مرفق تمويل الرصد المنتظم SOFF -

أسلوب جديد لتمويل عمليات الرصد األساسية
الﺤلﻮل

الﺘﺤﺪيات

الﻔﺮص الﻤﺘاﺣة

ﻇﻮاھﺮ الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮفة

تﻮصﻞ الﻤﺆتﻤﺮ الﻌالﻤﻲ لﻸرصاد الﺠﻮية لﻌام
إلﻰ اتﻔاق فارق

الﺘﻨﺒﺆات ﺑالﻄﻘﺲ والﺘﻮﻗﻌات الﻤﻨاﺧﯿة ﺣاسﻤة األھﻤﯿة
ﻻتﺨاذ ﻗﺮارات أفﻀﻞ

2019

اﻻلﺘﺰام الﺪولﻲ ﺑاﻗﺘﻨاﺀ وتﺒادل ﺑﯿانات الﺮصﺪ األساسﻲ
سﻄﺤﻲ الﻘاعﺪة

انﻌﺪام ﺑﯿانات الﺮصﺪ األساسﻲ سﻄﺤﻲ الﻘاعﺪة  -الﺤالة
لﯿﺴﺖ سﯿﺌة فﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إنﮭا تﺰداد سﻮﺀﴽ

مﺘﻄلﺒات واﺿﺤة لﻼسﺘﺜﻤار فﻲ عﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ

نﻤﻮذج الﺘﻤﻮيﻞ الﺤالﻲ ﻏﯿﺮ مﺴﺘﺪام
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اﻻسﺘﻌﺪاد

انﺨﻔاض فﻲ عﺪد عﻤلﯿات الﺮصﺪ
ﺑالﻤﺴاﺑﯿﺮ الﺮاديﻮية فﻲ أفﺮيﻘﯿا
مﻦ عام  2015إلﻰ عام 2020

تﺤﺪيﺪ الﻔﺠﻮة الﻮﻃﻨﯿة فﻲ الﺸﺒﻜة

)(GBON
)(GBON

)(GBON

إجﺮاﺀ اسﺘﺜﻤارات رأسﻤالﯿة فﻲ الﺸﺒﻜة

)(GBON

تﻌﺰيﺰ الﻘﺪرات الﺒﺸﺮية والﻤﺆسﺴﯿة للﺸﺒﻜة

دعﻢ اﻻمﺘﺜال الﻤﺴﺘﻤﺮ لﻤﺘﻄلﺒات الﺸﺒﻜة

اﻻمﺘﺜال

يﻘﺪم الﻤﺮفق ) (SOFFمﺴاعﺪة مالﯿة وفﻨﯿة ﺑﺄسالﯿﺐ
جﺪيﺪة

x10
x20

أھﺪاف الﻤﺮفق

إعﺪاد ﺧﻄة لﺴﺪ الﻔﺠﻮة فﻲ الﺸﺒﻜة

اﻻسﺘﺜﻤار

الﻌاﺋﺪ اﻻجﺘﻤاعﻲ اﻻﻗﺘﺼادي
لﻼسﺘﺜﻤار فﻲ الﺸﺒﻜة )(GBON

تﺸﺨﯿﺺ ﺣالة األرصاد الﺠﻮية الﮭﯿﺪرولﻮجﯿة لﺘﻘﯿﯿﻢ
ﺣالة األرصاد الﺠﻮية الﮭﯿﺪرولﻮجﯿة فﻲ الﺒلﺪ

سﺪ الﻔﺠﻮة فﻲ الﺸﺒﻜة

عﺪد ﻛﺒﯿﺮ مﻦ الﺒلﺪان فﻲ ﺣاجة إلﻰ الﺪعﻢ

أنﺸﺄ  193ﺑلﺪﴽ وإﻗلﯿﻤﴼ ﺷﺒﻜة الﺮصﺪ األساسﻲ
الﻌالﻤﯿة )(GBON

ﻻ ﻏﻨﻰ عﻦ رصﺪ الﻄﻘﺲ فﻲ الﻮﻗﺖ الﺤﻘﯿﻘﻲ علﻰ نﻄاق
الﻌالﻢ ﺑﺄسﺮه

سﺪ الﻔﺠﻮة فﻲ الﺸﺒﻜة ) (GBONيﺘﻄلﺐ اسﺘﺜﻤارات
ﻛﺒﯿﺮة وﻗﺪرات ھامة

)(GBON

)(GBON

الﻤﺴاھﻤة فﻲ تﻜالﯿﻒ الﺘﺸﻐﯿﻞ والﺼﯿانة مﻦ ﺧﻼل
الﺘﻤﻮيﻞ الﻘاﺋﻢ علﻰ الﻨﺘاﺋﺞ
تﻤﻜﯿﻦ الﻮصﻮل إلﻰ نﻮاتﺞ جﻮية ومﻨاﺧﯿة مﺤﺴﻨة
تﻘﺪيﻢ الﻤﺴاعﺪة الﻔﻨﯿة ﺣﺴﺐ الﻄلﺐ ودعﻢ الﻤﻌارف

