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شكر وتقدير
أعد هذا التقرير من خالل تجميع الردود الواردة من أعضاء المنظمة المشاركين في االستبيان .ونسقت شعبة األرصاد
الجوية البحرية وشؤون المحيطات عملية جمع البيانات نيابة عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
وتعرب المنظمة
للخدمات البحرية.

)(WMO

عن شكرها الجزيل ألعضاء المنظمة الذين ردوا على االستبيان وللمنسقي ن الوطنيين

تصدير
المحيطات ،التي تغطي زهاء  70في المائة من سطح األرض ،موجه رئيسي للطقس والمناخ في
العالم .كما أنها جانب هام في االقتصاد العالمي إذ تحمل ما يربو على  90في المائة من التجارة
العالمية وتوفر سبل العيش لنسبة  40في المائة من البشر الذين يعيشون في حدود  100كم من
الساحل .وانطالقا من هذه الحقيقة ،تراقب هيئات الطقس الوطنية والباحثون بانتظام المحيطات،
ويعدون نماذج للشكل الذي تؤثر به المحيطات على الغالف الجوي ،ويقدمون خدمات بحرية لدعم
إدارة السواحل والسالمة في البحار .واليوم ،فإن اآلثار المتنامية لتغير المناخ تجعل عمليات
الرصد والبحوث والخدمات المتعلقة بالمحيطات أكثر أهمية من أيما وقت مضى.
وتقدم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOمعلومات وتنبؤات وتحذيرات موحدة قياسيا
لكفالة سالمة األرواح والممتلكات في البحار .كما أنها تدعم الجهود التي تبذلها المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsلتقديم تنبؤات وتحذيرات لحماية المجتمعات الساحلية والبعيدة عن السواحل
من األخطار ،من قبيل العواصف التي تولدها المحيطات والفيضانات الساحلية.
وتدعم المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوالكيانات الوطنية األخرى الجهود الدولية لمراقبة متغيرات
المحيطات – بما في ذلك درجة حرارة المحيطات ،وتياراتها وملوحتها – وهي عوامل تساعد في فهم الطقس والمناخ
والتنبؤ بهما .كما أنها تدعم إدارة السواحل وقدرة المجتمعات الساحلية على المقاومة ،السيما الدول الجزرية الصغيرة
النامية والمناطق الهشة األوضاع.
واعترافا بأهمية معرفة حالة الخدمات البحرية والساحلية ،أجرت المنظمة ) (WMOتقييما إنترنتيا لهذه الخدمات الوطنية.
وأجري هذا االستطالع ،الواردة نتائجه في هذا التقرير ،في الفترة  5تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر
 ،2018وقدمت المرافق الوطنية ) (NMHSsمن كافة المناطق ردودا تحمل معلومات عن حالة واهتمامات
واحتياجات تلك المرافق.
ويبين االستطالع بوضوح وجود فجوات في تقديم الخدمات البحرية والساحلية ،السيما فيما يتعلق بنقص الموارد
البشرية ،وتطوير القدرات والتدريب ،والتمويل ،والمعدات .ويتضح أيضا أن األعضاء يسعون إلى تحسين البنى التحتية
والخدمات للحد من تأثرها بالظواهر الجوية المناوئة.
وقد حدد االستطالع أيضا مسائل تتصل بتوافر األدوات ،وتطبيق البيانات ،وتفسير الصور الساتلية ،ومجاالت األولوية
التي تحتاج للمتابعة للحفاظ على قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsوتحسينها لتمكين المنظمة ) (WMOمن تنفيذ قرارات
أجهزة اتخاذ القرار في المنظمة ) (WMOتنفيذا فعاال ،واإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،وإطار
عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث  ،2030-2015واتفاق باريس ،واالتفاقات الدولية األخرى من قبيل االتفاقية الدولية
لسالمة األرواح في البحار.
وأود أن أعرب عن تقديري لألعضاء الذين ردوا على االستطالع ،وأدعو كافة األطراف المعنية المهتمة باستخدام
المعلومات الثمينة جدا الواردة في هذا التقرير ،وأنتهز هذه الفرصة ألكرر التزامي بالعمل مع الجميع لمعالجة المسائل
المتعلقة بالخدمات البحرية والساحلية ،وهو ما أشار إليه األعضاء في المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية
باعتباره مجاال هاما للتركيز.
بيتيري تاالس
األمين العام للمنظمة )(WMO

تقرير :استبيان إلكتروني للخدمات البحرية والساحلية الوطنية
(استبيان أجري في الفترة من  5تشرين الثاني /نوفمبر إلى  31كانون األول /ديسمبر )2018

.1

مقدمة

تسعى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOسعيا حثيثا إلى ضمان أن أعضاءها قادرون على توفير الممارسات
القياسية والموصى بها المتعلقة بتقديم خ دمات األرصاد الجوية البحرية ،على النحو المبين في الالئحة الفنية
للمنظمة ).(WMO
وفي نهاية عام  ،2018أجرى استبيان لجمع تقرير حالة قدرات األعضاء على تقديم الخدمات البحرية والساحلية.
وستساعد نتائج االستبيان الواردة في هذا التقرير المنظمة ) (WMOعلى فهم احتياجا ت األعضاء على نحو أفضل
التخاذ اإلجراء المناسب الستهداف المجاالت التي تتطلب المساعدة وتحديد أولوياتها ،السيما فيما يتعلق ببناء القدرات
ودعم التدريب.

