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مالحظة
التسميات المستخدمة في مطبوعات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وطريقة عرض المواد فيها ال تعني بأي حال من األحوال التعبير عن أي
رأي من جانب المنظمة ( (WMOفيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو فيما يتعلق بتعيين حدودها
أو تخومها.
كما أن ذكر شركات أو منتجات معينة ال يعني أن هذه الشركات أو المنتجات معتمدة أو موصى بها من المنظمة ( (WMOتفضيال لها على
سواها مما يماثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها.
والنتائج والتفسيرات واالستنتاجات التي يقدمها مؤلفون بعينهم في مطبوعات المنظمة ( )WMOتخص هؤالء المؤلفين وحدهم ،وال تعكس
بالضرورة آراء المنظمة ( )WMOأو أعضائها.
صدر هذا المطبوع دون تحرير رسمي.

ملخص تنفيذي
يهدف هذا التقرير إلى إطالع واضعي السياسات ،والمشرفين على شبكات الرصد والرصد الساتلي ،على حالة النظام
العالمي لرصد المناخ ،والتحسينات واإلنجازات التي حققها مؤخرا ،فضال عن ثغراته وأوجه قصوره.
لقد أنشئ النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSفي عام  1992للمساعدة في وضع وتنسيق نظام عالمي لرصد المناخ يدعم
في الوقت نفسه الفهم العلمي لتغير المناخ ،ووضع السياسات ،واإلعالم ،والتخطيط للتكيف وتخفيف اآلثار.
ويُ ِعد النظام ( )GCOSتقارير منتظمة عن حالة النظام (ما يسمى بتقارير "الحالة" أو "المالءمة") ويقدمها إلى اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( .)UNFCCوهذا التقرير هو الخامس من نوعه ،ويستعرض التطورات في نظام
الرصد منذ التقرير السابق الذي نشر في عام .)195-GCOS( 2015
وفي عام  ،2014ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( (IPCCأن األدلة على تغير المناخ قاطعة ،لذا أشير
في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ لعام  )2016 GCOS-IP, GCOS-200( 2016إلى أن تركيز النظام ()GCOS
يجب أن يتوسع إلى ما هو أبعد من المراقبة العلمية للمناخ ليشمل أيضا دعم السياسات والتخطيط .ونتج عن ذلك مجاال
عمل جديدان للنظام (.)GCOS
ويتناول المجال األول مدى جودة مراقبة الدورات المناخية العالمية 1.ومن خالل تقييم مدى جودة رصد المتغيرات
المناخية األساسية ( )ECVsلتلك الدورات المناخية بوجه عام ،حدد النظام ( )GCOSالثغرات وأوجه عدم االتساق في النظام
العالمي لرصد المناخ 2.وقد اعتمدت خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ لعام  )IP-GCOS 2016( 2016النهج الجديد
الذي ال ير ّكز فحسب على جودة متغير مناخي أساسي ( )ECVواحد ،بل يضع في االعتبار أيضا أن المتغيرات المناخية
األساسية ( )ECVsتُستخدم بشكل متزايد إلغالق الميزانيات العالمية أو القارية للطاقة والكربون والماء .ومن األهمية
بمكان فهم التغيرات في هذه الميزانيات وكيفية ترابطها .فعلى سبيل المثال ،تؤثر التغيرات في كمية المياه الموجودة في
مختلف مكونات نظام األرض تأثيرا مباشرا على إمكانية الحصول على مياه ذات نوعية جيدة ،وهي من االحتياجات
البشرية األساسية ،في حين أن التغيرات في دورة الطاقة تؤدي مباشرة إلى تأثيرات مثل موجات الحر األرضية
والمحيطية ،والهطول والجفاف المتطرفين .وتؤدي التغيرات في دورة الكربون مباشرة إلى تغييرات في دورة الطاقة
وتؤثر على األهداف المتعلقة باالنبعاثات .وبالتالي ،فإن فهم ورصد دورات األرض أمران مهمان لعلم المناخ ولتحديد
ومراقبة األهداف الرئيسية للسياسات المحددة في إطار اتفاق باريس.
أما مجال العمل الجديد الثاني للنظام ( )GCOSفهو يتناول الكيفية التي يمكن بها لنظام الرصد العالمي أن يدعم التكيف.
وتشكل البيانات المناخية التي يوفرها نظام رصد عالمي عنصرا أساسيا في تقديم النواتج والمعلومات الالزمة للتكيف.
وتوفر نواتج البيانات المستمدة من مراقبة المناخ ،إلى جانب التنبؤات المناخية المتولدة من نموذج مناخي عالمي والتي
جرى تقليص نطاقها إلى المستويين اإلقليمي والوطني ،معلومات مناخية على نطاقات مكانية وزمنية متعددة تفي بمتطلبات
التكيف .وعلى الصعيد العالمي ،يمكن استخدام الرصدات الستعراض التقدم الجماعي الذي تحرزه جميع البلدان في مجال
التكيف .ويضمن التنسيق الدولي للنظام ( )GCOSتوافر وإتاحة بيانات مناخية عالمية عالية الجودة ،مما يوفر دعما أساسيا
للتكيف.
ويتطلب تأمين نظم الرصد الالزمة لمراقبة نظام األرض ككل على المدى الطويل وتوسيع نطاق هذه النظم ،قدرا كبيرا
من الجهد والتعاون على جميع المستويات ،بما يشمل المنظمات الدولية والوكاالت الوطنية واألوساط العلمية .وتُنفّذ
عمليات الرصد المناخي المنهجية التي يدعمها ويستعرضها النظام ( )GCOSمن خالل المنظمة ( ،)WMOوالنظام العالمي
لرصد المحيطات ( ،)GOOSوالفريق العامل المشترك المعني بالمناخ ( )WGClimateالتابع للجنة المعنية بسواتل رصد
األرض ( ،)CEOSوفريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ( ،)CGMSومجموعة واسعة من الشركاء اآلخرين والمنظمات
المعنية.

