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 لسیاساتاملخص 
 األنشطة المناخیة التحویلیة: من الرصد إلى العلوم إلى الخدمات

 عرض عام

حت رئاسة مؤتمر المفاوضات الخاصة بتغیر المناخ الجاریة في فیجي ت
في اتفاقیة األمم المتحدة  (COP-23) والعشریناألطراف الثالث 

، تدور حول ثالث أسئلة وردت (UNFCCC)اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
أین نحن اآلن؟ أین نرید أن نذھب؟ وكیف نصل في حوار تاالنوا، ھي: 

وقد أتاحت أسئلة تاالنوا للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  إلى ھدفنا؟
(WMO)  الفرصة لكي تبلغ عن حالة نظام المناخ العالمي، وأن تنظر في

وضع خارطة طریق لألنشطة المناخیة التحویلیة، ترتكز على استمرار 
تقدیم خدمات مناخیة للتخفیف والتقییم واستدامتھا، دعماً لعملیات 

 كل من الصعید العالمي واإلقلیمي والقطري.السیاسات على 

نھجاً متكامالً إزاء نظام األرض، فتربط بین  (WMO)تتبع المنظمة 
جمیع مكونات النظام (بما في ذلك الغالف الجوي، والمحیطات، 

 فيواألراضي، والغالف المائي، والغالف الجلیدي، ودورة الكربون) 
وھذا النھج یدعم الدول كافة،  مجموعة من النطاقات المكانیة والزمنیة.

ال سیما األكثر ضعفاً، حتى تصبح أكثر قدرة على مقاومة الظواھر 
الجویة والمناخیة والمائیة المتطرفة، والظواھر البیئیة المتطرفة األخرى، بینما تسعى إلى تحقیق أھداف التنمیة 

 ).1ة إلى أفضل العلوم (الشكل ، من خالل توفیر البیانات وتقدیم الخدمات المستند(SDGs)المستدامة 

 

 (SDGs)في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  (WMO)المنظمة  إسھام - 1الشكل 
 

 لمحة عامة
یقدم نھج نظام األرض أساساً متكامالً  •

یشمل الرصدات إلى الدعم العلمي 
 لألنشطة المناخیة؛

تدعم العلوم وتقییمات  الرصدات •
 السیاسات؛

تحویل العلوم إلى خدمات یحفز  •
االبتكار واالستثمار في الطقس 

 والمناخ والماء؛
المعلومات الدقیقة والمالئمة للغرض  •

تمّكن المستخدمین من تحسین 
القرارات الخاصة بالقدرة على 

 مقاومة المناخ.
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في اإلجابة  (WMO)یوضح موجز السیاسات كیف تسھم األنشطة الوطنیة والعالمیة التي ُتنفذ تحت رعایة المنظمة 
كما  عن األسئلة التي یطرحھا حوار تاالنوا، من خالل توفیر المعلومات والمعرفة عن الطقس والماء والمناخ والبیئة.

 أنھا توعز بالوسائل التي یمكن من خاللھا إدخال ھذه المعلومات في عملیات تقریر السیاسات وتنفیذھا.

 أین نحن اآلن؟ 1.

 وتوقعھ المناختوثیق سلوك 

ھذا التغیر تحسین فھم مساھمة اإلنسان في تغیر المناخ، وطبیعة 
من التفاوض على  (UNFCCC)ومستواه قد مّكنتا األطراف في االتفاقیة 

. فدرجة حرارة األرض أحد (2015)أھداف ھامة لبدء نفاذ اتفاق باریس 
 باریس اتفاق تنفیذ مسار تتبع خاللھا من یتم التيالمؤشرات العالمیة 

 درجة متوسط في الزیادةاإلبقاء على  إلى باریس اتفاق سعىیو. وقیاسھ
 قبل ما مستویات فوق مئویتین درجتین من أقل إلى العالمیة الحرارة
 الحرارة درجة ارتفاع من لحدإلى ا الجھود تسعى حین في ،الصناعة

 .الصناعة قبل ما مستویات فوق مئویة درجة 1.5 إلى

، 2017بشأن حالة المناخ العالمي في  (WMO)وقد تضمن بیان المنظمة 
في  (COP-23)والمعروض على مؤتمر األطراف الثالث والعشرین 

في بون،  (UNFCCC)اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
مؤشرات إضافیة تبین بمزید من العرض السیاقي أن مناخ األرض 

 ).2یتغیر. (الشكل 

 
 

  
 (2017) (WMO)المؤشرات الرئیسیة لنظام األرض المستخدمة في بیان المنظمة  - 2الشكل 

 2017نظام المناخ العالمي في 
المتوسط العالمي لدرجات الحرارة  •

قد تجاوز مستوى ما قبل  2017في 
درجة  1.1العصر الصناعي بمقدار 

 مئویة تقریباً؛
المتوسط العالمي لدرجات الحرارة  •

في السنوات الخمس األخیرة ھو 
 أعلى رقم مسجل؛

بلغت مستویات تركیز غازات  •
مستویات عالیة  االحتباس الحراري

 جدیدة؛
البحري في المنطقتین الجلید  •

القطبیتین الشمالیة والجنوبیة یتقلص 
 مع ارتفاع مستوى سطح البحر؛

 تواصل تزاید تحمض المحیطات. •
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 تقییم المخاطر المناخیةمدخالت علوم المناخ من أجل 