الشكل  - 1الردود على االستبيان
وستوجه هذه النتائج أولويات وخطط المنظمة ) (WMOبشأن تحسين الخدمات البحرية والساحلية في المستقبل .وستنسق
شعبة األرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات التابعة للمنظمة ) (WMOالتحسينات المستقبلية ،بمساعدة فنية تقدمها
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ).(JCOMM
وكان االستبيان مفتوحا في الفترة من  5تشرين الثاني /نوفمبر إلى  31كانون األول /ديسمبر  .2018وطلب من جميع
األعضاء استكمال هذا االستبيان .وباإلضافة إلى  152بلدا من بلدان الخط الساحلي ،يوجب في بعض البلدان غير
الساحلية بحيرات ،لذا كانت األسئلة ذات صلة بهذه الخدمات .وقام ما مجموعه  72بلدا بملء االستبيان .وبلغت نسبة
المشاركة على الصعيد العالمي  47في المائة رغم أن بعض الردود غير مكتملة .وقام أكثر من  50المائة من بلدان
االتحاد اإلقليمي الثاني – آسيا ،والثالث – أمريكا الجنوبية ،والسادس – أوروبا بملء االستبيان.
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الشكل  - 2االستبيان واالتحادات اإلقليمية
االستبيان
منسقون
وطنيون
للخدمات
البحرية

نعم
ال

نعم

ال

 49بلدا

 11بلدا

%32

%7

 23بلدا

 71بلدا

%15

%46

الجدول  - 1االستبيان والمنسقون الوطنيون للخدمات البحرية

الشكل - 3

األخضر :البلدان التي ردت على االستبيان
األحمر :البلدان التي لم ترد على االستبيان
األصفر :البلدان التي عين فيها منسقون وطنيون للخدمات البحرية

2

رد أكثر من  80في المائة من
البلدان التي عين فيها منسقون
وطنيون للخدمات البحرية
) (NMSFPعلى هذا االستبيان.

الجدول  - 2البلدان التي مألت االستبيان
االتحاد اإلقليمي
األول – أفريقيا

االتحاد اإلقليمي
الثاني – آسيا

)(16

)(15

االتحاد اإلقليمي
الثالث – أمريكا
الجنوبية )(6

االتحاد اإلقليمي
الرابع – أمريكا
الشمالية )(4

البحرين
الصين
الهند
جمهورية إيران
اإلسالمية
اليابان
الكويت
ميانمار
باكستان
قطر
المملكة العربية
السعودية
سري النكا
تايلند
اإلمارات
العربية المتحدة
فييت نام
اليمن

األرجنتين
البرازيل
شيلي

كندا
هندوراس
ترينداد /توباغو
الواليات المتحدة
األمريكية

االتحاد اإلقليمي
الخامس –
جنوب غرب
المحيط الهادئ

االتحاد اإلقليمي
السادس –
أوروبا )(24

)(7

الجزائر
بوروندي
الكاميرون
جزر القمر
الكونغو
كوت ديفوار
ليبيا
المغرب
نيجيريا
السنغال
سيراليون
جنوب أفريقيا
السودان
توغو
تونس
جمهورية تنزانيا
المتحدة

إكوادور
غيانا
أوروغواي

أستراليا
إندونيسيا
ماليزيا

بيالروس
بلغاريا
الدانمرك

نيوزيلندا

فنلندا

الفلبين
جزر سليمان
تيمور – ليشتي

ألمانيا
اليونان
هنغاريا
آيسلندا
األردن
كازاخستان
التفيا
ليتوانيا
هولندا
النرويج
بولندا
البرتغال
االتحاد الروسي
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
تركيا
أوكرانيا
المملكة المتحدة
وأيرلندا الشمالية

في جميع أجزاء هذا التقرير ،سيجرى تحليل الردود التي تم الحصول عليها في كل سؤال من أسئلة االستبيان:
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.2

نتائج االستبيان

2.1

الوضع الحالي لتقديم الخدمات

السؤال  - 6هل تقدمون تنبؤات وإنذارات بحرية للموانئ ،و /أو البحيرات و /أو المياه الساحلية داخل واليتكم
الوطنية؟

الشكل  - 4التنبؤات واإلنذارات البحرية للموانئ و /أو البحيرات و /أو المياه الساحلية

أجاب  72بلدا على هذا السؤال.
يقدم أكثر من  90المائة من المنظمات ( 65بلدا) التي مألت االستبيان تنبؤات وإنذارات بحرية للموانئ و /أو البحريات
و /أو المياه الساحلية.
ال تقدم النسبة المتبقية البالغة  10في المائة ( 7بلدان) تنبؤات وإنذارات بحرية للموانئ و /أو البحيرات و /أو المياه
الساحلية .تنتمي  57في المائة من هذه البلدان ( 4بلدان) إلى االتحاد اإلقليمي األول (أفريقيا).
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2.2

تقديم الخدمات البحرية في المنظمات

ستقدم األسئلة التالية بعض المعلومات األساسية عن كيفية تقديم الخدمات البحرية داخل كل مرفق من المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ).(NMHSs
السؤال  - 7هل تسند حكومتكم بشكل رسمي المسؤولية عن تقديم خدمات األرصاد الجوية البحرية إلى منظمتكم
بموجب مرسوم أو أي نص قانوني آخر؟

أجاب  63بلدا على هذا السؤال.
تسند الحكومات إلى  90في المائة من المنظمات
( 57بلدا) مسؤوليات تقديم خدمات األرصاد
الجوية البحرية .ومن هذه النسبة البالغة
 90المائة ،تكلف  14بلدا ( 25في المائة) بموجب
قانون ،و 10بلدان ( 18في المائة) بموجب
مرسوم ،والباقي بموجب نص قانوني آخر.

الشكل  - 5مسؤولية تقديم خدمات األرصاد الجوية البحرية

السؤال  - 8هل لديكم أي موظفي تنبؤ معنيين بإنتاج التنبؤات واإلنذارات البحرية والساحلية؟

أجاب  65بلدا على هذا السؤال .ولدى
 92في المائة منهم ( 60دولة) موظفو
تنبؤ معنيون بإنتاج التنبؤات واإلنذارات
البحرية والساحلية .ويوضح الشكل 6
عدد الدول حسب عدد المتنبئين البحريين.
وأجاب أربعة بلدان على هذا السؤال
باإلجابة "نعم" ولكن ال يتوافر عدد
المتنبئين البحريين.

الشكل  - 6عدد المتنبئين البحريين

5

السؤال  - 9إذا كان جوابكم على السؤال الثامن بنعم ،هل تلقى موظفوكم تدريبا خاصا في مجال إنتاج التنبؤات
واإلنذارات البحرية والساحلية؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.