1

ينظر النظام ( )GCOSفي دورتي المياه والكربون ورصيد الطاقة ،ولكن ثمة دورات أخرى هامة لنظام األرض (مثل دورة
النيتروجين) من شأنها أن تتأثر بتغير المناخ وباألنشطة البشرية.

2

المتغيّر المناخي األساسي ( )ECVعبارة عن متغيّر فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي أو عن مجموعة من المتغيّرات المترابطة
التي تساهم بصورة رئيسية في تحديد خصائص مناخ األرض.
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النهج المتبع
ُ
فريق صياغة اإلشراف على كتابة هذا التقرير ،في حين قام خبراء من األفرقة الثالثة التابعة للنظام ( )GCOSبتوفير
تولّى
3
المعلومات الفنية والتقييمات .وقد عيّن كل فريق "مشرفين على المتغيرات المناخية األساسية ( ")ECVلمراقبة أداء نظام
الرصد فيما يتعلق بمتغيرات مناخية أساسية ( )ECVsمحددة .وبالمثل ،تم تعيين خبراء لتقديم تقارير عن كل إجراء من
اإلجراءات المتعلقة بخطة التنفيذ لعام ( 2016إجراءات خطة التنفيذ) .وخضعت جميع التقييمات لعمليات استعراض داخلية
وخارجية .واستُعرض التقرير بأكمله علنا وقد ورد أكثر من  500تعليق عليه .وأخيرا ،وافق فريق الصياغة واللجنة
التوجيهية للنظام ( )GCOSعلى التقرير.
الفوائد
الدعم المتواصل والطويل األجل لنظام عالمي للرصد المناخي ،سواء أكان موقعيا أم ساتليا ،له فوائد كثيرة .ويمكن لجميع
البلدان أن تستفيد من مخرجات النماذج والتنبؤات والتوقعات العالمية التي تدعمها عمليات الرصد المناخي العالمية.
وتستخدم نظم اإلنذار الطارئ نماذج ورصدات محلية مض ّمنة في نظام نمذجة عالمي ،في حين ما تُستخدم في التخطيط
في أغلب األحيان نماذج ّ
مقلصة من النتائج العالمية .وتستند السياسات المتصلة بالمناخ إلى البيانات :فاتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCهي عبارة عن عملية قائمة على العلم تستخدم ما أجرته الهيئة ( )IPCCمن
تقييمات لحالة المناخ استنادا إلى عمليات الرصد المناخية ،فضال عن التقارير القائمة على الرصد التي تتعلق بحالة المناخ.
اإلنجازات
منذ نشر خطة تنفيذ النظام ( )GCOSلعام  ،2016تم إحراز تقدم كبير في العديد من المجاالت المتصلة بنظام رصد مناخ
األرض ،وينبغي الحفاظ على هذا الجهد ودعمه بتمويل مستدام وطويل األجل وكاف .وتشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

