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الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ) ،(WMOالبروفيسور  ،G. Adrianالدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي في
.1
 28أيلول /سبتمبر  ،2020الساعة  1100بالتوقيت العالمي المنسق من خالل اجتماع فيديوي .ورحب الرئيس بأعضاء
المجلس وبالمشاركين اآلخرين في هذه الدورة اإلنترنتية األولى ،وسلط الضوء على الظروف الصعبة التي تعمل في
ظلها المنظمة ) (WMOبسبب جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19وفي الوقت ذاته على قدرتها على مواجهة حالة
الطوارئ ومواصلة أنشطتها من خالل وسائط افتراضية .كما رحب األمين العام ،البروفيسور ب .تاالس ،بالمجلس،
ونوه بالتقدم الذي أحرزته المنظمة ) (WMOوالدعم الذي تقدمه األمانة منذ الدورة األخيرة للمجلس ،على الرغم من تأثير
الجائحة ) .(COVID-19ووجه عناية المجلس إلى ضرورة أن يسدد األعضاء االشتراكات المقررة على النحو المحدد
لتجنب مزيد من التعطيل في تنفيذ األنشطة وفي عمل األمانة ذاتها.
.2

ويرد جدول األعمال الذي أقره المجلس في التذييل .1

.3

واعتمدت الدورة  18قراراً ترد في التذييل  ،2و 16مقرراً ترد في التذييل .3

.4

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .4وبلغ معدل مشاركة اإلناث إلى الذكور .238:134

ورهنا ً بتطور أوضاع الجائحة ) ،(COVID-19وبغية المحافظة قدر اإلمكان على ممارسة عقد االجتماعات
.5
حضورياً ،وافق المجلس على عقد الدورة الثالثة والسبعين ) (EC-73في مقر المنظمة ) ،(WMOفي الفترة من  19إلى
 21نيسان /أبريل ( 2021أو من  19إلى  23نيسان /أبريل إذا كانت الدورة ستُعقد في صورة اجتماع فيديوي) ،وعلى عقد
الدورة االستثنائية للمؤتمر في الفترة من  31أيار /مايو إلى  4حزيران /يونيو  ،2021تعقبها الدورة الرابعة والسبعون
للمجلس التنفيذي من  7إلى  9حزيران /يونيو  .2021ووافق المجلس أيضا ً على عقد دورة اللجنة االستشارية للشؤون
المالية ) (FINACيومي  5و 6حزيران /يونيو .2021
وحدد المجلس أيضا ً موعداً مؤقتا ً لعقد دورته الخامسة والسبعين في مقر المنظمة في الفترة من  20إلى
.6
 24حزيران /يونيو .2022
واختتمت الدورة الثانية السبعون للمجلس التنفيذي أعمالها الساعة  1515بالتوقيت العالمي المنسق ،في يوم
.7
الجمعة الموافق  2تشرين األول /أكتوبر .2020
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(EC-72) 1

التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث،

)(3

القرار
واتخاذ القرار،

)(4

القرار  – (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا
وموارد المياه،

)(5

القرار  – (EC-71) 7فريق تطوير القدرات،

(Cg-18) 20

– مساهمات المنظمة

)(WMO

في تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات

وإذ يالحظ االحتياجات واألولويات الناشئة لالتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOلتحقيق األهداف طويلة األجل
والغايات االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وإذ يسلم بالحاجة إلى ت حسين آليات العمل ،وتحسين تكامل أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس
البحوث والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOلكفالة تكامل أدوارها من أجل تقديم مساهمات أكثر اتساقا ً وفعالية في
األهداف طويلة األجل والغايات االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وإذ يسلم أيضا بضرورة أن تسترشد خطط عمل اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث باحتياجات وأولويات االتحادات
اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوأن تستفيد من خبرات هذه االتحادات من أجل تقديم التوجيهات والخدمات التي تهم
األعضاء والشركاء،
وإذ يضع في اعتباره أن فريق التنسيق المعني بالمناخ ،وفريق التنسيق الهيدرولوجي ،وفريق تطوير القدرات تمثل
وسائل لالتحادات اإلقليمية لتقديم أولوياتها واحتياجاتها للجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،من أجل التأكد من أن هذه
الكيانات تدعم بشكل منهجي وسلس سلسلة القيمة الكاملة للنظم والخدمات لدعم األعضاء،
وإذ يضع في اعتباره أيضا أهمية إدماج العلوم في أنشطة المنظمة ) (WMOوتعزيز األنشطة لسد الفجوة بين البحوث
والعمليات،
وإذ يدرك أن جهود المنظمة ) (WMOلتعزيز ملمحها الهيدرولوجي ستتطلب آليات عمل تدعم مشاركة المجتمع
الهيدرولوجي في أنشطة المنظمة ) (WMOالخاصة بالهيدرولوجيا التطبيقية ،وتعزز شعوره بااللتزام بهذه األنشطة،
وقد درس مفهوم مشاركة االتحادات اإلقليمية الذي أوصت به الدورة األولى للجنة التنسيق الفني،
وقد نظر في التوصية المواتية الصادرة عن الدورة األولى للجنة االستشارية للسياسات،

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

5

يقرر:
)(1

أن تتشاور اللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث ،بدعم من األمانة ،مع االتحادات اإلقليمية ،وأن تطلعها على خطط
عملها ،قبل إقرارها ،لضمان مواءمة خطط العمل مع احتياجات وأولويات االتحادات اإلقليمية ولضمان مراعاة
متطلبات التنفيذ في التخطيط اإلقليمي؛

)(2

أن تحدد االتحادات اإلقليمية في دوراتها المجاالت التي تحتاج إلى دعم اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،وأن
تبلغ ،بدعم من األمانة ،اللجنة المعنية ومجلس البحوث بهذه المجاالت؛

)(3

أن تدعو االتحادات اإلقليمية واللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث رؤساء الهيئات األخرى لحضور دوراتها
لتحسين ما يربط بينها من عالقات وتفاعالت وآليات عمل؛

)(4

أن تيسر االتحادات اإلقليمية واللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث التنسيق خالل فترة ما بين الدورتين من خالل
إنشاء آليات تشاورية تشارك فيها أفرقة اإلدارة التابعة لهذه الهيئات في المسائل الفنية والتشغيلية؛

)(5

)(6

أن تدرج االتحادات اإلقليمية واللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث في دوراتها بنداً دائما ً في جدول األعمال بشأن
تحسين آليات عملها والتنسيق بينها؛
أن تدعو االتحادات اإلقليمية واللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث رئيس فريق التنسيق الهيدرولوجي لحضور
دوراتها ،وأن تكفل مشاركة الخبراء الهيدرولوجيين ،بمن فيها المستشارون الهيدرولوجيون ،في أنشطتها؛

يطلب من رؤساء اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية ما يلي:
)(1

تقييم فعالية التواصل والعالقة بينها خالل دورات الهيئات التابعة لها ،وإبالغ المجلس التنفيذي بذلك حسب الحاجة؛

)(2

ضمان مشاركة المرافق الوطنية الهيدرولوجية والمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين والمستشارين
الهيدرولوجيين على النحو المالئم في أنشطة الهيئات التابعة لها؛

)(3

ضمان مشاركة الممثلين اإلقليميين ،بمن فيهم ممثلو المراكز اإلقليمية ،مشاركة فعالة في أنشطة الهيئات الفرعية
للجنتين الفنيتين ومجلس البحوث؛

يطلب من األمين العام أن يوفر الموارد الالزمة لكل من البرامج اإلقليمية والفنية ،لضمان أن يتمكن رؤساء االتحادات
اإلقليمية من اتباع هذا النهج الجديد بفعالية؛
يحث رؤساء اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية ،والمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين على النظر
في المشاركة في اجتماعات دورات الهيئات األخرى ،وعلى النظر في المشاركة عن بعد إذا تعذرت المشاركة الشخصية.

القرار

(EC-72) 2

أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،
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)(3

القرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث،

)(4

القرار  – (Cg-18) 74س ّد الفجوة في القدرات :زيادة الشراكات الفعالة ألغراض االستثمار في البنى التحتية
وتقديم الخدمات بما يتسم باالستدامة وكفاءة التكلفة،

)(5

القرار  – (EC-71) 4فريق التنسيق المعني بالمناخ،

)(6

القرار  – (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية،

وإذ يالحظ ضرورة أن تنظر االتحادات اإلقليمية في آثار إصالح المنظمة ) (WMOعلى هياكلها وآلية عملها ،وأن تتخذ
اإلجراءات الالزمة من أجل التأثير على جميع الهيئات والهياكل التأسيسية ذات الصلة والسعي إلى االتساق معها دعما ً
لألهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

أن القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية ،يشير إلى أن المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية قد وافق على مواصلة جهود إصالح المنظمة ) (WMOخالل الفترة المالية الثامنة عشرة ،وأن تركز هذه
الجهود على االستعراض الشامل لمفهوم المنظمة ) (WMOونهوجها على المستوى اإلقليمي من أجل تعزيز دور
االتحادات اإلقليمية وتعزيز فعاليتها ،بدعم من المكاتب اإلقليمية للمنظمة )،(WMO

)(2

الحاجة إلى إنشاء هياكل منسقة لتسيير أعمال االتحادات اإلقليمية ،بما يتماشى مع الهيئات التأسيسية الجديدة
للمنظمة ) ،(WMOومع مراعاة خصائص وأولويات األقاليم وتوافر الموارد المالية والبشرية ،من أجل تعزيز
النهج المشتركة وتحسين التعاون بين األقاليم،

وإذ يشير أيضا إلى أهمية استعراض شكل ووظيفة دورات االتحادات اإلقليمية من أجل أن يكون لها تأثير أقوى على
السياسات العامة وعلى السياسة على المستوى اإلقليمي من خالل إشراك منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على المستوى
اإلقليمي ،والمنسقين المقيمين لألمم المتحدة ،والهيئات االقتصادية والسياسية اإلقليمية ،وشركاء التنمية اإلقليميين،
والجهات المانحة ،في اللقاءات رفيعة المستوى المرتبطة بدورات االتحادات اإلقليمية ،ومن خالل تناول مواضيع محددة
ذات صلة باألقاليم وترتبط بقوة بأولويات المنظمة ) (WMOالمبينة في خطتها االستراتيجية ،بغية زيادة إبراز مكانة
المنظمة ) (WMOواالتحادات اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوعملها في
المساهمة في الخطط العالمية الكبرى وغيرها من الخطط اإلقليمية المحددة ذات الصلة،
وإذ يالحظ مع االرتياح الجهود التي تبذلها المنظمة ) (WMOمن أجل توفير الخدمات لدعم عمليات األمم المتحدة
وأنشطتها المشتركة رفيعة المستوى المتعلقة بالسياسات الم تصلة بالمناخ ،من خالل البيانات السنوية التي تصدرها
المنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي وتقرير حالة الخدمات المناخية،
وإذ يأخذ علما بالطلب المتزايد على إصدار تقارير بعينها عن حالة المناخ على الصعيد اإلقليمي ،تقدم آخر المعلومات
عن تغير المناخ وتقلبيته وآثاره،
وإذ يدرك أن تغير المناخ والتغير البيئي وزيادة الظواهر المتطرفة المتعلقة بالطقس والماء والمناخ قد أصبح شاغالً
عالميا ً مهيمناً ،يتجلى في المشاركة السياسية على مستوى رفيع واالستثمارات الضخمة من خالل آليات التمويل
المخصصة،
وقد درس االقتراحات المقدمة في القرار  (EC-72) 1لتحسين آليات العمل وتعزيز تكامل أنشطة االتحادات اإلقليمية
واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOلكفالة تكامل أدوارها من أجل تقديم
مساهمات أكثر اتساقا ً وفعالية في تحقيق األهداف طويلة األجل والغايات االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وقد نظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات لجنة التنسيق الفني ) (TCCواللجنة االستشارية للسياسات )،(PAC
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يقرر ما يلي:
)(1

إنشاء فرقة عمل تابعة للمجلس التنفيذي لقيادة االستعراض الشامل لمفهوم المنظمة ) (WMOونهوجها على
المستوى اإلقليمي ،وفقا ً لما يقضي به القرار  (Cg-18) 11وتقديم توصيات إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس
التنفيذي وإلى الدورة االستثنائية للمؤتمر ) (2021لمناقشتها واالسترشاد بها واتخاذ قرار بشأنها؛

)(2

أن يرأس فرقة العمل النائب الثالث لرئيس المنظمة ) ،(WMOوأن تتألف عضويتها من جميع رؤساء ونواب
رؤساء االتحادات اإلقليمية وأعضاء المجلس التنفيذي المهتمين ،وسيُضطلع بها في إطار مشاورات واسعة
النطاق مع شركاء المنظمة ) (WMOعلى المستويين العالمي واإلقليمي ،وتأخذ في االعتبار االختالفات (التنوع)
بين أقاليم المنظمة ) .(WMOوسيُدعى ممثلو اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث للمشاركة في فرقة العمل سالفة
الذكر لتيسير الروابط مع هذه الهيئات؛

)(3

إنشاء هياكل منسقة لتسيير أعمال االتحادات اإلقليمية ،مع إيالء االعتبار الواجب للخصائص واألولويات
اإلقليمية ،وللموارد المالية والبشرية المتاحة بما يتماشى مع الهيئات التأسيسية الجديدة للمنظمة ) (WMOباستخدام
تصنيفات أو تسميات مشابهة للهيئات الفرعية التابعة للجنتين الفنيتين والتي ستكون موجودة خالل فترة ما بين
الدورتين بأكملها ،للترويج لنُهج مشتركة ولتحسين التعاون بين األقاليم؛

يدعو االتحادات اإلقليمية إلى النظر في اإلرشادات التالية عند تنظيم دوراتها حسب االقتضاء:
)(1

إشراك الهيئات االقتصادية والسياسية اإلقليمية والمشاركة في لقاءاتها اإلقليمية رفيعة المستوى من أجل زيادة
التأثير على السياسات العامة وعلى السياسة على المستوى اإلقليمي ،أو دعم تنظيم لقاءات رفيعة المستوى ترتبط
بدورات االتحادات اإلقليمية وتراعي آليات وممارسات العمل دون اإلقليمية وتتناول مواضيع محددة تختارها
األقاليم وترتبط بقوة بالخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوتشارك فيها الهيئات اإلقليمية والمنظمات التابعة
لمنظومة األمم المتحدة وشركاء المنظمة ) (WMOعلى المستوى العالمي وشركاء التنمية اإلقليميين ،لزيادة إبراز
مكانة المنظمة ) (WMOواالتحادات اإلقليمية والمرافق الوطنية ) (NMHSsوعملها في المساهمة في الخطط
العالمية الكبرى والخطط اإلقليمية المحددة؛

)(2

دعم نشر التقرير عن حالة المناخ اإلقليمي وتقرير التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية بشأن
الفجوات بوصفهما تقريرين رئيسيين للمنظمة ) ،(WMOبمشاركة وقيادة مالئمتين من االتحادات اإلقليمية،
وإصدار هذين المطبوعين في إطار اللقاءات رفيعة المستوى المرتبطة بدورات االتحادات اإلقليمية؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،ما يلي:
)(1

بذل جهود كبيرة لتعزيز التعاون بين الشركاء اإلقليميين واالتحادات اإلقليمية ،مع إشراك المستشارين
الهيدرولوجيين اإلقليميين والوطنيين والمرافق الهيدرولوجية الوطنية بشكل مالئم ،وبين االتحادات اإلقليمية
واألمانة من خالل عقد اجتماعات منتظمة (رسمية وغير رسمية) لتسريع جهود إصالح االتحادات اإلقليمية؛

)(2

المشاركة بنشاط في تخطيط وتنظيم اللقاءات رفيعة المستوى المرتبطة بدورات االتحادات اإلقليمية؛ إذا رأى
فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي أنه نشاط ذو أولوية لتلبية االحتياجات اإلقليمية؛

)(3

التنسيق مع أعضاء االتحادات اإلقليمية بشأن مساهمات المرافق الوطنية ) (NMHSsوأصحاب المصلحة في
مجاالت التأثير التي يغطيها التقرير عن حالة المناخ اإلقليمي وتقرير التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية
الهيدرولوجية بشأن الفجوات ،بما في ذلك تقييمات الموارد المائية ،إذا رأى فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي
أنه نشاط ذو أولوية لتلبية االحتياجات اإلقليمية؛

)(4

أن يجتمعوا إنترنتيا ً فيما بينهم بانتظام بشكل رسمي وغير رسمي ومع الرئيس واألمين العام لتحديد المواقف
واألولويات وبرامج العمل المتوائمة والتواصل بشأنها ،وتوجيه ومراقبة أنشطة األمانة وأدائها لدعم االتحادات
اإلقليمية وتعزيزها؛
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يطلب أيضا من رؤساء االتحادات اإلقليمية أن يقوموا ،بدعم من أفرقة اإلدارة المعنية ،بتيسير اعتماد تصنيف منسق في
جهودهم الرامية إلى إنشاء هياكل االتحادات اإلقليمية بطريقة متسقة ومنسقة مع األنواع المماثلة من الهيئات الفرعية في
االتحادات األخرى؛
يدعو األعضاء إلى دعم النهج الجديد لتنظيم دورات االتحادات اإلقليمية ،وتيسير مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين
والشركاء في األجزاء رفيعة المستوى ،ودعم التحضير للدورات؛
يهيب بالمنظمات الشريكة أن تكون سباقة ونشطة في اإلسهام في تحديد المواضيع التي تهمها لطرحها في اللقاءات
رفيعة المستوى المرتبطة بدورات االتحادات اإلقليمية ،وأن تدعم تنظيم هذه اللقاءات وتشارك فيها؛
يطلب من األمين العام:
)(1

توفير الموارد الالزمة ،مع مراعاة الهياكل وآليات العمل دون اإلقليمية ،لضمان أن تتمكن االتحادات اإلقليمية من
اتباع هذا النهج الجديد بفعالية؛

)(2

االستفادة من لجنة التنسيق الفني ) (TCCواللجنة االستشارية للسياسات ) (PACباعتبارهما هيكلين للتعاون
والتنسيق لضمان أخذ احتياجات وأولويات االتحادات اإلقليمية في االعتبار بفعالية في استراتيجيات المنظمة
) (WMOوسياساتها وإجراءاتها ولوائحها وشراكاتها؛

)(3

زيادة كفاءة وفعالية الدعم المقدم من األمانة إلى االتحادات اإلقليمية ورؤسائها وأفرقة اإلدارة التابعة لها من
خالل وضع خطوط واضحة للمساءلة؛

)(4

تنظيم اجتماعات منتظمة يشارك فيها رؤساء االتحادات اإلقليمية ورئيس المنظمة ) (WMOلتحديد أولويات أنشطة
األمانة والمكاتب اإلقليمية من أجل دعم االتحادات اإلقليمية؛

)(5

)(6

إجراء التعديالت الالزمة على النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية (مطبوع المنظمة رقم  )1241والنظام الداخلي
للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم )1240؛
توجيه عناية جميع الجهات المعنية إلى هذا القرار.

لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقتي المعلومات ) EC-72/INF. 3.3(2و).EC-72/INF. 3.3(3

القرار

(EC-72) 3

الفريق االستشاري لمبادرة المنظمة للتنبؤ بالفيضانات

)(WMO FFI-AG

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XVI) 15إنشاء فريق استشاري لمبادرة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للتنبؤ
بالفيضانات ،الذي حدد نطاق مبادرة المنظمة للتنبؤ بالفيضانات ) (WMO FFIلتشمل ج ميع أنشطة المنظمة )(WMO
للتنبؤ الهيدرولوجي ،والذي أنشأ الفريق االستشاري لمبادرة المنظمة للتنبؤ بالفيضانات ) ،(WMO FFI-AGوإلى
القرار  - (Cg-18) 25المبادرات الكبر ى في مجال الهيدرولوجيا ،الذي أكد أن مبادرة المنظمة ) (WMO FFIهي
واحدة من المبادرات الهيدرولوجية الكبرى التي اتخذتها المنظمة ) (WMOنظرا ً إلى أهميتها في تحقيق الطموحات
طويلة األجل للمجتمع الهيدرولوجي التشغيلي،
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وإذ يالحظ أن هدف المبادرة ) (FFIيتمثل في" :تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
على أن تقدم بصورة مشتركة وسريعا ً ما يلزم من منتجات وخدمات أكثر دقة للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها ،بالتعاون
مع مديري إدارة الكوارث النشطين في التأهب لحاالت الطوارئ الخاصة بالفيضانات والتصدي لها"،

)(NMHSs

وإذ يالحظ أيضا أن مسوغات إنشاء الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFI-AGال تزال صالحة ،وهي
تحديداً الحاجة إلى فريق استشاري شامل لتقديم التوجيه والمشورة بشأن عناصر التنبؤ الهيدرولوجي في عدد من
المبادرات المتصلة بالفيضانات الجارية تحت مظلة المنظمة ) ،(WMOوتقديم دعم واسع النطاق لتحسين التعاون بين
دوائر األ رصاد الجوية ودوائر الهيدرولوجيا من أجل تحسين الممارسات المتصلة بالتنبؤ بالفيضانات ،ولكن ال بد من
تحديث اختصاصات هذا الفريق لكي تأخذ في االعتبار عملية إصالح المنظمة ) (WMOوعملية تنفيذ نهج أكثر تكامالً
لتطوير نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة )،(MHEWS
وإذ يالحظ كذلك أن الفريق االستشاري ) (WMO FFI-AGقد أثبت أنه آلية فعالة ومنخفضة التكلفة وأنه كان السبب
األساسي في تحقيق تطورات هامة مثل مفهوم نهج نظم اإلنذار المبكر الشاملة ) (E2E EWSللتنبؤ بالفيضانات ،وفي
االستعراضات المستقلة المشتركة لنظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPالتي أثمرت في نهاية المطاف إلى
القرار  - (Cg-18) 15تعزيز خدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في المناطق المعرضة لجميع أنواع الفيضانات
واألحوال الجوية القاسية،
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ،والواردة في الوثيقة )،EC-72/INF. 2.5(2
يقرر أن يعتمد االختصاصات والتشكيل المعدلين ل لفريق االستشاري ) ، (WMO FFI-AGعلى النحو الوارد في مرفق
هذا القرار ؛
يطلب من رئيس لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة
الخدمات) ) ،(SERCOMبصفته رئيس الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFI-AGأن يقدم تقريراً دوريا ً
إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في أنشطة الفريق االستشاري ).(WMO FFI-AG

مرفق القرار

(EC-72) 3

الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات
االختصاصات والتشكيل
االختصاصات
يقوم الفريق االستشاري لمبادرة المنظمة للتنبؤ بالفيضانات ) (WMO FFI AGبما يلي:
النظر وإسداء المشورة بشأن مفهوم المبادرة ) ،(WMO FFIوأهدافها ،ومنافعها /تكاليفها المتوقعة،
.1
وإستراتيجيتها ،وخطة عملها ،وتطويرها المستقبلي؛
استعراض وتقييم حالة المبادرة
.2
عند الضرورة؛
.3

)(WMO FFI

والتقدم نحو تحقيق أهدافها ،واقتراح إجراءات تصويبية

استعراض وتقييم مشاريع محددة للمبادرة ) (WMO FFIعند الطلب؛

إسداء المشورة بشأن المعايير (على سبيل المثال ال الحصر ،المنهجيات واألساليب والتكنولوجيات وهلم
.4
جراً) من أجل تنفيذ المبادرة على أسس راسخة ومستدامة؛
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إسداء المشورة بشأن اتخاذ تدابير لتعزيز دمج أنشطة المنظمة ) (WMOللتنبؤ بالفيضانات في مبادرات
.5
تطوير نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ) (MHEWSودمج نظم التنبؤ بالفيضانات في النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )(GDPFS؛
استعراض عالقة المبادرة ) (WMO FFIبالبرامج الدولية األخرى ذات الصلة ،والسيما من حيث التنسيق
.6
وتجنب التداخل ،واقتراح أي إجراءات ضرورية (بما في ذلك آليات التنسيق مع الهيئات األخرى)؛
استبانة وتقييم القيود والمخاطر المحتملة على تنفيذ المبادرة ) (WMO FFIواستدامتها في المستقبل،
.7
واقتراح استراتيجيات للحد من هذه األخطار ،وال سيما األخطار ذات الطابع المالي والفني والتشغيلي والمؤسسي/
السياسي؛
بحث الخطط الموجودة واقتراح خطط لحشد دعم فعال للمبادرة )( (WMO FFIحسب االقتضاء) ،واقتراح
.8
سبل ووسائل لتأكيد استدامتها في المستقبل وتوسيع نطاقها على النحو المناسب؛
إذكاء الوعي ل لفوائد االجتماعية واالقتصادية لنظم التنبؤ بالفيضانات ،وبقيمتها ،بما في ذلك من خالل نهج
.9
تطويري على مستوى األوساط المعنية؛
.10

استعراض اختصاصات الفريق وتشكيله وإسداء المشورة بشأنهما.

التشكيل
يتألف الفريق االستشاري لمبادرة المنظمة للتنبؤ بالفيضانات ) (WMO FFI-AGمن:
.1

رئيس لجنة الخدمات (الرئيس)؛

ممثل واحد (الرئيس أو خبير يعينه الرئيس) له خبرة في التنبؤ بالفيضانات من كل من اللجنة الدائمة
.2
للخدمات الهيدرولوجية ) ،(SC-HYDواللجنة الدائمة للخدما ت الموجهة للجمهور وخدمات الحد من مخاطر الكوارث
) ،(SC-DDRواللجان الدائمة وأفرقة الدراسة األخرى التابعة للجنتين الفنيتين حسب االقتضاء؛
.3

ممثل واحد من كل من مجلس البحوث وفريق التنسيق الهيدرولوجي.

المراقبون (المدعوون على أساس مخصص)
.1

ممثلون من المشاريع التشغيلية للمبادرة )(WMO FFI؛

.2

مستشارون هيدرولوجيون إقليميون و /أو ممثلون لالتحادات اإلقليمية من ذوي الخبرة في التنبؤ بالفيضانات؛

.3

ممثل واحد من كل شريك مالي يشارك في المبادرة ) ،(WMO FFIأو يتطلع للمشاركة فيها.

ويعمل مدير شعبة الهيدرولوجيا وموارد المياه بأمانة المنظمة ) (WMOكأمين للفريق االستشاري ).(WMO FFI-AG
أساليب العمل
يجتمع الفريق االستشاري ) (FFI-AGعادة حضوريا ً مرة كل سنتين أو ثالث سنوات بناء على طلب الرئيس ،في مقر
المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا .وستجري األعمال التحضيرية عن طريق المؤتمرات عن بعد /الفيديوية
والمراسالت ،بما في ذلك البريد اإللكتروني ووسائل التواصل اإلنترنتية المناسبة األخرى ،من أجل االستفادة على النحو
األمثل من مدة االجتماع الحضوري.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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(EC-72) 4

تعزيز الخدمات البحرية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-18) 29تعزيز الخدمات البحرية والساحلية،

)(2

القرار  - (Cg-18) 73دعم قدرات األعضاء على تقديم الخدمات،

)(3

القرار  – (Cg-18) 30دراسة خيارات حساب تكاليف الخدمات البحرية في المستقبل،

)(4

الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49المجلد األول ،الجزء الرابع ،خدمات األرصاد الجوية والخدمات
الهيدرولوجية والمناخية،

وإذ يالحظ ما يلي:
)(1

أن الدورة الخامسة عشرة ) (2018للجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
) (JCOMMقد أقرت توصية المنظمة ) (WMOباقتراح عقد ندوة دولية ب شأن الطقس البحري المتطرف ،وألول
مرة استهالل حوار بين الحكومات وشركات الشحن وأصحاب المصلحة المهتمين اآلخرين بشأن القضية الحرجة
المتمثلة في السفن التي ال تزال تبحر في ظروف خطرة على الرغم من توافر تنبؤات الطقس البحري ،وتحديد
كيف يمكن لمجتمع األرصاد الجوية أن يقلل من المخاطر الناجمة عن الطقس المتطرف على السفن في البحار،

)(2

الثغرات المعترف بها في تقديم الخدمات البحرية ،كما هو مبين في استقصاء المنظمة ) (WMOللمرافق البحرية
والساحلية الوطنية )( (2018انظر القرار  ،)INF. 8.2/ (Cg-18) 29والحاجة إلى تنفيذ معايير الكفاءة في مجال
الطقس البحري بما يتماشى مع الخالصة الوافية ألطر الكفاءة للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1209

وإذ يقر بما يلي:
)(1

’ الندوة الدولية األولى المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOبشأن الطقس البحري
المتطرف :نحو سالمة األرواح في البحار واقتصاد أزرق مستدام‘ (يشار إليها فيما بعد باسم ’الندوة المشتركة
بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) ،)‘(IMOالتي عقدت في مقر المنظمة )( (IMOلندن) في تشرين األول /أكتوبر
 ،2019والمعتمدة كحدث يساهم في عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة .ومن بين
التوصيات الرئيسية الصادرة عن تلك الندوة ما يلي:
(أ)

توفير تنبؤات طقس بحري محسنة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على سالمة الناس والممتلكات
في البحار والموانئ والمرافئ،

(ب) بذل الجهود من أجل سد الفجوة في التفاهم بين القطاع البحري ومجتمع األرصاد الجوية للمحيطات ،ال
سيما من خالل دورات تدريبية تثقيفية لكل من البحارة والمتنبئين باألحوال الجوية للمحيطات ،من شأنها
أن تزيد وعي كل منهما باحتياجات كل جماعة وبالقيود التشغيلية،
(ج) بذل الجهود من أجل توثيق أواصر الصلة في سلسلة القيمة بين جمع بيانات األرصاد الجوية للمحيطات،
وتمثل تلك البيانات ،والتنبؤ بالطقس البحري ،ونشر التنبؤات والخدمات البحرية على المستعملين
وأصحاب المصلحة،
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(د)

التطلع إلى أن توجه دوائر البحوث اتخاذ القرارات التشغيلية والسياساتية ،التي يمكن أن توجه بدورها
تحديد أولويات البحوث الالحقة،

(هـ) تقديم طلبات لمشاركة مزيد من السفن في المخطط المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCبشأن سفن الرصد الطوعية )،(VOS
(و)

تشجيع الخدمات البحرية على التعريف بالتنبؤات بالطقس القائمة على اآلثار ،فض ً
ال عن الدعم الجانبي في
اتخاذ القرارات،

(ز)

عقد ندوة ثانية بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (IMOلتجميع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
لمواصلة تناول التوصيات المحددة خالل الندوة األولى،

)(2

اإلعداد الناجح للدورة التدريبية األولى لتطوير القدرات في مجال الخدمات البحرية ،المعنونة "تعزيز خدمات
التنبؤ بالطقس البحري" ،ويُنتظر تنفيذها على مدى خمس سنوات في أكثر من  70في المائة من األعضاء (انظر
المقرر  – (EC-72) 13تطوير الكفاءات والخبرات األساسية والحفاظ عليها)  ،وكذلك بدء الدورة بنجاح في
آذار /مارس  2020في األعضاء الناطقين باإلسبانية في االتحادين اإلقليميين ال ثالث والرابع ،بتنسيق من مكتب
التعليم و التدريب وشعبة الخدمات البحرية بالمنظمة ) ،(WMOوبدعم عيني من هيئة األرصاد الجوية التابعة
للدولة بإسبانيا ))،(Agencia Estatal de Meteorología (AEMET

)(3

الموارد /االحتياجات الالزمة لمعالجة النقطتين ) (1و) (2أعاله،

وقد بحث نتائج الندوة الدولية األولى المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (IMOبشأن الطقس البحري المتطرف:
نحو سالمة األرواح في البحار واقتصاد أزرق مستدام ،المعقودة في مقر المنظمة ) (IMOفي لندن (المملكة المتحدة) في
الفترة من  23إلى  25تشرين األول /أكتوبر ،2019
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCالواردة في الوثيقة )،EC-72/INF. 2.5(2
يقرر ما يلي:
)(1

البدء في أقرب وقت ممكن في تناول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الندوة المشتركة بين المنظمة
والمنظمة ) (IMOعن طريق اللجنة الدائمة لخدمات األرصاد الجوية البحري ة والخدمات األوقيانوغرافية
) (SC-MMOلتحديد أولويات اإلجراءات الموصى بها في إطار شراكة مع المنظمة ) (IMOواللجنة )(IOC
وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين؛

)(2

العمل عن كثب مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsومراكز التدريب اإلقليمي التابعة
للمنظمة ) (WMOومعاهد التدريب البحرية المالئمة والهيئات األخرى ذات صلة ،بالتعاون مع اللجنة الدائمة
) (SC-MMOوفريق تطوير القدرات التابع للمنظمة ) ،(WMOللمساعدة في التدريب المطلوب للمهنيين في مجال
األرصاد الجوية للمحيطات وفي تطوير قدراتهم (بما في ذلك المتنبئون) ،من أجل تحسين تقديم التنبؤات والنواتج
والخدمات المتعلقة بالطقس البحري ،ولمساعدة أصحاب المصلحة على فهم المعلومات المستمدة من هذه التنبؤات
والنواتج والخدمات واستخدامها بشكل أفضل؛

)(3

بعد التشاور مع المنظمة ) ،(IMOوفي ضوء متابعة توصيات اللجنة الدائمة ) (SC-MMOال ُمشار إليها في
أعاله ،النظر في عقد ندوة متابعة مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (IMOفي أقرب وقت ممكن ،من أجل
البناء على الحوارات الهامة بين أوساط األرصاد الجوية للمحيطات واألوساط البحرية ،ومواصلة إحراز تقدم
بشأن التوصيات الواردة في تقرير الندوة األولى؛

)(WMO

)(1
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يطلب:
)(1

من لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات)،
تحديد أولويات اإلجراءات الموصى بها والبدء في تنفيذها؛

)(2

من االتحادات اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،وفريق تطوير القدرات ،والمجلس التعاوني
المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCأن تقوم بما يلي:
(أ)

المساهمة بالمشورة أو بالخبرة ،عند الطلب ،بشأن المسائل التي نوقشت في الندوة ،عندما تكون ذات صلة
بوالياتها ،بما في ذلك تقديم تعليقات وتوصيات بشأن أي معلومات مطلوبة؛

(ب) ضمان التنسيق الفعال للمعلومات لسد االحتياجات على الصعيد اإلقليمي ،واالستجابة الفنية المالئمة من
جانب المنظمة )(WMO؛
(ج) المساهمة في الخبرة الفنية والمشورة (استرشاداً باللجنة الدائمة ) ،)(SC-MMOوفي المساعدة اإلقليمية
المطلوبة لتسهيل ودعم سد الفجوة في وعي أصحاب المصلحة وفي تدريبهم ،بما يشمل توفير خبراء فنيين
للمساعدة في الدورة الدراسية للمنظمة ) (WMOالمعنونة ’تعزيز خدمات التنبؤ بالطقس البحري‘ ،وبالتالي
تعزيز كفاءات األعضاء في مجال الطقس البحري؛
يدعو األعضاء إلى ما يلي:
)(1

زيادة التعاون بين وكاالت السالمة البحرية المختصة في بلدانهم ،مثل سلطات الموانئ ووكاالت السالمة
البحرية ،بما يتجاوز خدمات األرصاد الجوية التقليدية ،وزيادة اإللمام باحتياجات عمالئهم ،مثل شركات الشحن
وهيئات الصناعة في القطاع الخاص (مثل النفط والغاز)؛

)(2

المساهمة في سد الفجوة من خالل مشاركة موظفيهم المعنيي ن في مبادرات التدريب ،بما في ذلك ،عند االقتضاء،
الدورة الدراسية للمنظمة ) (WMOالمعنونة "تعزيز خدمات التنبؤ بالطقس البحري" ،وإقامة اتصاالت مع شركاء
التدريب ومؤسسات التدريب البحري ،مثل المعهد البحري؛

)(3

تقديم تقرير عن أنشطة الخدمات البحرية المنفذة داخل مؤسساتهم ،وعند اإلمكان ،فيما يتعلق بأطر الكفاءة
للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالطقس البحري؛

)(4

تشجيع األعضاء على تشغيل برامج الرصد على متن السفن تحت رعاية الفرقة المعنية بالرصدات من على متن
السفن ) (SOTالتابعة للنظام العالمي لرصد المحيطات )( (GOOSمن قبيل مخطط سفن الرصد الطوعية )،(VOS
و /أو برنامج سفن الرصد العرضية ) ،(SOOPو /أو برنامج القياسات األتوماتية للهواء العلوي من على متن
السفن ) ،)(ASAPوكذلك تشجيع الشبكات في دوائر النقل البحري المعروفة على االنضمام إلى هذه البرامج،
بهدف زيادة عمليات الرصد المنفذة في البحر ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين التنبؤات والنواتج
والخدمات المتعلقة بالطقس البحري؛

)(5

النظر في استضافة الندوة القادمة المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (IMOوالمحتمل عقدها في عام 2022؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

مواصلة التواصل مع المنظمة ) (IMOلتعزيز ال شراكة في توفير األرصاد الجوية البحرية والسالمة البحرية
في إطار االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ) (SOLASوالنظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
البحار )(GMDSS؛

)(2

تقديم الدعم الالزم لألنشطة ذات األولوية التي أوصت بها الندوة المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ).(IMO
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القرار

(EC-72) 5

تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOقد اعتمد في  9آذار /مارس  2020التعديل  79على
المعايير الدولية والممارسات الموصى بها ،مجلد خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية (المرفق 3
التفاقية الطيران المدني الدولي) ،على أن يكون تاريخ النفاذ  20تموز /يوليو  ،2020وتاريخ التطبيق  5تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2020إال فيما يتعلق باألحكام التي يكون تاريخ تطبيقها المنصوص عليه  4تشرين الثاني /نوفمبر ،2021

وإذ يقر اإلجراءات المستقرة التي تكفل المواءمة الالزمة للمجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم - )49
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية ،مع المرفق  3للمنظمة ) ،(ICAOوأن التعديل  79قد نُسق
بالكامل مع المنظمة )،(WMO
وإذ يدرك أن المؤتمر قد أيد بموجب القرار  - (Cg-18) 27تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران،
التوصية  - (CAeM-16) 5المواد التنظيمية والتوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية التي تتناول توفير خدمة األرصاد
الجوية للمالحة الجوية الدولية ،التي طلبت إلى األم ين العام أن يتخذ ،بالتنسيق مع المنظمة ) ،(ICAOالخطوات الالزمة
لوقف العمل بالمجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49مع ضمان استعراض أي مواد ذات صلة
مستمر العمل بها قبل نقلها إلى مواد تنظيمية أو توجيهية أخرى (جديدة أو قائمة) للمنظمة ) (WMOأو المنظمة )،(ICAO