الشكل  - 7الموظفون الذي تلقوا تدريبا خاصا في مجال التنبؤات واإلنذارات البحرية والساحلية
يتلقى موظفو أكثر من  70المائة من المنظمات ،أو تلقوا بالفعل ،تدريبا خاصا في مجال إنتاج التنبؤات واإلنذارات
البحرية والساحلية .وبشكل عام ،تلقى جميع المتنبئين بالمكتب البحري تدريبا في مجال األرصاد الجوية البحرية
التطبيقية.
وال يتوافر لدى  26في المائة من المنظمات ( 16بلدا) تدريبا خاصا في مجال اإلنذارات البحرية والساحلية .ومن هذه
البلدان ،يوجد  5بلدان في االتحاد اإلقليمي األول (أفريقيا) و 5بلدان في االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا).
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2.3

تقديم الخدمات البحرية والساحلية

تتعلق األسئلة التالية بتقديم الخدمات البحرية والساحلية ألنشطة النقل البحري ،وللزوارق ،واألنشطة الساحلية
والمجتمعات الساحلية.
السؤال  - 10بالنسبة إلى نواتج التنبؤات واإلنذارات البحرية للمياه الساحلية ،كم عدد األميال التي تغطيها هذه النواتج
انطالقا من الساحل؟
أجاب  64بلدا على هذا السؤال.

الشكل  - 8األميال البحرية انطالقا من الساحل التي تغطيها نواتج التنبؤات واإلنذارات البحرية للمياه الساحلية
بالنسبة إلى البلدان البالغ عددها  25بلدا التي أشارت إلى الخيار "مسافة أخرى" ،أظهرت التعليقات أن بعض هذه
المنظمات لديها نواتج تختلف في التغطية من أقل من  10أميال بحرية وحتى  400ميال بحريا ،حسب المقاطعة على
المستوى اإلقليمي.
السؤال  - 11كم عدد األيام القادمة التي تغطيها تنبؤاتكم النصية البحرية؟
أجاب  61بلدا على هذا السؤال.
عدد األيام القادمة التي تغطيها تنبؤاتكم النصية البحرية
يوم

يومان

 3أيام

 4أيام

 5أيام

 6أيام

 20بلدا

 12بلدا

 12بلدا

بلدان

 12بلدا

% 32

% 20

% 20

%3

% 20

0

الجدول  - 3األيام القادمة التي تغطيها التنبؤات النصية البحرية

7

 7أيام أو
أكثر
 3بلدان
%5

السؤال  - 12الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية بشأن خدمتكم في مجال التنبؤات واإلنذارات البحرية.

الشكل  - 9خدمة التنبؤات واإلنذارات البحرية
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السؤال  - 13ما هي قنوات االتصال التي تقدمون من خاللها التنبؤات واإلنذارات البحرية؟
في هذا السؤال ،يمكن اختيار إجابات متعددة .وأجاب  64بلدا عن هذا السؤال.

الشكل  - 10قنوات االتصال التي تقدم من خاللها التنبؤات واإلنذارات البحرية

أجاب  39بلدا باإلجابة "قنوات أخرى" التي تضمنت :وسائط اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي ،وتطبيقات األجهزة
المحمولة ،والراديو ،والتليفزيون ،والفاكس ،والبريد اإللكتروني ،والرسال النصية القصيرة.
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2.4

النواتج البيانية

قد تقدم نواتج بيانية للمستخدمين في شكل صور ،وملفات أشكال لنظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISأو أشكال لنظم
مالحة السفن .وقد تقدم على مواقع شبكية ،أو في شكل خدمات الخرائط الشبكية ،أو تطبيقة على المحمول ،أو إتاحتها
للتنزيل من موقع شبكي.
السؤال  - 14هل تقدمون نواتج بيانية (عبر اإلنترنت أو غير ذلك) للبحارة من أجل الوصول إليها؟
أجاب  63بلدا على هذا السؤال.

الشكل  - 11النواتج البيانية
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السؤال  - 15الرجاء ذكر جميع العناصر البحرية التي تقدمونها في شكل بياني (أشر على جميع المعلومات المطبقة)
تستند النسب المئوية للشكل  12إلى عدد البلدان التي أجابت بنعم على السؤال رقم  44( 14بلدا).

الشكل  - 12العناصر البحرية التي تقدم في شكل بياني
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2.5

نموذج األمواج

قد تقدم نماذج األ مواج تنبؤات ببارمترات من قبيل العلو ،وفترة األمواج ،واتجاه األمواج ،ونطاق األمواج ،وطاقة
األمواج .وقد تقدم نماذج األمواج تغطية جغرافية من النطاق العالمي إلى النطاق اإلقليمي.
السؤال  - 16هل لديكم حاليا إمكانية للوصول إلى إرشادات التنبؤات انطالقا من نموذج لألمواج؟
أجاب  63بلدا على هذا السؤال.

يمتلك  54بلدا ) (%86حاليا إمكانية
للوصول إلى إرشادات التنبؤ انطالقا
من نموذج لألمواج.
ولم يكن لدى  %14من البلدان التي
جرى عليها االستبيان ( 9بلدان) حاليا
إمكانية للوصول إلى إرشادات التنبؤات
انطالقا من نموذج لألمواج .ينتمي
 4بلدان منهم إلى االتحاد اإلقليمي الثاني
(آسيا).

الشكل  - 13قدرة المنظمات على الوصول إلى إرشادات التنبؤات انطالقا من نموذج لألمواج
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السؤال  - 17ما هي نماذج األمواج التي لكم إمكانية الوصول إليها؟
ليس لدينا أي بيانات من  11بلدا وأجاب  9بلدان عن السؤال رقم  16باإلجابة "ال" .وترد اإلجابات عن هذا السؤال في
الشكل  14من  52بلدا.