3

4

•

تحسنت عمليات الرصد الساتلية من حيث التغطيتين المكانية والزمانية ومن حيث المتغيرات المرصودة.
والبيانات الساتلية متاحة ومنظمة تنظيما جيدا 4.كما أن العديد من المتغيرات المناخية األساسية (،)ECVs
وال سيما المتغيرات المناخية األساسية األرضية مثل الغطاء األرضي ودليل كثافة الغطاء النباتي والجزء
الضئيل من اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي ( ،)FAPARمتاحة اآلن من السواتل التي توفر
تغطية شبه عالمية باستبانة جيدة.

•

تكفل المنظمة ( ،)WMOمن خالل أعضائها ممثلين في الشبكة العالمية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ( ،)NMHSsالمراقبة طويلة األجل الالزمة لكثير من المتغيرات ( ،)ECVsبفضل
الممارسات واألدوات المعمول بها .ويجري تبادل الكثير من هذه البيانات على الصعيد الدولي،
واستخدامها في دعم نمذجة الطقس والمناخ.

•

تحسنت عمليات رصد المتغيرات الجوية في العقد الماضي بفضل عمليات الرصد الموقعية الجديدة من
األرض ومن الطائرات التجارية.

•

تدار معظم الشبكات األرضية إدارة جيدة ،وتخضع المحفوظات إلشراف مالئم في مراكز البيانات ،مثل
المراكز الوطنية للمعلومات البيئية ( )NCEIالتي تستضيفها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
( )NOAAفي الواليات المتحدة؛ والمركز الوطني لبيانات الثلج والجليد ( )NSIDCفي الواليات المتحدة،
ومجموعة البيانات الدولية الشاملة عن المحيطات والغالف الجوي ( .)ICOADSكما يوفر مرفق كوبرنيكوس
لتغير المناخ ( )C3Sإمكانية الوصول إلى البيانات والنواتج المشتقة باإلضافة إلى أدوات استخدام البيانات.

فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية ( ،)AOPCوفريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض
المناخية ( ،)OOPCوفريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية (.)TOPC
انظر على سبيل المثال قائمة المتغيرات المناخية األساسية

(/https://climatemonitoring.info/ecvinventory :)ECV
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•

يعمل النظام ( )GCOSوالمنظمة ( )WMOمعا اآلن إلنشاء شبكة مرجعية تعنى برصد الغالف الجوي
واألحوال الجوية على سطح األرض ،وستمثّل هذه الشبكة المقابل السطحي لشبكة الهواء العلوي
المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ (.)GRUAN

•

تعمل أوساط رصد المحيطات على هيكلة عمليات رصد المحيطات في نظام رصد مالئم للغرض المنشود،
مع إبرام اتفاقات بشأن أفضل الممارسات في مجالي الرصد ووضع المعايير المتعلقة بالبيانات والبيانات
الشرحية.

•

اتخذ قرار بتوسيع نطاق برنامج صفيفة األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الحقيقي ( )ARGOليشمل
العمود المائي الكامل والجليد الموجود تحت سطح البحر ،بما في ذلك المتغيرات البيولوجية الجغرافية
الكيميائية .وهذه القياسات دون السطحية بالغة األهمية لرصد النظام المناخي والتنبؤ به.

