطيط
اإلستراتيجي للمنظمة ) ،(WMOوإلبالغ المسائل العلمية ذات األھمية للجنة؛

)(2

)و(

التشاور مع الرئيس بشأن عضوية اللجان التوجيھية العلمية ) (SSCsورؤساء الھيئات العاملة،
حسب االقتضاء ،بناء على توصيات رؤساء اللجان )(SSCs؛

)ز(

كفالة تعميم مراعاة البعد الجنساني والشباب في ھياكله وأنشطته.

ينبغي تشكيل فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CASكما يلي:
)أ(

رئيس لجنة علوم الغالف الجوي )الرئيس(Øystein Hoy ،؛

)ب( نائب رئيس لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASالسيما المكلف بالمسائل الجنسانية ومسائل الشباب،
Jaecheol Nam؛
ً
متفرغا،
)ج( الرئيس السابق مباشرة للجنة ) ،(CASأو دعوة خبير إن لم يكن الرئيس السابق
Béland؛
)د(

Michel

رئيس اللجنة )Greg Carmichael ،(EPAC SSC؛

)ھـ( رئيس اللجنة ) Gilbert Brunet ،(WWRP SSCلغاية  31كانون األول /ديسمبر
 Jonesبدءاً من  1كانون الثاني /يناير ،2015
)و(

خبير مدعو يمثل دوائر البحث األكاديميDuan Yi-Hong ،؛

)ز(

رئيس مشارك للفريق العامل المعني بالتجريب العدديAndy Brown ،؛

 ،2014و Sarah

)ح( ما يصل إلى  6أعضاء يمثلون على نطاق واسع المواضيع المختلفة والتنوع اإلقليمي لعضوية
اللجنة ،مع مراعاة التوازن بين الجنسين:
 Mariane Diop-Kaneاالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
 Shiv Dev Attriاالتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا(
 Alice Grimm.االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية(
 Jim Butlerاالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي(
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 Beath Ebertاالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ(
 Philippe Bougeaultاالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا(
األعضاء المذكورون تحت البند الفرعي )ح( تحت ) ،(2والخبير المدعو المشار إليه في البند الفرعي )و(
تحت ) ،(2يعينون من قبل اللجنة أو رئيس اللجنة حال عدم وجود قرار من اللجنة ،بعد بحث الترشيحات
المقدمة من أعضاء اللجنة؛

)(3

يأذن للرئيس بدعوة المقررين اإلقليميين وخبراء آخرين إلى المشاركة في أي مھمة خاصة عندما يرى
الرئيس ضرورة لھذه المساعدة اإلضافية ،مع مراعاة المادة  34من الالئحة العامة.

التوصيات
التوصية

(CAS-16) 1

استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بمجاالت مسؤولية لجنة علوم الغالف الجوي

إن لجنة علوم الغالف الجوي،
إذ تشير إلى اإلجراءات التي اتخذھا المجلس التنفيذي بشأن التوصيات السابقة،
وإذ ترى أن:
)(1

ً
مكررا،
بعض ھذه التوصيات قد أصبح

)(2

أن مضمون بعض توصيات اللجنة السابقة قد ُأدرج في توصيات الدورة السادسة عشرة،

توصي بما يلي:
)(1

عدم اإلبقاء على سريان قرار المجلس التنفيذي  – (EC-LXII) 5تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة علوم الغالف
الجوي؛

)(2

اإلبقاء على سريان قرارات المجلس التنفيذي التالية:
القرار  – (EC-64) 16مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية؛
القرار  – (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية؛
القرار  – (EC-XXXVI) 6جمع ونشر البيانات الخاصة باإلشعاع على المستوى الدولي.

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذه التوصية تحل محل التوصية  (CAS-XV) 2التي لم تعد سارية.

التوصية

(CAS-16) 2

أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ

)(THORPEX

إن لجنة علوم الغالف الجوي،
إذ تشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-XIV) 12تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) :(THORPEXبرنامج عالمي
لبحوث الغالف الجوي،
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)2017-2009 :(WMO

)(2

الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالتابع للمنظمة
)الوثيقة الفنية للمنظمة رقم ،(1505

)(3

انتھاء تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXفي نھاية  ،2014بما في ذلك غلق
صندوقھا االستئماني،

)(4

ما نصح به االجتماع الحادي عشر للجنة التوجيھية الدولية الرئيسية ) (ICSCالتابعة للتجربة )(THORPEX
واالجتماع السادس للجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج ) (WWRP JSC-6بشأن الفوائد الناتجة عن دمج
الفريقين العاملين التابعين للتجربة )) (THORPEXالفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ والعمليات الدينامية
) (PDP WGوالفريق العامل للنظام العالمي للتنبؤات التفاعلية والمجموعة العالمية التفاعلية )((GIFS-TIGGE WG
في فريق عامل جديد في إطار البرنامج )ُ (WWRPيطلق عليه اسم الفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ
والديناميات وتنبؤ المجموعات ،تكون له اختصاصات جديدة،

)(5

ما نصح به االجتماع الحادي عشر للجنة ) (ICSCالتابعة للتجربة ) (THORPEXواالجتماع السادس للجنة التابعة
للبرنامج ) (WWRP JSC-6بشأن نقل الفريق العامل المعني بتمثل البيانات ونظم الرصد التابع للتجربة
) (THORPEXإلى إطار البرنامج ) ،(WWRPعلى أن ُ ّ
تحدث اختصاصاته،

وإذ تسلم بإنشاء المشاريع الخلف للتجربة )) (THORPEXمشروع التنبؤات القطبية ) (PPPومشروع التنبؤات دون
الفصلية إلى الفصلية ) (S2Sومشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير )،((HIW
وإذ تضع في اعتبارھا الحاجة إلى األنشطة والبحوث بشأن تمثل البيانات ونظم الرصد ،وبشأن إمكانية التنبؤ
والديناميات وتنبؤ المجموعات في إطار البرنامج )،(WWRP
توصي بما يلي:
)(1

إنشاء الفريق العامل المعني بتمثل البيانات ونظم الرصد ،والفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ والديناميات وتنبؤ
المجموعات في بداية عام  2015في إطار البرنامج ) ،(WWRPعلى أن يموال من الميزانية العادية؛

)(2

مواصلة أنشطة اللجنة )اللجان( اإلقليمية الحالية التابعة للتجربة ) (THORPEXفي إطار البرنامج ) (WWRPبعد
انتھاء التجربة ) ،(THORPEXإذا ما قرر األعضاء اإلقليميون المشاركون ھذه المواصلة ،على أساس التنظيم
الذاتي والتمويل الذاتي ،وبالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،وكذلك مواصلة أنشطة األفرقة العاملة التابعة للبرنامج
) (WWRPومشاريع البرنامج ) ،(WWRPبما في ذلك ،المشاريع الثالثة الخلف للتجربة ) ،S2S) (THORPEXو،PPP
و (HIWeatherومشاريع البحث والتطوير ،والمشاريع اإليضاحية للتنبؤ؛

)(3

أن تعمل مشاريع إرث التجربة ) (THORPEXمعا ً ألجل ) (1تنسيق أدوار المشاريع في المجاالت ذات األھمية
المشتركة؛ ) (2تقاسم النتائج والتقنيات واإلنجازات الخاصة بالمشاريع؛

)(4

تولي فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASاإلشراف اإلداري التنفيذي للصناديق االستئمانية الخاصة
بمشاريع إرث التجربة )(THORPEX؛

تطلب من األمين العام أن يوجه انتباه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين إلى ھذه التوصية لينظر فيھا.
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