
 
 
 

 
  بالغ صحفي

 

  الیوم العالمي لألرصاد الجویة لعام 2019
 " الشمس واألرض والطقس"

 
 تحتفل المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة یوم 23 مارس من كل سنة بالیوم العالمي لألرصاد الجویة، ویعد

 االحتفال بهذا الیوم تخلیدا لذكرى تأسیس المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة في 23 مارس من عام 1950. وقد
 اختارت المنظمة هذه السنة شعار "الشمس واألرض والطقس" نظرا للعالقة التي تجمع الشمس بالطقس

 واألرض.
 وتعد الشمس قلب نظامنا الشمسي والمحدد الرئیسي للطقس والمناخ والحیاة على األرض، باإلضافة إلى تزوید

  كوكبنا بما یكفي من الحرارة الضروریة الزدهار الكائنات الحیة.
 بدون الضوء والحرارة المنبعثین من الشمس باستمرار، ستتوقف كل الحیاة على األرض كما أن طاقة الشمس

 هي المحرك األساسي لدورة الماء من خالل عملیة التبخر المستمر للمیاه، والتي تشكل بعد ذلك سحبا تعطي بعد
 ذلك أمطارا تسقط على األرض.

 وعالقة بالطقس والمناخ فمنذ بدایة العصر الصناعي، أي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ارتفع
 متوسط درجة الحرارة في العالم بنحو 1 درجة مئویة. وإذا استمرت تركیزات غازات الدفیئة في التطور بنفس

 معدل الیوم، فقد نشهد ارتفاًعا في درجات الحرارة تتراوح ما بین 3 و5 درجات مئویة بحلول نهایة القرن. وهذه
 القیم تتجاوز كثیرا السقف المحدد في اتفاقیة باریس المناخیة، والتي تهدف إلى احتواء الزیادة في متوسط درجة

 الحرارة أقل من 2 درجتین وأن تكون أقرب ما یمكن من 1.5 درجة مئویة.

 وُتظهر قیاسات األقمار الصناعیة على مدار الثالثین عاًما الماضیة أن إنتاج الطاقة الشمسیة لم یزد وأن احترار
 المناخ ال یمكن أن یعزى إلى التغیرات في النشاط الشمسي بل الى األنشطة البشریة وهو المعطى الذي أكدته

 تقاریر خبراء التغیرات المناخیة.

 كما تعتبر الشمس مصدًرا مهًما للطاقة لمكافحة التغیر المناخي وخیر بدیل مستدام للطاقة األحفوریة حیت
 أصبحت الطاقة الشمسیة أرخص ومتاحة على نطاق أوسع، ویمكن أن تعوض الوقود األحفوري مثل الفحم أو

 النفط في انتاج الطاقة.

 على الصعید الوطني تمتلك بالدنا أحد أعلى معدالت اإلشعاع الشمسي في العالم حیت أطلق المغرب مشاریع
 كبرى متعلقة بالطاقة الشمسیة، حیت أضحى بلدا رائدا في المنطقة بل على مستوى العالمي في هذا المجال وتعد

 محطة نور للطاقة الشمسیة الحراریة بالمغرب من أكبر المحطات الحراریة في العالم.

 وتعد قیاسات اإلشعاع الشمسي التي توفرها مصالح األرصاد الجویة ضروریة لصناع القرار في صناعة الطاقة
 الشمسیة حیت تساهم مدیریة األرصاد الجویة بشكل متواصل بمواكبة المشاریع البیئیة المستدامة من خالل امداد

 مختلف الشركاء بمعلومات ومعارف علمیة وخدمات تركز على الطقس والمناخ والبیئة و تقوم المدیریة بتتبع
 وقیاس اإلشعاع الشمسي حیت تعتمد إلجراء هذه القیاسات على أدوات دقیقة وحساسة تعطي معلومات حول

 مقدار اإلشعاع الشمسي باإلضافة إلى تزوید شركاءها بمعلومات حول عدد األیام المشمسة في السنة كما تتوفر
 المدیریة على قاعدة بیانات مهمة في هدا المجال،
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 ویعد الیوم العالمي لألرصاد الجویة مناسبة للتعریف بدور األرصاد الجویة الوطنیة في المحافظة على
 االشخاص والممتلكات. فمن أجل القیام بمهامها من رصد ومالحظة وقیاس وتنبؤ والقیام بجمیع األنشطة التي

 تساهم في حمایة األشخاص والممتلكات، تسخر مدیریة األرصاد الجویة الوطنیة طاقات بشریة ذات كفاءة عالیة
 من مهندسین وتقنیین تعمل بأحدث اآللیات والتقنیات من أجل توفیر أدق المعلومات الرصدیة.

 كما تقوم على إرساء أرصاد جویة قطاعیة تعتمد على سیاسة القرب وعلى تبني معاییر تتمیز بالدقة والجودة
 العالیة وتستند على تنمیة البحث العلمي واستعمال التكنولوجیا المتطورة وتأهیل الموارد البشریة.

 ونظرا للتحدیات الجدیدة التي أصبح یوجهها المغرب كسائر بلدان العالم بسبب التغیرات المناخیة وارتفاع وثیرة
 وحدة الظواهر القصوى، وأمام االهتمام المتزاید للمواطنین وكذا المشرفین على كل القطاعات الحیویة بتتبع
 أحوال الطقس والتفاعل مع المعلومات المناخیة، تعمل مدیریة االرصاد الجویة الوطنیة بشكل متواصل على

 تطویر نظام االنذار الرصدي وجودة التنبؤات الرصدیة على الصعیدین الجهوي والمحلي باإلضافة إلى تحسین
  السهر الرصدي المتمثل في رصد وتتبع الظواهر الجویة على كل المستویات. وتسخر لذلك شبكة

 تتكون من 44 مركز إقلیمي مزود بالموارد البشریة ذات كفاءة وااللیات الضروریة و156 محطة رصد آلیة
 اوتوماتكیة وأزید من 500 محطات مناخیة و5 محطات بحریة باإلضافة إلى الیات حدیثة ومتطورة لالستشعار

 عن بعد ك 7 رادارات لمراقبة الطقس وتتبع نشاط السحب والعواصف الرعدیة وصور االقمار الصناعیة
 وشبكة لرصد الصواعق ومحطات لقیاس عناصر األرصاد الجویة المختلفة في طبقات الجو العلیا. كما ترتكز

 على الدعم الجهوي من أجل تركیز سیاسة القرب والرفع من دقة التنبؤات وآجال االستباق في اإلنذارات.
 

 وتعمل المدیریة على إمداد جمیع القطاعات الحیویة بمعلومات دقیقة وضروریة التخاذ القرار ووضع
 استراتیجیات التأقلم للحد من آثار وانعكاسات التغیرات المناخیة ألجل ذلك طورت المدیریة عدة منتوجات
 رصدیة خاصة لمساعدة شركاءها وزبنائها على اتخاد التدابیر الالزمة من أجل الحد من الخسائر المادیة

 والبشریة كالنشرات الخاصة بالطرق والسكك الحدیدیة والمالحة الجویة والبحریة.
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