•

أسهمت االبتكارات التكنولوجية في توسيع نظام رصد المحيطات وزيادة قدرته ،وال سيما مع إعداد منصات
مستقلة وأجهزة استشعار مناسبة لمجموعة من المتغيرات (.)ECVs

االستدامة
استمرارية بعض عمليات الرصد الساتلية على المدى الطويل ليست مضمونة .ومع أن عمليات الرصد الساتلية كانت
ناجحة جدا ،فال تزال هناك ثغرات:
•

من غير المقرر القيام بأي بعثة متابعة للساتل ( Aeolusمنحنيات تغير سرعة الرياح).

•

س ُحب والليدار على متن السواتل البحثية.
ليس هناك ما يكفُل استمرارية أجهزة رادار ال ُ

•

ليس من المقرر سوى اإلبقاء على مسبار حافة واحد يتميز بقدرات مماثلة لمسبار الحافة بالموجات
الصغرية ( )MLSالموجود على الساتل  .Auraويوفر مسبار الحافة بالموجات الصغرية ( )MLSيوميا
تغطية شبه عالمية للمرتسمات الرأسية ألبخرة المياه من الطبقة العليا للتروبوسفير عبر الميزوسفير،
ولكنه تجاوز اآلن أمد بقائه المتوقع.

•

ال يزال قياس ارتفاع مستوى الميل يمثل مشكلة نظرا إلى تحليق ساتلين بحثيين فقط (2-CryoSAT
و .)2-ICESatوفي المستقبل ،ستقوم بعثتان أوروبيتان ،هما بعثة كوبرنيكوس لقياس ارتفاع الجليد والثلوج
القطبية وتضاريسها ( )CRISTALوبعثة كوبرنيكوس لقياس اإلشعاعات الصغرية التصويري (،)CIMR
بتوسيع قدرات المراقبة التشغيلية حتى أواخر العشرينات من القرن الحادي والعشرين (إذا تأكد ذلك).
وفي المستقبل ،يمكن تحسين بيانات مقياس االرتفاع الخاصة بساتلي  3A/B-Sentinelلتشمل الجليد
البحري.

•

رصد سمك الجليد البحري عند خطوط العرض العليا مهدد (عندما يتوقف الساتالن  2-CryoSatو 2-ICESatأو
الساتل  ،SMOSعن العمل بسبب رقة الجليد < 50سم) وقد تحدث فجوة إذا تأخرت بعثة .CRISTAL

التمويل المستدام الزم لعمليات الرصد الموقعية .وفي حين قُ ّدِم تمويل طويل األجل للعديد من عمليات رصد الغالف
الجويّ ،
فإن معظم عمليات الرصد المحيطية واألرضية يتم دعمها من خالل تمويل البحوث القصيرة األجل ،الذي ال
يتخطى أمده عموما أكثر من بضع سنوات ،مما يعرض للخطر تطوير سجالت طويلة األجل .وينطبق هذا بشكل خاص
على البارامترات التي ال تُراقب تقليديا من أجل التنبؤ بالطقس .وبما أن عمليات الرصد هذه تنفذها مجموعة كبيرة من
الجهات الفاعلة ،فإن نظام الرصد المناخي يحتاج إلى دعم مالي مناسب ليكون فعاال وناجعا ،وال غنى عن هيئات التنسيق
لتحقيق ذلك.
العديد من المشاريع التي كان يمكن نجاحها لم تؤد إلى تحسينات مستدامة على المدى الطويل .من الرسائل الواضحة
التي قدمتها حلقات العمل اإلقليمية للنظام (ّ )GCOS
أن معظم المشاريع في البلدان النامية التي تشتمل على عنصر مكرس
للرصد لم تؤد إلى تحسينات مستدامة طويلة األجل في قدرة هذه البلدان على الرصد بسبب نقص الموارد والتخطيط .وثمة
حاجة إلى حلول أكثر استدامة مثل اقتراح إنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية ( )GBONومرفق تمويل الرصد المنهجي
( )SOFFالتابعين للمنظمة ( ،)WMOويجري تناول ذلك بمزيد من التفصيل أدناه.
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الثغرات في التغطية الجغرافية
ال تزال هناك ثغرات في التغطية العالمية لعمليات الرصد الموقعية.
وقد اتسمت عمليات الرصد الموقعية لجميع المتغيرات المناخية األساسية ( )ECVsتقريبا بقصور دائم في مناطق معينة،
وبخاصة في أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والمحيط الجنوبي والمناطق المكسوة بالجليد ،وهذا
الوضع لم يتحسن منذ صدور تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ لعام (GCOS-195( 2015
وبحثت حلقات العمل اإلقليمية الثالث للنظام ( )GCOSالتي ُعقدت في أوغندا وبليز وفيجي في األسباب التي تجعل
بعض المناطق تواجه مشاكل تحول دون قيامها بعمليات رصد كافية 5.وتشمل تلك المسائل ما يلي:
•

