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V.03-89970  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
    باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف

 )اليونيسبيس الثالث(   األغراض السلمية 
  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   
   )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

   التقرير اخلتامي لفريق العمل املعين بالتنبؤات اجلوية واملناخية
   مقدمـة -أوال  

مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف           اعـتمد    -١
، ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩، املعقود يف فيينا من )اليونيسـبيس الثالـث  (األغـراض السـلمية     
 ووردت يف   )١(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : األلفية الفضائية "اإلعـالن املسـّمى     
 نــواة الســتراتيجية تــرمي إىل التصــدي للــتحديات العاملــية يف املســتقبل وتتضــمن ذلــك اإلعــالن

وأشـارت تلك االستراتيجية أيضا إىل أنه ينبغي اختاذ عدة          . محايـة بيـئة األرض وإدارة مواردهـا       
ــيدان        ــدويل يف م ــتعاون ال ــناخ بتوســيع ال ــالطقس وامل ــبؤ ب ــز التن ــري ذات صــلة، تشــمل تعزي تداب

 .اد اجلويةتطبيقات سواتل األرص
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   الوالية واخللفية    -ثانيا  
، ٢٠٠٠ديســـمرب / كــانون األول ٨ املـــؤرخ ٥٥/١٢٢عمــال بقــرار اجلمعـــية العامــة     -٢

نظـرت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الرابعة واألربعني، يف                
بني الدول األعضاء   والحظت اللجنة أن استقصاء أُجري      . تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث      

لـتحديد مسـتوى االهـتمام واألولويـة لكل اجراء من االجراءات اليت تشكل نواة لالستراتيجية                
ــربتغال       ــية يف املســتقبل، وأن ال ــتحديات العامل ــية إىل التصــدي لل ــنا والرام ــواردة يف إعــالن فيي ال

عاون الدويل يف   عرضـت أن تقـود فريق عمل لتعزيز التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل توسيع الت              
وعقد فريق العمل املعين بالتنبؤ بالطقس واملناخ، منذ        . مـيدان تطبـيقات سواتل األرصاد اجلوية      

تشـكيله، عـدة حلقـات عمـل واجـتماعات قدمـت فـيها الـدول األعضـاء معلومـات عن احلالة                      
زز التنبؤ  الراهـنة للـتعاون الدويل يف ميدان تطبيقات سواتل األرصاد اجلوية اليت من شأهنا أن تع               

وعقـدت حلقـات العمـل واالجـتماعات باالقـتران بالدورات السنوية للجنة             . بـالطقس واملـناخ   
ــية  ــتها الفرعــية العلمــية والتقن ــة    . وللجن ــة، وهــي وكال وقدمــت املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي

 إىل متخصصـة تابعـة لألمـم املـتحدة معنـية باألرصـاد اجلوية واهليدرولوجيا العملياتية، املساعدة         
 .فريق العمل، ووافقت مؤخرا على أن تتشارك مع الربتغال يف قيادته

واتفــق فــريق العمــل عــلى أنــه، لكــي يفــي بواليــته، ينــبغي أن يســتعرض نظــم الرصــد     -٣
ــنظم      ــيا، مبــا يف ذلــك خدمــات الوصــول إىل املعلومــات وتعمــيمها؛ وال الســاتلية املوجــودة حال

مــه مــن مســامهات يف اإلنــذار املــبكر بــأحوال الطقــس  احلالــية للتنــبؤ بــالطقس واملــناخ ومــا تقد
والحظ فريق العمل أن أنشطته ستتداخل      . الشـديدة األثـر ورصـدها؛ وآلـيات الـتعاون الـدويل           

مـع أنشـطة عـدد مـن أفـرقة العمـل األخـرى، مـنها فـريق العمـل الـذي أُنشـئ لتنفيذ التوصيات              
غري . لطبيعية واإلغاثة والوقاية منها   بإقامـة نظام عاملي متكامل إلدارة جهود ختفيف الكوارث ا         

أن الفـريق العـامل رأى أن التداخل ال ميكن تفاديه، ولكنه مالئم لصوغ توصيات تآزرية تفيد                 
 .الدول األعضاء

  
   نظم الرصد احلالية واملستقبلية    -ثالثا  

أجـــرى فـــريق العمـــل املعـــين بالتنـــبؤ بـــالطقس واملـــناخ تقيـــيما لـــنظم الرصـــد احلالـــية   -٤
والحـظ، عـلى وجـه اخلصـوص، أن أوسـاط األرصاد اجلوية والتخصصات البيئية               . سـتقبلية وامل

ــلم            ــيا وع ــاملي واهليدرولوج ــتغري الع ــك دراســات ال ــا يف ذل ــناخ، مب ــلم امل ــثل ع ــا، م ــبطة هب املرت
احملــيطات، يف مجــيع أحنــاء العــامل، تســتطيع اآلن أن تســتفيد مــن ثــروة مــن بــيانات ومنــتجات     
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وساتل الرصد . فرها سواتل رصد بيئي مهّيأة خصيصا ورفيعة التطور  وخدمـات الرصـد اليت تو     
وســاتل األرصــاد . البيــئي هــو ســاتل اصــطناعي لرصــد األرض يوفــر بــيانات عــن نظــام األرض 

وهـناك عدة عوامل جتعل     . اجلويـة هـو نـوع مـن السـواتل البيئـية يوفـر بـيانات األرصـاد اجلويـة                   
ومن . قارنة بالبيانات املستمدة من املصادر األخرى     بـيانات السـواتل البيئـية فـريدة من نوعها م          

 :املفيد ذكر بضعة من أهم تلك العوامل

يسـتطيع السـاتل البيـئي، بفضـل علـو نقطة استشرافه واتساع جمال رؤيته، أن                 )أ( 
يوفـر بانـتظام بـيانات مـن مـناطق يف الكـرة األرضـية ال تـتوفر سـوى معلومات رصدية تقليدية                    

 قليلة للغاية عنها؛

ميســح الســاتل البيــئي الغــالف اجلــوي عــلى جمــال واســع مــن مســتوى ارتفــاع  )ب( 
 الساتل، وتتسىن رؤية املعامل البيئية الواسعة النطاق يف مشهد واحد؛

أن قـدرة سـواتل معينة على رؤية جزء كبري من الغالف اجلوي رؤية مستمرة         )ج( 
هــر اجلويــة القصــرية األمــد مــن الفضــاء جتعــل تلــك الســواتل مناســبة بوجــه خــاص لرصــد الظوا

 واإلنذار هبا؛

أن نظـم االتصـاالت املـتطورة الـيت صـممت كجـزء ال يـتجزأ مـن تكنولوجيا                    )د( 
السـواتل تتـيح بـث البـيانات السـريع مـن السـاتل، أو بـثها للمسـتعملني العملياتيني من حمطات                      

 .أوتوماتية موجودة على األرض ويف الغالف اجلوي

 يف تصـــميم ســـواتل األرصـــاد اجلويـــة بغـــية توفـــري البـــيانات  وهـــذه العوامـــل مضـــّمنة -٥
 :واملنتجات واخلدمات من خالل ثالث وظائف رئيسية هي

االستشـعار عـن بعد لإلشعاع الطيفي، الذي ميكن حتويله إىل قياسات أرصاد              )أ( 
جويـة مـثل الغطـاء السـحايب، ومـتجهات حـركة السـحاب، ودرجـة حـرارة السطح، ومقاطع                    

ــيد والغطــاء     رأســية لدرجــة   ــه، مــثل األوزون واجلل ــته ومكّونات حــرارة الغــالف اجلــوي ورطوب
 الثلجي، وقياسات اشعاعية شىت؛

مجـع البـيانات مـن أجهـزة استشعار موقعية قائمة على منصات بعيدة ثابتة أو                 )ب( 
 متحركة موجودة على سطح األرض أو يف الغالف اجلوي؛

ء الســحايب ومعلومــات األرصــاد  البــث املباشــر مــن أجــل توفــري صــور الغطــا    )د( 
 .اجلوية األخرى للمستعملني عن طريق حمطة بث مباشر يديرها املستعملون
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ــن صــواريخ           -٦ ــل م ــن الســواتل، ب ــن الفضــاء م ــألرض م ــلى أول صــور ل ومل حيصــل ع
وبقــي احلــال عــلى ذلــك إىل أن  . عســكرية حمّولــة خلدمــة ذلــك الغــرض يف أوائــل اخلمســينات  

ــتحدة   ــات امل ــية يف أطلقــت الوالي ــريل / نيســان١ األمريك ــزي   ١٩٦٠أب  أول ســاتل رصــد تلف
، وبــدأ يف بــث صــور أساســية، ولكــن بالغــة   ١-باألشــعة دون احلمــراء، وهــو الســاتل تــريوس 

وكـان ذلـك السـاتل إثـباتا فعـاال جلـدوى الفكـرة، إىل حد جعل الواليات                  . الفـائدة، للسـحب   
ة من السواتل القطبية العملياتية      أول سـاتل من سلسلة طويل      ١٩٦٦املـتحدة تطلـق حبلـول عـام         

ــة    ــاد اجلويـ ــألرض ولألرصـ ــبة لـ ــتة بالنسـ ــواتلها الثابـ ــام . وأول سـ ــاد  ١٩٦٩ويف عـ ــق احتـ  أطلـ
ويف عام  . اجلمهوريـات السـوفياتية االشـتراكية السـابق أول سـاتل مـن سلسـلة سـواتله القطبـية                  

اد جوية ثابتني   سـاتلي أرصـ   ) اإليسـا ( أطلقـت أيضـا الـيابان ووكالـة الفضـاء األوروبـية              ١٩٧٧
 عاما من أول جتربة عملية      ١٨وهكذا أُنشئت، يف غضون     . بالنسـبة لـألرض وقامـتا بتشغيلهما      

، مـنظومة سواتل أرصاد جوية كاملة التشغيل تتيح تغطية منتظمة ملعظم أرجاء            ١-هـي تـريوس   
كلفة وكـان الـتطور السريع هلذه املنظومة اجلديدة الباهظة الت  . كوكـب األرض لـتوفري البـيانات     

. تطـورا مل يسـبق له مثـيل، ويـدل عـلى مـا للسـواتل من قيمة هائلة لألرصاد اجلوية وللمجتمع        
وبعـد حنـو أربعـة عقـود مـن الـتقاط أول صـور لألرض من الفضاء ما زالت تصمم وتنفذ نظم                       

 .جديدة، تدل على االهتمام املستمر والدينامي هبذا املصدر الفريد للبيانات البيئية

ــدرة  -٧ ــل ق ــنظم      وجتع ــة مســتمرة ل ــتة بالنســبة إىل األرض عــلى اتاحــة رؤي  الســواتل الثاب
وحــىت . الطقــس تلــك الســواتل ذات قــيمة بالغــة يف مــتابعة تلــك الظواهــر وتطورهــا وتالشــيها 

ــيفة، الــيت ال تعمــر أكــثر مــن بضــع        ــرعدية العن األحــداث القصــرية األجــل، مــثل العواصــف ال
ها األوىل وتقدمي اإلنذارات املالئمة سريعا إىل   سـاعات، ميكـن الـتعرف علـيها بنجاح يف مراحل          

وهلــذا الســبب كانــت قــدرة . عامــة اجلمهــور مبوعــد ومــنطقة الــتأثري األقصــى لــتلك األحــداث 
املركــبات الفضــائية الثابـــتة بالنســبة إىل األرض عـــلى توفــري اإلنــذارات هـــي املــربر الرئيســـي       