وإذ يعرب عن تقديره الستمرار العمل استجابة للقرار  ،(Cg-18) 27مع توقع وقف العمل بالمجلد الثاني من الالئحة
الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49في اإلطار الزمني  2022إلى  ،2024مع التنسيق من خالل لجنة الخدمات )،(SERCOM
وقد بحث توصية لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCالواردة في الوثيقة )،EC-72/INF. 2.5(2
يعتمد التعديل المدخل على المجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49لضمان مواءمته الالزمة مع
التعديل  79على المرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي ،على النحو المنصوص عليه في مرفق هذا القرار؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1
)(2

أن يتخذ الترتيبات للتعجيل بإصدار المجلد الثاني المعدل من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم )49؛
أن يستعرض ،بمساعدة رئيس لجنة الخدمات ) ،(SERCOMالمواد التوجيهية ذات الصلة التابعة للمنظمة
) ،(WMOمع نشر التحديثات ،عند االقتضاء ،لضمان االتساق مع المجلد الثاني المعدل من الالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة رقم .)49

مرفق القرار

(EC-72) 5

تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية
الغرض من تعديل المجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  - )49خدمات األرصاد الجوية ألغراض
المالحة الجوية الدولية ،هو مواءمته للتعديل  79على المرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي للمنظمة ) ،(ICAOوالذي
اعتمده مجلس المنظمة ) (ICAOفي  9آذار /مارس .2020
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يُستخدم النص التالي ،المقتبس من التعديل  79على المرفق  3للمنظمة ) ،(ICAOكأساس للتعديل على المجلد الثاني من
الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم .)49
تعديالت على المجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  - )49خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة
الجوية الدولية
)(https://community.wmo.int/activity-areas/aviation/resources/amendment-79

بعد اعتماد المجلس التنفيذي للتعديل ،سيُنشر المجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49شامالً
التعديل  ،79باعتباره تحديث  2020لطبعة .2018

القرار

(EC-72) 6

المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 22مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة )،(HQ-GDMFC

)(2

القرار  – (EC-70) 5توصيات لجنة علم المناخ في دورتها السابعة عشرة ،التوصية  – (CCl-17) 5المرحلة
التجريبية للتبادل الدولي للرصدات المناخية اليومية،

وإذ يقر بأن تحديث البيانات المناخية أمر مفيد وأساسي لتعزيز دور المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي توفير بيانات مناخية عالية الجودة ومشمولة بإدارة جيدة ويمكن الوصول إليها،
لالسترشاد بها في اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وسياسات وقرارات الحد من مخاطر الكوارث ،ولتعزيز الخدمات
المناخية الداعمة لها،
وإذ يسلط الضوء على ضرورة أن تتاح للبلدان إمكانية الوصول إلى أحدث نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSالتي
تتيح إدارة البيانات المناخية بكفاءة وأمان ،واستخدام هذه النظم ،وعلى أن استكمال مشروع النظم ) (CDMSالمفتوحة
لتوفير نظم ) (CDMSمرجعية مفتوحة المصدر إلدارة البيانات المناخية والهيدرولوجية ،عنصر حاسم في هذا الصدد،
وإذ يالحظ أن البيانات المتبادلة في الوقت الحقيقي عن طريق النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSألغراض التنبؤ اآلني
والتنبؤ بالطقس (الرصدات السينوبتيكية السطحية ) (SYNOPورسائل التقرير الروتيني عن حالة الطقس من أجل
الطيران ) ،(METARوما إلى ذلك) ليست هي األنسب للبحوث والتطبيقات المناخية بسبب القيود التي تفرضها نوعية
البيانات واالختالفات المنهجية،
وإذ يقر بالحاجة إلى التبادل التشغيلي للبيانات المناخية اليومية ،باإلضافة إلى التبادل التشغيلي الشهري للبيانات المناخية
(رسالة تقرير المتوسطات والمجاميع الشهرية الصادرة من محطة أرضية ) )(CLIMATمن أجل تحسين إدراك التباينات
في تقلبية القيم القصوى،
وإذ يحيط علما بخلفية المرحلة التجريبية التي مدتها سنة واحدة ،والغرض منها ونتائجها من أجل التبادل الدولي للبيانات
المناخية اليومية (رسالة ( )DAYCLIانظر الوثيقة ) EC-72/INF. 4.2(1للحصول على مزيد من المعلومات)،
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCالواردة في الوثيقة )،EC-72/INF. 2.5(2
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يؤيد تمديد المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية (رسالة  )DAYCLIعبر النظام العالمي لالتصاالت
) ،(GTSوانتقالها إلى مرحلة ما قبل التشغيل في غضون  12شهراً؛
يطلب من لجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن تقوم ،بالتعاون مع لجنة الخدمات ) ،(SERCOMبما يلي:
)(1

اإلشراف على إعداد وتنسيق مرحلة ما قبل التشغيل للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية؛

)(2

تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في مرحلة ما قبل التشغيل بهدف تنفيذها التشغيلي الكامل في
الوقت المناسب؛

يحث األعضاء على المشاركة في المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية من أجل االنتقال الناجح إلى
التنفيذ التشغيلي.

القرار

(EC-72) 7

تحديث آلية االعتراف بمحطات رصد المناخ طويلة األمد

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-17) 35اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد،

)(2

القرار  – (Cg-18) 23االعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد،

)(3

القرار  – (EC-68) 40آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد،

)(4

القرار  – (EC-69) 8اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد،

)(5

القرار  – (EC-70) 6اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد،

وإذ يسلم بأن صيانة محطات الرصد طويلة األمد ،بما في ذلك المحطات المئوية ،هي من مسؤولية حكومات األعضاء
يعوض لتلبية احتياجات األجي ال الحالية والمقبلة إلى سجالت مناخية طويلة األمد وعالية
للحفاظ على تراث مناخي ال ّ
الجودة،
إذ يالحظ ما يلي:
)(1

)(2

استجابةً لدعوات المنظمة ) (WMOلترشيح محطات ،اعتُرف رسميا ً حتى اآلن بعدد  140محطة رصد طويلة
األمد مرشحة من  47بلداً تمثل جميع االتحادات اإلقليمية للمنظمة )،(WMO
أن المجلس االستشاري لالعتراف بمحطات المراقبة طويلة األمد قد أجرى تقييما ً لعدد  119محطة رشحها
 30عضواً استجابة للدعوة الثالثة لترشيح محطات في كانون األول /ديسمبر  ،2019وأنه يوصي بإقرار
االعتراف بعدد  94محطة رصد مئوية،

وإذ يالحظ أيضا التحسينات الجارية التي يدخلها المجلس االستشاري على آلية االعتراف للتعجيل بتفعيل اآللية
وتعزيزها ،بما في ذلك تقديم مقترحات لتوسيع نطاق اآللية لتشمل محطات الرصد البحرية والهيدرولوجية طويلة األمد،
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وإذ يسلط الضوء على أن أحد المقاصد الرئيسية آللية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد هو
تعزيز الالئحة الفنية والممارسات الجيدة للمنظمة ) ، (WMOوأن قيمة محطات الرصد طويلة األمد بالنسبة إلى
المجتمعات الوطنية والدولية تكمن في توفي ر بيانات السالسل الزمنية طويلة األمد ،مدعومة بتوثيق جيد للبيانات
ال شرحية للمحطات،
يؤيد:
)(1

اقتراح المجلس االستشاري باالعتراف بعدد  94محطة رصد مئوية بوصفها محطات رصد طويلة األمد ،على
النحو المنصوص عليه في المرفق  1لهذا القرار؛

)(2

المعايير المحدّثة لالعتراف ،على النحو المنصوص عليه في المرفق  2لهذا القرار؛

يطلب من لجنة التنسيق الفني ) (TCCأن تنظم عملية الستعراض آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد
طويلة األمد في إطار هيكل الحوكمة الجديد للمنظمة ) ،(WMOوأن تقدم اقتراحا ً إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس
التنفيذي يبرز دور اللجنتين الفنيتين الجديدتين في مواصلة تطوير اآللية ،ويرمي إلى تجسيد آلية االعتراف في الالئحة
الفنية للمنظمة )(WMO؛
يطلب إلى األمين العام مواصلة تشجيع المنظمة ) (WMOعلى االعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد ،وتوجيه نداء
جديد لترشيح محطات في 2020؛
يدعو األعضاء إلى مواصلة تعزيز جهودهم الرامية إلى تحقيق رصدات مستدامة طويلة األمد وعالية الجودة ،ومواصلة
التعاون بشأن آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف ،والترويج لها على أعلى المستويات الحكومية المحلية واإلقليمية
والوطنية ،حسب االقتضاء؛

المرفق  1للقرار

(EC-72) 7

اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
ملخص استعراض المجلس االستشاري
قائمة محطات الرصد المئوية الموصى باالعتراف بها ( 94محطة)
االتحاد اإلقليمي األول
العضو
بوركينا فاصو
مصر
مدغشقر

مالي

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

المحطة
Bobo-Dioulasso

65510

1907

Ouagadougou Aeroport

65503

1902

Helwan

62377

1912

Antsiranana

0-20000-0-67009/FMNA

1901

Amborovy Mahajanga

0-20000-0-67027/FMNM

1897

Taolagnaro

0-20000-0-67197/FMSD

1903

Kayes

61257

1896

Nioro du Sahel

61230

1899
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بدء الرصد

محدد هوية المحطة

المحطة

1906

61297

Sikasso

1906

61272

Ségou

1862

--

Pamplemousses

1862

--

Labourdonnais

1865

--

Beau Vallon Cour

1865

--

Constance

1869

--

Britannia

1899

65264

Calabar

1892

65203

Lagos Roof

1916

65123

Minna

1916

65010

Sokoto

1914

65167

Yola

1897

61600

Saint Louis

1904

61641

Dakar

1912

61666

Diourbel

1918

61699

Kédougou

1918

61630

Matam

1900

730

Kassala

1902

750

El-Dueim

1886

60715

Tunis Cartage

1920

60714

Bizerte

1901

60725

Jendouba

1898

60760

Tozeur

العضو

موريشيوس

نيجيريا

السنغال

السودان
تونس

االتحاد اإلقليمي الثاني
بدء الرصد

محدد هوية المحطة

المحطة

1724

54511

Beijing

1880

58334

Wuhu

1898

54857

Qingdao

1904

58238

Nanjing

1901

50745

Qiqihar

1891

42027

MC Srinagar

1866

43333

Port Blair

العضو
الصين

الهند
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العضو

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

المحطة
Alipore

42807

1877

Ahmedabad

42647

1893

Gopalpur

43049

1881

Puri

43053

1888

Patna

42492

1867

كازاخستان

مالحظة :ينتمي العضو لالتحادين
اإلقليميين الثاني والسادس ،وقد ُأدرج
تحت االتحاد اإلقليمي الثاني فقط تيسير ًا
لتناول الملف

ماكاو ،الصين

Atbasar

--

1886

Irgiz

--

1856

Kazaly

--

1848

Turkestan

--

1882

Zharkent

--

1890

45011

1901

Taipa Grande

االتحاد الروسي

مالحظة :ينتمي العضو لالتحادين
اإلقليميين الثاني والسادس ،وقد ُأدرج
تحت االتحاد اإلقليمي الثاني فقط تيسير ًا
لتناول الملف

Ola

25912

1914

Mezen

22471

1883

Werkhnejmbatsk

23678

1911

Taseewo

29379

1901

االتحاد اإلقليمي الرابع
العضو
كندا

الواليات المتحدة األمريكية

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

المحطة
Ottawa CDA RCS

0-20000-0-71063

1889

Victoria Gonzales

0-20000-0-71200

1919

Nappan Auto

0-20000-0-71311

1890

Welland-Pelham

0-20000-0-71752

1872

Creston Campbell Scientific

0-20000-0-71770

1912

--

1759

Downtown Charleston
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االتحاد اإلقليمي السادس
بدء الرصد

محدد هوية المحطة

المحطة

1916

--

Pano Panagia

1916

--

Saittas

1916

--

Troodos Square

1916

--

Platania

1916

--

Kornos

1916

--

Panagia Bridge

العضو
قبرص

فرنسا

 ينتمي العضو ألكثر من:مالحظة
 وقد ُأدرج تحت،اتحاد إقليمي
االتحاد اإلقليمي السادس فقط
تيسير ًا لتناول الملف

1881

69204002

Saint-Genis-Laval

1888

33504001

Sauternes

1920

07647

1905

97208001

1917

07010

Dunkerque

1853

0-20000-0-12882

Debrecen

1871

0-20000-0-12942

Pecs/Pogany

1871

0-20000-0-12982

Szeged

1864

0-20000-0-12812

Szombathely

1829

03982

Phoenix Park

أيرلندا

1835

--

Osservatorio Cavanis

إيطاليا

1919

--

Aggius

1901

16548

1884

--

Montevergine

1802

--

Piacenza-Collegio Alberoni

1830

--

Osservatorio Modena

1791

--

Osservatorio Palermo

1920

0-20000-0-01028

Bjornoya (Arctic)

1867

0-20000-0-01403

Utsira LH

1829

0-20000-0-01098

Vardo

1864

0-20000-0-01233

Dombaas

1885

0-20000-0-01482

Ferder LH

1877

0-20000-0-01065

Karasjok

1872

0-20000-0-11858

Hurbanovo

Istres
Fond-Saint-Denis-Cardet

هنغاريا

Carloforte Osservatorio

النرويج

سلوفاكيا
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العضو
تركيا
المملكة المتحدة

أوكرانيا

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

المحطة
Kandilli Observatory

--

1911

Oxford

--

1772

 Maison St. Louis ObservatoryJersey

03896

1894

Dubno

33296

1885

Romny

33268

1885

المرفق  2للقرار

(EC-72) 7

اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
معايير االعتراف المحدثة

مالحظة :استعرض المجلس االستشاري لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد أداء آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف
في تشرين الثاني /نوفمبر  .2019و ُقدمت اقتراحات مختلفة لتحسين هذه اآللية .واالقتراحات التي تساعد على تعزيز و/
أو تبسيط المعايير الحالية ،والتي ُطبقت بالفعل كممارسة جيدة في تقييمات االعتراف السابقة ،قد ُأدرجت بالفعل في هذه
الدعوة الثالثة لترشيح محطات (المرجع ،32244/2019/CLW/CLPA/DMA/COS :بتاريخ  18كانون األول /ديسمبر .)2019
أما االقتراحات األخرى التي تنطوي على تعديل معايير االعتراف الحالية فستطرح على المجلس التنفيذي في دورته
الثانية والسبعين إلقرارها ،وس ُتدرج في الدعوات الالحقة لترشيح محطات .وترد أدناه التعديالت التي تهدف إلى تعزيز
توفير البيانات الشرحية للمحطة وبيانات الرصد (ترد التعديالت المقترحة بالخط المضخم) .وستخضع المحطات المئوية
التي اعترفت بها المنظمة ) (WMOلعملية إعادة تقييم كل عشر سنوات وفقاً لمعايير االعتراف الحالية.
المرجع :التقرير النهائي :مواصلة تطوير آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد 14-12 ،تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2019هونغ كونغ ،الصين؛ ُنشر في إطار آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف على الرابط التالي:
.https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
يحتوي نموذج المنظمة ) (WMOللتقييم الذاتي لمحطات الرصد المئوية المرشحة على مذكرتين استهالليتين يُضاف
إليهما ما يلي:
يعطي مشغلو المحطات محددا من محددات هوية المحطات التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSلجميع المحطات المرشحة ،ويزودوا أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) (OSCARبالحد األدنى من
البيانات الشرحية للمحطة وفقا للمعيار  3أدناه.
المعايير اإللزامية:
)(1

تكون محطة الرصد قد أُنشئت قبل  100سنة على األقل ،ورصدت منذ ذلك الحين عنصراً واحداً على األقل من
عناصر األرصاد الجوية ،وال تزال عاملة في تاريخ ترشيحها باعتبارها محطة رصد؛

)(2

ال تتجاوز فترات االنقطاع في نشاط محطة الرصد نسبة  10في المائة؛

)(3

يتضمن الحد األدنى من البيانات الشرحية التاريخية للمحطة طوال فترة تشغيلها اإلحداثيات الجغرافية الفعلية أو
المستنبطة ،بما في ذلك االرتفاع ،والتغييرات المعروفة في اسم المحطة و /أو محدد هويتها ،وعنصر (عناصر)
األرصاد الجوية المحدد (المحددة) والوحدة (الوحدات) الخاصة به (بها) ،فضالً عن جدول (جداول) الرصد؛
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)(4

أي تغيير معروف في مكان محطة الرصد ،أو أي تغيير في أسلوب القياس ،لم يؤثر بشكل كبير على بيانات
السالسل الزمنية المناخية؛

مالحظة :تعتبر العمليات الموثقة لتحقيق تجانس بيانات محطة الرصد ممتث ً
ال للمعيار
)(5

)(6

)(7

تمت األرشفة الرقمية لجميع البيانات الرصدية والبيانات الشرحية التاريخية ،أو سيتم إنقاذها .ويعرض األعضاء
خططهم المتعلقة بإنقاذ البيانات ،عند االنطباق؛

تعمل محطة الرصد طبقا ً لمعايير الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوفقا ً لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160ودليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم )8؛
مالحظة :تقدم معلومات إيضاحية بشأن المحطات التي ال تستوفي معايير الرصد الراهنة للمنظمة )(WMO
صنفت ،أو ست ُصنف ،البيئة الحالية لمحطة الرصد المئوية ،طبقا ً لتصنيف المواقع المحدد في دليل أدوات وطرق
ُ
الرصد (مطبوع المنظمة رقم  .)8يتقاسم األعضاء ‘1’ :البيانات الشرحية المرفقة بتصنيف الموقع في مستودع
المنظمة
الرصد ،إن أمكن؛
)(WMO

)(8

4

المخصص للبيانات الشرحية (األداة ) (OSCARحاليا) ،أو ’ ‘2خططهم لتصنيف محطة

تخضع بيانات الرصد أو القياس إلجراءات مراقبة الجودة وفقا للتوجيهات والممارسات الحالية للمنظمة ).(WMO
وتوثق عمليات مراقبة الجودة ونتائجها توثيقا ً جيداً؛

مالحظة :يُدرج وصف موجز إلجراءات الجودة الروتينية في محطة الرصد في عمود المراجع /المالحظات
)(9
)(10

يبذل األعضاء قصاراهم لصيانة المحطات المرشحة وفقا ً لمعايير االعتراف الواردة أعاله؛
تتاح ،أو ستُتاح ،بيانات الرصد والبيانات الشرحية التاريخية للبحث العلمي ،بما يتسق مع القرار - (Cg-XII) 40
سياسة المنظمة ) (WMOوممارساتها المتعلقة بتبادل البيانات والنواتج المتعلقة باألرصاد الجوية وما يتصل بها
من بيانات ونواتج  ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،
والقرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ
اإلطار العالمي لخدمات المناخ ) .(GFCSويعرض األعضاء خططهم فيما يتعلق بتوافر البيانات ،عند االنطباق.