بالنسبة للدول الصغيرة (مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSوالدول الجزرية الصغيرة النامية
في منطقة المحيط الهادئ ( ،))PSIDSقد تتجاوز تكاليف عمليات الرصد بدرجة كبيرة الموارد المتاحة
على الصعيد الوطني ،وتشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي اإلجمالي (.)GDP

•

عدم التخطيط للنفقات المتوقعة (مثل الصيانة ،واستبدال المعدات ،والمستهلكات).

•

نقص الموظفين المدربين وقلة استبقاء الموظفين.

•

قلة فهم الفوائد الوطنية لعمليات الرصد :إسهامها في التأهب للكوارث ،والتخطيط للتكيف ،وغير ذلك من
الخدمات المناخية.

وعالوة على ذلك ،ثمة صعوبات فنية في صيانة الرصد التشغيلي في المناطق النائية والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.
وقد اعتمد مؤتمر المنظمة ( )WMOفي عام  2019مفهوم شبكة الرصد األساسي العالمية ( ،)GBONوالذي ،إذا تم تنفيذه
بالكامل ،سيوفر عمليات رصد أساسية للتنبؤ العددي العالمي بالطقس ( )NWPوإعادة التحليل ،تشمل بعض المتغيرات
( .)ECVsوتعمل المنظمة ( )WMOحاليا على إنشاء مرفق تمويل للرصد المنهجي ( )SOFFمن شأنه أن يوفر الدعم المالي
والفني إلقامة وتشغيل شبكة الرصد األساسي العالمية ( )GBONلألعضاء الذين ما كانوا ليتمكنوا من إقامة هذه الشبكة لوال
ذلك .ويتطلب تحويل الشبكة ( )GBONوالمرفق ( )SOFFمن مفهومين إلى واقع تشغيلي جهودا ودعما من جميع
األطراف.
وعالجت آلية التعاون التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( )GCMبعض المشاكل المتصلة بتشغيل الشبكة الموقعية .وفي
حين أن تأثير اآللية ( )GCMعلى مستوى المحطات أو على المستوى الوطني يمكن أن يكون كبيرا ،فإن التمويل المتاح
لآللية ( )GCMال يسمح إال بمساعدة عدد قليل من البلدان .وإذا ما ُم ّول المرفق ( )SOFFعلى المستوى المتوخى وعلى
أساس مستدام ،فإنه سيؤدي إلى تحسينات عالمية ،ولكنه ال يتناول سوى عدد قليل من المتغيرات ( .)ECVsوال تزال
الحاجة قائمة إلى دعم ما تبقى من عمليات رصد المتغيرات ( )ECVsفي الموقع.
ال تزال توجد ثغرات كبيرة في عمليات رصد المحيطات .فالقياسات دون السطحية بالغة األهمية لمراقبة النظام المناخي
والتنبؤ به .والقرار بتوسيع نطاق البرنامج ( )ARGOليشمل العمود المائي الكامل والجليد الموجود تحت سطح البحر ،بما
في ذلك المتغيرات البيولوجية الجغرافية الكيميائية ،من شأنه أن يم ِ ّكن من مواجهة هذا التحدي .ويلزم أخذ عينات على
نحو أكثر انتظاما من خالل رحالت المسح األوقيانوغرافية العالية الجودة وزيادة نشر منصات الرصد ،ال سيما على طول
الحدود القارية والمحيطات القطبية والبحار الحا ّفية .وينبغي مراقبة ظروف المحيطات التي تؤثر على فقدان الجليد من
غرينالند والقطب الجنوبي رصدا أفضل من أجل تحسين توقعات المعدالت المستقبلية لفقدان الجليد وارتفاع مستوى سطح
البحر .وال تزال عمليات الرصد الموقعية على الجليد تشكل تحديا بسبب الصعوبات اللوجستية .ومن الضروري تحسين
جودة وتغطية قياسات التدفق السطحي للحرارة والكربون والمياه العذبة وزخمها.