الشكل  - 14نماذج األمواج المقدمة في شكل بياني
بالنسبة للبلدان التي أشارت إلى استخدام كال الخيارين ،اختلف مصدر نماذج األمواج (على النحو المبين في الشكل .)14
وتضمنت نماذج األمواج المستخدمة النموذج الثالث لمراقبة األمواج في اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف
الجوي ) ، (NOAAونموذج محاكاة األمواج بالقرب من الشواطئ ،ونموذج األمواج في المركز األوروبي للتنبؤات
الجوية المتوسطة المدى).
ويوضح الجدول  4البلدان ( 14بلدا) التي لديها إمكانية الوصول إلى كل من إرشادات نموذج األمواج المقدمة من مرفق
آخر من المرافق الوطنية ) (NMHSsونموذج أمواج يشغل داخل منظماتها الخاصة بها.
أستراليا

ألمانيا

نيوزيلندا

تركيا

البرازيل

إندونيسيا

السنغال

جمهورية تنزانيا المتحدة

بلغاريا

ماليزيا

إسبانيا

فييت نام

الدانمرك

هولندا

الجدول  - 4إمكانية الوصول إلى إرشادات نموذج أمواج يقدمها مرفق آخر من المرافق الوطنية ) (NMHSونموذج
أمواج يشغل داخل المنظمة
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2.6

نموذج المحيطات

قد تقدم نماذج المحيطات تنبؤات ببارمترات من قبيل درجة حرارة سطح البحر ،والتيارات المحيطية ،وعلو أو شذوذ
مستوى البحر ،والمعلومات المتعلقة بما دون السطح ،ودرجة الملوحة.
السؤال  - 18هل لديكم حاليا إمكانية الوصول إلى إرشادات التنبؤات من نموذج للمحيطات؟
أجاب  61بلدا على هذا السؤال.
أشار  30في المائة من البلدان المجيبة 18 ،بلدا ،إلى أنه
ليس لديهم إمكانية الوصول إلى إرشادات التنبؤات من
نموذج للمحيطات .وينتمي أكثر من  30في المائة من هذه
النسبة إلى االتحاد اإلقليمي األول (أفريقيا) ،وحوالي 25
في المائة من االتحاد اإلقليمي السادس (أوروبا).
وتتنوع أسباب "عدم توافر إمكانية الوصول" .وتتضمن
هذه األسباب :نقص التدريب والمعارف في مجال الوصول
إلى إرشادات التنبؤات من نموذج للمحيطات واستخدامها؛
ونقص العلميين في علم المحيطات في البلدان؛ واالفتقار
إلى الوعي بمواقع نموذج المحيطات.
الشكل  - 15المنظمات التي لديها إمكانية الوصول إلى إرشادات التنبؤ من نموذج للمحيطات

السؤال  - 19ما هي نماذج المحيطات التي لديكم إمكانية الوصول إليها؟ (يمكنك التأشير على خيارات متعددة)
أجاب  46بلدا عن هذا السؤال.
المنظمات التي تقدم تنبؤات نماذج المحيطات
هي المركز األوروبي للتنبؤات الجوية
المتوسطة المدى ) (ECMWFومؤسسة
) ،(ROMSومؤسسة ) (NEMOوغيرها.
وتشتمل البلدان التي تشغل كال من نموذج
المحيطات المقدم من مرفق آخر من المرافق
الوطنية ) (NMHSsونموذج محيطات يشغل
داخل منظماتها الخاصة بها على البرازيل،
وفنلندا ،وإندونيسيا ،وماليزيا ،ونيجيريا،
والنرويج.
الشكل  - 16نماذج المحيطات
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2.7

الحاالت الموسمية للجليد البحري

السؤال  – 20هل تشهد المياه الواقعة في مناطق التنبؤات التابعة لكم حاالت تراكم موسمية للجليد البحري تشكل
مخاطر للسفن ،أو أشكاال للجليد البحري (بما في ذلك جبال الجليد)؟
أجاب  61بلدا عن هذا السؤال.

الشكل  – 17الحالة الموسمية لمخاطر تراكم الجليد التي تواجهها السفن ،أو تكون الجليد البحري
(بما في ذلك جبال الجليد)
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2.8

حالة خدمات الجليد البحري

السؤال  - 21هل تصدرون إنذارات بتراكم الجليد؟
أجاب  23بلدا على هذا السؤال.
يتضمن  65في المائة من البلدان المجيبة عن
االستبيان والتي تصدر إنذارات بتراكم الجليد
كندا ،والصين ،والدانمرك ،وفنلندا ،وآيسلندا،
والتفيا ،وليتوانيا ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وبولندا،
واالتحاد الروسي ،والسويد ،وأوكرانيا ،والمملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
والواليات المتحدة األمريكية.
أشار بعض األعضاء الذي أجابوا باإلجابة "ال"
بشأن المسؤوليات عن إنذارات تراكم الجليد إلى
بعض األسباب لعدم قيامهم بذلك – وترد هذه
األسباب في الجدول .4
الشكل  - 18إنذارات بتراكم الجليد

االتحاد
اإلقليمي

البلد

التعليقات

الثالث

األرجنتين

نحن بصدد إدخال إنذارات بتراكم الجليد ،ولكن يؤخر تنفيذ التحسينات بسبب
نقص الموظفين.

الخامس

أستراليا

ننتظر توجيهات من المنظمة
المنظمة البحرية الدولية )(IMO

الثالث

شيلي

لم تطلب السلطات وال المستخدمون هذه الخدمة.

السادس

ألمانيا

ال توجد نشرات تحذيرية خاصة تصدر ،ومع ذلك قد تشمل التنبؤات على
المشورة

السادس

هولندا

تدمج تنبؤات تراكم الجليد في التنبؤات النصية .ال تصدر إنذارات منفصلة.

األول

جنوب
أفريقيا

ليست ضرورية في المناطق الساحلية .وال تطبق إال على مناطق أعالي
البحار التي تقع في إطار مسؤوليتنا.

)(WMO

الجدول  - 5األسباب وراء عدم مسؤولية البلدان عن إنذارات تراكم الجليد
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بشأن العتبات القياسية التي تحددها

السؤال  - 22هل تشمل نواتجكم المتعلقة بالتنبؤات البحرية معلومات بشأن الجليد البحري أو جبال الجليد؟
أجاب  23بلدا على هذا السؤال.

الشكل  - 19معلومات عن الجليد البحري أو جبال الجليد
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2.9

المخاطر والخدمات الساحلية

السؤال  – 23هل شهدتم أية حاالت فيضان ساحلي و /أو عرام العواصف (باستثناء التسونامي) أضرت بالهياكل
األساسية و /أو أدت إلى وقوع خسائر؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.