السیاسات الوطنیة، وكذلك المشاریع واالستثمارات الفردیة، تحتاج بشكل متزاید إلى عملیات رصد المناخ والعلوم 
المناخیة لفھم المخاطر المناخیة والتصدي لھا. وتتوافر حالیاً على كل من الصعید العالمي واإلقلیمي والقطري كمیة 

وك نظام المناخ في الماضي والحاضر، وعن التنبؤات والتوقعات الخاصة بسلوكھ في كبیرة من البیانات عن سل
 (WMO)ونظراً للتقدم المحقق في التنبؤ بالمناخ ومراقبة المناخ خالل العقدین الماضیین، تستخدم المنظمة المستقبل. 

ذه المعلومات تساعد المجتمعات عدة أنواع بیانات في تحدید سمات نظام المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل. وھ
ة أوضاع المجتمعات. ومن بین ھذه شفي تحسین استعدادھا للظواھر المناخیة المتطرفة، وفي الحد من ھشا

 المعلومات ما یلي:

 المؤشرات العالمیة لحالة المناخ، یجب أن تكون مالئمة وتمثیلیة وقابلة للتبع وحسنة التوقیت ومحدودة العدد؛ •

یمكن لإلدارة استخدامھا على سبیل االسترشاد، وتبین اآلثار المجتمعیة في المستقبل، مجموعة مؤشرات  •
 وتساعد في تحدید ما إن كان القرار السلیم في التخفیف والتكیف قد اُتخذ أم ال؛

التي یمكن أن تكون واسعة النطاق مؤشرات الظواھر شدیدة التأثیر ومؤشرات ذات صلة، ترتبط باآلثار  •
 طاعات.ومتعددة الق

بیانات عملیات الرصد الھیدرولوجي الموضوعیة ال غنى عنھا للتطبیقات المختلفة، من التنبؤ بالفیضانات والجفاف 
لنظام العالمي بشأن اھذه االحتیاجات من خالل  (WMO)إلى اتخاذ القرارات على أساس الوقائع. وتلبي المنظمة 

 .(HydroSOS) الحالة والتوقعات الھیدرولوجیة

 مؤشرات المناخ العالمي

، إلى استخدام مؤشرات لتتبع التقدم المحرز في تنفیذ 2015، التي اعتمدتھا األمم المتحدة في 2030تسعى خطة عام 
المعني بمكافحة تغیر المناخ وآثاره. وقد قرر المجلس التنفیذي  13أھداف التنمیة المستدامة المختلفة، بما فیھا الھدف 

مواصلة تعزیز مجموعة واحدة دنیا من المؤشرات التي تصف تغیر المناخ من أجل  2017في  (WMO)للمنظمة 
المضي قدماً في تحسین أسلوبنا في التواصل بشأن تغیر المناخ، والتي نوقشت في نھایة األمر في مؤتمر المناخ 

 .)3(الشكل  2017دیسمبر  /األخیر المعقود في بون في كانون األول

یة ھي المؤشر التي یعتمد علیھ اتفاق باریس، ولكن ثمة مؤشرات عالمیة أخرى تعادلھ في ودرجات الحرارة السطح
، وانصھار األنھار تحمضھااألھمیة للتواصل بشأن آثار تغیر المناخ وعواقبھ، من قبیل احترار المحیطات وزیادة 

د البحري في المنطقتین القطبیتین الجلیدیة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتقلص الغطاء الثلجي، والتغیرات في الجلی
، وھو استعراض دوري الشمالیة والجنوبیة. وستؤدي المؤشرات العالمیة دوراً ھاماً في التقییم العالمي التفاق باریس

القطریة لتنفیذ اتفاق باریس، وفي تقییم الفعالیة الجماعیة  (NDCs)كل خمس سنوات للمساھمات المحددة وطنیاً 
ھذه السمات . وھذه المؤشرات تحیط بالسمات الرئیسیة لتغیر المناخ، دون اإلغراق في تبسیط (NDCs)للمساھمات 

على  (ECVs)ھا. وال یمكن أن ُتستنبط ھذه المؤشرات إال إذا تسنى تنسیق المتغیرات المناخیة األساسیة وال تعقید
تتحمل مسؤولیاتھا وأن تلتزم بنظام العالم ورصدھا باستمرار. وعلى الحكومات التي توقع اتفاق باریس أن نطاق 

 عالمي لرصد المناخ.
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، و"مؤشرات قید اإلعداد" (UNFCCC)المؤشرات العالمیة حسبما نوقشت في االتفاقیة  - 3الشكل 
 و"مؤشرات تكمیلیة" أخرى اقترحھا النظام العالمي لرصد المناخ.