القرار

(EC-72) 8

التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )(WICAP
إن المجلس التنفيذي،
إذ يالحظ توصية لجنة التنسيق الفني الواردة في الوثيقة ) EC-72/INF. 2.5(2والوثيقة )،EC-72/INF. 4.2(3
وإذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 39إقامة التعاون بين الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوالمنظمة ) (WMOفي تشغيل
نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARوتطويره ،الذي طلب من المجلس التنفيذي،
فيما يتعلق بإقامة التعاون بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن برنامج نظام إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(WICAP) (AMDARالقيام بما يلي:
)(1

استعراض خطة تنفيذ البرنامج ) (WICAPووضع اللمسات األخيرة عليها واستيفاؤها واإلشراف على الشروع في
تنفيذها ،وفقا ً لمفهوم عمليات البرنامج ) ،(WICAPعلى النحو الموجز في المرفق  2للقرار ،(Cg-18) 39
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)(2

)(3

اإلشراف على إنشاء هيكل حوكمة البرنامج ) ،(WICAPبما في ذلك مجلس اإلدارة ،وفقا ً لمفهوم عمليات
البرنامج )،(WICAP
مساعدة االتحادات اإلقليمية في إنشاء البرامج اإلقليمية للنظام ) ،(AMDARاستناداً إلى خطة تنفيذ البرنامج
) (WICAPومفهوم العمليات الخاص به،

وإذ يالحظ أن المنظمتين قد صاغتا ووافقتا من حيث المبدأ على ترتيب العمل ،القائم على األغراض والمبادئ التي
أقرها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية (انظر الوثيقة ) ،)Cg-18/INF. 6.1(2ومن المتوقع أن يُنشأ اتفاق
العمل رسميا ً بحلول تشرين األول /أكتوبر ،2020
وإذ يالحظ أيضا ما يلي:
)(1

أن خطة التنفيذ األصلية للبرنامج ) ،(WICAPالتي عُرضت على المؤتمر ضمن المرفق  2للقرار  ،(Cg-18) 39قد
حدثتها فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالتعاون بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة )(WMO
بشأن النظام ) ، (TT-IWCA) (AMDARبالتشاور مع الرابطة الدولية ) ،(IATAلتوثيق التقدم المحرز وتوفير
جداول زمنية مصححة لألنشطة خالل فترة ما بين الدورتين المقبلة الممتدة أربع سنوات .وترد خطة التنفيذ
في الوثيقة )،EC-72/INF. 4.2(3

)(2

أن فرقة العمل ) (TT-IWCAقد أعدت سياسة مقترحة لبيانات البرنامج ) (WICAPتتبع عن كثب أغراض ومبادئ
البرنامج ) ،(WICAPحسبما أقرها المؤتمر بنا ًء على القرار  ،(Cg-18) 39و تكفل إتاحة بيانات النظام )(AMDAR
في إطار البرنامج ) (WICAPليستخدمها جميع األعضاء بما يتماشى مع جميع اللوائح الفنية للمنظمة )(WMO
ذات الصلة،

)(3

أن سياسة البرنامج ) (WICAPالخاصة بالبيانات تخضع للقرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما
يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن
العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية ،وأن أعضاء المنظمة ) (WMOلهم حق الوصول دون قيود إلى
بيانات النظام ) (AMDARواستخدامها بموجب البرنامج ) ،(WICAPوأن ملكية هذه البيانات تظل بين يدي
ش ركات الطيران التي توفرها ،وأن هذه البيانات تخضع للقيود التي تفرضها شركات الطيران الحقا ً على
التوزيع،

)(4

أن مشاركة أعضاء المنظمة ) (WMOفي البرنامج اإلقليمي ل لنظام ) (AMDARفي إطار البرنامج
ستكون طوعية ،وأن البرنامج ) (WICAPلن يحل في أول األمر محل البرامج الوطنية واإلقليمية الحالية للنظام
) ،(AMDARوإن كان من المتوقع إتاحة الفرصة لهذه البرامج لالنتقال إلى البرنامج ) ،(WICAPعلى أساس قرار
وعملية وموعد تالئم المشغلين،

)(5

)(WICAP

أن فرقة العمل ) (TT-IWCAقد أعدت اختصاصات مقترحة لمجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPوفقا ً لدوره المحدد
في مفهوم عمليات البرنامج )،(WICAP

وإذ يالحظ مع االرتياح أن فرقة العمل ) (TT-IWCAقد أدت على خير وجه دورها في تنسيق إعداد أغراض ومبادئ
ومفهوم عمليات البرنامج ) ،(WICAPبما يدعم قرار المؤتمر الثامن عشر في عام  ،2019ومواصلة تنسيق التطوير
المستمر للبرنامج ) (WICAPوفقا ً لخطة تنفيذه،
وقد أ ُحيط علما بأن لجنة التنسيق الفني قد استعرضت وأقرت كالً من خطة تنفيذ البرنامج ) (WICAPوسياسة
البيانات الخاصة ب ه ،وأن اللجنة االس تشارية للسياسات قد استعرضت وأقرت االختصاصات المقترحة لمجلس إدارة
البرنامج )،(WICAP
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يقرر ما يلي:
)(1

اعتماد سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPمن حيث المبدأ ،بصيغتها الواردة في المرفق  1لهذا القرار؛

)(2

اعتماد اختصاصات مجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPبصيغتها الواردة في المرفق  2لهذا القرار؛

)(3

حل فرقة العمل ) (TT-IWCAونقل ما تبقى من دورها ومسؤولياتها إلى اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض
وشبكات المراقبة ) (SC-ONالتابعة للجنة البنية التحتية )(INFCOM؛

يطلب من األمين العام:
)(1

تنسيق اإلنشاء الرسمي الختصاصات مجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPوإدراجها كتذييل لترتيب العمل بين
الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOبشأن إقامة وتفعيل البرنامج التعاوني للنظام )(AMDAR؛

)(2

العمل مع الرابطة الدولية ) (IATAلتنسيق إنشاء مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPبما يتماشى مع اختصاصاته
المعتمدة ومع عضوية المنظمة ) (WMOالمحددة في مجلس اإلدارة رهنا ً بموافقة المجلس التنفيذي؛

يطلب من لجنة البنية التحتية ):(INFCOM
)(1
)(2

أن تستعرض وتستكمل سياسة البيانات ،وأن تعرضها على الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي؛
أن تنهض بالدور والمسؤولية عن تنسيق إنشاء البرنامج ) (WICAPوفقا ً لخطة تنفيذه ،وبالتعاون مع الرابطة
الدولية ) (IATAواالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوأن تقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي بصورة منتظمة
بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج )(WICAP؛

يشجع االتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوأعضاءها على مواصلة العمل على إنشاء برامج إقليمية للنظام
في إطار البرنامج ) (WICAPوفقا ً لخطة تنفيذه.

المرفق  1للقرار

)(AMDAR

(EC-72) 8

سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج
المسودة  6 ،2حزيران /يونيو

)(WICAP

2020

الغرض من سياسة البيانات هذه هو إبراز التفاهم بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) (IATAعلى التعاريف
واالستخدامات والمبادئ المنطبقة على الرصدات والبيانات التي يتم جمعها وتبادلها أو نقلها في إطار التعاون بين
الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوالمنظمة ) (WMOفي تشغيل برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات )( (AMDARالمشار إليه فيما يلي باسم "البرنامج التعاوني" أو " )"WICAPالمنشأ في [اسم
االتفاق ،بتاريخ [ ،]]...وباعتبارها جزءاً ال يتجزأ من هذا اإلطار .والغرض من هذه السياسة هو أيضا ً تحديد أدوار
الكيانات المشاركة ومساهمة كل منها في البرنامج ).(WICAP
وقبول سياسة البيانات هذه وااللتزام بها شرط أساسي للمشاركة في البرنامج ) ،(WICAPوينبغي إدراجه أو اإلشارة إليه
بوضوح في جميع الترتيبات التعاقدية المبرمة في إطار البرنامج ).(WICAP
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التعاريف
عرف العناصر التالية ،بالترتيب األبجدي:
في إطار البرنامج التعاوني ،ت ُ َّ
بيانات النظام

)(AMDAR

تتألف بيانات النظام ) (AMDARمن أي من البنود التالية:
.1

أي رصدة منفردة مميزة ،أو جزء منها ،للنظام ) ،(AMDARمستمدة من تقارير النظام ) ،(AMDARأو من
مجموعة من هذه التقارير ،سواء في شكل أو نسق إلكتروني أو مادي؛

.2

أي تجميع إحصائي من أي مجموعة من رصدات النظام ) (AMDARأو جزء منها ،سواء في شكل أو نسق
إلكتروني أو مادي.

البيانات الشرحية للنظام

)(AMDAR

عرف البيانات الشرحية للنظام ) (AMDARبأنها أي قيمة أو مجموعة قيم للبيانات الرقمية أو المادية ،تحدد الخصائص
ت ُ َّ
الفيزيائية أو أي خصائص أخرى لطائرة مشاركة ،وبيانات النظام ) (AMDARالتي وافقت شركة الطيران المشاركة على
المساهمة بها وإتاحتها للمنظمة ) (WMOولمستعملي بيانات المنظمة ) (WMOومشغلي البرنامج ) (WICAPفي إطار
البرنامج التعاوني من أجل دعم المتطلبات ذات الصلة لمعيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSعلى النحو المحدد في دليل الرصد على متن الطائرات ،التذييل دال (مطبوع المنظمة رقم  )1200بصيغته
التي تُعدل أو تُستكمل من وقت آلخر.
رصدات النظام

)(AMDAR

رصدات النظام ) (AMDARعبارة عن مجموعة من الرصدات والبيانات المحسوبة أو المقيسة لألحوال الجوية ،إلى
جانب المتغيرات األخرى ذات الصلة والبيانات الشرحية المستمدة من األجهزة المركبة على منصات الطائرات
المشاركة ،والتي يمكن تجميعها معا ً حسب المتغيرات المكانية والزمانية والقيم المتغيرة أو الثابتة األخرى ،ضمن
رصدات النظام ) (AMDARمن أجل تحديد قيم األرصاد الجوية بشكل فريد ومحدد في حيز ثالثي األبعاد وعلى النطاق
الزمني ،وتحديد المنصة التي تنشأ منها الرصدات .وتتسق رصدات النظام ) ،(AMDARوتُفهم بشكل أفضل ،مع مشتقاتها
المحددة ضمن النسخة الحالية واألخيرة لمواصفات المتطلبات الوظيفية لل برمجية المركبة على متن الطائرة للنظام
) (AMDARالتابع المنظمة ) ،(WMOبصيغتها التي تُعدل أو تُستكمل من وقت آلخر.
وأبسط مثال لرصدات النظام ) (AMDARهو مجموعة من القيم تشمل :محدد الهوية المسجل وطنيا ً للطائرات ،وخطوط
العرض والطول ،واالرتفاع ،ووقت الرصد ودرجة حرارة الهواء.
وثمة رصدات للنظام ) (AMDARأكثر تعقيداً تحتوي على هذه القيم البسيطة إلى جانب قيم جوية أخرى أو قيم أخرى
مشتقة أو مقيسة من منصة الطائرة.
تقرير النظام

)(AMDAR

تقرير النظام ) (AMDARعبارة عن تقرير أو رسالة ترسلها طائرة مشاركة ،ويحتوي على رصدة أو أكثر من رصدات
النظام ).(AMDAR
بيانات معدل تشتت الحركة الدوامية ) (EDRالتي تنتجها شركات الطيران المشاركة في برنامج الوعي باالضطرابات
عرف أيضا ً على أنها
التابع للرابطة الدولية ) ،(IATAوالتي يوفرها المشاركون في البرنامج التعاوني ،أو التي تُوفر لهم ،ت ُ ّ
تقارير النظام ) ،(AMDARوتُستخدم وفقا ً لسياسة البيانات هذه.
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طرف ثالث مأذون له
الطرف الثالث المأذون له هو كيان عام أو خاص ال يشارك مباشرة في البرنامج التعاوني ولكن يؤذن له في إطار
البرنامج التعاوني با لوصول ،دون مقابل ،إلى بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية غير المقيدة في نظام معلومات
المنظمة ) (WISفقط ،ألغراض األنشطة غير التجارية ،وفقا ً للقرارات التي تعتمدها المنظمة ) (WMOمن وقت آلخر،
وبمزيد من التحديد القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية
والبيانات والنو اتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،
على نحو تعديله أو استكماله من وقت آلخر .ومن أمثلة األطراف الثالثة المأذون لها أعضاء دوائر البحث والتعليم.
المركز العالمي لبيانات الرصد على متن الطائرات
المركز العالمي للبيانات التابع للمنظمة ) (WMOللرصد من على متن الطائرات ) (GDC-ABOيوفر لمستخدمي بيانات
المنظمة ) (WMOولألطراف الثالثة المأذون لها إمكانية الوصول إلى رصدات النظام ) (AMDARوالرصدات األخرى
المنفذة على متن الطائرات ،والتي يتم تقاسمها في نظام معلومات المنظمة ) .(WISوتقوم بدور المركز )(GDC-ABO
حاليا ً اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAبالواليات المتحدة األمريكية ،والمراكز الوطنية للتنبؤات
البيئية ) ،(NCEPعلى أساس تسميات المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOبموجب القرار  - (EC-69) 6إنشاء وتسمية
المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات التابع للمنظمة ).(WMO
البيانات التاريخية للنظام

)(AMDAR

تتألف البيانات التاريخية للنظام ) (AMDARمن أي بيانات و /أو رصدة (رصدات) للنظام ) (AMDARالتي انقضى على
الوقت العالمي المنسق ) (UTCالذي أجريت فيه فعليا ً ثمان وأربعون ) (48ساعة.
طرف ثالثة خاص مرخص
الطرف الثالث المرخص هو أي كيان ال يشارك في البرنامج ) ،(WICAPوهو ليس طرفا ً ثالثا ً مأذونا ً له ،ويجب عليه
التقدم بطلب للحصول على ترخيص محدد ومقيد من الرابطة الدولية ) (IATAمن أجل الوصول إلى بيانات النظام
) (AMDARمن البرنامج التعاوني الستخدامه الخاص وفي أنشطة غير تجارية ،وفقا ً للقرارات التي تعتمدها المنظمة
) (WMOمن وقت آلخر ،بما في ذلك تحديداً القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما يتعلق بتبادل بيانات
ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة
األرصاد الجوية التجارية ،على نحو ما يُعدل أو يُستكمل من وقت آلخر .ومن أمثلة األطراف الثالثة الخاصة المرخصة
كيانات القطاع الخاص التي تشتري حقوقا ً من شركة طيران مشاركة أو من الرابطة الدولية ) (IATAمباشرة.
بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي
تتألف بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي من أي بيانات و /أو رصدة (رصدات) للنظام
) (AMDARيكون الوقت العالمي المنسق ) (UTCالذي أُجريت فيه في غضون ثمان وأربعين ) (48ساعة من الوقت
) (UTCالفعلي.
الطائرة المشاركة
طائرة تشغلها شركة طيران مشاركة وعلى متنها معدات و /أو برمجيات محددة ر ّكبتها شركة الطيران المشاركة في
إطار البرنامج التعاوني لتوفير بيانات النظام ) (AMDARمن خالل اإلبالغ عن رصدات النظام ) (AMDARضمن تقارير
النظام ) (AMDARالمرسلة.
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شركة الطيران المشاركة
شركة الطيران المشاركة هي شركة طيران تشارك في البرنامج ) (WICAPوفقا ً لشروط وأحكام البرنامج التعاوني،
استناداً إلى ترتيب تعاقدي مبرم مع مشغل أو أكثر للبرنامج ) (WICAPلجمع بيانات النظام ) (AMDARوتوفيرها من
خالل رصدات وتقارير النظام ) (AMDARفي منطقة جغرافية وارتفاع محددين.
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية هي أي نواتج أو خدمات مشتقة من استخدام بيانات
النظام ) (AMDARالتاريخية و /أو أي مجموعة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية ،سواء في شكل إلكتروني أو
مادي ،أو المشتقة بفضل مدخالت من هذه البيانات .وال تسمح هذه النواتج والخدمات المشتقة بأي اشتقاق أو إعادة
اشتقاق من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية األصلية المستخدمة في اشتقاقها.
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي

النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي هي أي نواتج أو خدمات
مشتقة من استخدام بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي ،أو بفضل مدخالت منها ،لتوظيفها في
توفير خدمات األرصاد الجوية أو األنشطة ذات الصلة التي تتوافق مع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمة
) ،(WMOو ال تسمح باشتقاق أو إعادة اشتقاق بيانات النظام ) (AMDARاألصلية المسجلة في الوقت شبه الحقيقي
المستخدمة في إنتاجها.
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام

)(AMDAR

تشمل النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام
التاريخية و /أو النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي.

)(AMDAR

فيما يلي أمثلة للنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ):(AMDAR
•

مخرجات أو نواتج التنبؤ العددي الشبكي بالطقس التي تستخدم بيانات النظام ) (AMDARكمدخالت.

•

المخرجات أو النواتج الرقمية أو المستنسخة ماديا ً للتنبؤ العددي بالطقس ،والمضافة إلى بيانات النظام
) (AMDARالتاريخية التي أخفيت هويتها.

•

الصور الساتلية الرقمية أو المستنسخة ماديا ً ،والمضافة إلى بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية التي
أخفيت هويتها.

فيما يلي أمثلة للنواتج والخدمات التي ال تلتزم بتعريف النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ):(AMDAR
•

بيانات ورصدات وتقارير النظام ).(AMDAR

•

قوائم أو مجموعات من رصدات النظام ) (AMDARالتي لم تُحجب هويتها.

مشغلي البرنامج التعاوني

)(WICAP

مشغلو البرنامج ) (WICAPهي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة
) ،(WMOوالتي تعينها المنظمة لالضطالع بمهام محددة ومتفق عليها ،وأداء أدوار محددة ومتفق عليها في إطار
البرنامج التعاوني لدعم تشغيله والتمكين لتشغيله ،بما يتماشى مع سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ).(WICAP
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أعضاء المنظمة

)(WMO

يرد تعريف أعضاء المنظمة ) (WMOفي المادة  3من اتفاقية المنظمة ).(WMO
مستخدمو بيانات المنظمة

)(WMO

مستخدمو بيانات المنظمة ) (WMOهم الوكاالت الحكومية أو الكيانات األخرى التابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOوالتي
تستخدم بيانات النظام ) (AMDARالمتوافرة في نظام معلومات المنظمة ) (WISوفقا ً للقرار  ،(Cg-XII) 40من أجل
التطبيقات واشتقاق النواتج وتقديم الخدمات المرتبطة بمجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOعلى النحو المحدد في
1
االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالخاص بالمنظمة ).(WMO
مبادئ إدارة البيانات؛ الحقوق في النواتج والخدمات المشتقة
مبادئ عامة

.1

في إطار البرنامج التعاوني ،تُرسل البيانات والبيانات الشرحية للنظام ) ،(AMDARأو تُوزع أو تُتاح للرابطة الدولية
) (IATAولمستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOوشركات الطيران المشاركة واألطراف األخرى المأذون لها ،وفقا ً لجميع
مبادئ اإلطار القانوني والتنظيمي للمنظمة ) ،(WMOوال سيما وفقا ً للقرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها
فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن
العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية ،واستناداً إلى المبادئ العامة التالية إلدارة البيانات:

.2

-

رهنا ً بمتطلبات البرنامج التعاوني ،قد تحتوي بيانات النظام ) (AMDARالمقدمة على سبيل المساهمة على
معلومات تعريفية .وفي جميع الحاالت ودون استثناء ،تُحجب وتُخفى هوية أي معلومات تُقتبس أو
تستخرج ،كليا ً أو جزئيا ً ،من بيانات النظام ) (AMDARفي إطار البرنامج التعاوني.