 ماء، وحىت املناطق الربية حتتوي   يف املائـة مـن سـطح األرض هـي          ٧١ومبـا أن نسـبة      . إلطالقهـا 
عـلى مـناطق كـثرية قلـيلة السكان، فإن النظم الساتلية ذات املدار القطيب توفر البيانات الالزمة                  

وتسـتطيع املركبة الفضائية اليت     . للـتعويض عـن جوانـب القصـور يف شـبكات الرصـد التقلـيدية              
 أرجاء الكرة األرضية خالل حتلـق يف مـدار قريـب من القطبني أن حتصل على بيانات من مجيع       

وهلذه األسباب فإن السواتل ذات املدار القطيب تستخدم أساسا         . سلسـلة مـن الدورات املتتابعة     
قياسات ) ب(بيانات عن احلالة اليومية للغطاء السحايب العاملي؛ و       ) أ: (للحصـول عـلى مـا يلي      

رة وخبــار املــاء يف كمــية دقــيقة لدرجــة حــرارة ســطح األرض وللــتغاير العمــودي لدرجــة احلــرا 
وهــناك مــزية واضــحة يف تلقــي البــيانات العاملــية الــيت حيصــل علــيها بواســطة   . الغــالف اجلــوي

 .جمموعة واحدة من أجهزة االستشعار الرصدية



 

5  
 

A/AC.105/C.1/L.269

ــيكا       -٨ ــد خصــائص كينيمات ــية أساســا إىل حتدي ويهــدف اجلــيل احلــايل مــن الســواتل البيئ
 مت الـربهان العمـلي عـلى القـدرة على حتقيق            وقـد . ودينامـيكا دوران اهلـواء يف الغـالف اجلـوي         

وتشكل هذه القدرة اآلن    . ١٩٧٩هـذه األهداف يف جتربة الطقس العاملية اليت أجريت يف عام            
. جـزءا مـن العملـيات العاملـية للمراقـبة العاملـية للطقـس الـتابعة للمـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                    

يت تشكل جزءا من نظام املراقبة العاملي التابع لنظام         وتنـتج الشبكة احلالية من السواتل البيئية، ال       
وتتحصل أكثر من . املراقـبة العاملـية للطقـس، معلومـات منتظمة عن الطقس يف الوقت احلقيقي         

 بلدا على هذه املعلومات عدة مرات يف اليوم، عن طريق البث املباشر             ١٢٥ حمطـة يف     ١ ٣٠٠
 .من سواتل األرصاد اجلوية

دث أكــرب وأهــم تغــيري مــنذ أوائــل التســعينات يف املراقــبة العاملــية     حــ٢٠٠٢ويف عــام  -٩
فقـد مت توسـيع املكـّون الفضـائي لـنظام املراقـبة العـاملي ليشـمل بعثات سواتل البحث               . للطقـس 

 أقر اجمللس التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ذلك  ٢٠٠١ويف عـام    . والـتطوير املالئمـة   
 عــدد مــن وكــاالت الفضــاء املعنــية بالبحــث والــتطوير بــإبالغ   قــام٢٠٠٢ويف عــام . التوســيع

املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة بالـتزام تلـك الوكـاالت باملشـاركة يف املكـّون الفضـائي لنظام                   
وعـلى وجـه اخلصـوص، فـإن كـالً مـن مجعية أكوا تريا، واملشروع التحضريي                 . املراقـبة العـاملي   

العملياتية القطبية، وكويك سكات، وبعثات قياس التهطال       للمـنظومة الوطنـية للسـواتل البيئـية         
بالواليـات املتحدة، وبعثة    ) ناسـا (يف العـامل، الـتابعة لـإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء                

، والساتل املتقدم الثاين    )اإليسا(سـاتل دراسـة البيـئة إنفيسـات الـتابعة لوكالة الفضاء األوروبية              
ــتابعة للوكالــة الوطنــية اليابانــية للتنمــية    لرصــد األرض وسلســلة بعــثات   رصــد الــتغري العــاملي ال

واحملمولة ) روسافيا كومسوس (الفضـائية، واألجهـزة البحثـية بوكالـة الفضـاء والطـريان الروسية              
 الـتابع للدائـرة االحتادية الروسية لألرصاد اجلوية         ١ن-٣م  -عـلى مـنت السـاتل العملـيايت متـيور         

اليت ستطلقها الوكالة   " أوشن"ذلـك احملمولـة على منت سلسلة سواتل         املائـية ورصـد البيـئة، وك      
وجتاوبا مع هذا   . يف املسـتقبل، تشـكل مجـيعها اآلن جـزءا مـن كوكبة سواتل البحث والتطوير               

ــاد مســؤوليات املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، اتفــق      ــبالغ األمهــية، واعــترافا بازدي التوســع ال
 دورهتـا الـرابعة واخلمسـني، عـلى انشاء برنامج فضائي للمنظمة        اجمللـس التنفـيذي للمـنظمة، يف      

وتقــرر أنــه ينــبغي أن يســتجيب نطــاق بــرنامج املــنظمة الفضــائي اجلديــد . عــلى ســبيل األولويــة
وغاياتـه وأهدافـه للـنمو اهلائل يف استخدام بيانات ومنتجات وخدمات السواتل البيئية يف اطار                

راقبة العاملي، الذي يشمل اآلن بعثات السواتل البيئية املالئمة        املكـّون الفضـائي املوّسـع لنظام امل       
وتنضــم كوكــبة ســواتل البحــث والــتطوير إىل كوكــبات الســواتل . اخلاصــة بالبحــث والــتطوير

 .الثابتة بالنسبة لألرض والسواتل القطبية املوجودة حاليا
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ض، اليت يتألف منها    ومـا زالـت سـواتل األرصـاد اجلويـة، القطبـية والثابتة بالنسبة لألر               -١٠
حالـيا املكـّون الفضـائي لـنظام املراقـبة العـاملي، تربهن على أهنا ذات قيمة ال تقدر بثمن لدوائر                      
اخلدمـات الوطنـية لألرصـاد اجلوية واهليدرولوجية املنضوية إىل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،              

ــري جمموعــة مــن اخلدمــات تشــمل التصــوير، والســرب       ــيانات  وذلــك مــن خــالل توف ، ومجــع الب
 كانـت كوكـبة السـواتل الفضـائية، إىل جانب سواتل البحث      ٢٠٠٢وخـالل عـام     . وتوزيعهـا 

ــتة بالنســبة إىل األرض    ــية والثاب ــية القطب ــتطوير، تشــتمل عــلى الســواتل التال الســاتل البيــئي : وال
 ١٥-، والسواتل نوا  ١٠-، والساتل غيوس  )٨-غـيوس  (٨-التشـغيلي الثابـت بالنسـبة لـألرض       

، اليت تقوم بتشغيلها الواليات املتحدة األمريكية؛ والساتل الثابت بالنسبة ١٧- ونـوا  ١٦-اونـو 
، الذي تقوم بتشغيله اليابان؛ وساتل األرصاد       (GMS-5) ٥-لـألرض املخصص لألرصاد اجلوية    

 ٢٠-٢-والســواتل ميتــيور. (GOMS N-1) ١ن-اجلويــة التشــغيلي الثابــت بالنســبة إىل األرض
ــيور ــ٢١-٢-ومتـ ــيور٥-٣-يور ومتـ ــي؛   ١ن-م- ومتـ ــاد الروسـ ــغيلها االحتـ ــوم بتشـ ــيت يقـ ، الـ

، اليت تقوم بتشغيلها املنظمة األوروبية      ٧- ومتيوسـات  ٦- ومتيوسـات  ٥-والسـواتل متيوسـات   
-يوان- وفيـنغ  ٢-بـاء -؛ والسـواتل فيـنغ يـوان      )يومتسـات (السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة         

- ونوا ١٦- ونوا ١٥-والسواتل نوا . لصني اليت تقوم بتشغيلها ا    ١-دال- وفينـيغ يوان   ١-جـيم 
ن، اليت - هـي أول سـواتل مـن سلسلة سواتل الرصد التلفزي باألشعة دون احلمراء تريوس          ١٧

تركـب عـلى متـنها وحـدة تـريوس العملياتـية املتقدمة للسرب العمودي، مبا فيها الوحدة املتقدمة         
د أطلقت الصني الساتل فق:  عـدة سواتل ٢٠٠٢وأطلقـت يف عـام   . للسـرب باملوجـات الصـغرية    

مــايو؛ وأطلقــت الدائــرة الوطنــية للســواتل والبــيانات واملعلومــات   / يف أيــار١-دال-فينــيغ يــون
بالواليــات املــتحدة ) نــوا(البيئــية، الــتابعة لــإلدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي  

ين مـن سواتل  يونـيه؛ وأطلقـت يومتسـات أول سـواتل اجلـيل الـثا        / يف حزيـران   ١٧-السـاتل نـوا   
 .٢٠٠٢أغسطس /، يف آبMSG-1متيوسات، وهو الساتل 

ــية لألرصــاد        -١١ ــتابعة للمــنظمة الدول ــنظم األساســية، ال ــريق العمــل أن جلــنة ال والحــظ ف
 رؤيـة لـلمكّون الفضـائي املقـبل لنظام املراقبة           ٢٠٠٢ديسـمرب   /اجلويـة، أقـرت يف كـانون األول       

 :العاملي، كما يلي
 

 :ية ثابتة بالنسبة لألرضستة سواتل تشغيل )أ( 

لألشــعة دون احلمــراء واألشــعة   (مجــيعها مــزودة مبصــّورة مــتعددة املطيافــية      ‘١‘ 
 ؛)املرئية

 ).لألشعة دون احلمراء(بعضها مزود مبسبار فائق املطيافية  ‘٢‘ 
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 :أربعة سواتل تشغيلية يف مدار منخفض حول األرض )ب( 
 ؛موّزعة على النحو األمثل من حيث الزمن ‘١‘ 

لــلموجات الصــغرية واألشــعة دون (مجـيعها مــزّودة مبصــّورة مــتعددة املطيافـية    ‘٢‘ 
 ؛)احلمراء واألشعة املرئية واألشعة فوق البنفسجية

 ؛)للموجات الصغرية(مجيعها مزّودة مبسبار  ‘٣‘ 

 ؛)لألشعة دون احلمراء(ثالثة منها مزّودة مبسبار فائق املطيافية  ‘٤‘ 

 جهزة لقياس احتجاب املوجات الالسلكية؛مجيعها مزّودة بأ ‘٥‘ 

 إثنان منها مزّودان مبقياس ارتفاع؛ ‘٦‘ 

ثالثـة مـنها مـزّودة بأجهزة الستشعار املوجات الصغرية باملسح املخروطي أو              ‘٧‘ 
 .لقياس التشتت

ــية لألرصــاد      )ج(  عــدد مــن ســواتل البحــث والــتطوير ختــدم أعضــاء املــنظمة الدول
 :اجلوية وتتألف من

 وكبة من السواتل الصغرية لقياس احتجاب املوجات الالسلكية؛ك ‘١‘ 

ــد املــدى      ‘٢‘  ســواتل يف مــدار أرضــي مــنخفض مــزّودة بأجهــزة للكشــف وحتدي
 للرياح؛) ليدار(بواسطة الضوء 

ــياس اإلجيــايب والســليب        ‘٣‘  ــزة الق ــزّودة بأجه ــدار أرضــي مــنخض م ســواتل يف م
 للتهطال باستشعار املوجات الصغرية؛