 المؤشرات القائمة على األوضاع االجتماعیة االقتصادیة

توجد مؤشرات قائمة على األوضاع االجتماعیة االقتصادیة تكمِّل المؤشرات العالمیة 
یؤثر المناخ في كل القطاعات  وكالھما شدید التنوع ویخص سیاقات محددة. إذ

(اإلسكان والتعلیم والصحة) االجتماعیة واالقتصادیة بدرجة أو بأخرى مثل االجتماع 
الزراعة والسیاحة والصناعة والتجارة) والبنى التحتیة (مثل الماء  واإلنتاج (مثل

 .والصرف الصحي والطاقة واالتصاالت والطرق والسكك الحدیدیة والمطارات)

فعلى سبیل المثال، تعّد المیاه وسیطاً أساسیاً یؤثر من خاللھ تغیر المناخ في النظام 
لألرض ومن ثم في معیشة المجتمعات ورفاھیتھا. وتعّد المیاه عنصراً أساسیاً  البیئي

لتحقیق الحیاد المناخي والقدرة على مقاومة تغیر المناخ بطریقة استباقیة. ویعتمد 
مدى تمكننا من تعزیز مصارف الكربون على التوفر المادي للمیاه في المحیط 

ثار الفیضانات والجفاف على المستوى الحیوي. وستحدد دورات المیاه العالمیة آ
المحلي. ویتطلب التصدي للتحدیات التي تطرحھا آثار تغیر المناخ على موارد المیاه 

اعتماد استراتیجیات تكّیف في نطاقات مكانیة وزمانیة متعددة. وستحتاج البنیة العالمیة إلدارة المیاه في المستقبل إلى 
عد في توجیھ العملیات السیاسیة ومساعدة الحكومات في توجیھ التنمیة نحو مستقبل بناء قاعدة بیانات علمیة متینة تسا

مستدام. وسُتَحث البلدان على تحسین أنظمة إدارة مواردھا المائیة وتنفیذ استراتیجیات "ال ندم علیھا" یكون لھا نتائج 
 .إنمائیة إیجابیة تتصدي لتغیر المناخ

االجتماعیة االقتصادیة یتیح تحدید وإعداد متغیرات ومؤشرات مناخیة محددة  وإن دمج المعلومات المناخیة والسمات
السیاق تكمِّل المؤشرات العالمیة ویمكن استخدامھا على نطاق واسع عبر منطقة أو مجموعة من البلدان ذات 

ولكنھا تكتسي خصائص مشتركة. فعلى سبیل المثال، قد ال تغطي المعلومات الخاصة بأحواض المیاه النطاق العالمي 
أھمیة محوریة في إدارة المیاه بطریقة مستدامة والحد من اآلثار السلبیة للفیضانات والجفاف على المستوى المحلي 

تساھم  (NMHSs) المرافق الوطنیة
من  التحویلیةفي األنشطة المناخیة 

 خالل ما یلي:
زیادة فعالیة وفائدة المشاریع  •

 واالستثمارات المناخیة والمائیة؛
تحسین جودة األنشطة استناداً  •

إلى استنتاجات وتحلیالت 
موضوعیة وعلمیة معضدة 
 باألدلة وتعتمد على البیانات؛

تحسین قدرة البلدان على تحلیل  •
المناخ، ومراقبة المیاه، وتقدیم 

 اخیة.خدمات من
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فضالً عن الحد من مخاطر النزاعات على تقاسم المیاه سواء بین القطاعات المختلفة أو بین البلدان. ویتسم تبادل 
ذلك الصدد. وتساعد الشبكة العالمیة لمراكز المناخ اإلقلیمیة التابعة للمنظمة  المعلومات والمعارف بأھمیة بالغة في

WMO  في تحقیق الفعالیة في إعداد المعلومات المناخیة الخاصة بكل منطقة عن طریق دمج مجموعات من البیانات
 الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة وتبادلھا بین البلدان على أساس إقلیمي.

 التأثیر الظواھر الشدیدة

یؤدي التغیر البیئي العالمي إلى تغیر ظروف السیاق المرتبطة بجمیع األخطار وتحلیل المخاطر، ما یؤدي إلى تغیر 
تواتر وشدة ومدة الظواھر الجویة والمناخیة المتطرفة. وتمثل ھذه الفئة من بیانات ونواتج المدخالت ظواھر (ُتعرف 

آثار بالغة وواسعة النطاق ومتعددة القطاعات. ومن القواسم المشتركة بین تلك أحیاناً بالظواھر المتطرفة) قد ترتبط ب
الظواھر أنھ یمكن وصفھا من حیث الحجم والموقع والمدة والتوقیت والتواتر. وترتبط العدید منھا بدورة المیاه مع 

 آثار على التعرض لألخطار الجیوفیزیائیة والتفاعل بین األخطار المتعددة.