الشكل  – 20حاالت لفيضان ساحلي و /أو عرام العواصف التي أضرت بالهياكل األساسية و /أو أدت إلى وقوع خسائر
السؤال  – 24هل لديكم عالقات مع الوكاالت الحكومية فيما يتعلق بآثار المخاطر الساحلية؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.

الشكل  – 21العالقات مع الوكاالت الحكومية فيما يتعلق بآثار المخاطر الساحلية
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السؤال  – 25هل تقدمون أية خدمات تتعلق بآثار المخاطر الساحلية؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.
من بين النسبة البالغة  68في المائة من البلدان المجيبة
التي تقدم خدمات بشأن األخطار الساحلية ،لوحظ أن
هذه االخطار تشمل :التنبؤ بالفيضانات الساحلية وعرام
العواصف ،والتسونامي ،والموجات المارقة ،والجليد
البحري ،وإعصار التيفون ،وتيار التمزق ،وأزهار
الطحالب.
من بين النسبة البالغة  32في المائة من البلدان المجيبة
التي ال تقدم أية خدمات فيما يتعلق بآثار المخاطر
الساحلية ،توجد نسب مختلفة في جميع االتحادات
اإلقليمية (االتحاد اإلقليمي األول – أفريقيا 20 :في
المائة ،واالتحاد اإلقليمي الثاني – آسيا 25 :في المائة،
واالتحاد اإلقليمي الثالث – أمريكا الجنوبية 20 :في
المائة ،واالتحاد اإلقليمي الرابع – أمريكا الشمالية
والوسطى 5 :في المائة ،واالتحاد اإلقليمي الخامس –
جنوب غرب المحيط الهادئ 10 :في المائة ،واالتحاد
اإلقليمي السادس – أوروبا 20 :في المائة).

الشكل  - 22خدمات فيما يتعلق بآثار المخاطر الساحلية

السؤال  – 26هل لديكم أية تدابير قائمة لتثقيف الجمهور بشأن المخاطر الساحلية والنواتج المرتبطة بها؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.
يوجد في  48في المائة من المنظمات تدابير لتثقيف الجمهور
بشأن المخاطر الساحلية والنواتج ذات الصلة ،ومن هذه التدابير
الرئيسية ما يلي:
• المواقع الشبكية ،ووسائط التواصل االجتماعي ،والشبكات
االجتماعية ،والمدونات ،والبرامج التليفزيونية واإلذاعية
• المناسبات العامة :الدورات التدريبية ،والحلقات الدراسية،
وحلقات العمل واإلحاطات اإلعالمية المفتوحة للجمهور
• اجتماعات منتظمة مع مجموعات العمل التابعة للحكومات
• الدعاية في مجال العلوم
• برامج التوعية للمدارس
• تعقيبات من المستخدمين وتحليل النتائج
الشكل  - 23تدابير قائمة لتثقيف الجمهور بشأن المخاطر الساحلية والنواتج المرتبطة بها
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2.10

إدارة تقديم الخدمات

تتعلق األسئلة التالية بجوانب المنظمة ) (WMOفيما يخص مقاييس تقديم الخدمات وإدارة الجودة.
السؤال  - 27ما هي العمليات التي وضعتموها إلشراك المستخدمين؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.

الشكل  - 24عمليات موضوعة إلشراك المستخدمين
السؤال  - 28هل تقيمون /تفحصون دقة النواتج في خدماتكم البحرية؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.
تقييم ح

ال
،

دقة النواتج ي الخدمات البحرية

بلدا

نعم
،

بلدا

الشكل  - 25تقييم /فحص دقة النواتج في الخدمات البحرية
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العقبات الرئيسية التي تمنع المنظمات
من القيام بأنشطة الفحص:
• نقص الموارد البشرية
• ال تتوافر بيانات كافية في الوقت
الفعلي (قياسات قليلة للتحقق مقارنة
بها)
• االفتقار إلى القدرات بسبب عدم
وجود موظفين متخصصين في
األرصاد الجوية البحرية إلجراء
عمليات التحقق
• ال توجد أدوات مناسبة لتوفير خدمات
األرصاد الجوية البحرية

السؤال  - 29هل تقيمون رضا المستخدمين عن خدماتكم؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.
تقييم ر ا المستخدمين

،

،

بلدا

NO

بلدا

Yes

تتمثل أنشطة التقييم الرئيسية واألساليب
المستخدمة في :االستفتاءات ،واستبيانات
المستخدمين ،وتحليالت الويب ،ونماذج تعقيبات
الويب ،واالجتماعات التشاورية ،واالتصال
المباشر مع المتنبئين وجهات االتصال غير
الرسمية مع المستخدمين ،وما إلى ذلك.
يجري أكثر من  50في المائة من المنظمات
تقييم رضا المستخدمين .ومن بين النسبة البالغة
 40في المائة التي ال تقيم رضا المستخدمين عن
خدماتها ،تنتمي  28في المائة منها إلى االتحاد
اإلقليمي األول – أفريقيا ،و 24في المائة إلى
االتحاد اإلقليمي السادس – أوروبا.

Figure SEQ Figure \* ARABIC 29. Assessment user satisfaction
with the organizations services

الشكل  - 26تقييم رضا المستخدمين عن خدمات المنظمات

السؤال  - 30هل لديكم أية إجراءات احتياطية أو احترازية لتخطيط إنتاج الخدمات البحرية ونشرها؟
أجاب  62بلدا على هذا السؤال.

الشكل  - 27إجراءات احتياطية أو إجراءات لتخطيط الطوارئ بالنسبة إلى إنتاج ونشر الخدمات البحرية
تمتلك  66في المائة من المنظمات إجراءات احترازية لتخطيط إنتاج ونشر الخدمات البحرية .وتتضمن البلدان التي
ليست لديها أية خطط أو إجراءات احتياطية موضوعة ) (%34االتحاد اإلقليمي األول – أفريقيا ) (%33واالتحاد اإلقليمي
السادس – أوروبا ).(%24
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السؤال  - 31اذكر المستوى الذي بلغتموه في تنفيذ دليل تنفيذ نظم إدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ومقدمي الخدمات ذوي الصلة اآلخرين (صفحة  36من مطبوع المنظمة رقم  ،)1100فيما يتعلق
بإنتاج أو إدارة الخدمات البحرية:
أجاب  61بلدا عن هذا السؤال.

