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جنیف، 1 نیسان/ أبریل 2020 - القلق یساور المنظمة (WMO) إزاء تأثیر جائحة فیروس كورونا (COVID-19) على كمیة ونوعیة عملیات رصد
الطقس والتنبؤ بھ، وكذلك مراقبة الغالف الجوي والمناخ.

یشكل النظام العالمي للرصد التابع للمنظمة (WMO) الركن الركین لكافة خدمات ونواتج الطقس والمناخ التي تقدمھا الدول األعضاء في المنظمة
(WMO)، والبالغ عددھا 193، إلى مواطنیھا. فھذا النظام یوفر رصدات عن حالة الغالف الجوي وسطح المحیطات باستخدام أدوات بریة وبحریة وفضائیة

القاعدة. وتُستخدم ھذه البیانات في إعداد التحلیالت والتنبؤات والتقاریر واإلنذارات المتعلقة بالطقس.

وقد أشار األمین العام للمنظمة (WMO)، السید بیتیري تاالس، إلى أن "المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا (NMHSs) تواصل أداء وظائفھا
األساسیة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع على الرغم من التحدیات الشدیدة التي تشكلھا جائحة فیروس كورونا. وأضاف "إننا نحیي تفانیھا في العمل

لحمایة األرواح والممتلكات، غیر أننا ندرك القیود المتزایدة على قدراتھا ومواردھا".

واستطرد قائالً "إضافة إلى تواصل آثار تغیر المناخ وتزاید عدد الكوارث المتصلة بالطقس، فإن جائحة فیروس كورونا (COVID-19) تشكل تحدیاً إضافیاً،
وربما تؤدي إلى تفاقم احتماالت حدوث أخطار متعددة في البلد الواحد. ولذلك، فمن األھمیة بمكان أن تولي الحكومات االھتمام لتعزیز قدراتھا الوطنیة في

."(COVID-19) مجال اإلنذار المبكر ورصد الطقس، على الرغم من أزمة فیروس كورونا

وثمة أجزاًء كبیرة من نظام الرصد، مثل مكوناتھ الساتلیة وكثیر من شبكات الرصد األرضیة التابعة لھ، مؤتمتة إما جزئیاً وإما بالكامل. ولذلك فمن المتوقع أن
تستمر ھذه األجزاء في العمل دون تدھور كبیر لعدة أسابیع، بل ولفترة أطول في بعض الحاالت. ولكن إذا استمرت الجائحة أكثر من بضعة أسابیع، فإن انعدام

أعمال اإلصالح والصیانة واإلمدادات، فضالً عن عملیات إعادة التوزیع، سیصبح مصدر قلق متزاید.

وقد تأثرت بالفعل أجزاء من نظام الرصد، ولیس أدل على ذلك من أن االنخفاض الكبیر في الحركة الجویة كان لھ أثر واضح. فالقیاسات المنفذة خالل
الرحالت الجویة لدرجة الحرارة المحیطة وسرعة الریاح واتجاھھا ھي مصدر ھام جداً للمعلومات بالنسبة لكل من التنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ.

بیانات األرصاد الجویة المستمدة من الطائرات

تساھم الطائرات الخطیة التجاریة في برنامج إعادة بث بیانات األرصاد الجویة الصادرة من الطائرات (AMDAR)، الذي یستخدم أجھزة االستشعار
والحواسیب ونظم االتصاالت الموجودة على متن الطائرة لجمع الرصدات الجویة ومعالجتھا وتحدید نسقھا وإرسالھا إلى المحطات األرضیة عن طریق

السواتل أو الوصالت الرادیویة.

وفي بعض أنحاء العالم، وال سیما في أوروبا، كان االنخفاض في عدد القیاسات على مدى األسبوعین الماضیین ھائالً (انظر الرسم البیاني أدناه الذي
قدمته شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبیة (EUMETNET)). والبلدان المنتسبة إلى الشبكة (EUMETNET)، وھي شبكة تعاونیة بین

المرافق الوطنیة للطقس في أوروبا وعددھا 31، تناقش حالیاً سبل تعزیز قدرات أجزاء أخرى من شبكاتھا الرصدیة على المدى القصیر من أجل التخفیف
جزئیاً من انعدام الرصدات على متن الطائرات.