https://gcos.wmo.int/en/regional-workshops 5
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وتشمل الثغرات في عمليات الرصد الساتلية ما يلي:
•

أوزون الغالف السفلي (لتكملة التغطية السطحية المحدودة ولتحديد االتجاهات ذات األهمية اإلحصائية).

•

أداة تقيس خصائص الميثان ( )CH4الستراتوسفيرية على المستوى العالمي.

•

ثمة اختالل إقليمي في عمليات الرصد الساتلية .ففي المناطق الجبلية المرتفعة ،يع ّد الحصول على البيانات
الساتلية لعمليات الرصد في الغالف الجليدي ضعيفا .كما أن بعض المتغيرات ( )ECVsفي الغالف الجوي
في المناطق القطبية قلما تشملها تغطية السواتل أو ال تغطيها على اإلطالق.

اإلشراف على البيانات وأرشفتها والوصول إليها
من األهمية بمكان الحفاظ على سجل البيانات المناخية األساسية .يمكن دائما إعادة تحليل وإعادة إنشاء أو تحسين نواتج
أخرى ذات قيمة مضافة من سجالت البيانات األساسية .ولمعالجة تغير المناخ وفهمه ،يلزم الحفاظ على الدوام على أطول
سلسلة زمنية ممكنة .وليس لكل متغير ( (ECVمستودع بيانات عالمي معترف به (مثل مجموعة البيانات الدولية الشاملة
عن المحيطات والغالف الجوي ( ،)ICOADSحيث ُجمعت فيها كل البيانات المؤهلة تقريبا) .وحتى عندما يكون هناك
مستودع بيانات عالمي معترف به ،فإنه قد يكون غير مكتمل وغير مدعوم بشكل كاف .وينبغي أن تكون البيانات مفتوحة
ومتاحة مجانا لجميع المستخدمين .ويتطلب اإلشراف المناسب على البيانات وحفظها والوصول إليها تمويال كافيا ومستداما
وطويل األجل ،فضال عن توافر شروط تكفل اتباع نهج متسق فيما بين مراكز البيانات .وثمة حاجة إلى مبادئ محددة
بوضوح مثل مبادئ ( TRUSTمبادئ الشفافية والمسؤولية وتركيز المستخدمين واالستدامة والتكنولوجيا) ( Lin et al.,
 )2020ومبادئ ( FAIRمبادئ إمكانية العثور على البيانات والوصول إليها واستخدامها المتبادل وإعادة استخدامها)
( ،)Wilkinson et al., 2016وكذلك إلى خطط واضحة ومطبقة إلدارة البيانات ،وإلى مراجع للبيانات.
ويسمح إنقاذ البيانات من النسخ المطبوعة أو األشكال الرقمية العتيقة بتوسيع نطاق سالسل البيانات في الماضي ،ويحتاج
إلى تخطيط وتمويل كافيين مع إتاحة النتائج علنا ومجانا .وينبغي تقديم دعم مستمر لهذه األنشطة .وقد تساعد نهج جديدة،
بما في ذلك النهج القائمة على العلوم التشاركية والصفوف الدراسية ،إذا ما نشرت على نطاق واسع ،على تحقيق خطوات
الرقمنة على النطاق المطلوب.
االحتياجات والمتطلبات الجديدة المحددة منذ خطة التنفيذ لعام 2016
دعم اتفاق باريس
لدعم تحقيق أهداف اتفاق باريس ،يتعين على دوائر الرصد أن تعالج الفجوات المعرفية من خالل المتغيرات
المعرضة بشكل خاص آلثار تغير
التي تتبع الدورات الفيزيائية والكيميائية واألحيائية .وينبغي إيالء اهتمام للمجاالت
ّ
المناخ ،ولمدى نجاح متطلبات المتغيرات ( )ECVsفي تبيان النطاقات الزمنية والمكانية ذات الصلة .وتشمل تلك
المجاالت ما يلي:

()ECVs

•

التأثيرات التفاعلية المناخية المرتبطة بالتغيرات في استخدام /تغطية األراضي ،على سبيل المثال توقيت
وآثار إطالق الكربون المخزن في التربة الصقيعية القطبية الشمالية في مختلف نظم درجات الحرارة
والتثبيت (.)IPCC, 2018

•

تحسين فهم الكيفية التي يمكن بها لخيارات وسياسات التصدي أن تقلل أو تزيد من اآلثار األرضية
والمناخية المتتالية ،ال سيما فيما يتعلق بالتغيرات غير الخطية والتغيرات الحاسمة في النظم الطبيعية
والبشرية (التقرير الخاص بشأن تغيّر المناخ واألراضي .)IPCC, 2019a

•

الدوران االنقالبي في المحيطات عامل رئيسي يتحكم في تبادالت الحرارة والكربون مع الغالف الجوي،
وبالتالي المناخ العالمي ،ولكن ال توجد مقاييس مباشرة لذلك ،وال تتوافر سوى مؤشرات قليلة غير مباشرة
عن كيفية تغيره .وهذا موطن ضعف بالغ األهمية في عمليات الرصد المستمرة للمحيطات العالمية
(التقرير الخاص عن المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير .)IPCC, 2019b

•

نظرا لاللتزامات المتعلقة بخفض الكربون التي اقترحتها معظم البلدان ،تبرز الحاجة إلى تقييم كمي
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لتدفقات غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ من خالل قياسات تكوين الغالف الجوي .ومن
الضروري أيضا ضمان أن تدعم عمليات رصد المناخ العالمي التقييم الكمي لتأثير األنشطة البشرية على
تغير المناخ.
•

لعمليات الرصد المناخي دور رئيسي في التكيف ،وهو هدف رئيسي من أهداف اتفاق باريس.

دورات نظام األرض
في عام  ،2018بدأ النظام ( )GCOSإجراء تقييمات لرصيد الطاقة ولدورتي الكربون والمياه ،محددا الثغرات وأوجه عدم
االتساق المحتملة في نظم الرصد القائمة (  von Schuckmann et al., 2020; Dorigo et al., 2021; Crisp et al.,قيد
اإلعداد) .وتشمل اآلثار الرئيسية ما يلي:
•

عدم اليقين فيما يتعلق بدورة الطاقة اإلجمالية يرتبط أساسا بامتصاص المحيطات للحرارة ،وثمة حاجة في
هذا الصدد إلى الحفاظ على نظام متكامل لرصد المحيطات وتوسيع نطاقه.

•

أشد أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بتدفقات الطاقة يكمن في الهطول ،واحترار الغالف الجوي بالموجات
القصيرة ،والتدفقات المضطربة للحرارة المحسوسة والكامنة في المحيطات واليابسة .وتتناول أبحاث
جارية النظر في إمكانية إدخال تحسينات على قدرات قياس التدفقات ،ال سيما فوق المحيطات .وينبغي
االنتهاء من ذلك وتنفيذه في حال نجاحه.

•

عدم اليقين (التقلبية بين السنوات) فيما يتعلق بميزانية الكربون اإلجمالية يرتبط أساسا بتدفق الكربون من
استخدام األراضي وامتصاصه في المحيطات واليابسة .وأوجه عدم اليقين هذه تدعو للقلق ألنها تشير إلى
أن نظم الرصد الحالية لدينا ال تزال تفتقر إلى الدقة المطلوبة لرصد هذه االتجاهات سنويا بشكل مالئم من
أجل توجيه األطراف نحو التخفيضات الضرورية لالنبعاثات لتحقيق هدف درجة الحرارة المنصوص
عليه في اتفاق باريس .وسيتطلب ذلك تحسينات في الرصد ،ال سيما في المحيط الجنوبي وفي الغالف
الجوي فوق اليابسة .وينبغي أن تُك َّمل عمليات الرصد الساتلية بزيادة كبيرة في عمليات الرصد الموقعي
لغازات االحتباس الحراري ( )GHGsمع إيالء اهتمام خاص لتحسين عمليات الرصد حول المناطق
الحضرية.