ــزّودة       ســو ‘٤‘  ــألرض، م ــتة بالنســبة ل ــنخفض وســواتل ثاب ــدار أرضــي م اتل يف م
 بقدرات متقدمة للمطيافية الفائقة؛

 سواتل ثابتة بالنسبة لألرض مزّودة بقدرة على كشف الربق؛ ‘٥‘ 

احــتماال، ســواتل ثابــتة بالنســبة لــألرض مــزّودة بأجهــزة استشــعار لــلموجات  ‘٦‘ 
 .الصغرية

 .لة واالستمرارية التشغيليةحتسني املعايرة املتباد )د( 
وكــان فــريق العمــل مقتــنعا بــأن نظــام الرصــد الســاتلي احلــايل يكفــي لــتوفري البــيانات    -١٢

واملنـتجات واخلدمـات الالزمـة لتلبية االحتياجات الراهنة يف جمال التنبؤ بالطقس واملناخ، وبأن        
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وتلك . تنبؤ بالطقس واملناخ  الـرؤية اخلاصـة بـنظام املسـتقبل ستليب ازدياد االحتياجات لتعزيز ال            
 .االحتياجات مبينة بتفصيل أكثر يف القسم الرابع

  
   النظم احلالية واملقبلة للتنبؤ بالطقس واملناخ      -رابعا  

اســـتعرض فـــريق العمـــل املعـــين بالتنـــبؤ بـــالطقس واملـــناخ األنشـــطة اجلاريـــة، احلالـــية    -١٣
الطويلة األجل السادسة للمنظمة العاملية     واملعـتزمة، للسـنوات الـثماين املقبلة، كجزء من اخلطة           

وعــلى وجــه اخلصــوص، الحــظ فــريق العمــل أن املكــّون العملــيايت الرئيســي  . لألرصــاد اجلويــة
اخلـاص بالرصـد والتنـبؤ يدخـل يف نطـاق برنامج املراقبة العاملية للطقس وبرنامج املناخ العاملي،            

يت حيــتوي علــيها الــربناجمان، كمــا ويتضــمن الــبحوث الالزمــة لتحســني اخلدمــات العملياتــية الــ 
يدخـل يف نطـاق بـرنامج أحبـاث الغـالف اجلـوي والبيـئة، كمـا هـو مـبني مبزيد من التفصيل يف              

 .الفقرات التالية
  

   برنامج املراقبة العاملية للطقس                  -ألف   
   الغرض والنطاق  -١ 

م العاملية جلمع   ييّسـر بـرنامج املراقـبة العاملـية للطقـس اسـتحداث وتشـغيل وتعزيـز النظ                 -١٤
وتـبادل بـيانات األرصـاد اجلويـة ومـا يتصـل هبـا مـن معلومـات الرصـد، والـنظم العاملية إلعداد                      
وتعمـيم التحلـيالت ومنـتجات التنـبؤ، عـالوة عـلى اإلشـعارات واإلنـذارات اخلاصـة باألحوال              

يف اطار وتكفل األنشطة اليت يضطلع هبا . اجلويـة القاسـية ومـا يتصـل هبا من معلومات تشغيلية     
هـذا الربنامج، يف جمموعها، أن يتاح للدائرة الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا يف كل من               
الـدول األعضـاء الـنفاذ إىل املعلومـات الـيت حتـتاجها للمسـامهة بتقدمي خدمات فعالة هتدف إىل                    

نوعية احلياة،  حتسـني محايـة األرواح واملمـتلكات، وزيادة األمان يف الرب والبحر واجلو، وتعزيز               
واملِراقـبة العاملـية للطقـس مـنظمة يف شكل برنامج     . واسـتدامة الـنمو االقتصـادي، ومحايـة البيـئة       

ــذه          ــتوفري ه ــة ل ــرافق الالزم ــنظم وامل ــية وال ــيات التحت ــدول األعضــاء البن ــيه ال ــتلك ف ــاوين، مت تع
مناط الطقس  ويستند الربنامج إىل مفهوم أساسي هو أن أ       . اخلدمـات وتقـوم بتنفـيذها وتشغيلها      

ال تعـرف احلـدود الوطنـية وتكون دائما متفاعلة بعضها مع البعض اآلخر، وأن التعاون الدويل             
ذو أمهـية قصـوى ألنـه ال يوجـد بلد واحد يستطيع أن يكون مكتفيا ذاتيا اكتفاء تاما يف توفري                     

 .مجيع خدمات األرصاد اجلوية وما يتصل هبا من خدمات خاصة به
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ية للـــربنامج هـــي ختطـــيط وتنظـــيم وتنســـيق املـــرافق واالجـــراءات  والوظـــائف الرئيســـ -١٥
والترتيـبات، عـلى الصـعيدين العاملي واالقليمي، املتعلقة بتصميم شبكات الرصد واالتصاالت،             
والتوحــيد القياســـي لتقنــيات الرصـــد والقــياس، واســـتخدام مــبادئ ادارة البـــيانات، وعـــرض     

واملراقبة العاملية للطقس هي    .  كانـت لغتهم   املعلومـات يف شـكل وقالـب يفهمهمـا اجلمـيع، أيـا            
الـربنامج الرئيسـي للمـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية اخلاص بتوفري البيانات األساسية ومنتجات               

ويقدم الربنامج دعما مباشرا لربامج دولية أخرى،       . التنـبؤ واخلدمـات لـربامج املـنظمة األخـرى         
عاملي لرصد احمليطات، ونظام رصد الغالف اجلوي       مـثل الـنظام العـاملي لرصد املناخ، والنظام ال         

 .العاملي

وســيعزز األعضــاء جهودهــم الرامــية إىل زيــادة الفعالــية التكاليفــية للــنظم واملمارســات  -١٦
وسـيتحقق ذلك بإنشاء واستدامة نظم رصد أرضية وفضائية جديدة مرنة ومركّبة،            . العملياتـية 

. احملـيطات عـلى نطـاق عاملي      /غـالف اجلـوي   وشـبكات قابلـة للتكيـيف، لرصـد أحـوال نظـام ال            
وســتلزم اســتراتيجيات جديــدة لتيســري توافــر البــيانات وامكانــية الــنفاذ الــيها، لكــي يتســىن أن    
تكـون نظـم وبـرامج الرصـد مفـيدة لألرصـاد اجلويـة العملياتـية وألوساط البحوث يف التصدي           

 .للمشاكل البيئية العاملية

ملـية للطقـس إيالء األولوية ألنشطة بناء القدرات، لكي          وسيواصـل بـرنامج املراقـبة العا       -١٧
يسـتفيد مـن أوجه التقدم التكنولوجي يف تعزيز مكّونات املراقبة العاملية للطقس، وخصوصا يف            
الـبلدان النامـية، وللرصـد الفعـال مـن حيـث الـتكلفة والنظامي لعمليات املراقبة العاملية للطقس                   

ولذلك سيسعى الربنامج،   .  وإدخال التحسينات عليها   الـيت ميكـن أن تسـتمد مـن ذلك التقدم،          
بعـد تقـدمي املسـاعدة إىل الدوائـر الوطنـية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا، إىل املشاركة الكاملة             

 .يف النظام العام للمراقبة العاملية للطقس، واحلصول على احلد األقصى من الفائدة منه
  

  األهداف العامة   -٢ 
 :مة لربنامج املراقبة العاملية للطقس هي التاليةاألهداف العا -١٨

اقامـة وتعزيـز نظـام عـاملي مـتكامل، يتسـم بالكفاءة واالقتصاد، إلعداد ومجع                )أ( 
ومعاجلـة وتـبادل بـيانات األرصـاد اجلويـة وما يتصل هبا من املالحظات والتحليالت والتنبؤات                 

تخصصـة، لتلبية احتياجات األعضاء     واإلشـعارات واإلنـذارات البيئـية وغريهـا مـن املنـتجات امل            
 وبرامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والربامج ذات الصلة التابعة ملنظمات أخرى؛
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القـيام، مـن خـالل بـناء القـدرات، بتعزيز ودعم التدابري الرامية إىل استحداث          )ج( 
هم يف نظام املراقبة    املعـايري واالجـراءات والتكنولوجـيات الـيت يتسـىن هبا للدول األعضاء أن تس              

ــتوافق يف          ــية وال ــية واملوثوق ــن النوع ــيع م ــل املســتوى الرف ــنه وتكف ــية للطقــس وتســتفيد م العامل
 املالحظات والتنبؤات الالزمة لتقدمي اخلدمات املطلوبة يف الدول األعضاء؛

توفـــري البنـــية التحتـــية األساســـية الضـــرورية للحصـــول عـــلى بـــيانات الرصـــد  )د( 
 . هبا الالزمة للربامج الدولية ذات الصلة اليت تعاجل املسائل البيئية العامليةواخلدمات املتصلة

  
  هيكل الربنامج   -٣ 

تشــتمل املراقــبة العاملــية للطقــس عــلى تصــميم املكّونــات الــثالث التالــية، املــترابطة           -١٩
 :واملتزايدة التكامل، وتنفيذها وتشغيلها ومواصلة تطويرها

ي، املؤلـف مـن مـرافق وترتيبات للقيام بعمليات الرصد يف            نظـام املراقـبة العـامل      )أ( 
 حمطات يف الرب والبحر، ومن الطائرات، ومن سواتل األرصاد اجلوية، ومن املنصات األخرى؛

الـنظام العـاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية، املؤلف من شبكات متكاملة            )ب( 
ــتوزيع الســري      ــلجمع وال ــات االتصــاالت، ل ــرافق وخدم ــن م ــيانات الرصــد   م ــني لب عني واملوثوق

 واملعلومات املعاجلة؛

متخصصة /الـنظام العـاملي لتجهـيز البـيانات، املؤلـف من مراكز عاملية واقليمية           )ج( 
 .ووطنية لألرصاد اجلوية، لتوفري البيانات املعاجلة والتحليالت ومنتجات التنبؤ

التكامل بينها وتشغيلها الكفء    ويـتم التنسـيق بـني املكّونـات األساسية الثالثة وحتقيق             -٢٠
 :عن طريق برناجمني داعمني، كما يلي

ــق     )أ(  ــد وادارة تدفـ ــية للطقـــس برصـ ــبة العاملـ ــيانات املراقـ ــرنامج ادارة بـ ــوم بـ يقـ
ــيانات        ــر الب ــية تواف ــية ضــمان نوعــية وإبان ــية للطقــس، بغ ــبة العامل املعلومــات داخــل نظــام املراق

دة، من أجل تلبية احتياجات األعضاء واحتياجات       واملنـتجات واستخدام أشكال التمثيل املوح     
 الربامج األخرى التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛

يقـدم بـرنامج أنشـطة دعـم نظـام املراقـبة العاملـية للطقـس ارشادا تقنيا وتدريبا               )ب( 
ــس، ويد        ــية للطق ــبة العامل ــية للمراق ــات العمليات ــدم املعلوم ــا يق ــيذ، كم ــا حمــددا للتنف ــم ودعم ع

 .املبادرات التعاونية
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   نظام املراقبة العاملي            -باء   
  الغرض والنطاق  -١ 

يوفـر نظـام املراقـبة العـاملي عملـيات رصـد مـن األرض والفضـاء حلالـة الغالف اجلوي                      -٢١
ــبؤات واإلشــعارات واإلنــذارات اخلاصــة      وســطح احملــيطات مــن أجــل إعــداد التحلــيالت والتن

