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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

 األعمال من جدول ٦البند 
 البحوث واملراقبة املنهجية

 البحوث واملراقبة املنهجية
 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 إضافة

 توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
قـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة والعشرين، أن توصي مؤمتر                

 :د مشروع املقرر التايل يف دورته الثالثة عشرةاألطراف باعتما

 ١٣-م أإ/-مشروع املقرر 

 اإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ

 إن مؤمتر األطراف،  

 ،١٠-م أإ/٥ و٩-م أإ/١١ و٥-م أإ/٥ و٥-م أإ/٤مبقرراته ذ ُيذَكِّر  

حدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املت    " إىل ضرورة تنقيح     وإذ يشري  
، بغية تضمينها خطة وضع النظام العاملي ملراقبة املناخ         )١("املتعلقة باإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ      

 موضع التنفيذ وكيما ُتدَرَج فيها متغريات املناخ األساسية،

                                                      

 .الفصل الثالث ،FCCC/CP/1999/7 والوثيقة ٥-م أإ/٥انظر املقرر  )١(
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 املناخ،باملقترحات املقدمة من أمانة النظام العاملي ملراقبة إذ يسلّم   

 يف ما قدمته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من توصيات يف هذا الشأن يف وقد نظر 
 ،)٢(دوراهتا الثالثة والعشرين واخلامسة والعشرين والسابعة والعشرين

ة  املبادئ التوجيهية املنقحة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقيعتمد -١ 
 باإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ، بصيغتها الواردة يف مرفق هذا املقرر؛

 أن يبدأ سريان هذه املبادئ التوجيهية فوراً من أجل إعداد تقارير تقنية مفصلة عن يقرر -٢ 
 ؛٥-م أإ/٥ و٥-م أإ/٤عمليات املراقبة املنهجية وفقاً ألحكام املقررين 

ملدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن تواصل تقدمي هذه التقارير           إىل األطراف ا   يطلـب  -٣ 
 باالقتران مع بالغاهتا الوطنية؛

 األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن تقدم هذه التقارير على        يدعـو    -٤  
 .أساس طوعي

 

                                                      

)٢( FCCC/SBSTA/2005/10 ؛ و٩٧، الفقــرةFCCC/SBSTA/2006/11 ؛ ومشــروع ٩٥، الفقــرة
 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية٦االستنتاجات املقرر اعتماده يف إطار البند 
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 املرفق

 أن املبادئ التوجيهية املنقحة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش
 تغري املناخ املتعلقة باإلبالغ عن النظم

 )١(العاملية ملراقبة تغري املناخ

  مقدمة-أوالً 

  اهلدف-ألف 

إن الغـرض من هذه املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن املراقبة املنهجية للنظام العاملي لتغري املناخ فيما يتعلق                  -١
وفيما يتعلق، حسب االقتضاء، باألطراف غري     )  املرفق األول  أطراف(باألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

، هو مساعدة األطراف على اإلبالغ عما تتخذه من         )غري أطراف املرفق األول   (املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      
ء، على  إجـراءات فيما يتعلق بالنظم العاملية ملراقبة املناخ؛ وعلى تطوير شبكات املراقبة، والعمل، حسب االقتضا              

 ٤ من املادة ١من الفقرة ) ح(و) ز(تقدمي الدعم لغري أطراف املرفق األول، على النحو احملدد يف الفقرتني الفرعيتني 
 . منها١٢ من املادة ١من الفقرة ) ب( منها، ويف الفقرة الفرعية ٥من االتفاقية، ويف املادة 

  اهليكل-باء 

ددة يف هذه املبادئ التوجيهية يف وثيقة وحيدة تقدم إىل مؤمتر           يقـوم الطرف باإلبالغ عن املعلومات احمل       -٢
وميكن لألطراف أن تدرج إشارة إىل مركز      . األطـراف عـن طريق األمانة بإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة          

وجيوز للطرف املقدم . أو موقع على اإلنترنت ميكن احلصول منه على نسخ إضافية من التقرير        /تنسـيق وطـين و    
وتقدم األطراف إىل األمانة أيضاً صيغة  . غ أن حيدد طول البالغ، ولكنه ينبغي بذل كل جهد للحد من طوله            للبال

 .إلكترونية من تقاريرها

  اإلبالغ-ثانياً 

  النهج العام لإلبالغ عن عمليات املراقبة املنهجية-ألف 

 إىل تقدمي مسامهات إىل اجملتمع      ينـبغي لألطراف أن تقدم شرحاً عن حالة ما تضطلع به من برامج رامية              -٣
لالطالع على قائمة كاملة باملتغريات املناخية األساسية، انظر        ( بعمليات مراقبة للمتغريات املناخية األساسية       )٢(الـدويل 

                                                      

 . قائمة باملختصرات املستخدمة يف هذه املبادئ التوجيهية١ترد يف التذييل  )١(
ذاهتا مطلوبة أيضاً من    بينما تركز هذه املبادئ التوجيهية على املتطلبات العاملية، فإن عمليات املراقبة             )٢(

 .أجل دعم األنشطة الوطنية واإلقليمية
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، اليت وضعت حتديداً من     ")خطة تنفيذ النظام العاملي   ("النظام العاملي ملراقبة املناخ      )٣(وإن خطة تنفيذ  ). ٢ التذييل
ـ  وينبغي . ل االتفاقـية، حتدد عمليات املراقبة العاملية لنظام املناخ اليت تطلب أطراف االتفاقية االضطالع هبا              أج

لألطراف، لدى إعدادها تقاريرها، أن حتيط علماً مبؤشرات األداء اليت أدرجت يف كل من اإلجراءات الواردة يف                 
 معلومات إضافية إىل املعلومات اليت تتناوهلا املبادئ        ولألطراف، إن رغبت، أن تقدم    . خطـة تنفيذ النظام العاملي    

التوجيهـية، مبـا يف ذلك خرائط للشبكات وتفاصيل عن املشاركة يف برامج أخرى ستسهم يف عمليات مراقبة                  
للمتغريات املناخية األساسية، من قبيل ما جيري االضطالع به يف برامج البحوث املناخية من عمل يف جمال عمليات 

 .املناخمراقبة 

 منه عدداً من العناصر     ١حيث يتناول الفصل    . ورمبـا ترغب األطراف يف إعداد التقرير يف مخسة فصول          -٤
 مسائل التخطيط والتنفيذ ٧ و٦ و٥وتتناول الفقرات .  أدناه١١ إىل ٥املشتركة، على النحو املشروح يف الفقرات 

 إىل أطراف املرفق األول أن تقدم       ٨وتطلب الفقرة   . اتومراقـبة اجلـودة والتبادل الدويل للبيانات وحتليل البيان        
 إىل ٩وتطلب الفقرة . تقاريـر عما تضطلع به من أنشطة بناء القدرات يف اجملاالت املتصلة بعمليات مراقبة املناخ         

ت األطراف اليت لديها برامج لدراسة املناخ القدمي أن تقدم تقارير عما تضطلع به من أنشطة يف جمال وضع التغريا                  
 معلومات عما قد تصادفه تلك األطراف من مصاعب يف     ١٠وتطلب الفقرة   . املناخـية اجلاريـة يف إطار تارخيي      

أما الفصول الثالثة التالية من التقرير فتتناول اجلوانب        . اسـتخدام هذه املبادئ التوجيهية وإعداد التقرير املطلوب       
أو /تقدم األطراف يف تلك الفصول معلومات مفصلة عن شبكات والتقنية خلطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ؛ و

نظم املتغريات املناخية األساسية اليت تقوم األطراف بتشغيلها وعن استجابة األطراف لإلجراءات احملددة يف خطة               
ي املشروحة يف  على املتغريات املناخية األساسية يف الغالف اجلو٢ويركز الفصل . تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ

 على املتغريات املناخية األساسية يف احمليطات املشروحة يف الفقرات          ٣ويركز الفصل   .  أدناه ١٥ إىل   ١٢الفقرات  
 ٢٥ إىل   ٢١ على املتغريات املناخية األساسية األرضية املشروحة يف الفقرات          ٤ويركز الفصل   .  أدناه ٢٠ إىل   ١٦

اً وميكن أن يتضمن معلومات عن الربامج املناخية الوطنية إضافةً إىل           أمـا الفصل األخري، فيكون اختياري     . أدنـاه 
املعلومات اليت تتناوهلا املبادئ التوجيهية، من قبل ما جيري يف إطار برامج البحوث املناخية من عمل يف جمال مراقبة 

 .أو الربامج اليت تقدم معلومات مناخية بقدرة حتليلية أو تواتر أكرب/املناخ و

 مسائل مشتركة: ١لفصل  ا-باء 

ينبغي لألطراف، عند شرحها براجمها الوطنية، أن تقدم، عند اإلمكان، تقارير عما اختذته من إجراءات يف  -٥
بالتنسيق وطنياً أو زيادة هذا التنسيق أو كليهما، فضالً عما تضطلع به من أنشطة ختطيط فيما يتعلق  سبيل األخذ

ية اخلاصة هبا من أجل مراقبة وأرشفة وحتليل مسامهتها الوطنية يف عمليات            بإنـتاج واعتماد خطط التنفيذ الوطن     
 .مراقبة متغريات املناخ الرئيسية

                                                      

خطــة تنفيـذ النظـام العاملي ملراقبـة املنـاخ دعمـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة             )٣(
، ميكـن االطـالع علـيها فــي املوقع          ٢٠٠٤املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة،         (بشــأن تغـري املـناخ       

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-92_GIP.pdf>< .      وتولت أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ
مؤمتر األطراف يف اخلطة ، ونظر )٩-م أإ/١١املقرر (إعداد خطة التنفيذ بناًء على طلب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة 

 ).١٠-م أإ/٥املقرر (يف دورته العاشرة 
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وينبغي لألطراف أن تقدم شرحاً ملا جيري بذله من جهود ضماناً جلمع سجالت بيانات رفيعة اجلودة ويف  -٦
 القرارات لدى األطراف كافةً حاضراً      سـبيل حفظ هذه السجالت وإتاحتها الستخدام أجيال العلماء وواضعي         

 : ومستقبالً، وذلك بتقدمي األطراف تقارير عما يلي

أية سياسات أو توجيهات وطنية مت إصدارها فيما يتصل بتبادل البيانات عند املتغريات املناخية               )أ( 
 األساسية دولياً؛ 

  ودون تزويد مراكز البيانات     أيـة حواجـز سياساتية حتول دون تبادل البيانات املناخية دولياً           )ب( 
 الدولية هبا؛

مـا ُيبذل من جهود ضماناً لتقيد أنشطة مراقبة املتغريات املناخية األساسية مببادئ رصد املناخ                )ج( 
، مبا  )٣انظر التذييل    (٩-م أإ /١١الـواردة يف النظام العاملي ملراقبة املناخ اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف مقرره              