وقد درج نظام الرصد التابع للبرنامج (AMDAR) على توفیر أكثر من 700 000 رصدة عالیة الجودة یومیاً لدرجة حرارة الھواء وسرعة الریاح
واتجاھھا، فضالً عن المعلومات الموضعیة والزمنیة المطلوبة، ومع إجراء عدد متزاید لقیاسات الرطوبة واالضطرابات.
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أصبحت اآلن عملیات رصد الطقس سطحیة القاعدة
آلیة بالكامل تقریباً في معظم البلدان المتقدمة. بید أن
التحول إلى عملیات الرصد اآللي ال یزال قید التنفیذ

في كثیر من البلدان النامیة، وال تزال أوساط
األرصاد الجویة تعتمد على عملیات الرصد التي
یقوم بھا راصدو الطقس یدویاً، والتي تُرسل إلى
الشبكات الدولیة الستخدامھا في النماذج العالمیة

للطقس والمناخ.

وقد شھدت المنظمة (WMO) انخفاضاً كبیراً في
توافر ھذا النوع من الرصدات الیدویة على مدى

األسبوعین الماضیین. وقد یُعزى ھذا االنخفاض في
بعضھ إلى الحالة الراھنة لفیروس كورونا، ولكن
لیس من الواضح حتى اآلن ما إن كانت عوامل

أخرى تؤدي دوراً أیضاً. وتعكف المنظمة
(WMO) حالیاً على التحقیق في ھذا األمر.

،Lars Peter Riishojgaard وأشار السید
مدیر فرع نظام األرض في إدارة البنیة التحتیة في المنظمة (WMO): "ال نزال نتوقع في الوقت الراھن أن یكون األثر السلبي النعدام عملیات الرصد على

نوعیة نواتج التنبؤ بالطقس متواضعاً نسبیاً. ومع ذلك، ومع استمرار، بل وزیادة، تقلص توافر عملیات رصد الطقس من الطائرات، یجوز لنا أن نتوقع
انخفاضاً تدریجیاً في موثوقیة التنبؤات".

وأضاف "ویصح ھذا أیضاً إذا استمر االنخفاض في عملیات رصد الطقس السطحیة، وال سیما إذا بدأت فاشیة فیروس كورونا (COVID-19) تؤثر على
نطاق أوسع على قدرة الراصدین على القیام بعملھم في أجزاء كبیرة من العالم النامي. وستواصل المنظمة (WMO) مراقبة الوضع، وھي تعمل مع أعضائھا

للتخفیف من أثر ذلك قدر اإلمكان".

(الخريطة أعاله مقدمة من المنظمة (WMO)؛ والبلدان المبینة بألوان داكنة قد قدمت األسبوع الماضي عدداً من الرصدات أقل
من متوسط شھر كانون الثاني/ يناير 2020 (قبل فیروس كورونا (COVID-19))؛ والبلدان المبینة باللون األسود ال ترسل حالیاً

أي بیانات على اإلطالق).

 

ویقوم حالیاً 16 ساتالً لألرصاد الجویة و50 ساتالً بحثیاً، وما یربو على 10 000 محطة مأھولة وأوتوماتیة للرصد السطحي للطقس، و1000 محطة
لرصد الھواء العلوي، و7000 سفینة، و100 عوامة رأسیة و1000 عوامة منجرفة، ومئات رادارات الطقس، و3000 طائرة تجاریة مجھزة بمعدات

خاصة، بتنفیذ قیاسات یومیة للبارامترات الرئیسیة للغالف الجوي والیابسة وسطح المحیطات.

للحصول على مزید من المعلومات یرجى االتصال بالجھة التالیة:
Clare Nullis, media o�cer. Email cnullis@wmo.int, Cell +41 79 709 13 97
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WMO Secretary-General Taalas took part 
in the virtual discussion. National 
meteorological and hydrological services 
continue essential 24/7 work despite the 
constraints of #coronavirus 
https://twitter.com/AminaJMohammed/stat
us/1245392388903796738 
  

 

 قام World Meteorological Organization بإعادة
تغرید

Yesterday the COP Bureau decided to:

 postpone #COP26  
bit.ly/COP26_postponed

 postpone the #SB52Bonn sessions 
until 4-12 October 2020  
bit.ly/SB52_postponed 
  

 

 قام World Meteorological Organization بإعادة
تغرید

#IPCC develops strategic response to 
impact of #COVID-19 on work programme 
for its Sixth Assessment Report (#AR6) 

Read more  bit.ly/2ytueXd 
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 قام World Meteorological Organization بإعادة
تغرید

Less airline traffic due to #COVID19 has 
reduced the amount of in-flight 
measurements of temperature & 
wind.@WMO is concerned about how the 
scaled-back and lower-quality data could 
impact weather observations, forecasts & 
extreme weather warnings. bit.ly/3bKL3eG 
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