ملناخ واألنشطة البيئية اليت تنفذ يف اطار برامج املنظمة العاملية          بـالطقس الالزمـة ألنشـطة رصد ا       
وتقوم بتشغيل النظام دوائر    . لألرصـاد اجلويـة وبـرامج املـنظمات الدولـية األخـرى ذات الصـلة              

األرصـاد اجلوية الوطنية ووكاالت السواتل الوطنية أو الدولية، وتشارك فيه عدة احتادات ُتعىن              
وســيكون أحــد األهــداف الرئيســية يف اطــار  . ناطق جغرافــية حمــددةبــنظم رصــدية معيــنة أو مــ 

املراقــبة العاملــية للطقــس إعــادة هــيكلة نظــام املراقــبة العــاملي ليصــبح نظامــا مركــبا، وخصوصــا    
بالنسـبة إىل عملـيات الرصـد مـن طـبقات اجلـو العلـيا الـيت سـتزيد من استخدام االستشعار عن            

ويــة امللـــتقطة بواســطة الطائـــرات، والســـواتل،   بعــد مـــن األرض، وبــث بـــيانات األرصـــاد اجل  
وسيكون من أولويات نظام املراقبة     . واألرصـاد اجلويـة بواسـطة الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع             

. العـاملي أيضـا تلبـية االحتـياجات املـتعلقة برصـد املناخ والبيئة، بالتعاون مع املنظمات الشريكة       
نظام املراقبة العاملي يف كل من البلدان على حدة، وميكـن أن ختـتلف جمـاالت التركـيز يف تنفيذ          

ولكــن الفعالــية التكاليفــية واالســتدامة الطويلــة األجــل واقامــة الترتيــبات التعاونــية اجلديــدة بــني 
الـــدول األعضـــاء ســـتكون هـــي العناصـــر الرئيســـية يف تصـــميم وتشـــغيل شـــبكات الرصـــد يف 

 .املستقبل
  

  الطويلة األجل الرئيسية  األهداف -٢ 
 :األهداف الطويلة األجل الرئيسية لنظام املراقبة العاملي هي التالية -٢٢

حتسـني الـنظم العاملـية اخلاصـة مبراقـبة حالـة الغـالف اجلوي وسطح احمليطات،                )أ( 
وحتقـيق الوضـع األمـثل لـتلك الـنظم، لكـي تلـيب، بأكـثر الوجـوه فعالـية وكفـاءة، االحتياجات                  

 وإنـذارات متزايدة الدقة بشأن حالة الطقس، واالحتياجات       املـتعلقة بـإعداد حتلـيالت وتنـبؤات       
املـتعلقة بأنشـطة رصـد املـناخ والبيـئة الـيت جتـري يف اطار برامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                     

 واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛

توفـري التوحـيد القياسـي الالزم لتقنيات الرصد وممارساته، مبا يف ذلك ختطيط               )ب( 
الشــبكات عــلى أســاس اقلــيمي، مــن أجــل تلبــية احتــياجات املســتعملني فــيما يــتعلق بالنوعــية     

 .واالستبانة احليزية والزمانية واالستقرار الطويل األجل
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   النظام العاملي لتجهيز البيانات                     -جيم    
  الغرض والنطاق  -١ 

نــتج مــا حتــتاجه يــتألف الــنظام العــاملي لتجهــيز البــيانات مــن مراكــز لألرصــاد اجلويــة ت  -٢٣
ــدول األعضــاء مــن       ــئات األخــرى يف ال ــة واهليدرولوجــيا واهلي ــية لألرصــاد اجلوي ــر الوطن الدوائ
حتلــيالت الطقــس وتنــبؤاته وإشــعاراته وإنذاراتــه ومنــتجاته التنــبؤية املتخصصــة الالزمــة لــتقدمي    

ادة وتشـمل هذه اخلدمات اخلدمات اخلاصة حبماية األرواح واملمتلكات، وزي         . خدمـات فعالـة   
السـالمة يف الـرب والـبحر واجلو، وحتسني نوعية احلياة، والتنمية املستدامة ومحاية البيئة، يف اطار          
املراقـبة العاملـية للطقـس أو يف اطـار الـربامج األخـرى للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أو غريها            

يع الدوائر الوطنية   ويهـدف الـنظام العـاملي لتجهـيز البـيانات إىل تزويد مج            . مـن الـربامج الدولـية     
ــبؤ         ــية يف جمــال التن ــتزايدة املوثوق ــثر ختصصــا وم ــتجات أك ــيا مبن ــة واهليدرولوج لألرصــاد اجلوي
العـددي بـالطقس، عـلى مـدى تنـبؤي ميـتد مـن التنـبؤات الفوريـة إىل التنـبؤات الطويلـة األجل                        

ختفــيف ومــن الــنطاق احملــلي إىل الــنطاق العــاملي، وحتســني خدمــات اإلنــذار املــبكر مــن أجــل     
الكـوارث الـنامجة عـن األحـوال اجلويـة، وتقـدمي املشـورة الفعالـة مـن أجـل االسـتجابة العاجلة                       

 .للكوارث البيئية
  

  الطويلة األجل الرئيسية  األهداف -٢ 
 :األهداف الطويلة األجل الرئيسية للنظام العاملي لتجهيز البيانات هي التالية -٢٤

الراهـنة واملســتقبلية للغـالف اجلــوي والطقــس   املسـامهة يف حتســني فهـم احلالــة    )أ( 
والبارامــترات البيئــية ذات الصــلة، مــن خــالل بــذل جهــود مســتمرة لتحســني نوعــية الــنماذج    

 الرقمية وتقنيات التنبؤ؛

ــينات     )ب(  ــيات والتحسـ ــائف والتقنـ ــية إىل الوظـ ــياجات العملياتـ ــتعراض االحتـ اسـ
ت، بغـــية كفالـــة توفـــري التحلـــيالت اجلديـــدة، وتنفـــيذ تلـــك الوظـــائف والتقنـــيات والتحســـينا

والتنـبؤات واإلنـذارات اخلاصـة بـالطقس عمومـا والظواهـر اجلويـة الشـديدة الـتأثري والكوارث                   
 الطبيعية خصوصا؛

دعـم بـناء قـدرات الدوائر الوطنية الناشئة لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا، من              )ج( 
العاملي لتجهيز البيانات، وتقدمي اإلرشاد    أو الوطنية للنظام    /خـالل تعزيـز املكّونـات االقليمـية و        

 .والتدريب التقنيني
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   برنامج املناخ العاملي            -دال   
  الغرض والنطاق  -١ 

الغـرض مـن برنامج املناخ العاملي هو اجياد جهة علمية دولية ذات حجية تتحدث عن                 -٢٥
 املناخية على التنمية    املـناخ وعن تغري املناخ، ومساعدة البلدان على تطبيق املعلومات واملعارف          

، الذي اعتمده ٢١وسـيكون ذلـك مـن خـالل تنفـيذ جـدول أعمال القرن         . املسـتدامة الوطنـية   
 والصكوك ذات الصلة، من أجل )٢(،١٩٩٢مؤمتـر األمـم املـتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام     

 .حتقيق أقصى قدر ممكن من املنفعة لالقتصادات الوطنية والرفاه االجتماعي

وبــرنامج املــناخ العــاملي هــو عــامل تكامــلي وحفّــاز يف اســتهالل وتنســيق األنشــطة يف   -٢٦
ويعترب تشجيع إنشاء اللجان الوطنية     . جمـال مجـع البـيانات، والبحوث، والتطبيقات، والتدريب        

وتوّجه عناية  . ذات الصـلة وسـيلة فعالـة حلشـد الدعـم لـتلك األنشـطة وتيسـري التنسـيق الـدويل                    
الـربنامج، إىل تطويـر ودعـم الدوائـر الوطنية املعنية باملناخ، من خالل التعاون     خاصـة، يف اطـار    

 .االقليمي

ويف الوقــت نفســه، يواصــل بــرنامج املــناخ العــاملي دعــم توفــري تقيــيمات ذات حجــية     -٢٧
بشـأن عـلم املـناخ، واآلثـار االجتماعـية واالقتصـادية لـتغري املـناخ، واخلـيارات املمكنة يف جمال                     

 لــتغري املــناخ، وخصوصــا مــن خــالل أعمــال الفــريق احلكومــي الــدويل املعــين بــتغري   االســتجابة
). اليونديب(املـناخ، املشـترك بـني املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                

وتوفـر تلـك التقيـيمات األسـاس العـلمي والـتقين العتماد تدابري االستجابة الوطنية والدولية يف                  
 ٢١اتفاقات األمم املتحدة البيئية املتعددة األطراف اهلادفة إىل تنفيذ جدول أعمال القرن            اطـار   

واملقــترحات األخــرى املنبــثقة مــن مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، الــذي عقــد يف عــام   
 ويسـتطيع بـرنامج املناخ العاملي تقدمي دعم حاسم األمهية لتمكني الدول من الوفاء               )٣(.٢٠٠٢

ولـبلوغ هذه الغاية، يتوخى استمرار تطوير الربامج  . الـتزاماهتا مبوجـب هـذه االتفاقـات البيئـية         ب
الدولـية املتصـلة باملناخ، مبا فيها برنامج املناخ العاملي كربنامج أساسي، يف اطار جدول أعمال                

 :املناخ، الذي يركز على اجلوانب التالية

 ؤ باملناخ؛اآلفاق اجلديدة يف علم املناخ والتنب )أ( 

 اخلدمات املناخية من أجل التنمية املستدامة؛ )ب( 

الدراســات اخلاصــة بتقيــيمات تــأثري املــناخ واســتراتيجيات االســتجابة لذلــك     )ج( 
 التأثري من أجل ختفيض القابلية للتأثر؛
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 .عمليات الرصد املكّرسة للنظام املناخي )د( 

عـاملي حبيـث تكفـل التركيز على هذه         وقـد وضـعت األهـداف العامـة لـربنامج املـناخ ال             -٢٨
 .اجلوانب

  
   العامة  األهداف -٢ 

 :األهداف العامة لربنامج املناخ العاملي هي التالية -٢٩

تيسـري اجلمع واالدارة الفعالني للبيانات املناخية ورصد النظام املناخي العاملي،            )أ( 
 مبا يف ذلك كشف وتقييم تقلبات املناخ وتغرياته؛

تطبــيق الفعــال لــلمعارف واملعلومــات املناخــية لصــاحل اجملــتمع وتقــدمي    حفــز ال )ب( 
ــناجتة عــن النشــاط        ــبات املناخــية اهلامــة، الطبيعــية وال ــبؤ بالتقل ــيها التن اخلدمــات املناخــية، مبــا ف

 البشري؛

تقيـيم آثـار تقلـبات املـناخ وتغرياتـه واألنشـطة االقتصـادية أو االجتماعـية اليت                   )ج( 
 مـلحوظا عـلى الـنظم البيئـية، وتقـدمي النصـح إىل احلكومات بشأن ذلك،                 ميكـن أن تؤثـر تـأثريا      

واملسـامهة يف صـوغ جمموعة من استراتيجيات االستجابة االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن أن        
 تستخدمها احلكومات واجملتمع احمللي؛

 ذلك  حتسـني فهـم العملـيات املناخـية الـيت حتـدد امكانـية التنـبؤ باملـناخ، مبا يف                    )د( 
 .تقلباته وتغريه، واستبانة مدى التأثري البشري على املناخ، وتطوير القدرة على التنبؤ باملناخ