 املبذولة يف سبيل إبقاء حاالت عدم التجانس النامجة عن التغريات يف التكنولوجيا ويف عمليات املراقبة     فيها اجلهود 
 عند أدىن حد وكيما يتسىن حساهبا بفاعلية وأخذها يف احلسبان يف السجل املناخي الطويل األجل؛

األجل وما جيري أو ما ما يصادف من مصاعب يف محاية متامية سجالت بياناهتم املناخية الطويلة   )د( 
 .يلزم اختاذه من خطوات يف سبيل َتَخطي هذه املصاعب

َبلِّغ عما ُيبذل من جهود يف سبيل إنشاء مراكز بيانات دولية فيما يتعلق جبميع                -٧ وينـبغي لألطـراف أن ُت
األمساء واألعداد   (وعلى وجه التحديد  ). ٤انظر التذييل   (أو تعزيزاً هلذه املراكز     /املـتغريات املناخـية األساسية و     

الكاملة ملا يتخذ يف هذا الشأن من إجراءات يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ ترد مدرجة ضمن عالمات                   
 ): اقتباس وأقواس

رمبـا ترغب األطراف القّيمة على مراكز البيانات الدولية املتعلقة باملتغريات املناخية األساسية،              )أ( 
َبلِّغ عما يتخذ من إجراءات يف سبيل               ومـن بيـنها األطراف       إعداد "القّيمة على مراكز البيانات العاملية، يف أن ُت

جمموعـات البيانات والبيانات الوصفية، مبا يف ذلك سجالت البيانات التارخيية، الالزمة من أجل عمليات حتليل                
 ؛(C11)" البيانات املناخية ومن أجل عمليات إعادة حتليل هذه البيانات

رمبا ترغب األطراف الداعمة ملراكز البيانات اليت تضطلع بتحليل املتغريات املناخية األساسية يف              )ب( 
َبلِّغ عما يتخذ من إجراءات يف سبيل          إرساء نظم مستدامة من أجل حتليل املتغريات املناخية األساسية حتليالً          "أن ُت

 ؛(C12)" ني، مبا يف ذلك قياس حاالت عدم اليق...اعتيادياً ومنتظماً 

َبلِّغ عما                )ج(  رمبا ترغب األطراف الداعمة ملراكز البيانات اليت تضطلع بعمليات إعادة حتليل يف أن ُت
إرساء قدرة متواصلة على إجراء عمليات إعادة حتليل لبيانات املناخ العاملي وضمان            "يتخذ من خطوات يف سبيل      

 ؛(C13)" التنسيق والتعاون بني مراكز إعادة التحليل
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رمبا ترغب األطراف الداعمة ملراكز النظام العاملي ملراقبة املناخ التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد              )د( 
َبلِّغ عن جتارهبا يف مسائل تشخيص جودة بيانات املناخ                  اجلويـة وللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية يف أن ُت

 . وتوافر هذه البيانات واإلبالغ عنها

أو املقررة لبناء القدرات يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية /ألطراف أن تشرح األنشطة الفعلية ووينبغي ل -٨
أو /اجلـزرية الصـغرية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، فيما يتصل من هذه األنشطة جبمع وتبادل و                 

 ذلك تنفيذ خطط العمل اإلقليمية اليت مت وضعها يف          اسـتخدام عمليات مراقبة املتغريات املناخية األساسية، مبا يف        
وتندرج يف هذه الفئة األنشطة املضطلع هبا من . إطار برامج احللقات التدريبية اإلقليمية للنظام العاملي ملراقبة املناخ

التعاون للنظام  خـالل برامج التعاون التقين املتعددة األطراف أو الثنائية أو كليهما، مبا يف ذلك املشاركة يف آلية                  
 .١٠-م أإ/٥العاملي ملراقبة املناخ، على حنو ما يشجع عليه مؤمتر األطراف يف مقرره 

َبلِّغ عما تتخذه  -٩ وإقراراً بأمهية وضع التغريات املناخية اجلارية يف سياقها التارخيي، يرجى من األطراف أن ُت
ل التاريخ، ال سيما أنشطتها الرامية إىل متديد سجل         من مبادرات يف سبيل حيازة بيانات عن املناخ يف حقبة ما قب           

 . البيانات زمنياً وتوسيع نطاقه ليشمل أقاليم جديدة، وإىل حتسني عملية توليف هذه البيانات

َبلِّغ عما قد                  -١٠ وينـبغي لألطـراف، حيثما يتعذر تقدمي املعلومات املطلوبة يف هذه املبادئ التوجيهية، أن ُت
ما قد ينبغي تلبيته من احتياجات تيسرياً لعملية اإلبالغ عن هذه املعلومات مستقبالً، وعما تواجهه من صعوبات و

 . جيري اختاذه من خطوات تيسرياً لتوافر املعلومات

وُتَشـجَُّع املشـاريع واملنظمات املتعددة اجلنسيات والدولية اليت تضطلع بعمليات مراقبة املناخ، مبا فيها              -١١
 . تعددة اجلنسيات، على أن تقدم تقاريرها من خالل الطرف الذي توجد مقارها فيهوكاالت السواتل امل

 املتغريات املناخية األساسية يف الغالف اجلوي: ٢ الفصل -جيم 

ينبغي لألطراف أن تقدم، عند االقتضاء، شرحاً ملا تقدمه للمجتمع الدويل من مسامهات يف جمال عمليات  -١٢
 األساسية يف الغالف اجلوي، مع إيالئها اهتماماً خاصاً للمتطلبات احملددة يف خطة تنفيذ              مراقبة املتغريات املناخية  

 .النظام العاملي ملراقبة املناخ

) ب(و) أ(١وتيسـرياً لتكامل املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية، ينبغي لألطراف أن ُتكِمل اجلداول               -١٣
ت عن املسامهات الوطنية يف جمال عمليات املراقبة، وهي مسامهات          فهذه اجلداول مصممة لتدوين املعلوما    ). ج(و

كما ينبغي لألطراف أن تقدم تقارير سردية       . مقدمة من نظم وشبكات راسخة ميكن حتديد عملياهتا اجلارية كمياً         
اء تغيريات عـن العناصر اجلوية من خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ اليت ال يسهل قياسها كمياً، هبدف إجر           

 ). أدناه١٥انظر الفقرة (وحتسينات يف جممل نظام مراقبة املناخ كيما يستويف شروط املعاهدة 
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  املسامهات الوطنية يف املتغريات املناخية األساسية يف الغالف اجلوي اليت أساسها األرض-) أ(١اجلدول 

عدد حملطات أو   
املنصـات اليت   
ميكـن االطالع   
عـلى سجالهتا   
ــي ة التارخيــ

ــة يف  الكاملـ
مراكز البيانات  

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــدم  ــيت تق ال
بـــيانات إىل 
مراكز البيانات 

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــتوقع أن  املـ
تكـون عاملة   

 ٢٠١٠  يف 

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
العاملـة وفقاً   
ملـبادئ رصد   
املناخ الواردة  
ــنظام  يف الـ

بة العاملي ملراق 
      املناخ

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
  العاملة حالياً

ــتغريات  املـ
ــية  املناخــ

 )أ(   األساسية

ــبكات  الشــ
املسامهة احملددة  
يف خطـة تنفيذ    
الـنظام العاملي   

 ملراقبة املناخ

درجــة حــرارة      
 اهلواء

 التهطال     

الشبكة األرضية  
للـنظام العاملي   

 ملراقبة املناخ

ــر      ــة ح ارة درج
ــغط  ــواء، ض اهل
اهلواء، سرعة الريح 
 واجتاهه، خبار املاء

 التهطال     

الشبكة األرضية  
الكاملـة لنظام   
املراقـبة العاملي   
لربنامج الرصد  

 اجلوي العاملي

اإلشــــعاع      
 السطحي

شبكة اإلشعـاع  
ــطحي  الســ

 األساسية

اإلشــــعاع      
 السطحي

بـيانات اإلشعاع   
الشمسي وبيانات  

 شعاعيالرصيد اإل

درجــة حــرارة      
اهلـواء، ضغط   

 اهلواء

احملطـات العائمة   
املـنجرفة الطافية   
ــطح   ــلى س ع

 احمليطات

درجــة حــرارة      
اهلـواء، ضغط   

 اهلواء

احملطات العائمة  
 املثَبَّتة مبراسي

ــرارة       ــة ح درج
ــغط  ــواء، ض اهل
اهلواء، سرعة الريح 
 واجتاهه، خبار املاء

ــروع  املشــ
الطوعـي لسفن   

  املناخمراقبة

درجــة حــرارة      
اهلواء، سرعـة  
الـريح واجتاهه،   

 ضغط اهلواء

 التهطال     

الشبكة املرجعية  
ملراسي احمليطات  
ومواقعهـــا يف 
اجلــزر النائــية 

 الصغرية

ينـبغي لألطراف أن حتيط علماً بأن قائمة املتغريات املناخية األساسية املقدمة عن كل شبكة هي مؤشر على عمليات                    )أ( 
لَّغ فيها عن هتطال، حيث ُيطلب /ويتوقع من كل شبكٍة تدويُن ردٍ   . املراقـبة املتوقعة من تلك الشبكة      َب بياٍن واحد، باستثناء الشبكات اليت ُي

 . بياٍن منفصٍل نظراً ملا يتسم به ذلك من أمهية خاصة فيما يتعلق باالتفاقية/تدويُن رٍد
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 ات املناخية األساسية للغالف اجلوي اليت أساسها اهلواء العلوي املسامهات الوطنية يف املتغري-) ب(١اجلدول 

عدد حملطات أو   
املنصـات اليت   
ميكـن االطالع   
عـلى سجالهتا   
ــية  التارخيــ
ــة يف  الكاملـ
مراكز البيانات  

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــدم  ــيت تق ال
بـــيانات إىل 
مراكز البيانات 

     الدولية

عـدد احملطات   
ــا ت أو املنص

ــتوقع أن  املـ
تكـون عاملة   

 ٢٠١٠  يف 

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
العاملـة وفقاً   
ملـبادئ رصد   
املناخ الواردة  
ــنظام  يف الـ
العاملي ملراقبة  

      املناخ

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
  العاملة حالياً

ــتغريات  املـ
ــية  املناخــ

    األساسية

ــبكات  الشــ
املسامهة احملددة  
يف خطـة تنفيذ    

عاملي الـنظام ال  
 ملراقبة املناخ

درجــة حــرارة      
اهلـواء العلوي،   
ــاح  ــرعة ري س
اهلـواء العلوي   
واجتاههـا، خبار   
 ماء اهلواء العلوي