-

إخفاء الهوية يعني إزالة أو إخفاء جميع المعلومات الخاصة بشركة الطيران المشاركة وبالطائرات
المشاركة.

-

تُخفى هوية جميع التحليالت والتقارير المنشورة لضمان إغفال هوية شركة الطيران المشاركة والطائرة
المشاركة ومساراتها ورحالتها الجوية ،باإلضافة إلى أي معلومات أخرى تعتبر خاصة أو حساسة.

-

سعيا ً للتوضيح ،من المسلم به أن أحكام إخفاء الهوية المذكورة أعاله لن تمنع البرنامج التعاوني من جمع
البيانات والمعلومات المتصلة بمراقبة الجودة واستخدامها إحصائيا ً ألغراض إطالع المشاركين فيه على
حالة جودة البيانات والبيانات الشرحية للنظام ) (AMDARمن أجل تقدير وتقييم جودة البيانات ودقتها،
وتحديد األسباب التي قد تؤثر على الجودة والدقة ،وإصدار توصيات للتحسين والتعزيز ،وتطبيق التدابير
التصحيحية حسب االقتضاء.
ملكية البيانات والحقوق في البيانات

بيانات ورصدات وتقارير النظام ) (AMDARالتي تجمعها وترسلها طائرة مشاركة ،وكذلك البيانات الشرحية للنظام
) ،(AMDARهي ملك لشركة الطيران المشاركة ،وتظل كذلك.

1

يرد وصف االستعراض المستمر للمتطلبات الخاص بالمنظمة ) (WMOواألحكام ذات الصلة في مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسمين  2.2.3و 2.3والتذييل .2.3
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بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي تُقدم إلى مستخدمي بيانات المنظمة ) ،(WMOمع منحهم حقوق
وصول محدودة ،بما يتماشى مع مبادئ البرنامج التعاوني التي اعتمدها مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPفي إطار
سياسة البيانات .وتطبق قيود أقل صرامة على بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية التي يمكن لجميع مستخدمي بيانات
المنظمة ) (WMOواألطراف الثالثة المأذون لها الحصول عليها وفقا ً لسياسة البيانات.
.3

تعهدات شركات الطيران المشاركة

شركات الطيران المشاركة في إطار البرنامج التعاوني تقر وتوافق وتلتزم بما يلي:
(أ)

تسليم أو تسهيل تسليم تقارير ورصدات وبيانات النظام ) (AMDARالمتفق عليها إلى مشغل (مشغلي) البرنامج
) (WICAPالمحددين على أساس أفضل الجهود؛

(ب) الدخول في اتفاق المشاركة والتعاون للبرنامج ) (WICAPإلضفاء طابع رسمي على األحكام والشروط المطبقة
على البرنامج التعاوني ،وعلى أدوار وواجبات األطراف؛
(ج) منح الرابطة الدولية ) (IATAحقوقا ً غير حصرية ودائمة وغير مشروطة وقابلة للتحويل ،وترخيصا ً لتلقي بيانات
النظام ) (AMDARوالوصول إليها وتخزينها واستخدامها وإعادة إنتاجها لكي تستخدم الرابطة الدولية نفس البيانات،
بما يتوافق مع ا لغرض من البرنامج التعاوني ،وكذلك الحق في تطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات
النظام ) ، (AMDARبما في ذلك الحق في معالجة البيانات التي يتم جمعها ،وفي نشر وتسويق بيانات النظام
) (AMDARوالنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARفي شكل إجمالي مج َّهل المصدر لألطراف
الثالثة المرخصة من القطاع الخاص ،امتثاالً لمبادئ البرنامج التعاوني ،كما يحددها من وقت آلخر مجلس إدارة
البرنامج )(WICAP؛
(د)

منح المشغل المسمى (المشغلين المسمين) للبرنامج ) ،(WICAPفي إطار ترخيص غير حصري ومقيد وغير قابل
للتحويل ،يخضع للشروط واألحكام الواردة في اتفاق المشاركة والتعاون الخاص بالبرنامج ) (WICAPوالمبرم
بين األطراف ،حقوق تلقي تقارير ورصدات وبيانات النظام ) ،(AMDARوالوصول إليها وإعادة إنتاجها
وتخزينها ،وتوزيع بيانات النظام ) (AMDARوفقا ً لإلطار القانوني والتنظيمي للمنظمة ) ،(WMOواستخدام بيانات
النظام ) (AMDARلتطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) ،(AMDARوفقا ً لمبادئ الحوكمة التي
يعدها من وقت آلخر مجلس إدارة البرنامج )(WICAP؛

(هـ) منح المنظمة ) (WMOومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOحقوقا ً غير حصرية وترخيصا ً لتلقي بيانات النظام
) (AMDARوالوصول إليها واستخدامها وإعادة إنتاجها وتوزيعها وتخزينها وفقا ً لإلطار التنظيمي والقانوني
للمنظمة ) ،(WMOوكذلك وفقا ً لمبادئ اإلدارة التي يضعها مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPمن وقت آلخر،
واستخدام البيانات ذاتها في تطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت
شبه الحقيقي ،والنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية؛
(و)

منح األطراف الثالثة المأذون لها حقوقا ً غير حصرية وغير قابلة للتحويل ومقيدة ،وترخيصا ً لتلقي بيانات النظام
) (AMDARالتاريخية ،والوصول إليها واستخدامها ،واستخدام تلك البيانات لتطوير النواتج والخدمات المشتقة من
بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية؛

(ز)

منح المركز العالمي لبيانات الرصد على متن الطائرات التابع للمنظمة ) (WMOحقوقا ً غير حصرية ،وترخيصا ً
لتلقي تقارير ورصدات وبيانات النظام ) ،(AMDARواالحتفاظ بسجالت للبيانات ذاتها في المحفوظات ،وتوفير
بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية لمستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOوغيرهم من األطراف الثالثة المأذون لها،
واستخدام بيانات النظام ) (AMDARلتطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) ،(AMDARوإدارة
بيانات النظام ) (AMDARوتحديد جودتها في إطار النظام )(WIGOS؛
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(ح) السعي لتزويد مشغلي البرنامج ) (WICAPالمعينين ومستعملي بيانات المنظمة ) (WMOبالبيانات الشرحية للنظام
) (AMDARالالزمة لدعم المتطلبات ذات الصلة لمعيار البيانات الشرحية للنظام ) ،(AMDARعلى النحو المحدد
في دليل الرصد على متن الطائرات ،التذييل دال (مطبوع المنظمة رقم )1200؛
(ط) اتخاذ تدابير معقولة لضمان حماية أي بيانات أو معلومات في البرنامج التعاوني من استخدامها بشكل غير
مسموح به أو الكشف عنها من جانب الموظفين والوكالء والمتعاقدين من الباطن واألطراف الثالثة؛
(ي) السعي لالمتثال للسياسة المعمول بها إلصدار البيانات المطبقة على بيانات معدل تشتت الحركة الدوامية
التي تنتجها شركات الطيران المشاركة التي تشارك في برنامج الوعي باالضطرابات التابع للرابطة الدولية ).(IATA
)(EDR

.4

تعهدات المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة ) (WMOومشغلي البرنامج

)(WICAP

المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة ) (WMOومشغلو البرنامج ) ،(WICAPيقرون ويوافقون ويلتزمون بما يلي:
(أ)

منح الرابطة الدولية ) (IATAالحقوق والتراخيص المبينة في هذه الوثيقة؛

(ب) إدراج مبادئ سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPإلى جانب التعهدات الضرورية الخاصة بالسرية ،في
جميع الترتيبات واإلجرا ءات التعاقدية مع الموردين الخارجيين ،ومقدمي الخدمات الفنية ،ومقدمي الخدمات،
والمتعاقدين من الباطن ،والوكالء المتعاقد معهم بموجب البرنامج التعاوني ،والسعي إلى ضمان اعتراف مقدمي
الخدمات الخارجيين بالمبادئ المنصوص عليها في سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPوالتزامهم بها،
واتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع األطراف الثالثة غير المرخص لها من الوصول إلى التقارير والرصدات
والبيانات والبيانات الشرحية للنظام )(AMDAR؛
(ج) اإلقرار بأن الحقوق والترخيص الممنوحة في إطار البرنامج التعاوني غير حصرية ،ومقيدة ،وغير قابلة
للتحويل ،وال يمكن تقاسمها مع أطراف ثالثة غير مأذون لها ،بما في ذلك بشكل خاص ودون حصر األطراف
من القطاع الخاص واألطراف التجارية ،ما لم تأذن بذلك مسبقا ً وتحديداً الرابطة الدولية ) (IATAوشركة
(شركات) الطيران المشاركة ومجلس إدارة البرنامج )(WICAP؛
(د)

تحتفظ شركة الطيران المشاركة بالحق في التعامل مع تقارير ورصدات وبيانات النظام ) (AMDARالتي جمعتها
وأنتجتها ،أو بيعها أو تأجيرها أو ترخيصها أو إتاحتها ألطراف أخرى .ويجب على جميع المشاركين اآلخرين
في البرنامج التعاوني الراغبين في تبادل بيانات أو معلومات النظام ) (AMDARخارج منظماتهم أن يطلبوا
الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس إدارة البرنامج )(WICAP؛

(هـ) تمتثل شركات الطيران المشاركة والطائرات المشاركة للسياسة المعمول بها إلصدار البيانات والمطبقة على
بيانات معدل تشتت الحركة الدوامية ) (EDRالتي تنتجها شركات الطيران المشاركة ،التي تشارك في برنامج
الوعي باالضطرابات التابع للرابطة الدولية ) .(IATAومعدل تشتت الحركة الدوامية ) (EDRهو للعلم مقياس
عالمي و موضوعي ومستقل عن الطائرات لالضطرابات ،يستند إلى معدل تبدد الطاقة في الغالف الجوي.
.5

حقوق التسويق التجاري

المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة ) (WMOومستخدمو بيانات المنظمة ) (WMOومشغلو البرنامج ) (WICAPوشركات
الطيران المشاركة ،يقرون ويوافقون ،بالتشاور مع مجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPعلى منح الرابطة الدولية )(IATA
الحق الحصري في تسويق بيانات النظام ) (AMDARأو منح ترخيص بها من الباطن أو منح إمكانية الوصول إليها
ألطراف ثالثة خاصة ومرخصة ،ألغراض تنفيذ أنشطة تجا رية ،على أساس غير حصري ومقيد ومحدود ومشروط
وغير قابل للتنازل وغير قابل للتعاقد من الباطن وغير قابل للتحويل.
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الحقوق المستمدة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية وبيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت
شبه الحقيقي

رهنا ً بالمبادئ المبينة في األقسام  2إلى  4أعاله المتعلقة بملكية البيانات والحقوق في البيانات ،فيما بين شركات الطيران
المشاركة والرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOومشغلي البرنامج )(WICAP
واألطراف الثالثة المأذون لها ،وما لم ينص على خالف ذلك بموجب اتفاق بعينه ،تحتفظ كل من الرابطة الدولية )(IATA
والمنظمة ) (WMOومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOبحقوقها في أي نواتج وخدمات مشتقة من بيانات النظام
) ،(AMDARويكون لها كامل ملكيتها و /أو الترخيص باستخدامها .ويجوز للرابطة الدولية ) ،(IATAوالمنظمة )،(WMO
ومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOالتمتع بجميع الحقوق واالمتيازات المنبثقة عن ملكية هذه النواتج والخدمات ،و /أو
حق الترخيص باستخدامها ،دون خضوع أي منهما للمساءلة أمام اآلخر.
.7

العالمات التجارية

تأذن المنظمة ) (WMOللرابطة الدولية ) (IATAوالخطوط الجوية المشاركة باستخدام اسم المنظمة ) (WMOوشعارها،
فضالً عن محددات هوية البرنامج ) (WICAPوشعاره للترويج للبرنامج التعاوني.
.8

تعديل سياسة البيانات

يجوز لمجلس إدارة البرنامج ) (WICAPتعديل سياسة البيانات هذه من وقت آلخر .وإذا تبين أن سياسة البيانات هذه تحيد
أو تخرج ،كليا ً أو جزئياً ،عن القوانين واللوائح المعمول بها ،فيجوز تعديلها بالقدر الالزم لكي تمتثل لتلك القوانين
واللوائح من أجل ضمان االمتثال الكامل.
.9

تفسير األحكام

عرف في هذه الوثيقة تحمل المعنى المبين في القرارات والوثائق األخرى المنشئة
جميع األحكام والمفاهيم التي لم تُ ّ
للبرنامج التعاوني.
.10

امتيازات المنظمة ) (WMOوحصاناتها

ال تشكل أي أحكام واردة في هذه الوثيقة ،بشكل صريح أو ضمني ،التنازل عن أي امتيازات أو حصانات تتمتع بها
المنظمة ).(WMO

المرفق  2للمقرر
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اختصاصات مجلس إدارة برنامج التعاون بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والرابطة الدولية للنقل الجوي
بشأن نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )(WICAP
مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPهو الهيئة الرسمية التخاذ القرارات في البرنامج ) (WICAPنيابة عن المنظمتين
الشريكتين ،وهما تحديداً الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOويشرف
مجلس اإلدارة على جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ وتشغيل البرنامج ) ،(WICAPويتولى في نهاية األمر المسؤولية عن
هذه المسائل ،على النحو المحدد والمبين في ترتيب العمل بشأن إقامة وتفعيل التعاون بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية والرابطة الدولية للنقل الجوي بشأن برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
) - (WICAPترتيب العمل.
وتُعد هذه االختصاصات وتُستوفى في إطار ترتيب عمل ،وتدخل حيز التنفيذ عند إنشائها رسميا ً وتظل قائمة مادام
ترتيب العمل قائما ً.
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يتألف مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPمن مجموعة من المسؤولين والممثلين الفنيين الذين تعينهم الرابطة الدولية
) (IATAوالمنظمة ) ،(WMOبما يكفي من حيث العدد والسلطة والخبرة ليتمكنوا من أداء دورهم وواجباتهم.
تتمتع الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOبحقوق متساوية فيما يتعلق بالتمثيل في عمل مجلس اإلدارة ،ويعيّن كل
منهما رئيسا ً مشاركا ً من بين أعضائه لإلشراف على سير األعمال وعمليات صنع القرار ،وإدارتها ،في مجلس اإلدارة.
يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل سنويا ً ،أو أكثر من ذلك حسب االقتضاء ،للوفاء بواليته بموجب هذه
االختصاصات.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية خاصة عن األنشطة والجوانب التالية من البرنامج ):(WICAP
(أ)

إدارة وتنسيق تنفيذ البرنامج ) (WICAPوتشغيله المستمر على أساس ترتيب العمل؛

(ب) اإلشراف على إعداد اإلطار القانوني للبرنامج ) ،(WICAPوتأسيسه واستيفائه ،وإقراره في نهاية األمر ،وفق ا ً
لترتيب العمل؛
(ج) اإلشراف على إعداد اإلطار المالي للبرنامج ) ،(WICAPوتأسيسه وتشغيله المستمر ،وفقا ً لترتيب العمل؛
(د)

صيانة سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) (WICAPوالمرتبطة ببيانات النظام ) (AMDARالمستمدة من البرنامج
) ،(WICAPواإلشراف المستمر على االلتزام بها من خالل وضع اتفاقات تعاونية بين شركاء البرنامج )(WICAP
وكياناته التشغيلية ضمن اإلطار القانوني للبرنامج )(WICAP؛

(هـ) إنشاء الفرقة الرقابية للتخطيط والتنسيق ) (OPCTالتابعة للبرنامج ) ،(WICAPوقيامها بعملها الرقابي المستمر.
وتشرف الفرقة على عمليات التطوير والتشغيل المحددة للبرنامج ) ،(WICAPوتساعد فيها؛
(و)

من خالل الفرقة ) (OPCTوغيرها من الكيانات التشغيلية التابعة للبرنامج ) ،(WICAPإعداد وتشغيل عملية لإلبالغ
لضمان تمكن مجلس اإلدارة من مواصلة اإلشراف على الوضع الجاري والتقدم المحرز في تطوير وتشغيل
البرنامج )(WICAP؛

(ز)

اإلشراف على إنشاء المراكز التشغيلية للبرنامج ) ،(WICAPوتشغيلها المستمر .ويدير هذه المراكز األعضاء الذين
تسميهم المنظمة ) ،(WMOتحت سلطة االتحاد اإلقليمي المعني التابع للمنظمة )(WMO؛

(ح) ضمان استمرار التعاون والتواصل مع اللجنتين الفنيتين المختصتين والتابعتين للمنظمة ) ،(WMOواالتحادات
اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالمجموعات الصناعية التابعة للرابطة الدولية ) (IATAوشركاء الرابطة ،بما
في ذلك شركات الطيران الشريكة ،ومقدمو الخدمات الخارجيون ،ومستخدمو البيانات؛
(ط) القيام على أساس مستمر ،وحسب الضرورة ،بمر اقبة واستعرض وتنقيح ومراجعة الهيكل الداخلي للبرنامج
) ،(WICAPوأطره وعملياته التشغيلية ،واحتياجاته إلى بيانات النظام ) ،(AMDARمع إدخال التعديالت والتغييرات
الالزمة ،و /أو اإلذن بإدخالها ،بما في ذلك تعيين رؤساء المواضيع وإنشاء الفرق ذات الصلة ،أو تفعيل أدوارها
أو حلها ،وتنقيح اختصاصاتها حسب االقتضاء؛
(ي) تعزيز وتيسير الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمات الشريكة للبرنامج ) ،(WICAPوفيما بين جميع الكيانات الشريكة
ومستخدمي البيانات وأصحاب المصلحة.
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تأجيل المقارنة الدولية الثالثة عشرة ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (EC-XXXIV) 13تطوير ومقارنة مقاييس اإلشعاع،

)(2

القرار  - (CIMO-17) 1حوكمة اإلشعاعية الطويلة الموجة في الغالف الجوي وإمكانية إرجاع قياساتها،

وإذ يالحظ ما يلي:
)(1

تنظم المقارنات الدولية ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر كل خمس سنوات على األقل لضمان استقرار
المجموعة المعيارية العالمية ) ،(WSGولنشر المرجع العالمي لقياس األشعة في جميع أنحاء العالم ،بما يشمل
األدوات المرجعية اإلقليمية والوطنية،

)(2

كان من المقرر عقد المقارنة الدولية الثالثة عشرة ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر (بيرليومتر) )،(IPC-XIII
والمقارنات اإلقليمية المخططة بصورة مشتركة ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر (بيرليومتر) )،(RPCs
والمقارنة الخامسة لألجهزة ذات الفلتر لقياس اإلشعاع ) ،(FRC-Vوالمقارنة الدولية الثالثة ألجهزة قياس اإلشعاع
األرضي (بيرجيومتر) ) ،(IPgC-IIIفي المركز العالمي لإلشعاع (دافوس ،سويسرا) ،من  28أيلول /سبتمبر إلى
 16تشرين األول /أكتوبر ،2020

)(3

لم يكن من الممكن تحقيق النتائج المتوقعة من المقارنة ) (IPC-XIIIوالمقارنة ) ،(IPgC-IIIإذا ما تم عقدهما في عام
 ،2020بسبب ضعف المشاركة الدولية جراء الجائحة المستشرية وما يرتبط بها من قيود على السفر،

وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ،الواردة في الوثيقة )،EC-72/INF. 2.5(2
يقرر ما يلي:
)(1

)(2

أن يؤجل بشكل استثنائي تنظيم المقارنة الثالثة عشرة ) (IPC-XIIIوالمقارنة الثالثة ) (IPgC-IIIوالمقارنة الخامسة
) (FRC-Vإلى عام  ،2021وأن يحافظ على الدورة العادية للمقارنات ) ،(IPCsبحيث تُعقد المقارنة الرابعة عشرة
) (IPC-XIVالمقبلة في عام 2025؛
تُمدد بشكل استثنائي الفترة الزمنية الفاصلة بين المقارنات /المعايرات المنتظمة لألدوات المرجعية (من مراكز
اإلشعاع اإلقليمية /الوطنية ،أو مراكز اإلشعاع األخرى) قياسا ً بالمجموعة ا لمعيارية العالمية ) ،(WSGإلى
ست سنوات؛

يدعو المراكز التي ستواجه مشاكل بسبب هذا التأجيل إلى إبالغ األمانة العامة ،حتى تتمكن اللجنة الدائمة للقياسات
واألدوات والتتبع ) (SC-MINTالتابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMمن إيجاد حلول لها؛
يوافق على أن يجري المركز العالمي لقياس اإلشعاع تقييما ً داخليا ً مؤقتا ً ألداء األدوات التي تؤلف المجموعة المعيارية
العالمية ) ،(WSGباستخدام جميع األدوات األخرى المتاحة حاليا ً في مرصد األحوال الجوية الفيزيائية في دافوس
) ،(PMODوالتي شاركت في المقارنات ) (IPCsاألخيرة ،استناداً إلى حملة قياس تجرى في الوقت الذي كان من المقرر
فيه تنظيم المقارنة الثالثة عشرة ) 28( (IPC-XIIIأيلول /سبتمبر إلى  16تشرين األول /أكتوبر  ،)2020وإجراء تقييم
مماثل للمجموعة المعيارية العالمية لألجهزة العاملة باألشعة تحت الحمراء )(WISG؛
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يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تستعرض التقييمات المؤقتة التي يجريها المركز العالمي لقياس اإلشعاع
للمجموعة المعيارية العالمية ) (WSGوالمجموعة المعيارية العالمية لألجهزة العاملة باألشعة تحت الحمراء )(WISG؛
)(WRC

يشجع المراكز اإلقليمية /الوطنية المعنية لقياس اإلشعاع على مواصلة المقارنات السنوية بين أدواتها ،وتقديم الدعم إلى
البلدان المجاورة لها حسب االقتضاء.