  
  هيكل الربنامج   -٣ 

يشـتمل هـيكل بـرنامج املـناخ العـاملي داخـل املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة عـلى ما                        -٣٠
 :يلي

 ملناخ؛األنشطة التنسيقية يف اطار جدول األعمال املتعلق با )أ( 

 دعم األنشطة املتصلة بتغري املناخ؛ )ب( 

 النظام العاملي ملراقبة املناخ؛ )ج( 

 الربنامج العاملي للبيانات املناخية ومراقبة املناخ؛ )د( 
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ــية، ويشــمل مشــروع خدمــات      )ه(  ــيقات واخلدمــات املناخــية العامل ــرنامج التطب ب
 املعلومات والتنبؤات املناخية؛

 ي الستراتيجيات تقييم تأثري املناخ واالستجابة له؛الربنامج العامل )و( 

 .الربنامج العاملي لبحوث املناخ )ز( 
  

   النظام العاملي ملراقبة املناخ                 -هاء    
  الغرض والنطاق  -١ 

الـنظام العـاملي ملراقـبة املـناخ هـو بـرنامج مشـترك بـني املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية                        -٣١
ــية ل  ــية احلكوم ــثقافة     واللجــنة الدول ــلم وال ــية والع ــتحدة للترب ــنظمة األمــم امل ــوم احملــيطات وم عل

والغـرض مـن الـنظام العـاملي ملراقـبة املناخ هو            . واليونيـب واجمللـس الـدويل للعلـوم       ) اليونسـكو (
ضـمان سـالمة حتديـد املعلومـات الرصـدية الشـاملة الالزمـة للتصـدي للمسـائل العامة واحملددة                    

 .ا وإتاحة النفاذ اليهااملتعلقة باملناخ واحلصول عليه

ــنظم        -٣٢ ــية ونطــاق الشــبكات وال ــناخ عــلى حتســني فعال ــبة امل ــنظام العــاملي ملراق ويركــز ال
غـري أنـه يوفـر أيضـا اطـارا نظامـيا وطويـل األجـل لتحقيق التكامل بني نظم                    . العملياتـية احلالـية   

ــاركة    ــتوجه البحـــثي يف الـــدول واملـــنظمات املشـ ــبة ذات الـ ـــ (املراقـ ــز تلـــك ال ــند وتعزيـ نظم عـ
ومـن خـالل هـذا املـزج بـني املدخـالت العملياتـية والبحثـية، يهـدف النظام العاملي                    ). االقتضـاء 

ملراقـبة املناخ إىل تأمني نظام شامل يركز على تلبية االحتياجات اليت حيددها املستعملون وعلى               
ناخية لنظم املراقبة   والـنظام العـاملي ملراقـبة املـناخ مـبين أساسـا على املكّونات امل              . املسـائل اهلامـة   

نظـام املراقـبة العـاملي الـتابع لنظام املراقبة العاملية للطقس باملنظمة العاملية      : العاملـية القائمـة التالـية     
لألرصـاد اجلوية، ونظام رصد الغالف اجلوي العاملي؛ والنظام العاملي لرصد احمليطات؛ والنظام             

ــبة األرض  ــي . العــاملي ملراق ــة مــع وكــاالت ومــنظمات   وتتشــارك املــنظمة العامل ة لألرصــاد اجلوي
ويضع النظام . أخـرى يف رعايـة الـنظام العـاملي لرصـد احملـيطات والـنظام العـاملي ملراقـبة األرض           

العـاملي ملراقـبة املـناخ يف اعتـباره القـدرات املـتعلقة بتقنيات الرصد الفضائية واملوقعية، ويهدف                  
ــية والكيمي    ــيع اخلصــائص الفيزيائ ــة جبم ــتعلقة بعملــيات     إىل اإلحاط ــة امل ــية واألحيائــية الالزم ائ

ويرتبط النظام العاملي   . الغـالف اجلـوي واحملـيطات واهليدرولوجـيا والغـالف اجللـيدي واألرض            
ملراقـبة املـناخ ارتـباطا وثـيقا بأنشـطة الـربامج الدولـية األخـرى الـيت تتـناول مسـائل املناخ، مثل                        

 .ي، والربامج ذات الصلة بربنامج املناخ العامليالربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليو
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  الطويلة األجل الرئيسية  األهداف -٢ 
اهلـدف الطويـل األجـل الرئيسـية للـنظام العـاملي ملراقـبة املـناخ هو ضمان أن توفر نظم                      -٣٣

 :مراقبة املناخ بيانات كافية ملا يلي

 الكشف عن تغري املناخ وحتديد أسبابه؛ )أ( 

 ام املناخي؛رصد النظ )ب( 

 التنبؤ باملناخ العمليايت، وال سيما على النطاقني الزمنيني الفصلي والسنوي؛ )ج( 

تقيـيم آثـار تقلـبات وتغـري املـناخ، عـلى النظم البيئية األرضية ومستوى سطح                  )د( 
 البحر مثال، ومدى القابلية للتأثر هبا والتكيف هلا؛

  ومنذجته والتنبؤ به؛البحوث الرامية إىل فهم النظام املناخي )ه( 

 .االستخدام ألغراض التنمية االقتصادية املستدامة )و( 
  

   برنامج أحباث الغالف اجلوي والبيئة                       -واو   
  الغرض والنطاق  -١ 

الغـرض مـن بـرنامج أحبـاث الغـالف اجلوي والبيئة هو املسامهة يف تقدم علوم الغالف                   -٣٤
 جمال األرصاد اجلوية وامليادين البيئية ذات    اجلـوي ومسـاعدة الـدول األعضـاء حبفز البحوث يف          

ولذلـك سـيقدم الـربنامج مسـامهة رئيسـية يف جمـال فهـم العمليات اليت تؤثر على احلالة             . الصـلة 
الراهـنة واملسـتقبلية للغـالف اجلـوي والطقـس واألحـوال البيئـية ذات الصـلة، مـثل نوعية اهلواء                     

 ويـتوىل املكـّون اخلـاص برصـد الغالف          .ومسـتويات الـتلوث، وحتسـني منذجـة تلـك العملـيات           
اجلـوي العـاملي يف الـربنامج املسـؤولية الرئيسـية عـن عملـيات تقيـيم حالـة الغـالف اجلوي، وال                 

وعـالوة عـلى ذلك، يدخل الربنامج       . سـيما طـبقة األوزون، وتقـدمي اإلنـذارات املـتعلقة بذلـك            
جلــوي العــاملي، حتســينات هامــة عــلى شــبكات الرصــد، وخصوصــا يف اطــار رصــد الغــالف ا    

ويتيح الربنامج للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية فرصة العمل بفعالية         . ويسـهم يف بـناء القدرات     
ــية وغريهــا مــن الشــركاء يف التصــدي لطائفــة واســعة مــن      أكــرب مــع املؤسســات العلمــية الدول

 .املسائل العلمية
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   العامة  األهداف -٢ 
 :ف اجلوي والبيئة هي التاليةاألهداف العامة لربنامج أحباث الغال -٣٥

مواصـلة تطويـر احملطـات ومراكـز املعايـرة الـتابعة لـنظام رصد الغالف اجلوي                  )أ( 
العـاملي، ومراكـز البـيانات العاملـية الـتابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بغية توفري تقييمات                 

  يف املستقبل؛ذات حجية بشأن حالة الغالف اجلوي واملسامهة يف التنبؤ بتركيبته

املسـامهة يف حتسـني التقنـيات الفعالـة مـن حيث التكلفة للتنبؤ بأحوال الطقس            )ب( 
الشـديدة الـتأثري، وتـرويج تطبيقها لدى األعضاء لكي يتسىن تقدمي انذارات موثوقة باألحداث               

 اجلوية القاسية؛

ضة، حتسـني فهم العمليات والظواهر الشائعة يف مناطق خطوط العرض املنخف           )ج( 
 لكي يتسىن لألعضاء توفري خدمات أفضل يف جمال الطقس واملناخ؛

حتسـني فهـم عملـيات الغـالف اجلـوي، مبـا يف ذلك فيزياء وكيمياء السحب،               )د( 
إدراكــا لدورهــا يف التنــبؤات بــالطقس واملــناخ ويف نقــل امللوثــات وحتوهلــا ويف أنشــطة تعديــل    

 .الطقس
  

  هيكل الربنامج   -٣ 
 :امج من املكّونات التاليةيتألف الربن -٣٦

 دعم اتفاقية األوزون واالتفاقات األخرى ذات التوجه البيئي؛ )أ( 

 برنامج رصد الغالف اجلوي العاملي؛ )ب( 

 الربنامج العاملي للبحوث اجلوية؛ )ج( 

 برنامج أحباث األرصاد اجلوية املدارية؛ )د( 

 .سبرنامج فيزياء وكيمياء السحب وأحباث تعديل الطق )ه( 
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   الربنامج العاملي للبحوث اجلوية                   -زاي   
  الغرض والنطاق  -١ 

ســيعمل الــربنامج العــاملي للــبحوث اجلويــة عــلى تطويــر وتطبــيق تقنــيات حمســنة للتنــبؤ   -٣٧
وستشدد مشاريع الربنامج على    . بـالطقس، مـع التشـديد على األحداث اجلوية الشديدة التأثري          

الزمنية املرتبطة بالتنبؤ بالطقس، وسيكفل تشارك مجيع  اتـباع هنـج شـامل يضـم مجيع النطاقات           
ولذلك سيقدم الربنامج مسامهة    . الـدول عـلى نطـاق واسـع يف مـنافع أوجه التقدم يف البحوث              

ــتمكن مــن تقــدمي        ــالطقس، وسيســاعد عــلى ال ــبؤ ب ــبحوث والتن ــتعلق بأنشــطة ال ــيما ي كــبرية ف
 .يةإنذارات دقيقة ومفيدة وموثوقة باألحداث اجلوية القاس

  
  الطويلة األجل الرئيسية  األهداف -٢ 

 :األهداف الطويلة األجل الرئيسية للربنامج العاملي للبحوث اجلوية هي التالية -٣٨

اسـتحداث تقنـيات حمسـنة وفعالـة مـن حيـث الـتكلفة للتنـبؤ بـاألحوال اجلوية               )أ( 
ــتأثري   ــر عــلى نوعــية احلــياة وتقــّوض االقتصــاد   (الشــديدة ال ــر)الــيت تؤث ــدى  ، وت ــيقها ل ويج تطب

 األعضاء؛

حتسـني السـالمة العمومـية واالنتاجية االقتصادية بتعجيل البحوث حول التنبؤ             )ب( 
 باألحوال اجلوية الشديدة التأثري؛

تيسـري الـتكامل بـني أوجـه التقدم احملرزة يف البحوث اخلاصة بالتنبؤ بالطقس،                )ج( 
 لة؛اليت تتحقق عرب الربامج الوطنية والدولية ذات الص

اإليضـاح العمـلي للتحسينات اليت حتدث يف التنبؤ بالطقس، مع التشديد على     )د( 
األحـداث الشـديدة الـتأثري، مـن خـالل االسـتفادة مـن أوجـه الـتقدم احملـرزة يف الفهـم العلمي،                        

 وتصميم شبكات الرصد، وتقنيات استيعاب البيانات وإعداد النماذج، ونظم املعلومات؛

ة مـــن أوجـــه الـــتقدم ذات الصـــلة احملـــرزة يف نظـــم التنـــبؤ   تشـــجيع االســـتفاد )ه( 
 بالطقس، لصاحل مجيع برامج وأعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛

حتســني فهــم عملــيات الغــالف اجلــوي الــيت هلــا أمهــية يف التنــبؤ بــالطقس، مــن  )و( 
 .خالل تنظيم الربامج البحثية ذات اجملال املركّز
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 بـأن األنشـطة احلالـية واخلطـط الطويلة األجل للمنظمة العاملية     وقـد اقتـنع فـريق العمـل      -٣٩
لألرصـاد اجلويـة تقـدم خدمـات عاملـية ممـتازة تسـهم إسـهاما مباشـرا يف التنمية املستدامة وبناء                      

وينــبغي أن تدعــم الــدول األعضــاء خطــط املــنظمة عــلى ســبيل  . القــدرات يف الــدول األعضــاء
 .األولوية

  
   يف ميدان التطبيقات الساتلية اخلاصة باألرصاد اجلوية    التعاون الدويل    -خامسا 

اسـتعرض فـريق العمـل املعـين بالتنبؤات اجلوية واملناخية اآلليات احلالية للتعاون الدويل             -٤٠
ــة   ــيقات الســاتلية اخلاصــة باألرصــاد اجلوي ويف ذلــك الصــدد، أبلغــت املــنظمة  . يف مــيدان التطب

 يف الــدورة اخلامسـة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضــاء     العاملـية لألرصـاد اجلويـة فـريق العمـل،     
 .، بعدد من اآلليات، يرد بياهنا أدناه٢٠٠٢اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقودة يف عام 

  
  التنسيق الداخلي           -ألف   

بـرنامج املـنظمة الـذي يتـناول مجيع املسائل املتعلقة بالسواتل داخل املنظمة هو برنامج       -٤١
اتلية الــتابع للمــنظمة، الــذي يقــدم الدعــم الــالزم لالجــتماعات التشــاورية املعنــية  األنشــطة الســ

بالسياسـة العلـيا بشـأن مسـائل السـواتل، الـيت بدورها تقدم املشورة إىل مؤمتر املنظمة وجملسها                  
 .التنفيذي

  
  اخللفية  -١ 

الساتلية يف هـذا العقـد األول مـن القـرن احلـادي والعشـرين تـتاح، مـن خـالل الربامج                    -٤٢
ــة     ــز بــرامج املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي ــية واملعــتزمة، فرصــة كــربى لدعــم وتعزي ويف . احلال

الوقـت نفسـه، توجـد حاجـة إىل اإليضـاح العملي لقيمة تلك الربامج الساتلية جلميع األطراف               
 ويف ذلـك السياق، يتفق مشغلو     . املعنـية وضـمان أن تـراعي اخلطـط املقـبلة احتـياجات املـنظمة              

السـواتل مـع املـنظمة عـلى أن عقـد اجـتماعات منـتظمة لبحـث مسائل السياسة العليا سيكون                     
ــية    ــراف املعن ــيع األط ــيدا جلم ــبة      . مف ــات الطي ــلى العالق ــناء ع ــك االجــتماعات بالب ــتقوم تل وس

املوجـودة بالفعل بني مشغلي السواتل وهيئات املنظمة، وستعزز عالقات العمل القائمة بالفعل             
وستساعد تلك االجتماعات على حتقيق املزيد من أوجه        . ات املوجـودة حالـيا    مـن خـالل اآللـي     

الكفــاءة يف نظــم الرصــد الســاتلي، وســتكفل وجــود فهــم مشــترك لألهــداف، وســتؤدي إىل      
حتسـني مواءمـة الـربامج واالحتـياجات واستعمال منتجات وخدمات البيانات الساتلة ومسائل               

 .السياسة العليا



 

 20 
 

 A/AC.105/C.1/L.269 

ائل السياسة العليا تأثري كبري على مشغلي السواتل، وعلى معظم      وميكـن أن يكـون ملس      -٤٣
وسـلطات اختـاذ القرار     . وكذلـك عـلى ختصـيص املـوارد       , أعضـاء املـنظمة، إن مل يكـن كلّهـم،         

ذات الصـلة، بالنسـبة للمـنظمة، هـي املؤمتر واجمللس التنفيذي؛ وجهة اختاذ القرار املناظرة لدى                 
 .ية املعنيةمشغلي السواتل هي هيئاهتم االدار

  
  الغرض -٢ 

الغـرض مـن االجـتماعات التشـاورية حـول السياسـة العلـيا بشـأن مسـائل السواتل هو            -٤٤
حبــث املســائل ذات االهــتمام املتــبادل بــني مشــغلي الســواتل وأوســاط املســتعملني املنــتمني إىل   

 وأكثر ويتمثل هدف ثان،. ومـن نـتائج تلـك االجتماعات تأمني فهم أفضل للمسائل         . املـنظمة 
أو مشغلي  /أمهـية، يف االتفاق على ما سيقدم من نصح وإرشاد إىل اجمللس التنفيذي للمنظمة و              

 .السواتل
  

  العضوية والتنظيم واآلثار على املوارد  -٣ 
حيضـر االجـتماعات التشـاورية مديـرو الوكـاالت اليت تشغل السواتل واليت تسهم، أو                 -٤٥

نظام املراقــبة العــاملي، وأعضــاء مكتــب املــنظمة العاملــية ميكــن أن تســهم، يف املكــّون الفضــائي لــ
واليت متثل مجيع اللجان التقنية     (لألرصـاد اجلويـة، ورئـيس جلنة النظم األساسية التابعة للمنظمة            

، وعــدد مــن أعضــاء اجمللــس )للمــنظمة، ولكــن بصــحبة ممــثلني لــلجان األخــرى عــند االقتضــاء 
مبـا يف ذلـك مراعاة التوازن االقليمي   (عضـاء املـنظمة     التنفـيذي يكفـي لتمثـيل املصـاحل العامـة أل          

). ومتثـيل املســتعملني ودور املمـثلني الدائمــني لألعضــاء الذيـن لديهــم وكـاالت تشــغيل ســواتل    
وحيضــر مشــغلو الســواتل االجــتماعات عــلى نفقــتهم اخلاصــة، وينســق توقيــت حضــورهم مــع   

. رئاسة االجتماعات التشاورية  ويـتوىل رئيس املنظمة     . دورات مكتـب املـنظمة بقـدر اإلمكـان        
ــباهتم          ــن واج ــنظمة التحضــريات لالجــتماعات كجــزء م ــب الفضــاء بامل ــو مكت ــل موظف ويكف

وعـالوة عـلى ذلـك، حيضـر االجـتماعات، بصفة           . العاديـة، وتـتوىل املـنظمة عقـد االجـتماعات         
أعضــاء، رئــيس اللجــنة العلمــية املشــتركة للــربنامج العــاملي لــبحوث املــناخ ورئــيس اللجــنة          

 .التوجيهية املشتركة للنظام العاملي ملراقبة املناخ
  

  مواضيع االجتماعات  -٤ 
 :فيما يلي مواضيع االجتماعات -٤٦
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تنسـيق وتنفـيذ الـربنامج الفضـائي للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، املبني يف                   )أ( 
ئي للمــنظمة، اخلطــة الطويلــة األجــل السادســة، واالســتراتيجية الطويلــة األجــل للــربنامج الفضــا

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤وبرنامج املنظمة وميزانيتها للفترة 

ــرعاها        )ب(  ــيت ت ــربامج ال ــنظمة وال ــرامج امل ــع مشــغلي الســواتل حــول ب املناقشــة م
. ، وعــلم احملــيطات، واهليدرولوجــيا)مبــا يف ذلــك عــلم املــناخ(املــنظمة، بشــأن األرصــاد اجلويــة 

للربامج (ل األرصاد اجلوية والسواتل البيئية      ويتـيح ذلك للمنظمة حمفال لعرض احتياجاهتا لسوائ       
 بطريقة منسقة؛) التشغيلية وبرامج البحوث وبرامج التكنولوجيا

الـنظر يف التصـميم الـتطوري للمكّون الفضائي لنظام املراقبة العاملي، من أجل               )ج( 
. هنةمـراعاة الـتطورات التكنولوجـية الـيت سـتحدث يف املسـتقبل وتطـور الشبكات املوقعية الرا                  

ــيت ســتطور يف         ــنظم ال ــة بشــأن ال ــري رؤي ــتوىل دورا أكــثر اســتباقية يف توف ــنظمة أن ت ــتزم امل وتع
 املستقبل لتطابق أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية؛

التحضـري لتنفـيذ االنـتقال مـن برنامج حبثي أو تشغيلي إىل آخر، عن طريق ما                  )د( 
 ومهام البحث والتطوير املالئمة استنادا إىل      وضـع توصـيات املنظمة اليت حتدد أدوات       ) أ: (يـلي 

) ب(فـائدة املنــتجات واخلدمــات املنبــثقة عــن تلــك األدوات واملهــام يف االســتعمال التشــغيلي؛  
اإليضــاح العمــلي الســتعمال مــا ألعضــاء املــنظمة مــن قــدرات جديــدة، والعمــل مــع مشــغلي     

ــياجات اجملــتمع؛      ــية احت ــيم املســامهات يف تلب ــنظم  ) ج(الســواتل عــلى تقي ــنظمة لل ــيمات امل تقي
 الساتلية اجلديدة من منظور املستعملني، بغية تقدمي نتائج تقييمية رمسية إىل مشغلي السواتل؛

ــك التوحــيد القياســي        )ه(  ــا يف ذل ــيف، مب ــنظر يف طــرائق وســبل ختفــيض التكال ال
، )م األرضــيةمبــا فــيه الــنظ(لــلمعدات، مــع إيــالء االعتــبار لكفــاءة وفعالــية نظــام املراقــبة الكــلي 

ــية،      ــنظم األرضـ ــيما الـ ــاتلية، وال سـ ــنظم السـ ــتوافق بـــني الـ ــة إىل الـ ــنظر يف احلاجـ وكذلـــك الـ
 واالحتياجات إىل املنتجات؛

حتقـيق احلـد األقصـى من الفوائد اليت تستمد من املنتجات واخلدمات الساتلية         )و( 
دمــات الســاتلية احلالــية احلالـية واملعــتزمة، بغــية حتســني االســتفادة مـن البــيانات واملنــتجات واخل  

 والعمل على حتسني تنسيق تلك الفوائد جلميع أعضاء املنظمة؛

تقيـيم البعـثات السـاتلية بغـية كفالـة أمـور مـنها حتسـني االسـتفادة مـن بعثات                      )ز( 
 .البحث والتطوير احلالية واملعتزمة لدعم برامج املنظمة وتوفري تقييم لفائدهتا التشغيلية
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  ن النامية  مصاحل البلدا -٥ 
ــبلدان      -٤٧ ــياجات ال ــبارها، يف مجــيع املــداوالت، احت ــبغي أن تضــع االجــتماعات يف اعت ين

. النامـية، مـن أجـل كفالـة مواكـبة تلـك الـبلدان ألوجه التقدم يف املنتجات واخلدمات الساتلية                 
ة وعـلى وجـه اخلصـوص، ينـبغي إيـالء العـناية للـنفاذ إىل البيانات واملنتجات واخلدمات الساتلي                  

والـربامج التعليمـية والتدريبية املالئمة، وال سيما اليت تقدم يف مراكز التدريب االقليمية اخلاصة               
 .باألرصاد اجلوية، التابعة للمنظمة

  
  التنسيق اخلارجي            -باء   

عـالوة عـلى التنسـيق الداخـلي بوسـاطة االجـتماعات التشـاورية حـول السياسـة العليا                    -٤٨
أيضــا عــلى املشــاركة الوثــيقة مــن جانــب مشــغلي الســواتل يف  بشــأن مســائل الســواتل، يركــز 