الشكل  - 28مستوى إطار تنفيذ إدارة الجودة داخل المنظمة
لم تبدأ معظم المنظمات في أي إجراء لتنفيذ إدارة الجودة بشأن الخدمات البحرية.

22

)(WMO

السؤال  - 32اذكر المرحلة التي بلغتموها في تنفيذ إطار كفاءات المتنبئ البحري للمنظمة ) ،(WMOدليل الكفاءات،
(صفحة  46من مطبوع المنظمة رقم  )1205في إنتاج الخدمات البحرية:
أجاب  60بلدا على هذا السؤال.

إطار كفا ات المتنب البحر للمنظمة
،
،

،

Have completed the competency
…assessment of forecasting staff against

بلدان

Have a national competency, and have
…plans to train and assess the

بلدا

،

)(WMO

Have developed a national competency,
…but no plans to undertake competency

بلدا

No plans yet to develop a national
competency.

بلدا

الشكل  - 29مرحلة تنفيذ إطار كفاءات المتنبئ البحري للمنظمة

)(WMO

السؤال  - 33ما هي قدرتكم على تقديم الخدمة البحرية المرتبطة بتدريب وتثقيف موظفيكم؟
أجاب  57بلدا عن هذا السؤال.

الشكل  - 30القدرة على تقديم الخدمة البحرية المرتبطة بالتدريب والتثقيف
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.3

الثغرات واألولويات

السؤال  - 34ما هي ثغراتكم وأولوياتكم بالنسبة إلى مجموعات التدريب المرتبطة بالمسائل البحرية خالل السنوات
الثالث القادمة؟
كانت اإلجابات عن هذا السؤال مفتوحة ،وترد أدناه ،مقسمة إلى "ثغرات" و"أولويات":
الثغرات:
• قلة الموارد البشرية الالزمة لتقديم مجموعة أكثر تنوعا من الخدمات البحرية.
• التدريب /بناء القدرات
○ تطبيق بيانات السواتل
○ في حافة الجليد البحري وتراكم الجليد
○ األجهزة
○ التنبؤ بدرجات حرارة سطح البحر من خالل الصور الساتلية
○ التنبؤ بالمد والجزر ،أو األمواج الداخلية أو األمواج الزاخرة ،في التيارات البحرية السفلية والعلوية
التي تؤثر على السواحل ،في األمواج العميقة أو السفلية
○ السالمة البحرية
○ استخدام أطياف األمواج
○ استخدام وتفسير المجموعات
○ المعلومات الرادارية للتنبؤات البحرية
○ تفسير بيانات التنبؤ العددي بالطقس وتقدير حالة البحر
○ التنبؤ العددي (نماذج عرام العواصف ،والتلوث ،وتسرب النفط )..
○ الظواهر البحرية المتطرفة والمخاطر الساحلية
○ البرمجة واستخدام النماذج العددية لألمواج
○ بشأن استغالل الرصدات الجوية الرقمية الخاصة بالرياح وارتفاع األمواج التي يقع رصدها
عبر السواتل
○ بشأن كيفية إعداد برنامج الجودة الخاص بالخدمات البحرية
• تقديم الخدمات للضباب والرؤية المنخفضة
• زيادة التفاعل مع منسقي حدود مناطق األرصاد الجوية METAREA
• دراسة تجارب نشر التنبؤات البحرية في البلدان األخرى
• تطبيق البيانات الساتلية ،تفسير الصور الساتلية
• ضمان تشغيل خدمة التنبؤ البحري
• زيادة عدد أدوات األرصاد الجوية المحمولة في البحار في المياه الوطنية
• وضع أدوات إلرسال واستقبال معلومات الطقس واإلنذارات
• مزيد من التحقق من صحة الزيادة المماثلة الستخدام النماذج والتحقق منها
• زيادة محطات المحيطات
• نمذجة طرق التحليل اإلحصائي
• نقص التمويل
• شراء المعدات وتثبيتها
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األولويات:
• مواصلة التواصل مع منسقي المناطق  METAREAاآلخرين
• استمرار التعاون مع الجهات الفاعلة إلدارة طوارئ عرام العواصف
• إدارة الموارد المالية لتعيين وتدريب الموظفين
• تطوير الخدمات البحرية وزيادة كفاءة الموظفين
• تجهيز المزيد من الخبراء بأكبر عدد ممكن
• اختبار سنوي بشأن المعارف /الموضوعات ،وعند الضرورة ،بشأن التدريب /التعليم
• يوم تدريب سنوي لخبراء األرصاد الجوية البحرية
• تمرين محاكاة سنوي /شبه سنوي لحاالت عرام العواصف
• تحسين نماذج األمواج وشبكة الرصدات البحرية والتحقق منها

25

دعم تنفيذ خدمة بحرية
السؤال  - 35بين أسباب عدم تقديم تنبؤات وإنذارات بحرية في إطار واليتكم القضائية الوطنية.
تتفق جميع المنظمات تقريبا على األسباب التالية:
•
•
•
•

نقص المعدات
نقص الموارد البشرية
قلة التدريب
نقص المعلومات (بيانات الرصد ونماذج التنبؤات واإلنذارات البحرية)

26

التعليقات

.4

السؤال  - 36الرجاء ذكر أية معلومات أخرى بشأن خدماتكم البحرية والساحلية التي تودون إطالع المنظمة
عليها.