القرار

(EC-72) 10

(إعادة تأكيد) مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-68) 8تعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد األول (مطبوع المنظمة رقم  ،)49بشأن
معايير المجلس التنفيذي لتسمية مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدها،
وإذ يالحظ القرار  - (Cg-17) 52االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدها،
والمقرر  - (EC-68) 64تجديد االعتراف بمعهد األرصاد الجوية األ حيائية )( (IBIMETفلورنسا ،إيطاليا) كمركز
تدريب إقليمي تابع للمنظمة )( (WMOمالحظة :تغير اسم معهد األرصاد الجوية األ حيائية ) (IBIMETفي
 1حزيران /يونيو  2019ليصبح معهد االقتصاد األحيائي)  ،والمقرر  - (EC-69) 56مراكز التدريب اإلقليمية التابعة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،والقرار  - (EC-70) 31التعليم والتدريب ،والقرار  - (Cg-18) 9المجلس
التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ،بشأن تسمية
المراكز ) (RTCsال تابعة للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدها وتمديد تسميتها إلى حين االنتهاء من االستعراضات
الخارجية الجارية أو المقبلة ،واتخاذ المجلس التنفيذي قرارات الحقة بشأنها،
وإذ يحيط علما بأن المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOفي كوستاريكا والهند واالتحاد الروسي يجري
استعراضها حالياً،
وإذ يضع في االعتبار أن المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOفي مصر ومدغشقر والفلبين وقطر وجنوب أفريقيا
وأوزبكستان قد است ُعرضت ،وأن فريق الخبراء المعني بالتعليم والتدريب والتابع للمجلس التنفيذي قد أوصى بإعادة تأكيد
وضعها،
يقرر إعادة تأكيد المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOفي مصر ومدغشقر والفلبين وقطر وجنوب أفريقيا وأوزبكستان.

القرار

(EC-72) 11

توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (طبعة )2020

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-70) 33التعاون بين القطاعين العام والخاص ،والقرار  – (Cg-18) 79المنتدى االستشاري
المفتوح "الشراكة واالبتكار من أجل الجيل المقبل لمعلومات الطقس والمناخ" ،والقرار  – (Cg-18) 80إعالن جنيف -
 :2019بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء،
وإذ يالحظ أن المؤتمر قد وضع سياسة رفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص،
باعتماد إعالن جنيف  - 2019بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء،
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وإذ يرى أن إطار السياسة العامة بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص ،المعتمد بموجب القرار  ،(EC-70) 33كان
بمثابة نقطة انطالق نحو إعالن جنيف ،2019 -
وقد نظر في توصية اللجنة االستشارية للسياسات ) ،(PACالواردة في وثيقة المعلومات )،EC-72/INF. 2.5(1
يوافق على ضرورة تحويل إ طار السياسات إلى مبادئ توجيهية تستند إليها المنظمة ) (WMOواألعضاء في اتخاذ
إجراءات عالمية وإقليمية ووطنية للتشجيع على إقامة تعاون فعال بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات
األكاديمية والمجتمع المدني على أساس المبادئ المقررة لل شراكات الناجحة والمساعدة على تعزيز المنافع االجتماعية
واالقتصادية؛
يؤيد المطبوع توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (طبعة  ،)2020على النحو الوارد في مرفق هذا
القرار؛
يوافق على ضرورة استعراض هذه التوجيهات وتحديثها بانتظام لكي تعكس العمليات النشطة للغاية التي تشكل التعاون
بين القطاعين العام والخاص في إطار مشروع الطقس والمناخ ،وتثير الوعي ،وتعزز الممارسات الجيدة؛
يطلب إلى اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACأن تبقي قيد االستعراض كالً من السياسة العامة رفيعة المستوى
و التوجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص  ،وأن تراقب أثرهما على سياسات األعضاء وممارساتهم
في هذا الشأن؛
يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية إيالء االعتبار الواجب للتوجيهات عند تخطيط األنشطة اإلقليمية ذات الصلة،
والسيما األنشطة التي تستهدف إذكاء الوعي المتبادل وبناء الثقة بين القطاعات ،وعند استخدام إمكانات التعاون بين
القطاعين العام والخاص في سد الفجوة في القدرات؛
يشجع األعضاء على استخدام التوجيهات في إقامة تعاون وشراكات على الصعيد الوطني بين القطاع العام والقطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني ،التي تسعى جميعها إلى تحقيق أهداف مشتركة من أجل الصالح العام؛
يطلب إلى األمين العام نشر المطبوع توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (طبعة  )2020بجميع اللغات
الرسمية للمنظمة ).(WMO
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-70) 33الذي لم يعد سارياً.

مرفق القرار

(EC-72) 11

توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص
(طبعة  ،2020التي أقرتها الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي ،حزيران /يونيو )2020

.1

مقدمة

1.1

العوامل العالمية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOمنظمة تابعة لألمم المتحدة ،وتعمل بنا ًء على ذلك وفق الخطة العالمية لألمم
المتحدة .واليوم ،فإن خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030أهداف التنمية المستدامة ،المعتمدة في  ،)2015وإطار عمل
سنداي للحد من مخاطر الكوارث  ،2030-2015واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCهي
االتفاقات العالمية الرئيسية التي تؤطر غايات المنظمة ) (WMOوأهدافها .وتحقيقا ً لهذه األهداف ،ستؤدي الشراكات بين
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القطاعات والشراكات االبتكارية دوراً حاسماً .وسيستلزم ذلك أن تعمل الجهات الفاعلة من القطاعات المختلفة معا ً
بطريقة متكاملة من خالل تجميع الموارد المالية والمعارف والخبرات.
ويسلّم الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة ،وهو " تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة" ،بأن الشراكات
بين أصحاب مصلحة متعددين وسيلة هامة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان ،ال سيما البلدان
النامية .ويسعى الهدف  17أيضا ً إلى التشجيع على إقامة شراكات فعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات
األكاديمية ،والمجتمع المدني ،استناداً إلى تجارب الشراكات واستراتيجيات تعبئة الموارد الخاصة بها .وقد كيّفت غالبية
منظمات األمم المتحدة ،أو هي في سبيلها إلى تكييف ،استراتيجياتها و /أو سياساتها لتعكس منحى الهدف  17الرامي إلى
تحقيق التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية.
1.2

سياق المنظمة

)(WMO

عرف مؤتمر المنظمة )’ (WMOالشراكة‘ بأنها العمل مع وكاالت دولية ومنظمات أخرى ومؤسسات أكاديمية ووسائط
ّ
اإلعالم والقطاع الخاص لت حسين نطاق المعلومات والخدمات البيئية البالغة األهمية ،وتحسين جودتها ووسائل تقديمها.
وتتسق شراكات المنظمة ) ،(WMOالتي نشأ بعضها منذ عقود مضت ،مع الخطة االستراتيجية المتجددة للمنظمة
) ،(WMOوالتي تحافظ على هدف استراتيجي هو ’توطيد الشراكات‘ إدراكا ً ألهمية الشراكات الجديدة والمعززة وأنشطة
التعاون لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات ،وإيضاح أهمية
مساهمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة والم نظمات اإلقليمية ذات الصلة واالتفاقيات الدولية
واالستراتيجيات الوطنية.
ولعل من المعالم الهامة في تاريخ شراكات المنظمة ) (WMOمع هيئات من غير الدول ،اعتماد المؤتمر العالمي الثاني
عشر لألرصاد الجوية ) (1995سياسة وممارسة بشأن التبادل الدولي لبيانات ونواتج األرصاد الجوية (القرار . (Cg-XII)) 40
ويتض ّمن المرفق  3للقرار " 40المبادئ التوجيهية للعالقات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية الهيدرولوجية أو
األرصاد الجوية الهيدرولوجية والقطاع التجاري" .وتنص هذه المبادئ التوجيهية بوضوح على أن الغرض هو "زيادة
تحسين العالقة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية والقطاع التجاري .إذ إن تنمية
تبادل المعلومات في مجال األرصاد الجوية وما يتعلق بها تعتمد اعتماداً كبيراً على العالقات السليمة والمنصفة
والواضحة والمستقرة بين هذين القطاعين".
2

وقد ركز المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس الذي عقدته المنظمة ) (WWOSCفي مونتلاير في آب /أغسطس
تركيزاً خاصا ً على الحاجة إلى حوار موسع بين القطاعين العام والخاص ،مع مشاركة قوية من جانب المؤسسات
األكاديمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة ،من قبيل الجمعيات العلمية ،للتجاوب مع تغيُّر المشهد العام لعلوم وخدمات
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا .3وقد شجعت نتائج مناقشات المؤتمر ) (WWOSCعلى إجراء سلسلة من حوارات
المتابعة بين أصحاب المصلحة المتعددين ،بالتنسيق مع منظمات شريكة ،من قبيل المرفق العالمي للحد من الكوارث
ولإلنعاش ) (GFDRRالتابع لمجموعة البنك الدولي ،ورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ).(HMEI

2014

وأضفى المؤتمر السابع عشر ) (2015منظوراً جديداً على الشراكات بإقرار تزايد مشاركة "هيئات القطاع الخاص"
والمدونين ،وما إلى ذلك) في مسائل الطقس والمناخ والماء والمسائل البيئية
(الشركات الخاصة ،وجمعيات المواطنين،
ّ
ً
المتصلة بها .4وتنشط هذه الكيانات التابعة للقطاع الخاص بدرجات متفاوتة في كامل سلسلة القيمة ،بدءا بتقديم
مالحظات ،ثم تمتد لتشمل أدوات وتكنولوجيات الحصول على البيانات ،وتوليد المعلومات ،وتكنولوجيات المعالجة؛
وتبلغ أوجها بنشر نواتج وتقديم خدمات .وبالتالي فقد أقر المؤتمر بأن هذه الفئة من القطاع الخاص مجموعة من
أصحاب المصلحة وتندرج في عملية تقديم خدمات شاملة لدعم رؤية المنظمة ) (WMOوواليتها وأهدافها .وأبرز
2

المؤتمر العالمي الثاني عشر لألرصاد الجوية للمنظمة ) .(1995مطبوع المنظمة رقم

280-270 :827

3

) ،Hayes J, Ahluwalia H, Abraham J (2015مستقبل مشروع الطقس .نشرة المنظمة

)15-14 :64(1) (WMO

4

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية للمنظمة ) .(2015مطبوع المنظمة رقم

244-242 :1157
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المؤتمر األدوار والمسؤوليات المختلفة ،والمتكاملة أحياناً ،التي تضطلع بها المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمؤسسات
األكاديمية ووكاالت البحوث والتكنولوجيا والقطاع الخاص .ورأى المؤتمر أن توثيق عرى التفاعل بين القطاعين العام
والخاص من شأنه أن يحفز االبتكار وييسر تالقح األفكار ،ويحقق في نهاية المطاف الفائدة للمجتمع .كما أشار إلى أن
المنظمة ) (WMOلديها فرصة فريدة الستهالل هذا التفاعل ،وشدد على أن بقاء الوضع على ما هو عليه قد يحد من
المنافع التي يمكن للمستخدمين جنيها .ومن ناحية أخرى ،فإن هذه األنشطة يمكن أن تؤدي أيضا ً إلى انتشار معلومات
عن الطقس والمناخ متباينة الطبيعة والجودة ،وهو ما قد يتعارض مع الوالية الرئيسية للمرافق الوطنية )(NMHSs
والخاصة بنشر معلومات وإنذارات رسمية عن الطقس الكوارث للجمهور وسلطات إدارة .وأقر المؤتمر أيضا ً بأنه في
حين أن أصحاب المصلحة في القطاع الخاص يمكنهم المساعدة في زيادة توافر خدمات الطقس للمواطنين وقطاع
األعمال ،فإن من األهمية بمكان ضمان استدامة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي المستقبل باعتبارها الجهة التي توفر
البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها جميع أصحاب الشأن.
وإدراكا ً للتحديات ،سلّم المؤتمر السابع عشر بأن توجيهات المنظمة ) (WMOبشأن التعاون مع القطاع الخاص من شأنها
أن تساعد المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى مسايرة األنشطة على الصعيدين الوطني والدولي ،وتعزيز الكفاءة وتقديم
الخدمات ،بما في ذلك دعما ً لتطوير البنى التحتية للرصد واالتصاالت على المستويين المحلي واإلقليمي.
وبنا ًء على توجيهات المؤتمر السابع عشر ،اض ُ
طلع بعدد من األنشطة بهدف بناء الوعي وتحسين الفهم بين القطاع العام
والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية .وأجرت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي ) (2016ألول مرة حواراً
خاصا ً بشأن "المساهمات التكاملية والتعاونية التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالي األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا" .5واعتمد المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين في عام " 2017خارطة طريق للمؤتمر العالمي
الثامن عشر لألرصاد الجوية بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص" ،6وكان أحد العناصر الرئيسية في خارطة
الطريق هو اعتماد المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين في حزيران /يونيو  2018إلطار السياسات بشأن التعاون
بين القطاعين العام والخاص 7.وكان إطار السياسات يرمي إلى مساعدة األعضاء وأصحاب المصلحة من جميع
القطاعات من خالل توفير مجموعة من التوجيهات لنجاح الشراكات ،وإلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي
يلزم التصدي لها من أجل تسخير المنافع التي يمكن جنيها من العمل سويا ً لمصلحة المجتمع.
واعتمدت الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (2019إعالن جنيف  :2019 -بناء مجتمع لتنفيذ
أنشطة الطقس والمناخ والماء  -وهو إجراء سياساتي رفيع المستوى يُظهر موقف المنظمة ) (WMOوسياساتها
وتوجيهاتها بشأن التعاون بين القطاعين العام وال خاص في دعم خطة التنمية المستدامة ،والتكيف مع تغير المناخ ،والحد
من مخاطر الكوارث .8وهذا يوضح النموذج الجديد للتعاون والشراكات بين أصحاب المصلحة من كافة القطاعات
المشاركة في مشروع 9الطقس والمناخ والماء ،الالزم باعتباره مواجهة جماعية للمخاطر المجتمعية العالمية المرتبطة
بالطقس المتطرف وتغير المناخ ،وندرة المياه ،والمخاطر البيئية األخرى.
وأُطلق خالل المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية المنتدى االستشاري المفتوح بعنوان "الشراكة واالبتكار من
أجل الجيل المقبل لمعلومات الطقس والمناخ" 10كوسيلة إلقامة حوار مستدام وبنَّاء بين القطاعات .والغرض من هذا
المنتدى هو بلورة رؤية مشتركة لمستقبل مشروع الطقس من خالل إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع
قطاعات المشروع ،وصياغة أفكار وأنشطة تعزز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة.
5

المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) - (2016الدورة الثامنة والستون .مطبوع المنظمة رقم

6

المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) - (2017الدورة التاسعة والستون .مطبوع المنظمة رقم

7

المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) - (2018الدورة السبعون .مطبوع المنظمة رقم

8

المؤتمر العالمي الثامن عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(2019مطبوع المنظمة رقم

9

يشار إليه فيما بعد باسم "مشروع الطقس" .انظر التذييل.

10

المنتدى االستشاري المفتوح للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(2019جنيف
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أهداف التوجيهات

تهدف التوجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تنوير المنظمة ) (WMOوأعضائها في اتخاذ إجراءات
عالمية وإقليمية ووطنية ،وتيسير اتخاذ هذه اإلجراءات ،من أجل المبادرة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص
والمؤسسات األكاديمية وجميع أصحاب المصلحة ،مما سيؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للحكومات واالقتصاد
والمواطنين .وتلخص التوجيهات وتعزز المبادئ الرامية إلى تعظيم فوائد النهج الشامل لمشروع الطقس.
وقد أُعدت هذه التوجيهات وفقا ً للقرار  ،(Cg-XVII) 67والمقررين  (EC-68) 73و ،(EC-69) 61و ُحدثت وفقا ً للتوجهات
السياساتية رفيعة المستوى المنصوص عليها في إعالن جنيف ( 2019 -القرار  .)(Cg-18) 80وتعرض التوجيهات
وتوضح ما يلي:
(أ)

اإلمكانات المتطورة للتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني في
مجاالت الطقس والمناخ والماء؛

(ب) مبادئ التعاون بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى "المسائل األساسية التي يلزم التصدي لها عند إعداد
سياسات ومبادئ للتشارك" (المرفق  2للمقرر )(EC-68) 73؛
(ج) األدوار المتطورة ألصحاب المصلحة على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني؛
(د)

خيارات التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشهد التشريعي ،ومسائل تطوير القدرات وغيرها من
المسائل المجتمعية ،بغية إعداد توجيهات المنظمة ) (WMOلألعضاء.