وهـناك فـريقان دولـيان حمـددان ذوا صلة يف هذا الصدد ومها فريق التنسيق                . التنسـيق اخلـارجي   
وقـد بـدأ فريق التنسيق   . املعـين بسـواتل األرصـاد اجلويـة واللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض              

 كفريق غري رمسي، من أجل التنسيق بني موفّري         ١٩٧٢املعـين بسواتل األرصاد اجلوية يف عام        
وكان األعضاء املؤسسون فيه    . السـواتل بشـأن أول نظام عاملي للسواتل الثابتة بالنسبة لألرض          

، واالدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف  )إيسـرو (هـم املـنظمة األوروبـية لـبحوث الفضـاء           
 ٢٠٠٢ويف عـــام . اليابانـــية لألرصـــاد اجلويـــةاجلـــوي، الـــتابعة للواليـــات املـــتحدة، والوكالـــة 

أصــبحت وكــاالت الفضــاء الــيت تقــوم بالبحــث والــتطوير وتســاهم يف املكــّون الفضــائي لــنظام 
ومن أعضاء الفريق احلاليني االحتاد الروسي، والصني،       . املراقـبة العـاملي أعضاء يف فريق التنسيق       

طنــية للســواتل والبــيانات واملعلومــات    واهلــند، والــيابان، ويومتســات، واإليســا، واالدارة الو   
البيئــية، الــتابعة لــالدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي، وناســا، واللجــنة الدولــية  

وتــتوىل . احلكومــية لعلــوم احملــيطات، الــتابعة لليونســكو، واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة        
ســيق غـري ملــزمة لألعضــاء، وتــنفذ  وتوصــيات فــريق التن. يومتسـات حالــيا أمانــة فــريق التنسـيق  

 .طوعيا

توفــري حمفــل ) أ: (وأهــداف فــريق التنســيق املعــين بســواتل األرصــاد اجلويــة هــي التالــية  -٤٩
لتـبادل املعلومـات التقنـية حـول نظـم سـواتل األرصـاد اجلويـة الثابـتة بالنسبة لألرض والقطبية،            

ألرصاد اجلوية، وشؤون االتصاالت    مـثل االبـالغ عـن احلالـة الراهنة واخلطط املعتزمة لسواتل ا            
السـلكية والالسـلكية، والعمليات، واملعايرة املتبادلة ألجهزة االستشعار وخوارزميات املعاجلة،           
واملنـتجات والـتحقق مـن صـالحيتها، وأشكال بث البيانات، واملعايري املستقبلية لبث البيانات؛       

 األرصـاد اجلويـة، مـثل املدارات،        التنسـيق بقـدر اإلمكـان بـني بارامـترات بعـثات سـواتل             ) ب(
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وأجهـزة االستشـعار، وأشـكال البـيانات، ومعـايري بـث البـيانات، وترددات االتصال باألرض،                 
تشـجيع التتام والتوافق وامكانية الدعم املتبادل يف حالة حدوث عطل بالنظام، من خالل              ) ج(

ألرصاد اجلوية، وتنسيق   التخطـيط الـتعاوين للبعـثات، والتوافق بني منتجات وخدمات بيانات ا           
األنشـطة املتصـلة بالفضـاء وبالبـيانات، مبـا يـتمم أعمـال اآللـيات الدولـية األخـرى للتنسيق بني                   

 .السواتل

االتفاق على  ) أ: (ومـن مـنجزات فـريق التنسـيق املعـين بسواتل األرصاد اجلوية ما يلي               -٥٠
ن التغطية البياناتية بواسطة مخسة املواقـع اإلمسـية للسواتل بغية احلصول على املستويات املثلى م         

مع ادراك أن السواتل االضافية اليت يوفرها األعضاء        (سـواتل وفـرها أربعـة مـن أوائـل األعضاء            
االتفاق على  ) ب(؛  )اآلخـرون تتـيح زيـادة مـرونة الـنظام، عـالوة عـلى خدمـة املصاحل الوطنية                 

ملنصــات يف الــنظام، ومعاجلــة معــايري للــنظام الــدويل جلمــع البــيانات، فضــال عــن تنســيق قــبول ا 
البـيانات، وتوزيـع قـنوات الـنظام الـدويل جلمـع البـيانات عـلى نظـم املنصـات، واعتماد أجهزة                      

ومن خالل هذا التنسيق، تستطيع أي طائرة أو سفينة         . االسـتقبال الالسلكي اخلاصة باملنصات    
طـاق معظم أرجاء  أو مـنطاد أو عوامـة أو منصـة متـنقلة أخـرى أن تـبلغ ابالغـا مسـتمرا عـلى ن                

العـامل مـع االطمئـنان إىل أن أعضـاء فـريق البيانات كال على حدة سيعاجلون البيانات بالطريقة         
االتفـاق عـلى معـايري لبـث صـور نظـام نسـخ خرائط األرصاد اجلوية عن بعد         ) ج(الصـحيحة؛   

 ، حبيـث يتسـىن اسـتعمال نفس املعدات الستقبال بيانات الصور األساسية يف             )نظـام ويفـاكس   (
معظــم أحنــاء العــامل، األمــر الــذي يتــيح حتقــيق وفــور احلجــم يف صــنع املعــدات وييســر وجــود     

حتقيق توافق ) د(القـاعدة الكـبرية للغايـة مـن املسـتعملني املوجـودة يف مجـيع أحنـاء العـامل اليوم؛                     
آراء بشـأن السبل العملية للتصدي ملسألة الدعم املتبادل يف حالة حدوث مشاكل يف السواتل،               

الـيت تعـني عـلى تطبـيقها املعـايري املـتفق عليها بشأن الوصالت               " سـاعد جـارك   "ديـد فلسـفة     وحت
اســتحداث الوثــائق العملــية، ومــنها تقاريــر اجــتماعات فــريق  ) ه(البينــية اخلاصــة باملســتعملني؛ 

، ودلــيل الــنظام الــدويل جلمــع )الــيت حتــدد املعــايري(التنســيق، والــتقارير املوحــدة لفــريق التنســيق 
 .اناتالبي

وتســتمر بعــض مهــام فــريق التنســيق املعــين بســواتل األرصــاد اجلويــة مــن اجــتماع إىل    -٥١
آخـر، ومـن تلك املهام التبادل املنتظم الحصائيات التحقق املتعلقة مبتجهات حركة السحاب،              

ويعين فريق التنسيق أيضا . بغـية تشـجيع ادخـال حتسـينات يف األداء مـن جانـب مجـيع املشغلني         
 اخلاصــة وبالتخطــيط لعناصــر معيــنة مــن الــنظم املقــبلة، مــثل ادخــال التحســينات عــلى بالــتدابري

وكـان فـريق التنسـيق هـو اجلهـة احلافـزة لـلمقارنات املنـتظمة بـني مـتجهات حركة                     . املنـتجات 
السـحاب املسـتمدة مـن السـواتل الثابـتة بالنسـبة لألرض، وقد ضغط أيضا لرفع درجة البحث                   
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ن خــالل دورة عقــدت أثــناء اجــتماع جلــنة أحبــاث الفضــاء يف عــام  العــلمي يف هــذا املــيدان، مــ
ولفـريق التنسـيق عالقـة خاصـة مـع املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، ألن املنظمة هي                    . ١٩٩٠

وهذا يعين أن املنظمة يف وضع فريد    . العضـو الوحـيد الكـامل العضـوية الـذي ال يشـغل سواتل             
 .من املستعملني) يسيةورئ(يتيح هلا متثيل آراء جمموعة حمددة 

 نتيجة لتوصية من    ١٩٨٤أمـا اللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض فقد أنشئت يف عام              -٥٢
ــدويل بــني        ــدور نقطــة وصــل للتنســيق ال ــدول الصــناعية، وتقــوم ب مؤمتــر القمــة االقتصــادي لل

وتتناول اللجنة املسائل   . وكـاالت الفضـاء يف جمـال أنشـطة رصـد األرض ذات الصـلة بالفضاء               
السياسـاتية والتقنـية ذات االهـتمام املشـترك املتصـلة بكـامل نطـاق بعثات سواتل رصد األرض               

وتشــجع اللجــنة التــتام والــتوافق بــني الــنظم الفضــائية التجريبــية        . والبــيانات املســتمدة مــنها  
والتشـغيلية لرصـد األرض، مـن خـالل التنسـيق يف ختطـيط البعـثات وتشجيع النفاذ الكامل إىل                    

ون متيـيز ووضع معايري ملنتجات البيانات واستحداث منتجات وخدمات وتطبيقات           البـيانات د  
 .بياناتية متوافقة

 وأعضـــاء اللجـــنة املعنـــية بســـواتل رصـــد األرض هـــم الوكـــاالت احلكومـــية الوطنـــية  -٥٣
ــرامج ســواتل رصــد        ــربناجمية عــن أحــد ب ــية وال ــتعددة اجلنســيات ذات املســؤوليات التمويل وامل

وتنص شروط العضوية أيضا على     . ليا أو اليت متر باملراحل األخرية لتطويرها      األرض العاملـة حا   
. أن يوفـر األعضـاء للمجـتمع الـدويل نفـاذا غـري متيـيزي وكـامال لبياناهتا اخلاصة برصد األرض                    

ومــن أعضــاء اللجــنة االيســا ويومتســات وناســا واالدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف   
ت املتحدة، ووكاالت نظرية فضائية وخاصة برصد األرض يف كل من           اجلـوي، الـتابعة للواليـا     

أســتراليا، وأملانــيا، وايطالــيا، والــربازيل، وفرنســا، وكــندا، واململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى 
ــيابان  ــنرويج   . وايرلــندا الشــمالية، واهلــند، وال واملراقــبون احلالــيون هــم وكــاالت مــن كــندا وال

، ســـلم ١٩٩٠نوفمـــرب /لعامـــة الجـــتماع اللجـــنة يف تشـــرين الـــثاينويف اجللســـة ا. ونيوزيلـــندا
األعضــاء باحلاجــة إىل أن تشــمل العضــوية الوكــاالت املعنــية يف مجــيع أحنــاء العــامل، واىل تعزيــز 

الـربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، التابع   (الـتفاعل مـع الـربامج العلمـية الدولـية           
ومـع املنظمات احلكومية الدولية     ) نامج العـاملي لـبحوث املـناخ      لـلمجلس الـدويل للعلـوم، والـرب       

املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة، واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، التابعة              (املسـتعملة   
، من أجل تعزيز ختطيط     )لليونسـكو، واليونيـب، والفـريق احلكومـي الـدويل املعـين بـتغري املـناخ               

قــوم هبــا وكــاالت الفضــاء، فــيما يــتعلق مبتطلــبات الــتغري العــاملي،    بعــثات رصــد األرض الــيت ت 
وقد استحدثت لتلك املنظمات وضعية االنتساب، وكذلك       . وزيـادة تركيز جمال تلك البعثات     
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كما أصبحت املنظمة العاملة لألرصاد اجلوية      . ألفـرقة التنسـيق الدولـية األخرى املعنية بالسواتل        
 .منظمة منتسبة إىل اللجنة

ــة اخلاصــة باســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة      -٥٤ وأبلــغ فــريق العمــل باألنشــطة اجلاري
والحـظ الفـريق أن عـدة نظـم للرصـد العـاملي، هي إما برامج تابعة للمنظمة العاملية                   ). إيغـوس (