المؤشرات القائمة على األوضاع االجتماعیة االقتصادیة المذكورة أعاله، تؤثر أنواع مختلفة من وعلى غرار 
ف فرید لكل  الظواھر تأثیراً مختلفاً في فئات مختلفة من األصول المجتمعیة والمجموعات. ومن شأن تحدید معرِّ

، أن یوفر مرجعاً تستخدمھ السلطات المختصة في ربط الظاھرة بخسائرھا (Cg-17) 9ظاھرة، عمالً بالقرار 
من اتفاق باریس بشأن تجنب الخسائر واألضرار وتقلیلھا والتصدي لھا. وفي تلك  8وأضرارھا؛ بما یساھم في المادة 

النطاقات المكانیة األثناء، فإن البیانات الخاصة بالحاالت السابقة من تلك الظواھر متاحة في مجموعة متنوعة من 
التنسیق الدولي في  WMOوالزمنیة في إطار مجموعات البیانات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. وتتولى المنظمة 

مجالَي الكشف عن تغیر المناخ وإعداد المؤشرات المعنیة من أجل تقییم المخاطر المستقبلیة للظواھر الشدیدة التأثیر 
عن الظواھر المناخیة المتطرفة بتحویل البیانات األولیة إلى معلومات ترشد اتخاذ فضالً عن توفیر معلومات مفیدة 

 القرارات بشأن التكیف مع تغیر المناخ وغیره من المجاالت.

 أین نرید أن نذھب؟ 2.

 مناخیة عالیة الجودة توفر نھجاً قائماً على العلم لتخطیط التكیف على المستوى الوطني خدمات

یدعو اتفاق باریس إلى "تعزیز المعارف العلمیة المتعلقة بالمناخ، بما یشمل البحوث والمراقبة المنھجیة للنظام 
(ج) من 7المناخي ونظم اإلنذار المبكر، على نحو ُیسترشد بھ في الخدمات المناخیة وفي اتخاذ القرار (الفقرة 

خ، وال سیما لمنارص في مجال الفن امد یزتطر ولمخام من اعللالقائمة علی المالئمة ت اماولمعل. وستقلل ا)"7 المادة
ت ونشرھا ألغراض اتخاذ ماولمعلل تلك ایومة لتحزلالوالبشریة والبنى التحتیة اسسیة ؤلمدرات القعند جمعھا با

 وسیكون دور المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیالمصلحة. ب اصحان النواتج بالنسبة ألتحسیرار ولقا
(NMHSs)  محوریاً في ھذا المقام للحفاظ على الرصدات المناخیة والھیدرولوجیة الوطنیة وتوفیر معلومات وجیھة

(خطط التكیف  (UNFCCC)كمدخالت في التقاریر الحكومیة إلى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
وكذلك في إعداد استثمارات التمویل المناخي. ویمكن تقییم  )(NDCs) والمساھمات المحددة وطنیاً  (NAPs)الوطنیة 

وخطط التكیف الوطنیة في ضوء البیانات المناخیة والھیدرولوجیة المرجعیة. ویساعد  2030التقدم في تنفیذ خطة عام 
سمح ذلك البلدان على تقییم تدابیر التخفیف والتكیف في ظل التغیرات في دورات الطاقة والكربون والماء بما ی

 بتعدیل األولویات اإلنمائیة الوطنیة.

وسیتیح مبدأ أفضل العلوم المتاحة، عندما یطبَّق باستمرار، بما في ذلك من خالل البحوث المستمرة، مواصلة تعزیز 
البیانات والنواتج المناخیة المعنیة على نحو متزاید من أجل استخدامھا على مستویات متعددة لدعم صنع القرار في 

سبل اإلرشاد  (GFCS)التكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من آثاره. ویوفر اإلطار العالمي للخدمات المناخیة  مجالَي
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والتنظیم لتعزیز التنسیق والربط والتنفیذ فیما یخص الخدمات المناخیة البارزة 
 والقابلة للتنفیذ والتي یدفعھا المستخدمون.

على استھالل نھج موحد یقوم على البیانات المناخیة  WMOوتعمل المنظمة 
(المؤشرات العالمیة والمؤشرات القائمة على األوضاع االجتماعیة االقتصادیة 
والظواھر الشدیدة التأثیر) التي من شأنھا تسھیل تجمیع الظروف المحلیة 

والتقییمات العالمیة للھیئة الحكومیة  WMOوالوطنیة في تقاریر المنظمة 
عن طریق تحسین البحوث المناخیة  (IPCC)دولیة المعنیة بتغیر المناخ ال

وإثراء مجموعات البیانات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة فضالً عن نظم الرصد 
الوطنیة للكشف عن تقلبیة المناخ وتغیره. وسیتیح نظام تشغیلي یقوم على 

قییم تغیر المناخ في معلومات وبیانات مناخیة ومائیة عالمیة قابلة للمقارنة ت
سیاق دورة ھیدرولوجیة محتملة التغییر، ما یزید من المعرفة بشأن الجفاف 