ومن المزمع أن تكون المبادئ التوجيهية وثيقة حية تُدخل عليها تحديثات متكررة من أجل معالجة القضايا الناشئة
وتحديد الطريق الصحيح للمضي قدما في ظل بيئة متغيرة .وتسعى التوجيهات إلى تعزيز وتحسين الفرص المتاحة
لألعضاء ومرافقهم الوطنية ) (NMHSsوالقطاع الخاص ،على أساس سلوك أخالقي ،لكفالة تكافؤ الفرص ،وتمكين
الكفاءة واالبتكار ،واستخدام نهج شامل لمواجهة التحديات المتعلقة بتمويل البنية التحتية والبحوث األساسية.
وتستند التوجيهات إلى اتفاقية المنظمة ) (WMOوالسياسات العامة القائمة واللوائح والتوجيهات ذات الصلة .واالتفاقية
تكفل تعاون دول العالم من أجل إنشاء نظام دولي مستدام للرصد والتنبؤ وتقديم معلومات وخدمات يمكن االعتماد عليها
لدعم اتخاذ قرارات فعالة؛ والحد من الخسائر في األرواح والممتلكات؛ والتنمية المستدامة؛ والحفاظ على البيئة والمناخ
العالمي لمصلحة األجيال البشرية الحالية والمقبلة.
وهذه التوجيهات تكملها مجموعة الممارسات الجيدة ،وآخر المستجدات المتعلقة بأنشطة التعاون بين القطاعين العام
والخاص ) ،(PPEوالمناقشات المعاصرة بشأن القضايا الناشئة ،وكلها متاحة على الموقع الشبكي للمنظمة
) ،(https://public.wmo.int/ppeوال سيما تحت عنوان ".11"PPE Resources
.3

ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص ،والعوامل الدافعة له

تنجم أهمية توجيهات المنظمة ) (WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص عن إدراك الوضع الجديد ألصحاب
الشأن في جميع مجاالت قطاع األعمال التي تتناولها اتفاقية المنظمة ) ،(WMOالتي تش ّكل سلسلة القيمة الخاصة
بالخدمات الجوية والمناخية والهيدرولوجية والخدمات البيئية ذات الصلة.
11

المحتويات اإلنترنتية مقدمة للعلم :باستثناء مطبوعات المنظمة ) (WMOوقرارات الهيئات الرئاسية للمنظمة ) ،(WMOتقدم هذه
المحتويات النتائج التي توصل إليها المؤلفون ،وهي ال تعني بأي حال من األحوال التعبير عن أي رأي من جانب المنظمة
) (WMOفيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها.
كما أن ذكر شركات أو منتجات معي نة ال يعني أن هذه الشركات أو المنتجات معتمدة أو موصى بها من المنظمة )(WMO
تفضيالً لها على سواها مما يماثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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على مدى العقدين الماضيين ،شهدت جميع عناصر سلسلة القيمة زيادة في أعداد أصحاب الشأن وفي تنوعهم ،وهم ال
يقتصرون على الحكومات والقطاع العام فحسب ،بل يشملون أيضا ً األوساط األكاديمية والقطاع الخاص والعلوم
التشاركية .وثمة حاجة إلى مواصلة تحليل تدفق األنشطة والترابط بين أصحاب الشأن في مختلف أجزاء سلسلة القيمة
في السياق الحالي والمتطور.
وهذا سيسمح باستبانة الفرص وتحديد إمكانيات زيادة الكفاءة وتحسين الجودة من خالل ترتيبات الشراكة ،بمشاركة
جميع القطاعات ،السيما الشراكات التي ستم ّكن من سد الثغرات القائمة في القدرات وتحسين الحصول على المعلومات
والخدمات األساسية في الجزء النامي من العالم.
3.1

المنظور التاريخي

يرجع مفهوم المشاريع ونهج تعدد أصحاب الشأن إلى نشأة المنظمة ) (WMOومبادراتها السابقة بشأن التعاون الدولي.
وتجدر اإلشارة مثالً إلى ما ورد في إحدى الدعوات األولى التي أُرسلت إلى األوساط الدولية لألرصاد الجوية للمشاركة
في اجتماع للمنظمة يرجع تاريخه إلى عام :1872

"ن دعو بموجب هذه الرسالة التعميمية رؤساء معاهد األرصاد الجوية ،وجمعيات األرصاد الجوية
وغيرها من الجمعيات العلمية ،وكذلك رجال العلم في القطاع الخاص والمراقبين العمليين في
مجال األرصاد الجوية ،لحضور هذا االجتماع التشاوري ،الذي سيُعقد في ليبزيج "...
(مقتبس من رسالة الدعوة إلى حضور مؤتمر األرصاد الجوية في ليبزيج ،آب /أغسطس )121872
ومول أساسا ً في القرن العشرين نظم وخدمات األرصاد الجوية ،وما يتصل بها من
والقطاع العام هو الذي أنشأ وش َّغل َّ
نظم وخدمات .وأنشأت الدول األعضاء في المنظمة ) (WMOمعا ً بنية تحتية عالمية في إطار برنامج المراقبة العالمية
المكون من ثالثة نُظم أساسية ،هي النظام العالمي للرصد ) (GOSوالنظام العالمي لالتصاالت )(GTS
للطقس )(WWW
ّ
ُ
والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوقد أنشئت المراقبة العالمية للطقس ) (WWWوأصبحت عاملة على
أساس  24ساعة يوميا ً طوال أيام األسبوع على مدار السنة من خالل مجموعة متفق عليها من المعايير العالمية للرصد،
ومعالجة البيانات ،وتقديم الخدمات ،كفلت ما يلزم من المواءمة والتشغيل المتبادل .وش ّكل عدد من المراكز العالمية
واإلقليمية تستضيفها المرافق الوطنية ) (NMHSsالعمود الفقري لما يلزم من االتصاالت والنمذجة العددية الضروريتين
للتنبؤ بالمتغيرات الرئيسية للغالف الجوي .وتعاونت الدول ،ونسّقت واستثمرت معاً ،في بناء الجزء الساتلي الباهظ
التكلفة من النظام العالمي للرصد ).(GOS
ومع أن المراقبة العالمية للطقس ) (WWWكانت في معظمها جهداً بذله القطاع العام ،فإنها لم تكن لتنجح دون دعم علمي
وتكنولوجي أساسيين من المؤسسات األكاديمية وقطاع الصناعة الخاص .وفي المراحل المبكرة ،كانت مشاركة القطاع
الخاص في تقديم الخدمات محدودة بشكل عام ،إال في عدة بلدان أصبحت الشركات الخاصة فيها هي المهيمنة على تقديم
خدمات الطقس ،مثل المنافذ اإلعالمية.
3.2

عوامل التغيير

بدأ حدوث تغيّرات هامة في هيكل مجاالت عمل المنظمة ) (WMOخالل العقدين الماضيين .ومع أن هذا التغيّر واضح
ي على نطاق العالم ،فإن مظاهره تتباين تباينا ً كبيراً حسب المنطقة والبلد .وثمة عوامل أساسية خمسة تؤثر في ذلك
جل ّ
التغيّر ،هي:
(أ)

12

االبتكار العلمي والتكنولوجي؛

م َّهد مؤتمر ليبزيج ) (1872الطريق لعقد المؤتمر الدولي األول لألرصاد الجوية في فيينا عام .1873
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(ب) تزايد الطلب على المعلومات والخدمات الجوية والمناخية والهيدرولوجية والبحرية وما يتصل بها من نواتج
وخدمات بيئية ،من جانب قطاع التجارة والجمهور والقطاع الحكومي؛
(ج) اإلجراءات العالمية من أجل التكيف مع تغير المناخ ،والتنمية المستدامة ،والحد من مخاطر الكوارث؛
(د)

القيود المؤسسية والقيود على الموارد في القطاع العام؛

(هـ) زيادة مشاركة القطاع الخاص واستثماراته وتوطده وعولمته.
وتش ّكل هذه العوامل العمليات داخل مشروع الطقس العالمي ،مع وجود اتجاه واضح لتسارع نمو مشاركة أصحاب
المصلحة ومساهمتهم المالية .وفي خضم هذا التغيير ،يبقى من مصلحة جميع األطراف أن يكون لديها بنية تحتية وطنية
وعالمية قوية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ألن هذه البنية التحتية تشكل العمود الفقري لمشروع الطقس العالمي.
وضمان استدامة هذه البنية األساسية يقتضي أن تؤكد جميع البلدان مجدداً االل تزام بمسؤوليتها في تمويل وتشغيل شبكات
الرصد الوطنية ووسائل االتصال ،والتقيد بالمعايير واإلجراءات ذات الصلة .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي للبلدان أن تؤكد
مجدداً التزام ها بالتبادل الدولي المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج األساسية الالزمة والمضمونة الجودة.
وتشمل عملية التغيير القطاع األكاديمي من خالل جهود علمية وبحثية منسقة دوليا ً تدعم النظم التشغيلية وتضمن
تطورها باستيعاب االبتكارات .ويقدم القطاع األكاديمي مساهمة كبرى أخرى تتمثل في مواصلة بناء القدرات البشرية
من خالل التعليم والتدريب.
وفي اآلونة األخيرة ،وبعد أن كان القطاع الخاص يشارك على األغلب في صناعة المعدات وتقديم خدمات إعالمية ،فإن
مشاركته تزيد سريعا ً في سلسلة القيمة برمتها ،بما يشمل قيام عدد من الشركات ببناء قدرة "شاملة" ذات تغطية إقليمية
وعالمية .وهذا النمو يزيد بدرجة كبيرة الفرص والتحديات على السواء بالنسبة إلى جميع الجهات الفاعلة ،ومن بينها
المرافق الوطنية ).(NMHSs
3.3

اآلثار واألدوار المتطورة

هذه التغيرات لها تأثير يمكن أن يكون بعيد المدى على الترتيبات المؤسسية الحالية التي تحظى بقبول واسع من أعضاء
المنظمة ) (WMOلجمع ومعا لجة وتبادل بيانات األرصاد الجوية ،والبيانات الهيدرولوجية والمناخية ،والبيانات البيئية
األخرى ،فضالً عن إعداد وتقديم المعلومات والخدمات ذات الصلة .وثمة إمكانيات لتحسين فعالية اإلنذارات والتنبؤات
والخدمات األخرى ونشرها في المجتمعات في جميع أنحاء العالم .وفي الوقت ذاته ،أثيرت شواغل مفادها أن هذه
التغي يرات يمكن أن تؤدي إلى تآكل أصول الرصد األساسية التي تديرها عادة المرافق الوطنية ) ،(NMHSsفضالً عن
تدهور حالتها وتمويلها وطرائق تشغيلها .وهذا التآكل قد يلحق الضرر بقدرات الرصد الوطنية المستدامة منذ فترة
طويلة ،ويضر من ثم باألنشطة الرئيسية ،مثل مراقبة المناخ على الصعيدين الوطني والعالمي .وقد تكون هناك مخاطر
على دور المرافق الوطنية ) (NMHSsباعتبارها الهيئة الوطنية الرسمية (الوحيدة) إلصدار تحذيرات الطقس القاسي،
ولتحقيق األغراض الحكومية األساسية األخرى .ويمكن أن يكون لكل ذلك آثار سلبية على الجمهور والمستعملين
النهائيين .ولدينا اليوم دراسات حالة وممارسات عديدة في مختلف األوساط ،وأمثلة من قطاعات أخرى يمكن أن تثري
أفضل الممارسات تحقيقا ً لفعالية التعاون بين الق طاعين العام والخاص ،والتخفيف من حدة هذه المخاطر.
وهناك تباين كبير في مشروع الطقس بين المؤسسات ونماذج األعمال الوطنية واإلقليمية والدولية .وبغض النظر عن
االختالفات ،ينبغي أن يكون الهدف المشترك للمشروع هو المساهمة في المهمة األساسية ،أال وهي حماية األرواح
والممتلكات ،فضالً عن المساعدة على تعزيز النمو االقتصادي وتحسين نوعية الحياة .والحكومة ،والقطاع العام،
والقطاع الخاص ،واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني تؤدي جميعها أدواراً مهمة.
ودور المنظمة ) (WMOمنصوص عليه في االتفاقية التي تقر أن "أفضل سبيل لتنسيق األرصاد الجوية على المستوى
الدولي هو تولي منظمة دولية واحدة المسؤولية عن ذلك" .وهكذا ،تضطلع المنظمة ) (WMOبدور عالمي محوري في
تيسير التعاون بين الدول واألقاليم األعضاء واألطراف المعنية بمشروع الطقس.
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وقد قاد القطاع العام طوال الفترة الماضية تمويل وتطوير البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لمشروع الطقس .وكان
يُنظر إلى تطوير شبكات الرصد وتقديم خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا باعتبارهما التزامات حكومية ،على
اعتبار أن هذه الشبكات والخدمات "سلعا ً عامة" .13وفي اآلونة األخيرة ،أتاحت التغييرات التكنولوجية والتغييرات في
متطلبات المستخدمين فرصا ً جديدة للقطاع الخاص للدلو بدلوه في تقديم هذه الخدمات دعما ً للمصالح العامة
وتلبية ًالحتياجات أصحاب المصلحة المحددة.
وبالنسبة إلى خدمات الطقس ،فإن إحدى خصائصها المميزة هي اعتمادها على بيانات الرصد المتأتية من جميع أنحاء
العالم .إذ ال يمكن لبلد بمفرده أن يوفر حتى الخدمات األساسية لمواطنيه دون االطالع المستمر في الوقت الحقيقي على
هذه البيانات الدولية .وفي حين أن االستثمارات في الحصول على بيانات الرصد هذه تتم على المستوى الوطني ،فإن
المنافع الجماعية ال تتحقق إال إذا ‘1’ :قرر عدد كبير بدرجة كافية من البلدان إجراء هذه االستثمارات؛ ’ ‘2تقاسمت هذه
البلد ان البيانات فيما بينها .ويستثمر األعضاء في مؤسسات القطاع العام ألن خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا
أثبتت أهميتها لتحقيق سالمة وأمن المواطنين؛ وهو دور أساسي للحكومة .وتظل هذه العوامل صحيحة حتى في حالة
مساهمة القطاعين العام والخاص في جمع البيانات.
وفي الوقت نفسه ،فإن القطاع الخاص هو أيضا ً مساهم هام في رفاه البلدان ،وطالما كان نشطا ً لعقود طويلة في مشروع
الطقس ،على مستوى جميع عناصر سلسلة القيمة .هذا ،ويؤدي القطاع الخاص عدداً من األدوار الهامة جداً ،ال سيما
باعتباره مصدراً لالستثمار ،ودافعا ً للتطور التكنولوجي واالبتكار ،وشريكا ً في تطوير الخدمات وتقديمها ،ومحركا ً للنمو
االقتصادي والتوظيف.
.4

مبادئ التعاون

ثمة دور رئيسي للتوجيهات هو التشجيع على إعداد مجموعة من المبادئ األساسية لتوفير التوجهات والتعبير عن
المسؤوليات واألهداف .وتعلو هذه المبادئ على القيم واألهداف األساسية للمنظمة ) ،(WMOوتوفر إطاراً لتيسير صياغة
وتنفيذ شراكات بين المنظمة ) (WMOوقطاع األعمال ،وبين المرافق الوطنية ) (NMHSsواألطراف المعنية من القطاع
الخاص على الصعيدين الوطني واإلقليمي ،مع الحفاظ على نزاهة المنظمة ) (WMOوحيادها واستقاللها ،ومنع وتخفيف
المخاطر المحتمل أن تترتب على اآلثار السلبية في االختصاصات والخدمات األساسية .والمبادئ األساسية مستمدة أيضا ً
من سياسات األمم المتحدة واستراتيجياتها ومبادئها التوجيهية ذات الصلة بشأن التعاون والشراكة بين القطاعين العام
والخاص .وعالوة على ذلك ،فإن التوجيهات تتبع سياسة المنظمة ) (WMOرفيعة المستوى بشأن التعاون بين القطاعين
العام والخاص ،التي أُقرت في إعالن جنيف .2019 -
4.1

مبدأ ’الناس أوالً‘

تسليما ً بالوالية األساسية المتمثلة في دعم القرارات المتخذة على المستوى المحلي إلى المستوى العالمي فيما يتصل بإنقاذ
األرواح والممتلكات واإلنتاجية االقتصادية ،من خالل توفير معلومات األرصاد الجوية والمعلومات المناخية
والهيدرولوجية والبيئية األساسية ،تتقيد المنظمة ) (WMOبنهج "الناس أو ً
ال" في التعاون والشراكات بين القطاعين العام
والخاص ،الذي تشجعه لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) ،(UNECEوالمقبول على نطاق واسع كوسيلة لتحقيق
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.14
13

السلع العامة ،من الناحية االقتصادية ،هي السلع التي لها الخصائص التالية:
عدم التنافس في االستهالك  -فاستهالك شخص واحد ال يقلل من القدر المتاح لآلخرين؛
العمومية  -من المستحيل ،أو من المكلف للغاية ،استبعاد أي شخص أو منظمة ترفض المساهمة في التكلفة.
هاتان الخاصيتان تعنيان أن عمليات األسواق ،حتى في اقتصاد السوق الحر ،ال توفر هذه السلع ،أو ال توفرها على المستويات
االجتماعية المثلى(Hal R. Varian HR (1978)) .