•

أشد أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بدورة المياه يكمن في التدفقات التبخرية فوق اليابسة (بما يشمل المناطق
القطبية) والمحيطات ،والهطول فوق المحيطات والجبال .وهناك حاجة إلى قياس المتغيرات الرئيسية
لتحديد التدفقات التبخرية من أجل تحسين إغالق ميزانية المياه فوق المناطق المدارية .وثمة حاجة أيضا
إلى بعثة لقياس الثلوج من أجل تحسين ضبط هيدرولوجيا األراضي الباردة.

•

يجري العمل لجعل تخزين المياه األرضية متغيرا جديدا من المتغيرات (( )ECVرصد ،ساتلي ،بقياس
الجاذبية) .وسوف يساعد ذلك في تحديد األثر الصافي للتغيرات في المناخ ،واالستخدام البشري للمياه،
وغير ذلك من اآلثار الهيدرولوجية على الميزان المائي القاري ،ويساعد على إغالق الرصيد المائي
األرضي .كما سيدعم هذا دراسات التكيف لتحديد البقع الساخنة للتغيرات في دورة المياه وتقييم شدة
الجفاف.

التكيف والظواهر المتطرفة
لقد بدأ النظام ( )GCOSدراسة التكيف ولكنه لم ينته بعد من هذا العمل .ويتصل العديد من المسائل الرئيسية التي يتناولها
التكيف ،مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر ،بالظواهر المتطرفة بدال من المتوسطات الطويلة األجل للمتغيرات
( .)ECVsوينبغي أن تكون البيانات المرصودة ذات صلة بأوجه الضعف المحددة (مثل الناس أو الزراعة أو البنى
األساسية) بدال من أن تكون ذات صلة بالمتوسطات األوسع نطاقا .وبالتالي ،ينبغي في المستقبل إيالء االهتمام لرصد
الظواهر المتطرفة باستبانات مكانية وزمنية مناسبة لكل استخدام محدد .لذلك ،عند تعريف متطلبات المتغيرات ( ،)ECVقد
ال تكون القيم المنفردة للدقة واالستبانة كافية.
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وتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه نظرا إلى القدرات الحالية المتعلقة بالمتغيرات ( )ECVsونواتجها ،يمكن أن يوفر النظام
العالمي لرصد المناخ مؤشرات للتكيف يمكن استخدامها في عملية التقييم العالمي .وبعد تحسين طفيف للنواتج أو إدخال
نواتج جديدة ،يمكن استخدامها على المستوى الوطني إلضافة قيمة إلى خطط التكيف الوطنية ،من خالل تقييم المخاطر
وأوجه الضعف المناخية ،والمساعدة في تحديد خيارات التكيف وتنفيذها وفي إدارة ورصد وتقييم إجراءات التكيف.
الخطوات التالية
شهد النظام العالمي لرصد المناخ العديد من التحسينات الملحوظة منذ عام  .2015وقد أسهمت هذه التحسينات في تعزيز
فهم تغير المناخ وفي تحسين إعداد سياسات عامة والتخطيط للتكيف مع آثار هذا التغير والتخفيف منه.
وسيحال هذا التقرير إلى االتفاقية ( ،)UNFCCوالجهات المشاركة في رعاية النظام ( ،)GCOSوالمنظمة ( ،)WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( ،)IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ( )ISCللنظر
فيه .وستعقب ذلك ،في عام  ،2022خطة تنفيذ جديدة للنظام العالمي لرصد المناخ ستحدد المجاالت الرئيسية ذات األولوية
التي تحتاج إلى تحسين استنادا إلى النتائج التي نوقشت في هذا التقرير.
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