شــبكة اهلــواء 
العلـوي التابعة   
للـنظام العاملي   

 ملراقبة املناخ

درجــة حــرارة      
اهلـواء العلوي،   
ــاح  ــرعة ري س
اهلـواء العلوي   
واجتاههـا، خبار   
 ماء اهلواء العلوي

شــبكة اهلــواء 
العلوي الكاملة  
لـنظام املراقبة   
العاملي لربنامج  
الرصـد اجلوي   

 العاملي

  املسامهات الوطنية يف تكوين الغالف اجلوي-)ج(١اجلدول 

عدد حملطات أو   
املنصـات اليت   
ميكـن االطالع   
عـلى سجالهتا   
ــية  التارخيــ
ــة يف  الكاملـ
مراكز البيانات  

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص

ــدم  ــيت تق ال
بـــيانات إىل 
مراكز البيانات 

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــتوقع أن  املـ
تكـون عاملة   

 ٢٠١٠  يف 

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
العاملـة وفقاً   
ملـبادئ رصد   
املناخ الواردة  
ــنظام  يف الـ
العاملي ملراقبة  

      املناخ

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
  العاملة حالياً

ــتغريا ت املـ
ــية  املناخــ

    األساسية

ــبكات  الشــ
املسامهة احملددة  
يف خطـة تنفيذ    
الـنظام العاملي   

 ملراقبة املناخ

ــيد       ــاين أكس ث
 الكربون

 امليثان     

غـازات أخرى        
ــازات  ــن غ م

 الدفيئة

الشبكة العاملية  
املشـتركة بني   
املـنظمة العاملية   
لألرصاد اجلوية  
واملراقبة العاملية  
للغالف اجلوي  
واملعنـية برصد   
مستويات غاَزي  
ــيد  ــاين أكس ث

ن وامليثان  الكربو
يف الغـــالف 

 اجلوي
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 )تابع) (ج(١اجلدول 

عدد حملطات أو   
املنصـات اليت   
ميكـن االطالع   
عـلى سجالهتا   
ــية  التارخيــ
ــة يف  الكاملـ
مراكز البيانات  

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــدم  ــيت تق ال
بـــيانات إىل 

نات مراكز البيا
     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــتوقع أن  املـ
تكـون عاملة   

 ٢٠١٠  يف 

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
العاملـة وفقاً   
ملـبادئ رصد   
املناخ الواردة  
ــنظام  يف الـ
العاملي ملراقبة  

      املناخ

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
  العاملة حالياً

ــتغريات  املـ
ــية  املناخــ

    األساسية

ــبكات  الشــ
ملسامهة احملددة  ا

يف خطـة تنفيذ    
الـنظام العاملي   

 ملراقبة املناخ

ــرب   األوزون       ــبكة س ش
األوزون املندرجة  
ــام  يف إطــار نظ
رصـد الغــالف  
اجلــوي العــاملي 
الـتابع للمنظمة   
العاملـية لألرصاد   

 )أ(اجلوية

شــبكة عمــود  األوزون     
 املندرجةاألوزون  

يف إطـار نظام    
رصـد الغالف   

ي اجلـوي العامل  
التابع للمنظمة  
العاملية لألرصاد  

  )ب(اجلوية
العمـق البصري        

 للهباء اجلوي

خــواص اهلــباء      
 اجلوي األخرى

ــباء  ــبكة اهل ش
اجلوي املندرجة  
يف إطـار نظام    
رصـد الغالف   
اجلـوي العاملي   
التابع للمنظمة  
العاملية لألرصاد  

 )ج(اجلوية

، وشبكة الكشف عن تغري (SHADOZ)افية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب       مبـا يف ذلـك أجهزة سرب األوزون اإلض         )أ( 
 .، واالستشعار عن بعد، وأجهزة سرب األوزون(NDACC)تكوين الغالف اجلوي 

 .Brewer وDobsonمبا يف ذلك حمطة الترشيح وحمطتا  )ب( 

 سكاي ألجهزة قياس اإلشعاع يف اجلو  وشبكةAERONET)(مبا يف ذلك الشبكة الروبوطية اخلاصة برصد اهلباء اجلوي     )ج( 
(SKYNET)        وشـبكة اإلشـعاع السطحي املرجعية ،(BSRN)           والشبكة العاملية لرصد الغالف اجلوي بواسطة أجهزة قياس اإلشعاع ذات ،

 .(GAWPER)املرشحات الدقيقة 
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ملتعلقة بعمليات مراقبة   وعمليات الرصد بواسطة السواتل هي جوهرية األمهية من أجل إمتام قاعدة املعلومات ا             -١٤
ومن مث، فإن األطراف ذات الربامج الفضائية اليت تشمل عمليات مراقبة لألرض ينبغي هلا أن تعلق على            . الغالف اجلوي 

خططهـا الرامية إىل ضمان توافر البيانات ماضياً ومستقبالً وسجالت البيانات الوصفية عما يتم بواسطة السواتل من                 
 .)٤(٢ املناخية األساسية للغالف اجلوي وما يتصل هبا من نواتج عاملية واردة يف اجلدول عمليات قياس للمتغريات

النواتج العاملية اليت تقتضي عمليات رصد بواسطة السواتل         -٢اجلدول 
  املتغريات املناخية األساسية يف الغالف اجلوي- 

سجالت البيانات املناخية األساسية املطلوبة من أجل توليد نواتج 
 )من بعثات ماضية وحالية ومقبلة(

النواتج العاملية اليت تقتضي عمليات /املتغريات املناخية األساسية
 رصد بواسطة السواتل

 سرعة الرياح السطحية واجتاهها موجات متناهية الِقَصر خاملة اإلشعاعية وضعيفة االنتشار
 التحليل عمليات حتليل الرياح السطحية الناقلة، وخباصة من عمليات إعادة 

 موجات متناهية الِقَصر ضعيفة اإلشعاعية،
احـتجاب املوجات الالسلكية الصادرة عن الشبكة العاملية لتحديد         

 ،(GPS)املواقع 
إشـعاعات دون محـراء عالية االستبانة الطيفية ُتستخَدم يف إعادة           

 التحليل

 درجة حرارة اهلواء العلوي
 :عمليات حتليل اهلواء العلوي املتجانسة

جيل رقم قياسي موسَّع لدرجِة حرارِة معادِل وحدِة السرب بواسطة تس
 املوجات املتناهية الِقَصر، 

تسـجيل رقـم قياسـي جديـد لدرجِة حرارِة الطبقة العليا من             
التروبوسـفري ودرجـة حـرارة الطبقة السفلى من الستراتوسفري          

 باستخدام بيانات من احتجاب املوجات الالسلكية،
 الت لدرجات احلرارة من عمليات إعادة التحليلواحلصول على حتلي

 موجات متناهية الِقَصر ضعيفة اإلشعاعية، 
 مرئية،/إشعاعات فوق بنفسجية

تصـوير وسـرب بواسـطة األشعة دون احلمراء يف النطاق املوجي            
٦,٧ um، 

  جيغاهرتز١٨٣سرب باملوجات املتناهية الِقَصريف النطاق املوجي 

 خبار املاء
 العمودي الكلي فوق احمليط وفوق األرض،خبار املاء 

بيانات موجزة عن خبار املاء املتواجد يف التروبوسفري ويف الطبقات          
 السفلى من الستراتوسفري

 بواسطة األشعة دون احلمراء،/التصوير املرئي
عمليات السرب بواسطة األشعة دون احلمراء واملوجات املتناهية الِقَصر

 خواص الُسُحب
ـ    يف بادئ األمر نواتج أساسية عن      (عاعية للُسُحب   اخلـواص اإلش

 )املشروع الدويل لدراسة مناخ الُسُحب بالسواتل
 إشعاعية املوجات الضعيفة املتناهية الِقَصر،

القياسات من مدار ثابت حول األرض بواسطة األشعة دون احلمراء          
 عالية التردد،

 )من أجل املعايرة(أجهزة رادارية فعالة 

 التهطال
َمدُّ منها من أدوات سواتل          حتسـن   تقديـرات التهطال، سواًء املسَت

 حمددة أو ما هو مقدم من نواتج مَركَّبة

 إشعاعيات عريضة املوجات،
 اإلشعاعات الشمسية احمللَّلة طيفياً،

 التصوير املتعدد األطياف من مدار ثابت حول األرض

 حصيلة اإلشعاع األرضي
ف اجلوي على أساس مستمرحصيلة اإلشعاع األرضي يف أعلى الغال

                                                      

 Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products forمسـتقاة من الوثيقة املعنونة   )٤(

Climate: Supplemental Details of the Satellite-based Component of the Implementation Plan for the Global 

Observing System for Climate in Support of the UNFCCC, WMO, 2006. 
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 )تابع (٢اجلدول 

سجالت البيانات املناخية األساسية املطلوبة من أجل توليد نواتج 
 )من بعثات ماضية وحالية ومقبلة(

النواتج العاملية اليت تقتضي عمليات /املتغريات املناخية األساسية
 رصد بواسطة السواتل

املرئية ودون  /لبنفسجيةإشـعاعات املوجات املتناهية الِقَصر فوق ا      
 احلمراء

 األوزون
 بيانات موجزة عن العمود الكلي لألوزون

دون احلمراء ذات املوجة    /دون احلمراء الدنيا  /اإلشـعاعات املرئـية   
 القصرية

 خواص اهلباء اجلوي 
 العمق الَبَصري للهباء اجلوي وغري ذلك من خواصه

 أكسيد الكربون وامليثان وغريمها من غازات الدفيئة املعمِّرةثاين  دون احلمراء/اإلشعاعات دون احلمراء الدنيا
توزيع غازات الدفيئة، من قبيل ثاين أكسيد الكربون وامليثان، اليت          
تكـون عـلى درجـة كافية من اجلودة لتقدير املصادر واملصارف            

 اإلقليمية
 دون احلمراء،/التصوير بطيف األشعات املرئية

 Lidarستخَدم فيها جهاز الاليدار  الرياحية اليت ُي Dopplerنظم 

 رياح اهلواء العلوي
 عمليات حتليل رياح اهلواء العلوي، وخباصة من إعادة التحليل

سـجالت البـيانات املناخـية األساسية واملنتجات احملددة يف هذا           
 التقرير، وغريها من البيانات ذات القيمة يف إجراء التحليالت

 يعمليات إعادة حتليل الغالف اجلو

كما يرجى من األطراف أن تقدم شرحاً سردياً ملا اختذته من إجراءات استجابةً لإلجراءات التالية املوصى  -١٥
باختاذها بشأن املتغريات املناخية األساسية يف الغالف اجلوي، والواردة يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ                