ن توقع حاالت األزمات والنزاعات.  والفیضانات ویحسِّ

وعلى الرغم من أن العدید من القدرات التأسیسیة والبنى التحتیة للمرافق 
البلدان تفتقر للسیاسات المناخیة قائمة أو یجري إنشاؤھا، فال تزال العدید من 

أو المؤسسات أو الموارد البشریة التي تتمتع بالمھارات أو الممارسات الالزمة 
لتمكینھا من االستفادة من البیانات والنواتج المناخیة الجدیدة أو القائمة أو إنشاء 

 ُحددت خمسة تحدیات مجموعات وطنیة للتواصل مع المستخدمین من أجل إجراء حوار وطني بشأن ھذه المسائل. وقد
 (انظر اإلطار). وقامت الھیئة الفرعیة المعنیة WMOرئیسیة من خالل التشاور على نطاق واسع مع أعضاء المنظمة 

، في دورتھا الثامنة واألربعین (UNFCCC)التابعة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  (SBI)بالتنفیذ 
إلى مواصلة توجیھ جھودھا في مجال تنمیة القدرات نحو دعم البلدان  WMOالمنظمة )، بدعوة 2018(أیار/ مایو 

 النامیة في تحلیل البیانات المناخیة وإعداد سیناریوھات تغیر المناخ وتطبیقھا في تقییم ھشاشة األوضاع والمخاطر.

 ؟ھدفناكیف نصل إلى  3.

 

 إنشاء أطر وطنیة للخدمات المناخیة

مستدام وطنیاً سیعتمد المسار نحو تنفیذ عمل مناخي شامل وقائم على العلم و
اعتماداً كبیراً على الشراكة والتعاون داخل الحدود الوطنیة وعبرھا. ویشمل ذلك 
التكامل بین مجموعات البیانات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة، واالستفادة من أوجھ 
التآزر اإلقلیمیة، فضالً عن الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة في جمیع 

ناخ من الوزارات الحكومیة إلى القطاع الخاص، ومن القطاعات المتأثرة بالم
المنظمات غیر الحكومیة إلى المجتمع المدني. ویمكن لإلطار الوطني للخدمات 
المناخیة أن یكون آلیة رئیسیة لدعم تطویر الخدمات المناخیة وتطبیقھا. ویضمن 

المناخیة تحدید األولویات من خالل عملیات تشاوریة تشمل ممثلي مقدمي الخدمات 
والمستخدمین القطاعیین وترشد اإلجراءات التي یتخذھا مختلف أصحاب المصلحة 

 من أجل تحقیق الفعالیة في إعداد وتنفیذ وتطبیق وضمان استدامة الخدمات المناخیة.

أن أفضل علم مناخي سیدعم قرارات السیاسات العامة  (NFCS)تكفل األطر الوطنیة للخدمات المناخیة 
 واالستثمارات لمعالجة المخاطر والتكیف مع المناخ المتغیر.

الثغرات في القدرات من أجل توفیر 
 مناخیة عالیة الجودة:خدمات 

نقص القدرة على التصدي  .1
للمخاطر المتصلة بالمناخ في 

 بلدان كثیرة؛
توافر وجودة البیانات المناخیة  .2

والمائیة غیر كافیین في أنحاء 
 كثیرة من المعمورة؛

یتعین تحسین نوعیة الخدمات  .3
المناخیة لتلبي احتیاجات 

 المستخدمین؛
الحصول على یتعین توفیر سبل  .4

الخدمات المناخیة وتحسینھا في 
 غالبیة البلدان؛

یتعین تعزیز الفعالیة في التواصل  .5
 بین مستخدمي البیانات ومقدمیھا.

ما ھو اإلطار الوطني 
 ؟(NFCS)للخدمات المناخیة 

اإلطار الوطني للخدمات 
آلیة  (NFCS)المناخیة 

مؤسسیة لتنسیق وتسھیل 
وتعزیز التعاون بین 

المؤسسات الوطنیة من أجل 
تحسین اإلعداد المشترك 

للتنبؤات والخدمات المناخیة 
القائمة على العلم وتكییفھا 

 وتنفیذھا واستخدامھا.
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إلى تحقیق رؤیة طویلة األجل  (NMHSs)وینبغي أن تسعى المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا 
خدام الفعال والمبتكر للمعلومات المناخیة المدعومة بقدرات مؤسسیة وبنیة أساسیة متینة. وتعمل المنظمة لالست

WMO  حالیاً على إعداد دلیل توجیھي بشأن تنمیة القدرات للخدمات المناخیة سیوفر للمرافق الوطنیة لألرصاد
ثة عن مختلف الموارد  ومقدمي الخدمات المناخیة اآلخرین (NMHSs)الجویة والھیدرولوجیا  معلومات محدَّ

واالستراتیجیات واإلجراءات والممارسات الفضلى المتاحة للمساعدة في بناء القدرات الالزمة لمواجھة تلك 
أیضاً في تنمیة القدرات الفنیة للمرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا  WMOالتحدیات. وتساھم المنظمة 

النامیة بسبل الدعم لبناء القدرات في مجال تحلیل البیانات المناخیة وإعداد سیناریوھات  عن طریق تزوید البلدان
 تغیر المناخ وتطبیقھا في تقییم ھشاشة األوضاع والمخاطر.