نظـام املراقـبة العاملي التابع لنظام املراقبة العاملية للطقس، ونظام رصد            (لألرصـاد اجلويـة نفسـها       
مثل النظام العاملي لرصد احمليطات، والنظام      (أو برامج ترعاها املنظمة     ) الف اجلـوي العـاملي    الغـ 

، عالوة على النظام العاملي )العـاملي ملراقـبة األرض، والـنظام العاملي لرصد الدورة اهليدرولوجية      
ملراقـــبة املـــناخ، الـــذي هـــو نظـــام مـــتعدد اجملـــاالت ويـــنال رعايـــة مشـــتركة، تســـهم يف تنفـــيذ 

سـتراتيجية مـتكاملة للرصـد العـاملي، مـن خـالل ترتيـب هـو شـراكة استراتيجية الرصد العاملي                ا
وقد أسهمت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف إعداد    ). شـراكة اسـتراتيجية إيغـوس     (املـتكاملة   

االسـتراتيجية احلالـية عـن طريق مشاركتها يف صوغ املواضيع، ويف هناية املطاف مشاركتها يف                
ومــع بلــوغ   . داث تولــيفة متماســكة لــتلك املواضــيع مــع الــربامج واألنشــطة القائمــة        اســتح

االسـتراتيجية طـور النضـج، ستوضـع اإلرشـادات املنبـثقة منها موضع االعتبار بواسطة اآلليات                 
فمثال ستضع جلنة النظم األساسية التابعة للمنظمة يف اعتبارها التوجيه      . ذات الصـلة يف املـنظمة     

 .ملنبثق من استراتيجية إيغوس فيما يتعلق باملكّون الفضائي لنظام املراقبة العاملياالستراتيجي ا

وأبلـغ فريق العمل أيضا بأن جلنة النظم األساسية استخدمت، لسنوات عديدة، عملية              -٥٥
، إلعـداد إرشـادات ألعضاء املنظمة العاملية        "االسـتعراض الدائـر لالحتـياجات     "معـتمدة تسـمى     

شـأن املكّونـني األرضـي والفضائي لنظام املراقبة العاملي التابع للمراقبة العاملية       لألرصـاد اجلويـة ب    
وكمــا حــدث يف املاضــي بالنســبة للمراقــبة العاملــية للطقــس، يــتوقع أن يقــوم أعضــاء   . للطقــس

املـنظمة طوعـيا بتطبـيق التوصـيات الـيت تقـرها جلنة النظم األساسية إلعادة تصميم نظام املراقبة                  
 ســياق املصــطلحات الراهــنة الســتراتيجية إيغــوس، ميكــن اعتــبار هــذه العملــية         ويف. العــاملي

دخل بالفعل مرحلة التنفيذ    " موضوعا يتعلق بالغالف اجلوي   "الراسـخة اليت تضطلع هبا املنظمة       
غري أنه بالنظر إىل أن نظم      . يف اطار استراتيجية إيغوس   " موافقة"ولذلـك ال خيضـع ألي عملـية         

االســتعراض كاآللــية الــيت /لديهــا بعــد آلــيات كاملــة ودقــيقة للــتطوير الرصــد األخــرى ليســت 
ويف الواقع أيضا ألجزاء من جمال      (اسـتحدثتها جلنة النظم األساسية فيما يتعلق بالغالف اجلوي          

وستقدم . ، فـإن عملـية اسـتراتيجية إيغـوس سـتكون أداة قـّيمة       )احملـيطات وجمـال سـطح األرض      
إلرشــادات الــيت جيــري إعدادهــا حالــيا يف اطــار اســتراتيجية املــنظمة أيضــا املســاعدة يف صــوغ ا

ومــن الناحــية األخــرى ســيلزم أن يظــل  . إيغــوس مــن أجــل تــأمني الــتوافق مــع أنشــطة املــنظمة  
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الشـركاء اآلخـرون يف اسـتراتيجية إيغـوس عـلى وعي بأنشطة املنظمة، بالنظر ألمهيتهم احلامسة                 
 .يف دعم االستراتيجية كلها

عمـل عـلى أن اخلطـط الـيت حتـتوي علـيها عملـية التخطيط اليت تقوم هبا                   واتفـق فـريق ال     -٥٦
املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة تتـناول تـناوال مباشـرا األنشـطة الالزمـة لـتعزيز التنبؤ بالطقس                      

واتفـق فـريق العمـل أيضـا عـلى أن اآللـيات الداخلـية واخلارجـية تكفـل، معـا، وســيلة           . واملـناخ 
لى حتقيق األهداف املوضوعة يف عملية التخطيط اليت تقوم هبا املنظمة           فعالـة للـتعاون الـدويل عـ       
 .العاملية لألرصاد اجلوية

  
خطط العمل اليت يلزم أن تنفذها احلكومات واملنظمات احلكومية  -سادسا 

   الدولية
بالـنظر إىل مـا تقـدم، خلـص فـريق العمـل املعـين بالتنبؤات اجلوية واملناخية إىل أن أهم               -٥٧
ابري الـيت ميكـن أن تـتخذها الـدول األعضاء لتعزيز التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل توسيع                  الـتد 

: الـتعاون الـدويل يف مـيدان التطبـيقات السـاتلية اخلاصـة باألرصـاد اجلويـة هي ذات جانبني مها                    
أوال، تقـدمي الدعـم إىل الدوائـر الوطنـية لألرصـاد اجلويـة واهليدرولوجـيا يف الـدول األعضاء يف                  

نظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة يف تنفـيذ اخلطـط الطويلـة األجـل للمـنظمة، مبـا يف ذلك توفري                       املـ 
املــوارد املالــية الالزمــة؛ وثانــيا، تقــدمي الدعــم إىل املــنظمات الوطنــية والدولــية الــيت توفــر الــنظم  

 .الفضائية وتعمل على تلبية احتياجات املنظمة
  

    اليت يتوخى أن تتخذها احلكومات   النتائج املتوقعة من التدابري       -سابعا 
اتفـق فريق العمل املعين بالتنبؤات اجلوية واملناخية على أن املسامهة يف تلبية احتياجات               -٥٨

جمـتمعات الـدول األعضـاء سـتزداد كـثريا مـن خـالل تعزيـز التنـبؤ بـالطقس واملناخ، عن طريق                   
واتفق الفريق  . ة باألرصـاد اجلوية   توسـيع الـتعاون الـدويل يف مـيدان التطبـيقات السـاتلية اخلاصـ              

كما . عـلى أن التنمـية املسـتدامة وبـناء القـدرات يف الـدول األعضـاء سيتم اإلسراع هبما كثريا                   
ان توفـري التنـبؤات املوثوقـة بالطقس واملناخ والتقييمات املوثوقة ألسباب ومسار التغري األطول               

العاملــية لألرصــاد اجلويــة واملــنظمات أجــال يف الــنظام األرضــي مهــا اجنــازان رئيســيان للمــنظمة  
غـري أهنما أيضا يفتحان باباً لطائفة أوسع من         . الشـريكة هلـا، يتسـمان بقـيمة ملموسـة للبشـرية           

واخلسـائر السنوية النامجة عن الكوارث الطبيعية، ومعظمها ذات صلة          . املمكـنات يف املسـتقبل    
 مــن الــدوالرات يف  شــخص وفقــدان عشــرات الــباليني ٥٠ ٠٠٠بــالطقس، تــزيد عــلى وفــاة  
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وتشـري بعـض األنشـطة البحثية إىل أن التغري املناخي األطول أجال سيؤثر على توزيع          . املتوسـط 
وميكـن أن تتحسن القرارات السنوية بشأن انتاج        . أحـداث الطقـس القاسـية وتواتـرها وشـّدهتا         

 وإدارة مــوارد األغذيــة واأللــياف، واالســتثمارات املــتعددة الســنوات يف تنمــية البنــيات التحتــية
االقتصـــادية املعاصــرة، حتســنا هـــائال   -املــياه العذبــة، وغريهــا كـــثري مــن املســائل االجتماعــية      

 :باالستفادة من خدمات ومنتجات موّسعة وموثوقة، كالتالية

 وعــلى ســبيل .اإلنــذار قــبل ثالثــني دقــيقة بــأحداث الطقــس الشــديدة الــتدمري  )أ( 
 دقــائق مــن ١٠قــبل أكــثر مــن ) الــتورنادو(ف الدّوامــية املــثال فمــن املعلــوم أن التنــبؤ بالعواصــ 

 وقوعها صعب للغاية، ولكنه ضروري يف املناطق املعّرضة هلا؛

التنـبؤ مبسـار أعاصـري اهلـريكان قـبل وقوعهـا خبمسـة أيـام وهبامش خطأ قدره                    )ب( 
 مـن أجـل تقليل عدد اإلنذارات اخلاطئة النامجة عن هامش عدم اليقني يف             .  كيلومـترا  ٣٠ -+/

 كيلومــتر عــند ٤٠٠التنــبؤات احلالــية مبكــان قــدوم إعصــار اهلــريكان إىل اليابســة، الــذي يــبلغ   
  أيام؛٣صدور التنبؤ قبل مدة 

بفضل القياسات اجلديدة،   .  يوما ١٤ أيام و  ١٠التنـبؤ بـالطقس ملـدى مـا بـني            )ج( 
وخصوصـــا قياســـات الـــرياح يف الغـــالف اجلـــوي الســـفلي، والـــتطورات الكـــبرية يف قـــدرات  
الـنمذجة، ميكـن متديـد التنـبؤ بـالطقس على املديني القريب واملتوسط ليصل إىل أقصى حدوده                  

 املمكنة؛

تدل اجلهود اليت بذلت مؤخرا     .  شهرا ١٢التنـبؤ مبعدل األمطار االقليمي ملدة        )د( 
يف منذجـة الـدورة املائية العاملية على امكانية وضع إسقاطات ملعدل األمطار ألقاليم حمددة، من             

 حتليل تغريات الدورة املائية على نطاق العامل؛

بآخر حدثني " التنبؤ الالحق"يشري .  شهرا٢٠-١٥التنـبؤ بظاهـرة النينيو ملدة        )ه( 
ــدرات الرصــد الفضــائي          ــن ق ــية م ــنظومة كاف ــتخدام م ــذا ممكــن باس ــيو إىل أن ه ــرة النين لظاه

 واملوقعي، مقترنة ببذل جهود مركّزة يف جمال النمذجة؛

ميكـن نظـريا التنـبؤ حبالـة املـناخ ملدة      .  سـنوات  ١٠نـبؤات حبالـة املـناخ ملـدة         الت )و( 
 .عشر سنوات، بتطبيق النظم البحثية املستخدمة حاليا على النظم التشغيلية املقبلة

وتـــزّود ســـواتل األرصـــاد اجلويـــة الـــدول األعضـــاء يف مجـــيع أحنـــاء العـــامل بالبـــيانات    -٥٩
ويـرجع ذلـك، يف جانـب كـبري منه، إىل البث املباشر وإىل              . الضـرورية للتنـبؤ بـالطقس واملـناخ       

وتوفــر الســواتل صــورا رقمــية عالــية االســتبانة يف  . التــبادل العــاملي للبــيانات واملعــارف العلمــية
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جمموعـة مـن النطاقات الطيفية، ميكن أن تستخلص منها معلومات نوعية وكمية عن خصائص              
 .الغالف اجلوي والسحب وسطح األرض وسطح البحر
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