 ):ني أقواسترد أرقام اإلجراءات ذات الصلة يف اخلطة ب(

 ؛(A3)تطبيق مبادئ الرصد املناخي للنظام العاملي ملراقبة املناخ على مجيع الشبكات املناخية األرضية  )أ( 

 ؛(A5)تضمني برامج احملطات العائمة املنجرفة أجهزةَ استشعاٍر للضغط اجلوي  )ب( 

 كل ثالث ساعات عن ضـمان توفـري الشـبكة األرضية للنظام العاملي ملراقبة املناخ معلومات        )ج( 
 ؛(A10)متوسط ضغط مستوى البحر وسرعة الرياح واجتاهها 

 ؛(A16)تنفيذ شبكة مرجعية من املسبارات الالسلكية املخصصة لالرتفاعات العالية والرفيعة اجلودة  )د( 

 وضـع شبكة املسبارات الالسلكية موضع التشغيل يف إطار نظام املراقبة العاملي لربنامج الرصد               )ه( 
اجلـوي العاملي، على سبيل االمتثال التام ملبادئ رصد املناخ يف إطار النظام العاملي ملراقبة املناخ، وامتثاالً كذلك                  

 ؛(A17)التفاقات الترميز 

موافـاة مراكـز بـيانات دولية حمددة بسجالت بيانات موسعة ومقارنة عن عمليات مراقبة                )و( 
 ؛(A18)املسبارات الالسلكية 

ة من أجهزة االستقبال األرضية التابعة للنظام العاملي لتحديد املواقع من أجل استخدامها مد شبك )ز( 
 ؛(A21)يف قياس خبار املاء 

القيام بشكل متواصل بقياس املتغريات املناخية األساسية يف تكوين الغالف اجلوي، باإلضافة إىل              )ح( 
 ).ج(١األنشطة اليت يتضمنها اجلدول 
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 تغريات املناخية األساسية يف احمليطاتامل: ٣ الفصل -دال 

ينـبغي لألطـراف أن تقدم، عند االقتضاء، شرحاً عما تقدمه للمجتمع الدويل من مسامهات يف شكل                  -١٦
عمليات مراقبة للمتغريات املناخية األساسية يف احمليطات، مع إيالء اهتمام خاص للمتطلبات احملددة يف خطة تنفيذ                

 .املناخالنظام العاملي ملراقبة 

كما يطلب إىل األطراف تقدمي تقرير سردي موجز عما اختذته من إجراءات يف تعيني مراكز تنسيق وطنية  -١٧
مـن أجـل وضع نظام مراقبة املناخ يف احمليطات موضع التنفيذ ويف إقامة شراكات بني أوساط حبوث احمليطات                   

 . واألوساط التشغيلية

) أ(٣علومات الواردة يف التقارير الوطنية، ينبغي لألطراف أن متأل اجلدولني وتيسرياً لتحقيق التكامل بني امل -١٨
فالغرض منهما هو تدوين املعلومات املتعلقة بإسهام البلدان بعمليات مراقبة تقوم هبا نظم وشبكات ميكن               ). ب(و

خلطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة وينبغي لألطراف أن تقدم تقريراً سردياً عن العناصر احمليطاتية . تقييم عملياهتا كمياً
املـناخ الـيت تكون أقل قابلية للتقييم كمياً، بغية إجراء تغيريات وحتسينات يف جممل نظام مراقبة املناخ مبا يليب                    

 ). أدناه٢٠انظر الفقرة (متطلبات االتفاقية 

 يطات املسامهات الوطنية يف املتغريات املناخية األساسية يف سطح احمل-) أ(٣اجلدول 

عـدد حملطات أو    
املنصات اليت ميكن   
ــلى  ــالع ع االط
سـجالهتا التارخيية   
ــة يف  الكاملــ
مراكز البيانـات 

      الدولية

عدد احملطات  
أو املنصــات 
الــيت تقــدم 
ــيانات إىل  ب
ــز  مراكــ
ــيانات  البـ

     الدولية

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــتوقع أن  املـ
تكـون عاملة   

 ٢٠١٠  يف 

عدد احملطات أو 
صات العاملة  املن

وفقـاً ملــبادئ  
رصـد املناخ   
ــواردة يف  الـ
الـنظام العاملي  
   ملراقبة املناخ

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
  العاملة حالياً

ــتغريات  املـ
ــية  املناخــ

    األساسية

ــبكات  الشــ
املسامهة احملددة  
يف خطـة تنفيذ    
الـنظام العاملي   

 ملراقبة املناخ

التيار الناشئ عن        
ــتغريات يف  الـ

جـات حرارة   در
سـطح البحار   
والـــتغريات يف 
ضـغط مستوى   
الـــبحار ويف 

 املواقع

اجملموعة العاملية  
مــن احملــيطات 
العائمة املنجرفة  
ــطح  ــوق س ف
ــبحار  الـــ
ــيطات،  واحملـ
بقـدرة حتليلية   

 ٥x٥مقدارها 
مسـتوى سطح        

 البحر
الشبكة األساسية  
للـنظام العاملي   
ملراقـبة مستوى   

 سطح البحار
ريات مجـيع املتغ       

املناخية األساسية  
 السطحية اجملدية

سـفن املراقــبة  
 الطوعية

مجـيع املتغريات        
املناخية األساسية  
 السطحية اجملدية

بـرنامج سفن   
 الفرص الساحنة
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  عمود املاء- املسامهات الوطنية يف متغريات املناخ األساسية يف جمال احمليطات -)ب(٣اجلدول 

عدد احملطات أو   
 املنصـات اليت  

ميكـن االطالع   
عـلى سجالهتا   
التارخيية الكاملة  
فــي مراكز  
 البيانات الدولية

عدد احملطات أو   
املنصـات اليت   
تقدم بيانات إىل   
مراكز البيانات 

      الدولية

عدد احملطات أو   
املنصات املتوقع  
أن تكون عاملة   

 ٢٠١٠    يف 

عدد احملطات أو   
املنصات العاملة  
ــبادئ  ــاً مل وفق
ــناخ  رصــد امل

ــواردة يف  الـ
الـنظام العاملي  
    ملراقبة املناخ

عدد احملطات  
ــات أو املنص
  العاملة حالياً

املـــتغريات 
ــية املناخــ
     األساسية

الشـبكات املسامهة   
احملددة يف خطة تنفيذ    
النظام العاملي ملراقبة  

           املناخ

كافة املتغريات       
ــية  املناخــ
األساســـية  
ــة،  اجملديــ
السطحية منها  

 حتت السطحيةو

ــية  ــبكة املرجع الش
العاملـية للمحطات   

 الراسية

كافة املتغريات       
ــية  املناخــ
األساســـية  
ــة،  اجملديــ
السطحية منها  
 وحتت السطحية

ــية   ــبكة العامل الش
لـلمحطات العائمة   
ــي يف  ــتة مبراس املثب

 املناطق املدارية

ــرارة،       احلــ
ــة  وامللوحــ

 والتيارات

ــفائف   ــبكة ص ش
ــيا  األوقيانوجغرافـ
ــتروفية يف  اجليوسـ

 الوقت احلقيقي

ــرارة،       احلــ
ــة،  وامللوحـ
واملـــــواد 
الكاشــفة يف 
ــيطات،  احملـ
ــياء  والكيمـ
اجليولوجـــية 

 احليوية

خطـوط املسح جلرد    
 الكربون 

متـثل املراقبة بالسواتل وسيلة أساسية إلكمال قاعدة البيانات اخلاصة برصد املتغريات املناخية األساسية يف                -١٩
لك، ينبغي لألطراف اليت لديها برامج فضائية تشتمل على أنشطة تتعلق برصد األرض أن تقدم معلومات لذ. احمليطات

بشـأن خططهـا لضمان إتاحة البيانات اجملردة والبيانات الوصفية، املاضية منها واملقبلة، املتعلقة بعمليات القياس                
 .)٥(٤ا يرتبط بذلك من نواتج عاملية ترد يف اجلدول الساتلية اخلاصة باملتغريات املناخية األساسية يف احمليطات وم

                                                      

 Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for :أخـذ مـن الوثيقة املعنونة   )٥(

Climate: Supplemental Details to the Satellite-based Component of the Implementation Plan for the Global 

Observing System for Climate in Support of the UNFCCC ،٢٠٠٦، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. 
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  احمليطات- النواتج العاملية اليت تتطلب رصداً بالسواتل -٤اجلدول 

 سجالت البيانات املناخية األساسية الالزمة إلعداد النواتج
 )باالستناد إىل البعثات املاضية واحلالية واملقبلة(

 العاملية اليت تتطلبالنواتج /املتغريات املناخية األساسية
 رصداً بالسواتل

 اجلليد البحري التصوير باملوجات الّصغرية والتصوير املرئي
 تركز اجلليد البحري

 مستوى سطح البحر قياس االرتفاع
 مستوى سطح البحر وتغريات متوسطه العاملي

التصوير األحادي واملتعدد اللقطات باألشعة دون احلمراء وباملوجات 
 الّصغرية 

 رارة سطح البحرح
 حرارة سطح البحر

 لون احمليط التصوير املرئي املتعدد األطياف
نتج من لون     -لـون احمليط ونسبة تركز مادة الكلوروفيل          كما ُتسَت

 احمليط
 حالة البحر قياس االرتفاع

اجتاه املوجة،  (ارتفاع املوجة والعناصر األخرى احملددة حلالة البحر        
 )منيةوطول املوجة، والفترة الز

 ملوحة احمليط إشعاعات املوجات الّصغرية
 قياس التغريات اليت تطرأ على امللوحة يف سطح البحر 

) املسـتمدة مـن عمليات املراقبة العاملية للغالف اجلوي        (النـتائح   
والـنواتج الرئيسية احملددة يف هذا التقرير، وأية بيانات أخرى ذات           

 فائدة بالنسبة للتحاليل

 ليل احمليطاتعمليات إعادة حت
 مقياس االرتفاع والقياسات الساتلية املتعلقة بسطح احمليط

وُيطلـب إىل األطراف أيضاً أن تقدم عرضاً وصفياً عما اختذته من إجراءات استجابة للتوصيات التالية                 -٢٠
ترد بني هاللني أرقام    (املـتعلقة باملـتغريات املناخية األساسية الواردة يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ               

 ):اإلجراءات املتخذة يف إطار اخلطة

حتسني سبل احلصول على البيانات الوصفية وإدارة البيانات ألغراض الفئة الفرعية املتعلقة بالسفن  )أ( 
 ؛(06)الطوعية لرصد املناخ اليت تدخل يف نطاق املشروع الطوعي لسفن مراقبة املناخ 

ألغراض ) كل ساعة أو أقل   (توى سطح البحر تكون ذات تواتر عاٍل        ضمان إتاحة قياسات ملس    )ب( 
قياس املد على السواحل، مبا يف ذلك السجالت التارخيية، وتصحيح هذه القياسات حسب الضغط عند مستوى                 