 إقامة آلیات تنسیق وشراكة عالمیة بشأن الخدمات المناخیة الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة الرئیسیة

د من وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الدولیة على تنفیذ أنشطة متعلقة بالمناخ مع العدی WMOتتعاون المنظمة 
والمیاه لضمان توفیر دعم قوي ومتسق للدول األعضاء في مواجھة تغیر المناخ كجزء ال یتجزأ من تنفیذ خطة 

ة على تعزیز نھجھا المنسق . وتحقیقاً لھذه الغایة، تعمل منظومة األمم المتحد2030التنمیة المستدامة التحولیة لعام 
تجاه "المبادئ األساسیة المشتركة لنھج على نطاق منظومة األمم المتحدة للعمل بشأن تغیر المناخ". وقد ُصممت تلك 
المبادئ لتوجیھ نھج على نطاق المنظومة وإرشاد وتعزیز الدعم الجماعي على نطاق المنظومة إلجراءات تغیر 

، وعملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، وتنفیذ 2030لمستدامة لعام المناخ في إطار خطة التنمیة ا
 اتفاق باریس على المستوى العالمي واإلقلیمي والوطني ودون الوطني.

 معلومات عن مصادر ومصارف غازات االحتباس الحراري

أدوات مھمة لتحقیق أھداف اتفاق باریس. ویستند عنصر التخفیف في  (NDCs)إن المساھمات المحددة وطنیاً 
المساھمات المحددة وطنیاً إلى االنبعاثات المبلغ عنھا ذاتیاً والمجمعة وفقاً للمبادئ التوجیھیة للھیئة الحكومیة الدولیة 

. وإن القوائم المذكورة غیر فیما یتعلق بالقوائم الوطنیة لغازات االحتباس الحراري (IPCC)المعنیة بتغیر المناخ 
مؤكدة وتتطلب مدخالت من العدید من مصادر المعلومات اإلحصائیة. وتتطلب آلیة الشفافیة بموجب اتفاق باریس 
تحدیثاً أكثر تواتراً للقوائم الوطنیة وبطریقة أكثر شفافیة. وفي الوقت نفسھ، یعتمد التأثیر في درجة الحرارة على 

الحراري في الغالف الجوي التي تتشكل كتوازن بین المصادر والمصارف الطبیعیة  تركیزات غازات االحتباس
والبشریة المنشأ. ومن ثم، فإن التركیزات في الغالف الجوي تحتوي على معلومات عن كل من مصادر ومصارف 

االنبعاثات الوطنیة.  غازات االحتباس الحراري ویمكن استخدامھا لتحسین المعرفة/تقلیل عدم الیقین فیما یتعلق بقوائم
في تطویر نظام المعلومات العالمي  WMOولمساعدة األعضاء في الحصول على ھذه المعلومات، بدأت المنظمة 

الذي یستخدم رصدات الغالف الجوي لغازات االحتباس الحراري  (IG3IS)المتكامل لغازات االحتباس الحراري 
ة االقتصادیة لتوفیر معلومات محسنة عن حالة االنبعاثات الوطنیة وأدوات تحلیلیة ویجمعھا مع البیانات االجتماعی

على إمكانیة المساعدة في تحدیث التقدیرات الوطنیة لالنبعاثات في  IG3ISوتوزیعھا الجغرافي. وینطوي النظام 
 IPCCیئة للخطوط التوجیھیة التي وضعتھا الھ 2019الوقت المناسب. ویجري حالیاً إدراج ھذا النھج في تحدیث عام 

إحدى األدوات المھمة والقائمة على  IG3ISبشأن القوائم الوطنیة لحصر غازات االحتباس الحراري. ویمثل النظام 
العلم التي تدعم مباشرًة عملیة وضع السیاسات. واستخدام الرصد والتحلیل الجویین یتیح تحدید فرص تخفیف 

 IG3ISائل أخرى (مثل تحدید تسرب المیثان). ویوفر النظام االنبعاثات التي لم یكن باإلمكان العثور علیھا بوس
معلومات معالجة مكانیاً عن االنبعاثات التي یمكن أن ترشد إجراءات التخفیض على نطاقات المستوى دون الوطني 
والحضري والمرفق وكذلك وصف تأثیر اإلجراءات المتخذة بشأن االنبعاثات. وقد وثِّقت أفضل الممارسات القائمة 

خطة تنفیذ علوم نظام المعلومات العالمي المتكامل  عن طریق دراسات تجریبیة في  IG3ISعلى تنفیذ نھج النظام 
 في بلدانھم. IG3ISالتي توجھ األعضاء بشأن إنشاء مرافق للنظام  (IG3IS)لغازات االحتباس الحراري 
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 دعم البحوث للعملیات وصنع القرار