)(WMO

كانت الردود على هذا السؤال مفتوحة ،وترد أدناه ،حسب كل بلد:
•

األرجنتين :ستجرى تحسينات على خدمة األرصاد الجوية البحرية خالل النصف األول من عام  .2019على
سبيل المثال ،ستصدر إنذارات بالرياح كناتج منفصل ،سيتم تقديمه إلى المنظمة ) (WMOمع الوثائق المماثلة

•

أستراليا :في عامي  ،2020-2019تنوي أستراليا استعراض وتعديل تداخل الخدمات مع منطقة األرصاد الثامنة
والحادية عشرة ) (METAREAsبحيث يتماشى مع حدود مناطق األرصاد الجوية ).(METAREA

•

كندا :تشارك وزارة البيئة وتغير المناخ في كندا حاليا في مبادرة مشتركة مع خفر السواحل الكندي لتحديد أي
ازدواجية في بث معلومات الطقس البحرية .ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في التخفيف من االزدواجية بين
البث اإلذاعي للطقس الخاص بوزارة البيئة وتغير المناخ في كندا والبث البحري المستمر لخفر السواحل،
وتوحيد خدمات البث إذا كان ذلك ممكنا وحيثما أمكن .وتقتصر هذه المبادرة على خدمات البث ذات التردد
العالي جدا .VHF

•

شيلي :تقوم شركة  SERVIMETبإنتاج معلومات ذات صلة بمنطقة األرصاد الجوية الخامسة عشرة
( METAREAباللغتين اإلنكليزية واإلسبانية) .وتمتلك خمسة مراكز للطقس ،وحوالي مائة محطة أوتوماتيكية
وبعض سفن الرصد الطوعية ) .(VOSوتقدم الدعم المالحي في مياه القطب الجنوبي ،وهي عضو في اللجنة
الوطنية لعلوم المحيطات ) ،(CONAإلى جانب الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية في مجال العلوم
البحرية .وشهدت السنوات األخيرة زيادة في حدوث الظواهر الجوية البحرية الشديد التي تعزى إلى تغير
المناخ .وتتضمن زيادة تواتر وشدة العواصف ،وعرام العواصف ،والزوابع المائية وكذلك فترات الجفاف
الطويلة.

•

الصين :نحن نقدم أيضا نواتج أخرى في مجال التنبؤ البحري فيما يتعلق بتيارات المحيطات ،ودرجة حرارة
البحار ،وإعصار النينو ،والتنبؤ الشاطئي ،وانسكابات النفط ،ومستوى سطح البحر ،والبيئة القطبية والطقس
البحري ،ونضطلع أيضا بمهام من قبيل وضع خطة التطوير التشغيلية للتنبؤ البحري باألرصاد الجوية والبيئة
في الصين ،وجمع وتوزيع بيانات الرصد في الوقت الفعلي ،وتقديم الدعم ذي الصلة لإلدارة العامة وإدارة
الطوارئ لتنظيم تحقيقات وتقييمات هامة للكوارث البحرية.

•

جزر القمر :تحديث سياسة اإلدارة لتحديد المياه الوطنية .ودعم اإلدارة حتى تعمل بشكل مرض .وزيادة عدد
محطات الطقس الساحلية وعدد ال عوامات في كل منطقة بحرية استراتيجية .وإعداد أدوات ومعدات اتصاالت
السلكية لتيسير الروابط داخل نفس المنطقة البحرية.

•

الكونغو :يوجد في إدارتنا نقص في طاقم أرصاد جوية مدرب ومؤهل ،وتنقصها المعدات (محطة تنبؤ بحري).
ونشكركم على كل الدعم الذي سيساعدنا على تمكين إدارتنا من التطور.

•

كوت ديفوار :تحتاج المنظمة الوطنية لألرصاد الجوية بشدة إلى محطة لألمور البحرية ،من بين معدات أخرى
(مقياس التيار ،ومقياس المد ،ومسجل األمواج وما إلى ذلك) على طول الساحل اإليفواري لتحسين فهم فترات
الرياح القوية والرياح الخطيرة والتآكل الساحلي والتنبؤ بها .وباإلضافة إلى ذلك ،نود الحصول على نموذج
للمحيطات ،وكذلك مفاتيح لنواتج الموجات بشأن نظام التشغيل في مؤسسة  .Synergieومن شأن كل هذه
العوامل أن تمكن من تحسين دعم األرصاد الجوية لألنشطة البحرية.
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•

الدانمرك :نود أن تعمل المنظمة ) (WMOمن أجل إلغاء متطلبات توصيل اإلنذارات والتنبؤات البحرية عبر
اإلذاعة الساحلية .ونظرا ألن السفن تمتلك خدمة إنترنت عبر األقمار الصناعية ،يبدو استخدام االتصاالت
الصوتية عبر اإلذاعة الساحلية عتيقا ،لكنه مكلف للغاية.

•

ألمانيا :نحن نوفر مسارات عالمية للسفن ،واستشارات في مجال األرصاد الجوية على متن سفن األبحاث
األلمانية ،وتنبؤات الطقس خالل الرحالت الجوية لشبكة  DORMLANالجوية في المنطقة القطبية الجنوبية.

•

الهند :يقدم المركز الوطني الهندي لخدمات المحيطات ) (INCOISتنبؤات عن حالة المحيط.

•

إندونيسيا :لتكون قادرة على إصدار تنبؤات تحذيرية داخل إقليمنا الوطني

•

الكويت :نطمح إلى تطوير الخدمات البحرية والساحلية وهي من ضمن األهداف لمرفقنا الوطني للسنوات
القادمة

•

المغرب :توفر المديرية الوطنية لألرصاد الجوية دعما في مجال األرصاد الجوية لعمليات البحث واإلنقاذ
وعمليات مكافحة التلوث البحري

•

ميانمار :خاصة التدريب البحري ،بكالوريوس العلوم ،وماجستير العلوم ،والدكتوراه

•

نيوزيلندا :توفر منطقة األرصاد الجوية ) (METAREAالرابعة عشرة خدمة إعداد لمنطقتها "الجزرية" .ومع
وصول الكفاءات البحرية في المستقبل القريب ،هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن ما إذا كانت خدمات
اإلصدار هي المسؤولة أم خدمة اإلعداد .وزيادة تكاليف البث نتيجة لترحيل الساتل  INMARSATومقدمي
السواتل الجديدة القادمين عبر اإلنترنت.

•

نيجيريا :من المتوقع أن تحقق الوكالة النيجيرية األرصاد الجوية  ،NiMetبوصفها وكالة تابعة للحكومة
الفيدرالية ،إيرادات من الخدمات التي تقدمها إلى مختلف قطاعات االقتصاد النيجيري .وقد ثبت أنه من الصعب
تكرار النجاح الذي سجلته في هذا الصدد في قطاع الطيران .وسيكون موضع تقدير كبير إذا كان بإمكان
المنظمة ) (WMOأن تقدم لنا أي فكرة عن كيفية القيام بذلك أو مشاركة قصة نجاح المرافق الوطنية )(NMHSs
التي تغلبت على هذا التحدي في بلدها (بلدانها).