 ؛(013)البحر وإحالتها إىل مراكز البيانات الدولية احملددة 

 بناء القدرات التابعة للنظام العاملي ملراقبة       إدراج أهـداف تتعلق مبستوى سطح البحر يف برامج         )ج( 
احملـيطات، واللجنة الفنية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات،               

للنظام واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وغريها من اهليئات ذات الصلة، وكذلك يف برامج تعزيز األنظمة التابعة                
 ؛(014)العاملي ملراقبة املناخ 

وضع برنامج متني لرصد امللوحة على سطح البحر، وإشراك سفن الرصد الطوعية وسفن البحث  )د( 
 ؛(015)واحملطات الراسية واحملطات العائمة املنجرفة املرجعية 
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 ؛(017)تنفيذ برنامج لقياس الضغط اجلزئي لغاز ثنائي أكسيد الكربون على السطح     )ه( 

 ؛(019)إجراء عمليات لقياس املوجة كجزء من شبكة احملطات الراسية املرجعية السطحية  )و( 

السفن (تعزيز الرصد املوقعي للجليد البحري عن طريق احملطات العائمة وعمليات املسح املرئي              )ز( 
أعلى، وإجراء عمليات رصد    والسونارات املوجهة إىل    ) والطائرات) الـتابعة لربنامج السفن العارضة    (العارضـة   

 ؛(023)باملنطقتني القطبيتني الشمالية واجلنوبية 

 سنوات ١٠ مقطعاً يف عمود املاء وتكرار هذه العمليات كل ٣٠تنفيذ عمليات ألخذ عينات من  )ح( 
 ؛(025)) مبا يف ذلك تغري قائمة جرد الكربون يف احمليط(

 إطار برنامج السفن العارضة باستخدام جهاز قياس    يف ٤١إجنـاز املقاطع العابرة للمحيطات ال          )ط( 
 ؛SOOP XBT/XCTD (026))(مسبار املوصلية واحلرارة والعمق الالمستعاد /حرارة األعماق الالمستعاد

تنمـية القـدرات الالزمـة إلجراء قياسات منهجية للتغريات املناخية األساسية يف اخلاصيات               )ي( 
 ؛(030)اإليكولوجية والبيوجيوكميائية 

تقدمي الدعم الالزم ملشاريع إنقاذ البيانات وإنشاء مراكز إقليمية وخمتصة وعاملية جلمع البيانات              )ك( 
 ؛)037 و036(وحتليلها 

وضع خطط ومشاريع منوذجية إلعداد النواتج العاملية باالستناد إىل منذجة البيانات بالنسبة لكل              )ل( 
  يف ذلك تنفيذ مشاريع منوذجية إلعادة حتليل البيانات املتعلقة باحمليطات           املـتغريات املناخية األساسية املمكنة، مبا     

 ).040 و041 و024(

 املتغريات املناخية األساسية األرضية: ٤ الفصل -هاء 

ينـبغي لألطراف، حسب االقتضاء، أن تشرح مسامهاهتا الوطنية اليت تقدمها إىل اجملتمع الدويل يف جمال                 -٢١
خية األساسية األرضية، وأن تويل يف ذلك رعاية خاصة للشروط الواردة يف خطة تنفيذ النظام               رصد املتغريات املنا  
 .العاملي ملراقبة املناخ

وينبغي لألطراف، حسب االقتضاء، أن ُتضمِّن تقريرها املتعلق بعرض براجمها الوطنية معلومات عّما تبذله  -٢٢
 . قة بالربامج األرضية والتخطيط هلامن جهود على الصعيد الوطين لتنسيق األنشطة املتعل

والغرض من  . ٥وتيسرياً إلدراج املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية، ينبغي لألطراف أن ُتكمل اجلدول              -٢٣
هـذا اجلدول هو تدوين معلومات عن املسامهات الوطنية يف جمال الرصد اليت تعتمد على أنظمة وشبكات راسخة                  

كما ينبغي لألطراف أن تقدم تقريراً وصفياً عن العناصر األرضية اليت تدخل يف             . ارية كمياً ميكن حتديد عملياهتا اجل   
إطار خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ واليت ال يسهل قياسها كمياً، وذلك هبدف إدخال التغيريات والتحسينات 

 ). أدناه٢٥انظر الفقرة ( عليها يف االتفاقية الالزمة على نظام رصد املناخ برّمته حىت يستويف الشروط املنصوص



FCCC/SBSTA/2007/L.14/Add.1 
Page 16 

 

  املسامهات الوطنية يف املتغريات املناخية األساسية يف اجملال األرضي-٥اجلدول 

عدد احملطات  
أو املنصــات 
الـيت ميكـن   
االطالع على  
ــجالهتا  سـ
ــية  التارخيـ
ــة يف  الكامل
ــز  مراكــ
ــيانات البـ
     الدولية

عدد احملطات  
أو املنصــات 
الــيت تقــدم 

ــ يانات إىل ب
ــز  مراكــ
ــيانات البـ
     الدولية

عدد احملطات   
ــات  أو املنص
ــتوقَّع أن  املـ
تكـون عاملة   

 ٢٠١٠يف عام 

عـدد احملطات   
ــات  أو املنص
العاملـة وفقاً   
ملـبادئ رصد   
املناخ الواردة  
يف الـــنظام 
العاملي ملراقبة 

       املناخ

عدد احملطات أو   
املنصات العاملة 

       حالياً
اخيةاملتغريات املن 
      األساسية

الشبكات املساِهمة احملددة 
يف خطـة تنفـيذ النظام     
     العاملي ملراقبة املناخ

الشبكة األساسية التابعة    مصّبات األهنار     
للنظام العاملي ملراقبة املناخ    
 واملتعلقة مبصّبات األهنار

مســـــتوى      
/ املساحة/البحريات
 احلرارة

الشبكة األساسية التابعة   
لنظام العاملي ملراقبة املناخ    ل

واملـــتعلقة مبســـتوى 
ــبحريات ــاحتها/ال / مس

 حرارهتا

الشـبكة السينوبتيكية    الغطاء اجلليدي     
الـتابعة لربنامج املراقبة    

النظام /العاملـية للطقس  
 العاملي للرصد

توازن كتلة األهنار        
اجلليدية وطوهلا،  
وكذلـك توازن   
كـتلة الصفيحة   

 اجلليدية

صـد األهنار   شـبكة ر  
اجللـيدية التابعة للنظام    

 العاملي ملراقبة املناخ

ــر        ــرارة ُحف ح
ــة  األرض الدائم
الـتجلد وثخانة   
 الطبقة السطحية

ــد األرض   ــبكة رص ش
الدائمـة التجلد التابعة    
 للنظام العاملي ملراقبة املناخ

صة برصد املتغريات املناخية األساسية     عمليات الرصد بالسواتل هي عمليات ضرورية إلكمال قاعدة البيانات اخلا          -٢٤
لذلـك، ينبغي لألطراف اليت لديها برامج فضائية تنطوي على عمليات رصد يف اجملال األرضي أن تعلق على                  . األرضـية 

 بالقياسات الساتلية ألغراض خططهـا لضمان إتاحة سجالت البيانات اجملّردة والبيانات الوصفية املاضية واملقبلة املتعلقة         
 .)٦(٦ات املناخية األساسية األرضية وما يرتبط هبا من منتجات عاملية ترد يف اجلدول التغري

                                                      

 Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products forأُِخـذ مـن الوثـيقة املعنونة    )٦(

Climate: Supplemental Details to the Satellite-based Component of the Implementation Plan for the Global 

Observing System for Climate in Support of the UNFCCC ،٢٠٠٦، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. 
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  يف اجملال األرضي- النواتج العاملية اليت تتطلب عمليات رصد بواسطة السواتل -٦اجلدول 

 سجالت البيانات املناخية األساسية املطلوبة من أجل توليد نواتج
 )من بعثات ماضية وجارية ومقبلة(

 /املتغريات املناخية األساسية
 النواتج العاملية اليت تتطلب عمليات رصد بواسطة السواتل

التصـوير املرئي والتصوير باألشعة دون احلمراء الدنيا والتصوير بواسطة        
 الرادار، وقياس االرتفاع

 التصوير العايل االستبانة باألشعة دون احلمراء

 البحريات
بحريات، واحلرارة السطحية للبحريات يف     خـرائط البحريات، ومستويات ال    

 إطار الشبكة العاملية لرصد األرض لألغراض املتعلقة بالبحريات

تصوير مرئي وتصوير باألشعة دون     (التصـوير الضوئي العايل االستبانة      
، وقياس  )احلمـراء الدنـيا وتصوير باألشعة دون احلمراء قصرية املوجة         

 االرتفاع

 ة اجلليديةاألهنار اجلليدية واألغطي
خـرائط املناطق اليت تغطيها أهنار جليدية خالف الصفائح اجلليدية، ورصد           

 التغريات يف ارتفاع الصفيحـة اجلليديـة ألغراض حتديد التوازن الكتلي

التصوير املرئي والتصوير   (التصـوير باملوجات الصفرية املعتدل االستبانة       
 ) دون احلمراءباألشعة دون احلمراء الدنيا والتصوير باألشعة

 الغطاء اللجليدي
 نطاق االمتداد املساحي للجليد

 ألبيدو التصوير املتعدد األطياف والعريض النطاق
 )مساء قامتة(انعكاس أشعة الشمس فوق نصف الكرة األرضية 

التصـوير املرئي وباألشعة دون احلمراء الدنيا املتعدد األطياف واملعتدل          
 االستبانة 

األشعة دون احلمراء الدنيا املتعدد األطياف والعايل       التصـوير املـرئي وب    
 االستبانة

 الغطاء األرضي
 خرائط بالتصوير املعتدل االستبانة لنوع الغطاء األرضي

خرائط بالتصوير العايل االستبانة للغطاء األرضي لألغراض املتعلقة بكشف         
 تغريات الغطاء األرضي

 اجلزء املمتص من اإلشعاع النشط للتمثيل الضوئي ياالتصوير املرئي وباألشعة دون احلمراء الدن

 دليل كثافة الغطاء النبايت التصوير املرئي وباألشعة دون احلمراء الدنيا 
 خرائط دليل كثافة الغطاء النبايت

 "P" و"L"رادار ذو فتحة تركيبية يعتمد النطاق الترددي 
 قياس االرتفاع بالليزر 

 الكتلة األحيائية
الكـتلة األحيائية احلراجية السطحية على النطاق العاملي،   حبـوث تـتعلق ب    

 والتغريات يف الكتلة األحيائية احلراجية

املرئي وباألشعة دون احلمراء    (التصوير املتعدد األطياف املعتدل االستبانة      
الدنـيا وباألشـعة دون احلمراء ذات املوجات القصرية وباألشعة دون           