ُتعّد البحوث عنصراً محوریاً في التحسین المستمر للجودة العلمیة للمعلومات المناخیة، وتوفیر قاعدة أدلة آلثار تقلبیة 
المناخ وتغیر المناخ ولفعالیة تكلفة استخدام المعلومات المناخیة ودعم إجراءات التخفیف من حدة تغیر المناخ. ویمكن 

من خالل التفاعل التعاوني والمتعدد التخصصات بین المرافق الوطنیة  تحسین التعاون بین البحوث والعملیات
والجامعات وغیرھا من المؤسسات البحثیة والعلمیة وتطویر أدوات دعم  (NMHSs)لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا 

 القرارات.

 الوصول المفتوح وتبادل البیانات والنواتج المناخیة

والمراكز  (NMHSs)من المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا  WMOتحتفظ الشبكة المؤسسیة للمنظمة 
والشركاء اإلقلیمیین والعالمیین بمجموعة ضخمة من البیانات والمواد والنواتج المنھجیة الوجیھة المحتملة التي یمكن 

صارى جھدھا . وتبذل الشبكة قWMOالحصول علیھا وتبادلھا على أساس حر وغیر مقید تحت رعایة المنظمة 
لضمان سھولة الوصول إلى ھذه األسالیب والبیانات ألغراض اإلجراءات المناخیة التحویلیة. وإضافة إلى ذلك، 

وأصحاب المصلحة  (NMHSs)معارف المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا  WMOتعزز المنظمة 
 وتحلیلھا وتفسیرھا.اآلخرین في الوصول إلى ھذه األسالیب والبیانات ومعالجتھا 

م إلى البیانات واألسالیب جمیع أصحاب المصلحة على الوصول إلى وسیساعد توافر منصات ال وصول المنظَّ
مجموعة أدوات 33Tمثل  ،WMOالمعلومات المناخیة الالزمة. ویمكن أن یستفید ذلك من األنشطة الحالیة للمنظمة 

(GPCs) لإلنتاج العالمیة المراكز33Tو 33T(RCCs) إلقلیمیة التابعة للمنظمةالمناخیة ا المراكز33Tو 33T(CST) الخدمات المناخیة 33T، 
 توفیر األخرى البیانات لمراكز ویمكن الفضاء، وكاالت وضعتھا التي 33Tاألساسیة المناخیة المتغیرات قائمة33T بشأن

بیانات ونواتج إضافیة لتكملة المصادر المحلیة وسد الثغرات فیھا فضالً عن توفیر خبرات تكمیلیة لمعالجتھا وتحلیلھا 
 المرجعیة والمعلومات للبیانات عالمي نظام وھو ،HydroSOS نظام مؤخراً  WMO وتفسیرھا. وقد أنشأت المنظمة

ییسر التخطیط القائم على الوقائع للنظم التشغیلیة إلدارة المیاه، والتكیف مع تغیر المناخ وتدابیر التخفیف منھ، 
 بالمیاه. المرتبطةوالتقدیر الموسمي والعقدي للمخاطر 

 سلسلة القیمة لصنع القرارات المناخیةتعزیز 

أصبحت نواتج وخدمات علوم المناخ على نطاقات مكانیة وزمانیة مختلفة عناصر مركزیة على نحو متزاید في 
إعداد المبررات المناخیة للعمل المناخي التحویلي. وتوفر المبررات المناخیة األساس العلمي التخاذ قرارات مناخیة 

ن أجل ضمان أن الروابط بین المناخ والتأثیرات المناخیة وبین العمل المناخي والمنافع المجتمعیة قائمة على األدلة م
ترتكز بشكل كامل على أفضل رصدات المناخ والبیانات والعلوم المتاحة. ویساعد ذلك على تحدید سلسلة القیمة 

اللھا القرارات الرامیة إلى التصدي الفعال ونظریة التغییر التي ُترِشد العلوم والبیانات والنواتج المناخیة من خ
للمخاطر والتكیف مع المناخ المتغیر. وفي ھذا الصدد، یكتسي تدفق المعلومات من النطاق العالمي إلى المحلي أھمیة 
أساسیة ویجب تسھیلھ لتعزیز القدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والتكیف معھا. وحرصاً على تقدیم المعلومات 

یة واستخدامھا بفعالیة، ینبغي إنشاء آلیات مؤسسیة تشغیلیة مناسبة وتعزیز اآللیات القائمة لتولید وتبادل ونشر المناخ
المعلومات على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي. وتسري الخدمات التي تولدھا ھذه األنظمة التشغیلیة على 

أو العامة أو الخاصة). وكما ھو موضح في األقسام السابقة،  جمیع استثمارات التمویل المناخي (الدولیة أو المحلیة
 فإنھا توجد قیمة تتجاوز تنفیذ المشروعات واألنشطة الفردیة.