زيادة تﻘاسﻢ الﺒﯿانات مﻦ عﻤلﯿات
الﺮصﺪ الﻤﻨﻔﺬة ﺑالﺴﺒﺮ الﺮدايﻮي
زيادة تﻘاسﻢ الﺒﯿانات مﻦ
رصﺪات مﺤﻄات الﻄﻘﺲ

)(SOFF

5

68
دولة مﻦ الﺪول الﺠﺰرية الﺼﻐﯿﺮة
الﻨامﯿة ) (SIDSوأﻗﻞ الﺒلﺪان نﻤﻮﴽ تﻢ
دعﻤﮭا مﻦ أجﻞ اﻻمﺘﺜال ﺑﺸﻜﻞ مﺴﺘﺪام
للﺸﺒﻜة ) ،(GBONوالﻮصﻮل إلﻰ نﻮاتﺞ
جﻮية ومﻨاﺧﯿة مﺤﺴﻨة

سﻨﻮات  -فﺘﺮة الﺘﻨﻔﯿﺬ األولﯿة

 400ملﯿﻮن

دوﻻر أمﺮيﻜﻲ  -تﻢ ﺣﺸﺪ ھﺬا الﻤﺒلﻎ

الﺸﺮﻛاﺀ الﺘﻨﻔﯿﺬيﻮن
للﻤﺮفق )(SOFF
الﻤﻨﻈﻤة ) – (WMOالﮭﯿﺌة الﻔﻨﯿة وﻛﯿانات الﺘﺤﻘق
الﻤﻨﻔﺬة – إدارة اﻻسﺘﺜﻤارات
مﺒادرة الﺪعﻢ الﻘﻄﺮي للﻤﻨﻈﻤة ) – (WMOالﻤﺸﻮرة الﻔﻨﯿة
مﺮاﻛﺰ اﻹنﺘاج الﻌالﻤﯿة – الﻤﻌﺮفة

 3مﯿﺰات جﺪيﺪة
تﻮجﯿﮫ اﻻسﺘﺜﻤارات عﻦ ﻃﺮيق مﻘايﯿﺲ مﺘﻔق علﯿﮭا
دولﯿﴼ  -الﺸﺒﻜة )(GBON
اسﺘﺨﺪام تﺒادل الﺒﯿانات ً
ﺑﺪﻻ مﻦ اﻻسﺘﺜﻤارات الﺮأسﻤالﯿة
ﻛﻤﻘﯿاس للﻨﺠاح
تﺤﻘﯿق مﻨافﻊ مﺤلﯿة عﻨﺪ تﻮفﯿﺮ مﻨﻔﻌة عامة عالﻤﯿة

تﻘﻮد الﻤﻨﻈﻤة الﻌالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOعﻤلﯿة إنﺸاﺀ الﻤﺮفق ) ،(SOFFﺑالﺘﻌاون مﻊ مﺠﻤﻮعة واسﻌة مﻦ الﻤﻨﻈﻤات الﺪولﯿة ،تﺸﻤﻞ أعﻀاﺀ
الﺘﺤالﻒ مﻦ أجﻞ تﻄﻮيﺮ األرصاد الﺠﻮية الﮭﯿﺪرولﻮجﯿة .وھﺬا الﺘﺤالﻒ يﻮﺣﺪ جﮭﻮد الﺸﺮﻛاﺀ الﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ فﻲ الﺘﻨﻤﯿة وتﻤﻮيﻞ الﻤﻨاخ ،والﺮامﯿة إلﻰ سﺪ
الﻔﺠﻮة فﻲ الﻘﺪرات علﻰ تﻘﺪيﻢ تﻨﺒﺆات عالﯿة الﺠﻮدة ﺑالﻄﻘﺲ ،وفﻲ نﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ والﻤﻌلﻮمات الﻤﻨاﺧﯿة.