 )احلمراء احلرارية

 لنامجة عن احلرائقاالضطرابات ا
املـناطق احملـترقة، مـع وضع خرائط للحرائق النشطـة وحتديـد           

 طاقة اإلشعاع

 )أ(رطوبة التربة املوجات الصغرية النشطة واخلاملة
يف حدود عمق   (حبـوث لوضـع خرائط عاملية لرطوبة التربة قرب السطح           

 ) سنتمترات١٠

املناخية األساسية، ولكن النظام العاملي ملراقبة املناخ يقر هبذا العنصر كأحد           رطوبة التربة غري مدرجة بقائمة املتغريات        )أ( 
 .املتغريات املناخية األساسية الناشئة

ويـتعني على األطراف أيضاً أن تقدم تقريراً وصفياً عما تتخذه من إجراءات استجابة للتوصيات التالية                 -٢٥
وترد بني  (ل األرضي الواردة يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ           املتعلقة باملتغريات املناخية األساسية يف اجملا     

 ): هاللني أرقام اإلجراءات ذات الصلة الواردة يف اخلطة
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 موقعاً وتستند إىل التطور التدرجي للمواقع املرجعية ٣٠إنشـاء شـبكة عاملية تتألف من زهاء     )أ( 
 ؛)T3(حظات الالزمة ملعايرة البيانات الساتلية والتصديق عليها القائمة، لرصد املناطق األحيائية وتقدمي املال

 تنفيذ وتوسيع نطاق برامج رصد املياه اجلوفية والطبقات احلاملة للمياه؛ )ب( 

 ؛)T9(حفظ املعلومات املتعلقة بالري واملوارد املائية ونشرها  )ج( 

ل الثلج واستعادة البيانات التارخيية     تعزيـز املواقع القائمة اخلاصة برصد الغطاء اجلليدي وهطو         )د( 
 ؛)T10(وإحالتها إىل مراكز البيانات الدولية احملددة 

تشـغيل مواقع لرصد األهنار اجلليدية وإنشاء مواقع وهياكل أساسية إضافية يف أفريقيا، وجبال                )ه( 
 ؛)T13(اهلماليا، ونيوزيلندا، وأمريكا اجلنوبية 

 احملددة يف إطار الشبكة العاملية لرصد األرض لألغراض املتعلقة          ١٥٠ إنشـاء املواقع اإلضافية ال       )و( 
هبدف تغطية اجلبال العالية يف آسيا، وأوروبا ونصف الكرة اجلنويب،          ) األرض الدائمة التجمد  (بالـتربة الصقيعية    

 ؛)T16(احملددة واألراضي املنخفضة واجلبلية يف أمريكا الشمالية، وتقدمي بيانات إىل مراكز البيانات الدولية 

 .إعادة حتليل البيانات التارخيية املتعلقة باملتغريات املناخية األساسية يف اجملال األرضي )ز( 

 معلومات إضافية: ٥ الفصل �واو 

جيوز لألطراف اليت ترغب يف ذلك أن تقدم معلومات إضافية عن براجمها الوطنية املتعلقة باملناخ اليت تسهم  -٢٦
ختص املتغريات املناخية األساسية واليت ال يبلغ عنها يف جزء آخر من تقاريرها، كعمليات رصد               بأية بيانات رصد    

أو الربامج اليت تقدم معلومات مناخية تتسم بقدر أعلى         /املناخ اليت ُيضطَلَُع هبا يف إطار برامج البحوث املناخية و         
 .من االستبانة أو التواتر
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 ١التذييل 

 ية املستخدمة يف البيانات التوجيهية تعريف املختصرات اإلنكليز

AERONET Aerosol Robotic Network 

AOPC  Atmospheric Observation Panel for Climate  

Argo  Global Array of Profiling Floats 

ASDAR aircraft to satellite data acquisition and relay 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer  

BSRN  Baseline Surface Radiation Network 

CAS   Commission for Atmospheric Sciences of the WMO 

CBS   Commission for Basic Systems of the WMO 

CCl   Commission for Climatology of the WMO 

CDIAC  Carbon Dioxide Information Analysis Center 

CEOS   Committee on Earth Observation Satellites 

CGMS   Coordination Group for Meteorological Satellites 

CHy   Commission for Hydrology of the WMO 

DWD   Deutscher Wetterdienst (German Meteorological Service) 

ECMWF  European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

ECVs   Essential Climate Variables 

ETHZ   Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Swiss Federal Institute of 

Technology  Zurich)  

FAGS   Federation of Astronomical and Geophysical Data Analysis Services 

fAPAR  Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation 

FCDR   fundamental climate data record 

GAW   Global Atmosphere Watch of the WMO 

GAWPFR Global Atmosphere Watch Precision Filter Radiometer Network 

GCMPs  GCOS climate monitoring principles 

GCOS   Global Climate Observing System 

GDPFS  Global Data-Processing and Forecasting Systems of the WWW 

GEO   Group on Earth Observations 

GEOSS  Global Earth Observation System of Systems 

GLOSS  Global Sea Level Observing System 

GOOS   Global Ocean Observing System 

GOS  Global Observing Network 

GPCC   Global Precipitation Climatology Centre 

GPS   Global Positioning System  

GRDC   Global Runoff Data Centre 

GSICS   Global Space-based Inter-Calibration System 
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GSN       GCOS Surface Network 

GTN-G  Global Terrestrial Network – Glaciers 

GTN-L  Global Terrestrial Network – Lakes 

GTN-P  Global Terrestrial Network – Permafrost 

GTN-R  Global Terrestrial Network – Rivers 

GTSPP  Global Temperature-Salinity Profile Program 

GTOS   Global Terrestrial Observation System 

GOS   Global Observing System of the WWW 

GUAN   GCOS Upper Air Network 

ICOADS  International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set  

ICSU   International Council for Science 

IDC  international data centre 

IGBP   International Geosphere-Biosphere Programme 

IOC   Intergovernmental Oceanographic Commission  

IOCCG  International Ocean-Colour Coordinating Group 

IOCCP  International Ocean Carbon Coordination Project 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 

IP   implementation plan 

IR   infrared 

ISCCP   International Satellite Cloud Climatology Project 

JCOMM  Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology  

JMA   Japan Meteorological Agency 

JRC   Joint Research Centre 

LAI   leaf area index 

MSC   Meteorological Service of Canada  

MSU   microwave sounding unit 

NASA   National Aeronautics and Space Administration 

NCDC   National Climatic Data Center  

NDACC  Network for the Detection of Atmospheric Composition Change 

NIR   near-infrared 

NOAA   National Oceanic and Atmospheric Administration 

NSIDC  National Snow and Ice Data Center 

RA   Regional Association of the WMO 

RO   radio occultation  

SAR   synthetic aperture radar 

SHADOZ  Southern Hemisphere Additional Ozonesondes  

SKYNET  Sky Radiometer Network 

SLP   sea level pressure 
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SOOP   Ship of Opportunity Programme 

SST   sea surface temperature 

SWIR   short-wave infrared 

TCDR   thematic climate data record 

TIR   thermal infrared 

UNEP   United Nations Environment Programme 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UV   ultraviolet 

VIS   visible 

VOS   voluntary observing ship 

VOSClim  Voluntary Observing Ship Climate Project  

WCRP   World Climate Research Programme 

WDC   world data centre 

WDC-GG  World Data Center for Greenhouse Gases 

WGMS  World Glacier Monitoring Service 

WMO   World Meteorological Organization 

WOAP  WCRP Observation and Assimilation Panel 

WODC  World Ocean Database Centre 

WOUDC  World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre 

WRDC  World Radiation Data Centre 

WWW   World Weather Watch of the WMO 

XBT   expendable bathythermograph  

XCTD   expendable conductivity, temperature and depth system 



FCCC/SBSTA/2007/L.14/Add.1 
Page 22 

 

 التذييل ٢
 املتغريات املناخية األساسية

املتغريات املناخية اليت ميكن قياسها بشكل جمٍد على الصعيد          -٧اجلدول 
 العاملي واليت تتسم بأمهية بالغة بالنسبة لالتفاقية  

 اجملال املتغريات املناخية األساسية

 حصيلةمطار، والضغط اهلوائي، و   ألحـرارة اجلـو، وهطـول ا       :السطح
 ءع السطحي، وسرعة الريح واجتاهه، وخبار املااإلشعا

، )مبا يف ذلك كثافة اإلشعاع الشمسي(حصيلة اإلشعاع األرضي  :اهلواء العلوي
مبا يف ذلك إشعاعات وحدة السرب      (وحـرارة اجلـو العلـوي       

وسـرعة الـريح واجتاهه، وخبار املاء،       ) باملوجـات الصـغرية   
 وخاصيات السحب

ون، وامليثان، وغازات الدفيئة املعمرة     ثـاين أوكسـيد الكـرب      :التركيب
 ، وخاصيات األهباء اجلوية)أ(األخرى

 اجملال اجلوي
 )األرض، والبحر، والثلج(

احلرارة عند سطح البحر، وامللوحة عند سطح البحر، ومستوى          :السطح
سطح البحر، وحالة البحر، واجلليد البحري، والتيارات، ولون        

، والضغط اجلزئي لثاين    )جيةألغـراض األنشطة البيولو   (احملـيط   
 أوكسيد الكربون

احلرارة، وامللوحة، والعناصر املغذية، والكربون، ومواد الكشف،  :حتت السطح
 والعوالق النباتية 

 جمال احمليطات

مصـبات األهنـار، واستخدام املياه، واملياه اجلوفية، ومستوى البحريات، والغطاء           
 اجلليدية والتربة الصقيعية والتجمد املومسي      اجللـيدي، واألهنار اجلليدية، واألغطية    
، وجزء اإلشعاع   )مبا يف ذلك نوع النبات    (لألراضي، واأللبيدو، والغطاء األرضي     

النشـط للتمثيل الضوئي املستوعب، ودليل كثافة الغطاء النبايت، والكتلة احليوية،           
 واالضطرابات النامجة عن احلرائق

 )ب(اجملال األرضي

غـازات أكسـيد النيتروز، ومركبات الكلوروفلوروكربون، واهليدروكلوروفلوروكربونات،        ومـن هـذه ال     )أ( 
 .واهليدروفلوروكربونات، وسادس فلوريد الكربيت واهليدروكربونات املشبعة بالفلور

ومواقع االستخالص  ) ١-سنة. ٣م(ومعدالت استخالص املياه اجلوفية     ) ٢-ثانية. ٣م(مبـا يف ذلـك االنسياب        )ب( 
األغطية اجلليدية وتوازهنا الكتلي /، وقائمة جرد األهنار اجلليدية)سنتمتر(ومدته، وعمق الثلج، ) ٢كم(اد الغطـاء اجلليدي   وامـتد 