http://www.wmo.int/
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/meetings/ICT-CSIS/documents/presentations/Climate-Services-Toolkit-Straw-Man.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/meetings/ICT-CSIS/documents/presentations/Climate-Services-Toolkit-Straw-Man.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/meetings/ICT-CSIS/documents/presentations/Climate-Services-Toolkit-Straw-Man.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/rcc/rcc.php
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/gpc/gpc.php
http://climatemonitoring.info/ecvinventory/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/application-services/hydrosos
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 التعاون بین القطاعین العام والخاص

ھدفاً لتوسیع التعاون بین مختلف أصحاب المصلحة المشاركین  (WMO)وضعت المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 
التي اعتمدتھا األمم المتحدة والتي  2030طقس العالمي. ویتماشى ذلك مع خطة التنمیة المستدامة لعام في مشروع ال

تشدد على ضرورة إقامة المزید من الشراكات بین القطاعین العام والخاص بوصفھا ضرورة لتحقیق أھداف التنمیة 
أن تعمل القطاعات والجھات الفاعلة   2030 المستدامة الطموحة. وسیتطلب تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لعام 

المختلفة معاً بطریقة متكاملة من خالل تجمیع الموارد المالیة والمعرفة والخبرة. وتحقیقاً لعصر التنمیة الجدید 
كمخطط لتحقیق   169 بأھدافھ السبعة عشر المترابطة للتنمیة المستدامة وبالغایات المرتبطة بھا البالغ عددھا 

"المستقبل الذي نصبو إلیھ" المستدام، ستؤدي الشراكات المبتكرة المتعددة القطاعات بین أصحاب مصلحة متعددین 
من أھداف التنمیة المستدامة، وھو "تعزیز وسائل   17 ویسلّم الھدف  .  2030 دوراً حاسماً في بلوغ الغایات بحلول عام 

لمیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة"، بأن الشراكات بین أصحاب مصلحة متعددین التنفیذ وتنشیط الشراكات العا
ھي وسائل ھامة لتعبئة وتقاسم المعرفة والخبرة والتكنولوجیات والموارد المالیة لدعم تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

تشجیع وتعزیز الشراكات الفعالة بین أیضاً إلى   17في جمیع البلدان، ال سیما في البلدان النامیة. ویسعى الھدف 
القطاعین العام والخاص والقطاع األكادیمي، وكذلك المجتمع المدني، استناداً إلى تجربة الشراكات واستراتیجیاتھا 

)، والمؤتمر العالمي 2018الخاصة بتعبئة الموارد. وسیقوم المجلس التنفیذي، في دورتھ السبعین (حزیران/ یونیو 
) ببلورة اإلرشادات والسیاسات التي یحتاجھا األعضاء لتشجیع 2019رصاد الجویة (حزیران/ یونیو الثامن عشر لأل

الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بقوة وتیسیرھا وتسھیل التواصل بین كل القطاعات وأصحاب المصلحة من أجل 
 تحقیق فوائد عملیة للصناعات والشعوب والمجتمع ككل.

 الملخص 4.

المتعلق بالعمل المناخي التحویلي على نھج متكامل لمواجھة  (WMO) المنظمة العالمیة لألرصاد الجویةیقوم مسار 
التھدیدات المتزایدة التي تطرحھا الظواھر الجویة والمناخیة المتطرفة، وإجھاد المیاه العذبة والمحیطات، وجودة 

غیر المناخ الھواء، وتدھور البیئة. وینبغي تحویل علم المناخ إلى خدمات مناخیة لتعزیز القدرة على الصمود أمام ت
والحد من آثاره والتكیف معھ. ویمكن تحقیق ذلك عن طریق توفیر معلومات تمكِّن من اتخاذ إجراءات ویمكن 

والتي  WMOالوصول إلیھا بسھولة وذات مرجعیة مثل الرصدات المنسقة عالمیاً والنواتج المناخیة العلمیة للمنظمة 
 مخاطر الكوارث وتغیر المناخ. تدعم الخطة الدولیة للتنمیة المستدامة والحد من

مالئمة للغرض في مواجھة  WMOوتتزاید أھمیة التعاون بین القطاعین العام والخاص لضمان أن تظل المنظمة 
الدور المتنامي للقطاع الخاص، والتقدم التكنولوجي، والبیانات الكبیرة، وحشد الموارد، والذكاء االصطناعي. وفي 

 WMOوغیرھا من مراكز المنظمة  (NMHSs) لوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیاالوقت نفسھ، تدعم المرافق ا
بشكل مباشر اتخاذ قرارات ذكیة مناخیاً على المستوى الوطني، مما یعزز التأھب ویقلل من الخسائر في األرواح 

تصادیة لخدمات الطقس والممتلكات نتیجة الظواھر الجویة والھیدرولوجیة المتطرفة ویعزز القیمة االجتماعیة االق
 والمناخ والھیدرولوجیا.

  

http://www.wmo.int/
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