•

النرويج :إعداد وإصدار خدمات لمنطقة األرصاد الجوية ) (METAREAالتاسعة عشرة

•

باكستان :يستلزم توفير التدريب والمعدات

•

الفلبين :حتى تتوافر القدرة على إنتاج مخطط موجات المحيطات في منطقة مسؤوليتنا .ويتضمن ذلك علو
األمواج واتجاهها .وحتى تتوافر القدرة على إصدار نصائح حول سفن البحار الصغيرة بشأن الرياح القوية
(أدنى قوى الرياح الهوجاء) .وحتى تتوافر القدرة على إصدار تنبؤات الطرق لكل مدينة رئيسية في الفلبين

•

البرتغال :بصفتي منسقا وطنيا ،أود تلقي إخطارات من المنظمة ) /(WMOاللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOCوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOبشأن خطط التطورات المستقبلية على المستوى الدولي ،في
هذا المجال الخاص باألرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات

•

قطر :مهتمة باستضافة مشروع أبحاث إيضاح الطقس البحري على غرار مشروع الطيران

•

االتحاد الروسي :يتولى مرفق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا الروسي مسؤولة إعداد معلومات األرصاد
الجوية الهيدرولوجية في االتحاد الروسي؛ ووزارة النقل الروسية هي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي بهذه
المعلومات فيما بين المستخدمين .وتقوم معاهد البحوث التابعة لمرفق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا الروسي
(معهد بحوث القطبين الشمالي والجنوبي ،والمركز الروسي لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ،والمعهد الوطني
لعلوم المحيطات ،ومعهد البحوث في الشرق األقصى المعني بمعلومات األرصاد الجوية الهيدرولوجية) بإعداد
المعلومات بالشراكة مع إدار ات المياه اإلقليمية في مرفق األرصاد الجوية الهيدرولوجية في ثالث مناطق
أرصاد جوية ) (METAREAالتي تقع تحت والية روسيا ومياه بحر البلطيق ،والبحر األسود ،وبحر آزوف
وقزوين ،بما في ذلك المياه البعيدة عن الشاطئ في شمال غرب المحيط الهادئ والمحيط القطبي الشمالي،
بجانب نقص المعلومات الالزمة للتحقق من التنبؤات البحرية
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•

السنغال :حلقات عمل جوالة إلذكاء الوعي والتدريب لصيادي األسماك والصحفيين بشأن استخدام معلومات
األرصاد الجوية.

•

سيراليون :التآكل الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر

•

سلو ينيا :توضع المياه اإلقليمية في سلوفينيا في الجزء الشمالي من البحر األدرياتيكي وال تشمل مياه مفتوحة.
ولذا ،فإن ظروف البحر المتطرفة ،كما يمكن رؤيتها في المياه المفتوحة ،أكثر ندرة نسبيا وربما هذا هو السبب
الرئيسي لعدم وجود عدد كاف من الموظفين للعمل فقط في مجال الخدمات البحرية

•

جنوب أ ريقيا :وضعنا مؤخرا خطة رئيسية مدتها  10سنوات اعتمدها مجلس إدارة مرفق الطقس في جنوب
أفريقيا .وتتضمن هذه الخطة الرئيسية إنشاء وحدة بحرية في كيب تاون تضم باحثين ومتنبئين لتحسين الخدمة
الحالية .ونحن أيضا بصدد تنفيذ نموذج لعرام العواصف ونموذج لألمواج عالية االستبانة .ونخطط إلجراء
تحليل كامل للثغرات في خدماتنا البحرية وسنعمل على سد هذه الثغرات خالل العمل المقبل أو نحو ذلك.

•

السودان :تدريب  8مراقبين في محطات الرصد الحري ،وتدريب اثنين من كبار المتنبئين لوضع خطة
للخدمات البحرية الوطنية لتوفير أدوات حديثة للخدمات البحرية والحصول على التمويل الالزم لبناء مركز
إقليمي للتنبؤ البحري.

•

تيمور – ليشتي :ضرورة الوصول إلى تنبؤات المحيطات البحرية لدى المنظمة ) (WMOوتقديم المساعدة
إلعداد تنبؤاتنا البحرية وإعطاء الفرصة كذلك لمزيد من التدريب لموظفينا.

•

توغو :تنشيط جميع نماذج التنبؤ البحري في نظم  PUMAلعام  2015في توغو ،واكتساب نموذج تنبؤ بحري
إقليمي خاص بتوغو ويستند إلى النموذج التايلندي وتدريب المستخدمين في كيفية استخدام مرافق األرصاد
الجوية .التكلفة 7000 :دوالر أمريكي.

•

ترينداد وتوباغو :توفر مرافق األرصاد الجوية البحرية المحدودة للمستخدمين النهائيين إمكانية الوصول غير
المباشر عبر محطة اإلذاعة الساحلية .وليس لدى مرفق األرصاد الجوية في ترينداد وتوباغو ) (TTMSالبنية
األساسية وال ترتيبات تنظيمية معمول بها للتواصل عبر الراديو البحري عبر التردد العالي  ،HFأو نظام
 NAVTEXأو غير ذلك.

•

جمهورية تنزانيا المتحدة :الناقلون ،والصيادون ،ومستكشفو النفط والغاز ،والباحثون ،والسياحة ،والرياضة
وعمليات اإلنقاذ.

•

أوروغوا  :نود أن نغتنم كل فرصة فيما يتعلق بتدريب الموظفين واألدوات على حد سواء (نماذج المحيطات،
والنماذج الساحلية ،وما إلى ذلك) وتقنيات إصدار اإلنذارات البحرية ،ألننا بصدد تأسيس هذا المجال.

•

ييت نام :الرصد البحري في فييت نام ضعيف للغاية .وتعتمد معظم المعلومات على النماذج العددية .ومن
الصعب التحقق من صحة النماذج في المحيطات.

•

اليمن :نحتاج إلى نموذج بحري مع التدريب (بناء القدرات)

29

:لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية
World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland

JN 191173

Communication and Public Affairs Office
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Email: cpa@wmo.int
public.wmo.int

B