، وامتداد األرض   )٢كم(واالمتداد  ) ١-سنة. ٢-م. كغ(والتوازن الكتلي للصفيحة اجلليدية     ) متر(، وطول النهر    )١-سنة. ٢م. كغ(
، )١-هكتار /طن(ات درجات احلرارة وثخانة الطبقة السطحية، والكتلة احليوية فوق سطح األرض ، وموجز)٢كم(الدائمة التجمد 

 ).وحدة مساحية/نسبة النبات احملترقة(، وتاريخ وموقع اندالع احلريق، وكفاءة االحتراق )هكتار(واملساحة احملترقة 
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 ٣التذييل 

 ملناخمبادئ رصد املناخ الواردة يف النظام العاملي ملراقبة ا

  )١(:ينبغي أن تتقيد النظم الفعالة لرصد املناخ باملبادئ التالية -١

  قبل التنفيذ؛ من تأثري النظم اجلديدة أو تعديالت النظم احلاليةما حتدثهينبغي تقييم  )أ( 

 يلزم إتاحة فترة مناسبة تترادف فيها نظم املراقبة اجلديدة والقدمية؛ )ب( 

فاصيل وتاريخ الظروف احمللية، واألدوات، واإلجراءات التشغيلية،       ينـبغي توثـيق ومعاجلـة ت       )ج( 
بنفس ) الوصفيةأي البيانات (وخوارزميات معاجلة البيانات، وغري ذلك من العوامل الوثيقة الصلة بتفسري البيانات 

 مستوى احلرص الذي ُيتوخى بالنسبة للبيانات يف حد ذاهتا؛

 ات بانتظام كجزء من العمليات االعتيادية؛ينبغي تقييم نوعية وجتانس البيان )د( 

 والتقييمات يف جمال البيئة ورصد املناخ، مثل        جينـبغي إدراج الـنظر يف االحتياجات من النوات         )ه ( 
 تقييمات الفريق احلكومي املعين بتغري املناخ، يف أولويات املراقبة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي؛

 ؛تشغيل احملطات ونظم املراقبة اليت مل تتوقف تارخيياًينبغي احلفاظ على  )و( 

ينـبغي إيالء األولوية يف عمليات املراقبة اإلضافية إىل املناطق الضعيفة بياناهتا، واملعايري اليت مل                )ز( 
 رصد مبا يكفي، واملناطق السريعة التأثر بالتغري، والتدابري الرئيسية ذات الدقة الزمنية غري املالئمة؛ُت

غ هبا  ينـبغي حتديـد االحتياجات الطويلة األجل، مبا يف ذلك تواتر أخذ العينات القياسية، ليبلَّ               ) ح( 
 مصمِّمو الشبكات ومشغلو الُنظم ومهندسو األجهزة يف بداية تصميم النظام وتشغيله؛

 لتخطيط؛ينبغي تعزيز حتويل نظم املراقبة ألغراض البحث إىل عمليات طويلة األجل على حنو حمكم ا )ط( 

ينبغي استخدام نظم إلدارة البيانات تيسِّر الوصول إىل البيانات والنواتج واستخدامها وتفسريها،  )ي( 
 .باعتبارها عناصر أساسية يف نظم رصد املناخ

                                                      

كتذييل مرفق باملبادئ التوجيهية التفاقية األمم )  معدلةاحملررة بصيغة(درجت املبادئ األساسية العشرة أُ )١(
 .٥-م أ /٥اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باإلبالغ عن الُنظم العاملية ملراقبة املناخ، واعتمدت مبوجب املقرر               املتحدة  

 يف دورته الرابعة عشرة املعقودة ٩واعتمد مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية اجملموعة الكاملة من املبادئ مبوجب القرار 
لجنة املعنية بسواتل رصد األرض على تلك املبادئ يف جلستها العامة السابعة عشرة يف              ، ووافقت ال  ٢٠٠٣مايو  /يف أيار 

، إحالل جمموعة املبادئ الكاملة حمل      ٩-م أ /١١وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      . ٢٠٠٣نوفمرب  /تشـرين الثاين  
اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ملبادئ التوجيهية التفيف سياق ا)  معدلةاحملررة بصيغة(املبادئ األساسية العشرة 

  .املتعلقة باإلبالغ عن الُنظم العاملية ملراقبة املناخ
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 :وإضافة إىل ذلك، يتعني على مشغلي النظم الساتلية لرصد املناخ أن -٢

لسواتل معايرةََ اإلشعاعية، ورصد املعايرة،      النظام التشغيلي ل   يشمليـتخذوا خطـوات لكـي        )أ( 
 واملعايرة املتقاطعة بني السواتل على صعيد الكوكبة التشغيلية بأكملها؛

اختـاذ خطوات ألخذ عينات قياسية لنظام األرض على حنو يتيح استجالء التغريات ذات الصلة                )ب( 
 ).ويلاليومية، واملومسية، واملتعددة السنوات يف األجل الط(باملناخ 

 :لذا، ينبغي أن تتقيد نظم سواتل رصد املناخ باملبادئ احملددة التالية -٣

مع تقليل آثار التهاوي املداري     (احلفاظ على ثبات أخذ العينات القياسية خالل الدورة اليومية           )أ( 
 ؛)واحنراف املدار إىل أدىن حد

كفي لتحديد الفروق مبا يديد والقدمي  النظام الساتلي اجل  يترادف فيها ينـبغي إتاحة فترة مناسبة       )ب( 
 بني الساتلني واحلفاظ على جتانس واتساق املراقبة املتسلسلة زمنيا؛

عن طريق ) أي تفادي ثغرات التسجيل يف األجل الطويل(ينبغي ضمان استمرار قياسات السواتل  )ج( 
  اإلطالق واملدار؛من حيثاستراتيجيات مناسبة 

ائص األدوات ومعايرهتا على حنو دقيق قبل اإلطالق، مبا يف ذلك التحقق  حتديد خصضمانينبغي  ) د( 
 من اإلشعاعية مقارنة مع مقياس إشعاعية دويل مقدم من معهد وطين لألرصاد اجلوية؛ 

 معايرة على منت الساتل مناسبة ملراقبة النظم املناخية، ورصد خصائص األدوات            ضمانينـبغي    ) ه ( 
 املتعلقة بذلك؛

 النواتج  تقدميغي تعزيـز الصياغة العملية للنواتج ذات األولوية يف جمال املناخ، كما ينبغي              ينـب  )و( 
 اجلديدة املستعرضة من النظراء باعتبارها نواتج مناسبة؛

 الوصفيةينـبغي وضع وحفظ نظم البيانات اليت تسهل وصول املستعملني إىل النواتج والبيانات               ) ز( 
 باملناخ، مبا يف ذلك البيانات الرئيسية املتعلقة بالتحليل اآلجل؛والبيانات األولية املتعلقة 

 املشتغلة اليت تستويف شروط املعايرة والثبات املبينة األساسيةينبغي احلفاظ على استخدام األدوات  ) ح( 
 ؛ةدماخل ُسحبت منة على سواتل أعاله ألطول مدة ممكنة، حىت عندما تكون تلك األدوات مركبَّ

لقياسات الساتلية، وذلك عن طريق األنشطة املُكمِّل ل ي املوقعاألساسيغي احلفاظ على الرصد ينب ) ط( 
 والتعاون املالئمني؛

ينـبغي حتديد األخطاء العشوائية والفروق املرتبطة بالزمن اليت حتدث خالل الرصد الساتلي ويف            ) ي( 
 .النواتج املستمدة منه
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 ٤التذييل 

 املراكز الدولية للبيانات

وستضاف  .أنشـئت مراكز دولية للبيانات خلدمة العديد من شبكات ونظم املتغريات املناخية األساسية             
وحتتفظ أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بقائمة حالية جبميع املراكز الدولية . مراكـز أخـرى مـع مرور الوقت     

 .قائمة جبهات االتصال احلالية يف تلك املراكز بالنظام العاملي ملراقبة املناخ، إىل جانب ذات الصلةللبيانات 

  جمال الغالف اجلوي- مراكز وحمفوظات البيانات على الصعيد الدويل -٨اجلدول 

 الشبكة أو النظام مراكز وحمفوظات البيانات على الصعيد الدويل هيئات التنسيق

 الغالف اجلوي السطحي

فـريق اخلرباء املعين برصد     
 الغـالف اجلوي لألغراض   
املناخـية، وجلـنة النظم    

  األساسية         

دائرة األرصاد اجلوية   (مركـز الرصد التابع لشبكة الرصد السطحي        
 ،) والوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية،األملانية

املركز الوطين  (مركـز التحلـيل الـتابع لشبكة الرصد السطحي          و
 ،)هاديل الواليات املتحدة األمريكية، مركز -للبيانات املناخية 

، )املركز العاملي للبيانات بآشفيل (حمفوظات شبكة الرصد السطحي     و
جلنة النظم  /املراكـز الـرائدة يف إطـار النظام العاملي ملراقبة املناخ          و

الوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية واملركز الوطين للبيانات   (األساسـية   
 ،) الواليات املتحدة، وغريمها-املناخية 

 ملناخيات التهطال املوجود مقره بدائرة األرصاد       املركـز العـاملي   و
 اجلوية األملانية 

شـبكة الرصـد السطحي     
الــتابعة للــنظام العــاملي 

شبكة الرصد  (ملراقبة املناخ   
 )السطحي

لعوامل املناخية السطحية ساعة بساعة لرصد اقاعدة البيانات املتكاملة  جلنة النظم األساسية
 ، )فيلاملركز العاملي للبيانات بآش(

 ) دائرة األرصاد اجلوية األملانية(املركز العاملي ملناخيات التهطال و

الشـبكة الشـاملة للنظام     
ج ـبرنام/دـللرص العاملي

املراقـبة العاملية للطقس،    
 بأكملها

جلـنة عـلم املناخ، وجلنة      
ــية، ــنظم األساسـ الـ

  والرابطات اإلقليمية   

 العاملي للبيانات، مسؤولية وطنية؛ تقدمي معلومات إىل املركز 

 ) دائرة األرصاد اجلوية األملانية(واملركز العاملي ملناخيات التهطال 

 دـالشبكات الوطنية للرص  
 السطحي

الربنامج العاملي للبحوث 
 املناخية

)املعهد االحتادي للتكنولوجيا بزيوريخ(املركز العاملي ملراقبة اإلشعاع  شــبكة قــياس اإلشــعاع 
 السطحي املرجعية 

بيانات اإلشعاع الشمسي    )سانت بترسربغ(املركز العاملي لبيانات اإلشعاع  نة علوم الغالف اجلويجل
 واحلصيلة اإلشعاعية
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 )تابع (٨اجلدول 

 الشبكة أو النظام مراكز وحمفوظات البيانات على الصعيد الدويل هيئات التنسيق

 الغالف اجلوي الُعلوي

فـريق اخلرباء املعين برصد     
جلوي لألغراض  الغـالف ا  

املناخــية وجلــنة الــنظم
  األساسية         

املركز األورويب  (مراكـز الرصد التابعة لشبكة رصد اهلواء الُعلوي         
 ،)للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى، ومركز هاديل

مركز هاديل،  (مراكـز التحليل التابعة لشبكة رصد اهلواء الُعلوي         و
 ،) الواليات املتحدة-واملركز الوطين للبيانات املناخية 

 ،)ركز العاملي للبيانات بآشفيلامل(حمفوظات شبكة رصد اهلواء الُعلوي و

جلنة النظم األساسية   /املركز الرائد التابع للنظام العاملي ملراقبة املناخ      و
 ) الواليات املتحدة-املركز الوطين للبيانات املناخية (

شبكة رصد اهلواء الُعلوي    
ي الــتابعة للــنظام العــامل

شبكة رصد  (ملراقبة املناخ   
 )اهلواء الُعلوي

 املراكز العاملية للنظم العاملية ملعاجلة البيانات والتنبؤ،  جلنة النظم األساسية

املتخصصة لألرصاد اجلوية اليت تشارك يف النظم       /واملراكـز اإلقليمية  
 العاملية ملعاجلة البيانات والتنبؤ، 

 واملركز العاملي للبيانات بآشفيل

بكة رصد اهلواء الُعلوي    ش
الــتابعة للــنظام العــاملي 

ة ـبرنامج املراقب / للرصد
 العاملية للطقس، بأكملها 

فـريق اخلرباء املعين برصد     
الغـالف اجلوي لألغراض    
املناخية، والربنامج العاملي  

 لبحوث املناخيةل      

مسابري لل األساسيةشبكة  ال )اقتراح(مراكز شبكة رصد اهلواء الُعلوي 
 عالية االرتفاع ال

 املراكز العاملية املشاركة يف النظم العاملية ملعاجلة البيانات والتنبؤ، جلنة النظم األساسية

املتخصصة لألرصاد اجلوية املشاركة يف النظم      /واملراكـز اإلقليمـية   
 العاملية ملعاجلة البيانات والتنبؤ، 

 واملركز العاملي للبيانات بآشفيل

قاط نظام الت (الطائـرات   
وترحيل بيانات الطائرات   

 )عرب السواتل، إخل

 ،املراكز العاملية املشاركة يف النظم العاملية ملعاجلة البيانات والتنبؤ جلنة النظم األساسية

املتخصصة لألرصاد اجلوية املشاركة يف النظم      /واملراكـز اإلقليمـية   
 ، ؤالعاملية ملعاجلة البيانات والتنب

 ت بآشفيلواملركز العاملي للبيانا

حتديد ) رادارات(شـبكة   
 السمات اجلوية
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 )تابع (٨اجلدول 

 الشبكة أو النظام مراكز  وحمفوظات البيانات على الصعيد الدويل هيئات التنسيق

  
الشـبكة األرضية ألجهزة    

ام ـالنظب  املتصلةستقبالاال
 العاملي لتحديد املواقع 

 التركيب الكيميائي للغالف اجلوي 

 ،)الوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية(املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة  وم الغالف اجلويجلنة عل
املخترب الوطين يف   (مركـز حتليل املعلومات املتعلقة بثاين أكسيد الكربون         

 )أوك ريدج

شـبكة رصد ثاين أكسيد     
الكـربون وامليثان التابعة    
لـربنامج املراقـبة العاملية     

 للغالف اجلوي

مصلحة (املركـز العاملي لبيانات األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي          ة علوم الغالف اجلويجلن
 ، )األرصاد اجلوية الكندية

 وحمفوظات شبكة استشعار تغري تركيب الغالف اجلوي،
 واملعهد النروجيي ألحباث اجلو،

وحمفوظـات بـيانات مسـابري األوزون التكميلية يف نصف الكرة           
 )ناسا(اجلنويب 

ة مســابري األوزون شــبك
لـربنامج املراقـبة العاملية     

املنظمة /للغـالف اجلـوي   
 ،العاملية لألرصاد اجلوية

شـبكة مراقـبة عامود     و
األوزون الـتابعة لربنامج    
املراقـبة العاملـية للغالف     

املـنظمة العاملية   /اجلـوي 
 لألرصاد اجلوية

 اجلوية، مقاييس اإلشعاعة الشـبكة اآللية لرصد اهلباء اجلوي، وشبك   جلنة علوم الغالف اجلوي
وشـبكة قـياس اإلشعاع السطحي املرجعية، ومراكز بيانات شبكة          

 املزودة مبرشحات زيادة الدقة التابعة لربنامج املراقبة مقاييس اإلشعاع
املركز (العاملية للغالف اجلوي، واملركز العاملي لبيانات اهلباء اجلوي         

 )املشترك للبحوث، إسربا

جلوي شـبكة رصـد اهلباء ا     
التابعة لربنامج املراقبة العاملية    

املنظمة العاملية  /للغالف اجلوي 
 لألرصاد اجلوية
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  اجملال البحري� مراكز وحمفوظات البيانات على الصعيد الدويل -٩اجلدول 

مراكز وحمفوظات البيانات على الصعيد الدويل هيئات التنسيق  الشبكة أو النظام
املنظمة العاملية لألرصاد اللجـنة الفنـية املشتركة بني     

اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات        
واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،        
وبرنامج جمموعة البيانات الدولية الشاملة للمحيطات     

  والغالف اجلوي         

 الواليات  -املركـز الوطـين للبيانات املناخية       
 املتحدة 

عائمـة السطحية   احملطـات ال  
 املنساقة 

اللجـنة الفنـية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد     
اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات        
واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،       

  ومواقع معنية باحمليطات      

 الواليات  -املركـز الوطـين للبيانات املناخية       
 املركز العاملي لقواعد بيانات احمليطاتاملتحدة، و

 احملطات العائمة الراسية

اللجـنة الفنـية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد     
اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات        
واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،        

طات وبرنامج جمموعة البيانات الدولية الشاملة للمحي     
شروع سفن الرصد الطوعي    والغـالف اجلـوي، وم    

           ألغراض باملناخ 

مركـز بـيانات مشروع سفن الرصد الطوعي        
 ،ألغراض املناخ

 الواليات  -واملركـز الوطـين للبيانات املناخية       
 املتحدة

 سفن الرصد الطوعي

اللجـنة الفنـية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد     
 الدولية احلكومية لعلوم احمليطات     اجلويـة واللجـنة   

واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،       
  والنظام العاملي لرصد مستوى سطح البحر      

املرصد الدائم ملعدل مستوى سطح البحر، خمترب       
 براودمان

مقايــيس الرصــد اآلجــل 
لـلمعدل الشهري والسنوي    

 للمد واجلزر 

بني املنظمة العاملية لألرصاد اللجـنة الفنـية املشتركة     
اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات        
واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،       

  والنظام العاملي لرصد مستوى سطح البحر       

مقايـيس الرصد اآلين للمد      مركز رصد مستوى البحر جبامعة هاواي
 واجلزر

الربنامج املعين  ومراكـز بـيانات نظـام آرغو،         ج آرغوالفريق العلمي لربنام
بتحديد البيانات اجململة اخلاصة باحلرارة وامللوحة      
عـلى الـنطاق العاملي، واملركز العاملي لقواعد        

 بيانات احمليطات

 عوامات آرغو

اللجـنة الفنـية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد     
وم احمليطات  اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعل      

واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،        
الـربنامج املعـين بـتحديد البيانات اجململة اخلاصة        و

  باحلرارة وامللوحة على النطاق العاملي        

الربنامج املعين بتحديد البيانات اجململة اخلاصة     
باحلـرارة وامللوحـة عـلى النطاق العاملي،        

 ات احمليطاتـلقواعد بيانواملركز العاملي 

 الرصــد املقطعــي املــتكرر
حرارة باسـتخدام مقـياس     

 ك لَستهُم

ون احمليطات،  ـفـريق التنسـيق الدويل املعين بل      
ام العاملي ملراقبة املناخ، والربنامج العاملي     ـوالنظ

  للبحوث املناخية        

املركـز العاملي لقواعد بيانات احمليطات، ومركز       
 ت املتعلقة بثاين أكسيد الكربون حتليل املعلوما

الرصــد املقطعــي املــتكرر 
 /يدروغرايفاهلــســح بامل
 قياسات الكربون و

اللجـنة الفنـية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد     
اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات        
 واملعنـية بعلـوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية،       

 ملراقـبة املناخ، والربنامج العاملي     والـنظام العـاملي   
  للبحوث املناخية         

 متغريات اجلليد البحري املركز الوطين لبيانات الثلج واجلليد

ئد ااملشروع الر (ال شـيء يف الوقت الراهن         كربون احمليطاترصداملشروع الدويل لتنسيق 
 )`لون األرض`

 لون احمليطات
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  اجملال البحري�بيانات على الصعيد الدويل  مراكز وحمفوظات ال-١٠اجلدول 

 هيئات التنسيق
مراكز وحمفوظات البيانات على الصعيد 

 الشبكة أو النظام الدويل

اجمللـس الـدويل للعلوم، واحتاد      
خدمـات حتليل البيانات الفلكية    

  واجليوفيزيائية             

املرصـد العـاملي لألهنار اجلليدية، واملركز       
 ت الثلج واجلليدالوطين لبيانا

الشـبكة العاملية لرصد األرض لألغراض      
 املتعلقة باألهنار اجلليدية

الشـبكة العاملية لرصد األرض لألغراض       )أ(مل حتدد جلنة اهليدرولوجيا 
 املتعلقة بالبحريات

ألراضي لرصد االرابطة الدولية 
 الدائمة التجمد

 املركز الوطين لبيانات الثلج واجلليد

 

ملية لرصد األرض لألغراض    الشـبكة العا  
 املتعلقة باألرض الدائمة التجّمد

الشـبكة العاملية لرصد األرض لألغراض       املركز العاملي لبيانات اجلريان السطحي  جلنة اهليدرولوجيا 
 املتعلقة باألهنار

 الواليات  -املركـز الوطـين للبيانات املناخية        جلنة النظم األساسية
 لبيانات الثلج واجلليداملتحدة، واملركز الوطين 

لنظام لالشبكة الشاملة   (الغطـاء الثلجي    
ــد ــاملي للرص ــبة /الع ــرنامج املراق ب

 )العاملية للطقس

 .جيري حتديد مسؤوليات مركز دويل للبيانات )أ( 

 ـ ـ ـ ـ ـ