14

المبادئ التوجيهية للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) (2019بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس
مبدأ "الناس أوالً" لدعم أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة .آذار /مارس 2019
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ويقرر مبدأ ’الناس أوالً‘ بوضوح أن ’الناس‘ ،من بين جميع أصحاب المصلحة ،ينبغي أن يكونوا هم األولوية والمستفيد
الرئيسي .وينبغي أن ينصب التركيز في التعاون بين القطاعين العام والخاص ) (PPEوالشراكات بين القطاعين العام
والخاص ) (PPPsفي مشروع الطقس ،على تحسين سالمة ونوعية حياة المجتمعات ،ال سيما تلك التي تكافح الفقر.
وينبغي أن يثمر هذا التعاون وتلك الشراكات عن ز يادة انتفاع الجميع بنواتج وخدمات أساسية وميسورة التكلفة ومناسبة
للغرض ،فيسهمان بذلك في التغلب على هشاشة األوضاع إزاء تبعات الطقس والمناخ والتأثر بها ،األمر الذي يعزز
بدوره المشروع بإيجاد أنواع جديدة من الطلب وإتاحة الفرص فيما يتعلق بخدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا.
وتسهم المنظمة ) (WMOفي مبدأ ’الناس أوالً‘ ببرامجها التي تدعم مقدمي خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ومن
بينهم المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبالبيانات والنواتج المتاحة بالمجان وبشكل مفتوح.
4.2

إقامة عالقات عادلة وشفافة بين الهيئات غير التجارية والتجارية

تنامت األنشطة التجارية للطقس والمناخ خالل العقود الثالثة  -األربعة األخيرة .ومن المسائل الحاسمة بالنسبة للمنظمة
) (WMOوأوساط األرصاد الجوية إيجاد حلول مثلى للحفاظ على التبادل الدولي لبيانات األرصاد الجوية ونواتجها
بالمجان ،وتحسينها ،مع الحفاظ على المصالح االقتصادية لألعضاء فيما يتعلق باستدامة وتطوير خدمات األرصاد
الجوية الوطنية.
واستجابة لذلك ،اعتمد المؤتمر سياسة تثبت التزام المنظمة ) (WMOبتوسيع وتعزيز التبادل المجاني وغير المقيّد لبيانات
ونوا تج األرصاد الجوية وما يتصل بها من بيانات ونواتج .وهذه السياسة ،المعروفة بالقرار  ،(Cg-XII) 40توفر أيضا ً
"مبادئ توجيهية للعالقات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (NMHSsوالقطاع
التجاري" (المرفق  3للقرار  ،)40على أساس أن تطوير تبادل معلومات األرصاد الجوية وما يتصل بها من معلومات
يتوقف إلى حد كبير على وجود عالقات سليمة ونزيهة وشفافة ومستقرة بين القطاع العام والقطاع "التجاري" .15ومعظم
هذه التوجيهات العامة تظل صالحة اليوم ،إال أنه من المعروف أيضا ً أن هناك تفاوتا ً كبيراً في تبني األعضاء لهذه
المبادئ التوجيهية وتطبيقها .وقد دعا المؤتمر الثامن عشر ) (2019إلى مراجعة وتحديث سياسة بيانات المنظمة )(WMO
الواردة في القرار  (Cg-XII) 40والقرار  ،(Cg-XIII) 25والقرار  (Cg-XVII) 60الذي يتضمن إرشادات محدثة عن
العالقات بين القطاعين التجاري وغير التجاري.
4.3

المنفعة المتبادلة

يعتمد نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص واستدامته على مساهمات كال القطاعين ،فكل قطاع يساهم في نجاح
القطاع اآلخر .وفي حين أن القطاع العام يستثمر على األرجح في البرامج طويلة األجل والبنية التحتية األساسية الداعمة
والالزمة لمراقبة الطقس والمناخ بشكل عالي الجودة ومستدام ،فإن القطاع الخاص يمكن أن يكون أكثر استجابة إلجراء
استثمارات موجهة لسد الثغرات في البيانات وتلبية احتياجات فئات بعينها .كما أن القطاع الخاص أسرع في تطبيق
االبتكارات والتكنولوجيات المستجدة .وفهم القطاع العام العميق لالحتياجات المجتمعية وارتباطه الوثيق بالسلطات
ا لحاكمة أمران حاسمان في ضمان سالمة المجتمع من خالل االستجابة لإلنذارات الرسمية .وفي الوقت نفسه ،فإن
المرونة التكنولوجية للقطاع الخاص قد تتيح فرصا ً لتلبية االحتياجات الجديدة والناشئة إلى الخدمات .وتوفر المنظمة
) (WMOأساسا ً متينا ً للعلوم والبيانات والمعايير ا لعالمية التي يمكن أن تثري تطوير هذه الخدمات وأن تؤثر عليه ،كما
توفر ضمانا ً للمستخدمين النهائيين فيما يتعلق بجودة هذه الخدمات .ويعتمد القطاع الخاص على الدعم الحيوي الذي
يقدمه القطاع العام في مجالي العلوم والرصد ،ويمكن أن يكون ظهيراً قويا ً لالستثمار الحكومي المستدام في البنية
التحتية العامة األساسية وفي القدرات.
واستناداً إلى هذا الفهم ،فإن التبادل العادل والمنصف للبيانات والنواتج أمر أساسي لنجاح المشروع برمته ،إذ إن توافر
البيانات هو السبيل لنجاح مهام إنقاذ األرواح ،مثل الحد من مخاطر الكوارث ،ولتلبية مجموعة االحتياجات المجتمعية
15

يستخدم القرار  (Cg-XII) 40مصطلح "القطاع التجاري" باعتبار أن المبادئ التوجيهية تنطبق على القطاع التجاري المشارك
في أنشطة األرصاد الجوية ،والذي يشمل المؤسس ات الحكومية المشاركة في أنشطة األرصاد الجوية التجارية .انظر التذييل.
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التي ال يمكن أن يقوم بها قطاع بمفرده ،وال سيما في أقل البلدان نموا .والبد من إعداد إطار متفق عليه وتوسيع نطاقه
من أجل تهيئة ظروف مستدامة وميسورة للحصول على البيانات ،ينطبق على كل من القطاعين الخاص والعام على
السواء ،إلعمال اإلمكانيات الكاملة لجميع القطاعات.
4.4

المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص

إعالن جنيف –  :2019بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء ،قد حث جميع أصحاب المصلحة من القطاعين
العام والخاص والمؤسسات األكاديمية على االلتزام باالتفاق العالمي لألمم المتحدة ،ومبادئ المنظمة ) (WMOالمستقرة
لنجاح الشراكات .وفيما يلي مجموعة من هذه المبادئ التوجيهية التي صدرت من خالل سياسات المنظمة )(WMO
رفيعة المستوى وهذه التوجيهات.
ألف-
(أ)

تعزيز األهداف الجوهرية المنصوص عليها في اتفاقية المنظمة ) ،(WMOوهي تحديداً:
حماية األرواح والممتلكات؛

(ب) الحفاظ على البيئة؛
(ج) المساهمة في التنمية المستدامة؛
(د)

ت شجيع الرصد طويل األجل ،وجمع بيانات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والبيانات المناخية ،بما في ذلك
البيانات البيئية ذات الصلة ،وتقاسمها؛

(هـ) تشجيع بناء القدرات المحلية؛
(و)

الوفاء بااللتزامات الدولية؛

(ز)

اإلسهام في التعاون الدولي.

القيمة المشتركة :ينبغي أن يؤدي التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي إلى إيجاد
باء-
قيمة مشتركة ،وأن يسعى إلى إيجاد أوضاع "مربحة لكافة األطراف" يمكن من خاللها للهيئات الحكومية وقطاع
األعمال استبانة فرص لالبتكار والنمو ،القائمين على العلوم ،لتلبية احتياجات المجتمع .ويمكن إيجاد هذه القيمة
المشتركة عن طريق :االستفادة من خبرات القطاع الخاص ودعم نقل التكنولوجيا؛ تعزيز تقاسم البيانات بالمجان ودون
قيود ،استناداً إلى الظروف الوطنية ،مع إيالء االحترام الواجب لحقوق الملكية الفكرية؛ تسريع وتيرة استخدام البحوث
والتطورات التكنولوجية في التشغيل العملي ،والتشجيع على إنتاج خدمات جديدة؛ ترجمة المعارف القيّمة ونشرها؛
االستثمار في البحوث المحلية وتطوير القدرات البشرية من خالل التدريب ،وبالتالي دعم استدامة مشروع الطقس على
جميع المستويات.
االستدامة :ينبغي للقطاعين ا لعام والخاص والقطاع األكاديمي تعزيز استدامة البنية التحتية العالمية باغتنام
جيم-
الفرص للتعاون بين قطاعات متعددة ،مما يعزز الكفاءة ويخدم المجتمع على نحو أفضل .وثمة حاجة إلى بذل جهود
تعاونية  -تقاسم المنافع والمخاطر على حد سواء  -لضمان االستدامة المالية للبنية ا لتحتية األساسية للوحدات الرئيسية
في مشروع الطقس .وهذا يتطلب استدامة الميزانية العامة على المدى الطويل ،وتمويالً تكميليا ً من القطاع الخاص.
وينبغي أن تسعى القطاعات الثالثة الستبانة الفرص لالضطالع بأدوار تكاملية ،وتقليل التداخل أو التنافس إلى أدنى حد،
عندما ي ؤدي ذلك إلى انعدام الكفاءة أو اإلضرار باستدامة البنية التحتية األساسية والقدرة على تقديم الخدمات.
التقدم معا :التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا يحمل في طياته خطر توسيع نطاق الفجوة بين البلدان
دال-
المتقدمة والبلدان النامية؛ وقد يؤدي توافر مقدمي خدمات عالميين إلى تهميش الوكاالت الوطنية إذا لم تكن على مستوى
المتطلبات الالزمة بشأن جودة الخدمات .وفي نفس الوقت ،فإن الفرصة سانحة أمام البلدان النامية لقطع خطوات كبيرة
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باعتماد حلول ابتكارية ذكية في تنفيذ األنشطة التي ترى المنظمة ) (WMOأنها تمثل الدور الرئيسي للمرافق الوطنية
) ،(NMHSsأال وهو توفير البنية التحتية األساسية للرصد والصوت المرجعي الرسمي في الخدمات المتعلقة بالسالمة
العامة .وينبغي التشجيع على اتباع نهج جديد لتحسين التعاون مع القطاعين الخاص واألكاديمي ،وعلى تقرير سياسات
ذكية لالستثمار في تطوير القدرات ،سواء على مستوى التمويل الوطني ومن خالل تمويل التنمية ،لتعزيز تقديم نواتج
وخدمات عالية الجودة في جميع البلدان استناداً إلى تحديد احتياجات المستخدمين .وسيتضمن ذلك بذل جهود للمساعدة
على سد الفجوات القائمة في قدرات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية )،(SIDS
من خالل شراكات تضم "المانحين من القطاع الخاص والقطاع األكاديمي" لتحقيق مشاريع إنمائية مستدامة .وثمة مبدأ
أساسي يجب الحفاظ عليه ،وهو ضرورة إتاحة الفرصة لجميع البلدان ،أيا ً كانت حالتها اإلنمائية ،للتقدم واالستفادة من
العلوم والتكنولوجيا الحديثة ،ومساعدتها في ذلك.
تكافؤ الفرص :بوسع القطاعين العام والخاص تقديم الكثير لتعزيز األهداف الجمعية لدعم المنافع العامة
هاء-
واحتياجات كل طرف من األطراف المعنية .ومن هذا المنطلق ،ينبغي إتاحة الفرصة لدوائر القطاعين العام والخاص
سر العمل معاً ،عند االقتضاء .وينبغي أن تكون خدمات الطقس
القتراح ترتيبات تعاونية أو أشكال أخرى من التعاون تي ّ
والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البحرية والخدمات البيئية األخرى التي يقدمها هذان القطاعان مضمونة الجودة .كما
ينبغي أن تتعاون المنظمة ) (WMOوالوكاالت الحكومية في األعضاء مع القطاع الخاص ألغراض التنمية وتوفير نواتج
وخدمات تدعم صراحة وتعزز تحقيق أهداف المنظمة ) (WMOوأهداف الحكومات األعضاء .غير أن التعاون ينبغي،
في حدود المعقول ،أال يمنح هيئة بعينها من القطاع الخاص ،أو لنواتجها وخدماتها ،صفة حصرية ،أو أن ينطوي على
تأييد أو تفضيل لها أو لنواتجها أو خدماتها .وعالوة على ذلك ،فقد استثمر القطاع الخاص خالل العقد الماضي في
جوانب مختلفة من مشروع الطقس ،ال سيما في شبكات الرصد وآليات التوزيع .وهذا يتيح فرصة فريدة للتعاون
والتقاسم ،بما يشمل البيانات والخبرات ،تيسيراً لبلوغ األهداف المشتركة وتحقيق أكبر قدر ممكن من االستفادة من
سلسلة القيمة لكافة األطراف المعنية .وحفاظا ً على تكافؤ الفرص الذي يحظى بدعم جماعي ،ينبغي تجنب الملكية
الحصرية للبيانات في أنشطة جمع البيانات وتوزيعها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
وينبغي أن يكفل األعضاء أن التشريعات الوطنية تتعامل مع األذرع الخاصة التابعة للمرافق الوطنية ) (NMHSsمن
جهة ،وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى ،على قدم المساواة فيما يتعلق بالحصول على البيانات التجارية المقيدة
االستخدام .وينبغي لكافة األطراف المعنية المشاركة في المشروع ،بما في ذلك المرافق الوطنية ) ،(NMHSsأن تمتثل
للتشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتجنب السلوك المناهض للتنافس .وفي الحاالت
التي يشغّل فيها المرفق الوطني ) (NMHSهيئات عامة وهيئات تجارية على السواء ،ينبغي التعامل مع هذه الهيئات
باعتبارها هيئات مستقلة عند الدخول في أنشطة مثل :تبادل البيانات والنواتج (بما يشمل مخرجات النماذج الحاسوبية)؛
تقديم الخدمات (بما فيها الخدمات االستشارية) .وعالوة على ذلك ،فبالنسبة إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي لها هيئة
من القطاع الخاص تتلقى أو تولد بيانات ال تُوزع بشكل كامل وغير مقيد على المستخدمين التجاريين بموجب القرارات
 (Cg-XII) 40أو  (Cg-XIII) 25أو  ،(Cg-XVII) 60ينبغي التعامل مع األنشطة التجارية لهذه المرافق بنفس الشكل الذي
يُعامل به المستخدمون التجاريون.
النزاهة :ينبغي أن تسعى المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوأصحاب الشأن من القطاعين
واو-
العام والخاص والقطاع األكاديمي إلى إقامة عالقات وشراكات تحقق منفعة متبادلة بما يعود بالنفع على المجتمع.
وينبغي أن يحافظ التعاون على نزاهة المنظمة ) (WMOوالوكاالت التي أنشأها أعضاؤها ،ومصداقيتهما واستقاللهما
وحيادهما.
السيادة :ينبغي احترام صالحيات أعضاء المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بكيفية ترتيب وتقديم خدمات
زاي-
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا داخل دولها السيادية .وهذا يشمل السياسات الوطنية أو اإلقليمية إلتاحة البيانات والنواتج
العامة بشكل مفتوح ومجان.
الشفافية :يجب أن يتسم التعاون مع القطاع الخاص بالشفافية .وينبغي أن تتاح المعلومات عن طبيعة
حاء-
ونطاق الترتيبات الرئيسية ،للهيئات المعنية وللجمهور بشكل عام.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
.5
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سيتطلب تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص تشاورات وإجراءات مستمرة على الصعد العالمية واإلقليمية
والوطنية .وسيتضمن ذلك تحديد أدوار الكيانات المكونة للمنظمة ) (WMOفي تفاعلها مع أصحاب المصلحة اآلخرين في
مشروع الطقس.
5.1

المستوى العالمي :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

تيسر المنظمة ) (WMOاألنشطة والتعاون على الصعيد العالمي بشأن الطقس ،والمناخ ،والماء لصالح جميع البلدان
والبشرية جمعاء .ويشمل دور المنظمة ) (WMOالذي يدعم التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص ما يلي:
تحديث المعايير والممارسات الموصى بها وتوضيحها .المنظمة ) (WMOهيئة معترف بها لوضع
ألف-
المعايير ،وهي تُعد معاييرها والممارسات التي توصي بها لتمكين التبادل العالمي الموحد للبيانات في مجاالت الطقس
والمناخ والماء والبيئة؛ معالجة البيانات والتنبؤ على نحو منسق على مستوى عا ٍل من الجودة؛ توفير الخدمات بمستوى
مقبول من الجودة وا لمعايير لقطاعات اقتصادية محددة وللجمهور .وتتطور المعايير باستمرار استناداً إلى المتطلبات
والتكنولوجيا اآلخذين في التطور .وقد استطاعت المنظمة ) (WMOطيلة فترة وجودها (وقبلها المنظمة الدولية لألرصاد
الجوية ) )(IMOتعبئة مجموعة عالمية من الخبرات لدعم تطوير المعايير والممارسات الموصى بها واعتمادها ونشرها.
وتو فر هذه المعايير والممارسات ،بعد موافقة المؤتمر عليها ،المستوى الالزم من التوحيد القياسي وإمكانية التشغيل
المتبادل وتقاسم االستثمارات ،وهو ما جعل مشروع الطقس العالمي يحقق اليوم نجاحا ً باهراً .وعلى أساس احترام جميع
مقدمي الخدمات في جميع البلدان األعضاء لهذه اللوائح ،ينبغي أن تُشرك المنظمة ) (WMOفي المستقبل مزيداً من
الخبراء من القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ،بما في ذلك من خالل االتحادات المهنية للقطاع الخاص ،مثل
رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (HMEIوالهيئات الدولية ذات الصلة األخرى ،في عملية وضع
المعايير حتى تكون هناك ملكية مشتركة لهذه المعايير .ونظراً إلى أن نشاط المنظمة ) (WMOفي تقرير المعايير
والممارسات يمتد ليشمل النظر في التعاون بين القطاعين العام والخاص ،ينبغي الحرص على عدم تقرير حلول بعينها
ولكن التركيز باألحرى على النتائج واألداء المنشودين .كما ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تعزز دورها للمساعدة على
ضمان جودة البيانات والخدمات .وينبغي خاصة تعزيز االمتثال للمعايير في كافة قطاعات المشروع ،ودعم هذا االمتثال
بتدابير متفق عليها للتحقق واالعتماد.
تشجيع التبادل المجاني وغير المقيّد للبيانات .تلتزم الحكومات التي وقعت اتفاقية المنظمة ) (WMOبالتقيد
باء-
باللوائح الدولية التي وضعتها المنظمة ،واتباعها .ويشمل ذلك المعايير والممارسات المتعلقة بجمع البيانات والنواتج
وتبادلها بين أصحاب المصلحة ،على النحو المبين في القرارات  ،(Cg-XII) 40و ،(Cg-XIII) 25و ،(Cg-XVII) 60وفي
اللوائح الفنية ذات الصلة .وستعد المنظمة ) (WMOتوجيهات بشأن التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات وتكيّفها ،حسب
الحاجة ،بحيث تالئم المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرها من أصحاب المصلحة من حيث انطباقها على البيئة الحالية
متنام في توفير البيانات.
التي ستضطلع فيها كيانات القطاع الخاص والقطاع األكاديمي والمجتمع المدني بدور
ٍ
تيسير الحوار بين جميع أصحاب الشأن .ينبغي أن تضع المنظمة ) ،(WMOباالشتراك مع أعضائها،
جيم-
سياسات واستراتيجيات لتحسين التعريف بقيمة خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا .وعالوة على ذلك ،تقوم المنظمة
) (WMOبدور رائد في حفز وتشجيع حوار عالمي بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ،يضم
الجهات الفاعلة ويتتبّع التطورات واالتجاهات .وسيعمل المنتدى االستشاري المفتوح "الشراكة واالبتكار من أجل الجيل
المقبل لمعلومات الطقس والمناخ" ،الذي د َّ
ُشن في المؤتمر الثامن عشر في حزيران /يونيو  ،2019بمثابة إطار مفتوح
وبنَّ اء وتشاركي للتصدي بشكل تعاوني للتحديات الكبرى التي تواجه مشروع الطقس .وسيتيح المنتدى لجميع أصحاب
المصلحة أن يظلوا ،متحلين بروح االحترام والثقة المتبادلي ن ،على علم بالقضايا والفرص ،المؤسسية والتكنولوجية على
السواء ،لتحفيز ال ُنهج التي تحقق المكسب للجميع ولتعزيز االبتكار .وسيتضمن نموذج التعاون الجديد تبادل األفكار
والتفاعل بشكل نشط فيما بين القطاعات لالنتقال من نموذج تتخذ فيه جهة ما اإلجراءات بشكل منفرد ومنعزل ،إلى
مبادرات منسقة يتم اتخاذها بشكل مشترك عبر الحدود القطاعية والتنظيمية .وينبغي أن يسعى هيكل الحوكمة الجديد
للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك اللجنتان الفنيتان ،سعيا ً جاداً لتحسين إشراك الخبرات المتاحة ،ال من القطاع العام فحسب
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بل ،لكن أيضا ً من المؤسسات األ كاديمية والقطاع الخاص .وسيتطلب هذا النهج الشامل الجامع التحلي بروح االبتكار في
طريقة إدارة الهيئات الفنية ألعمالها ،مع استخدام تكنولوجيا االتصال والتعاون الحديثة بكفاءة.
بحث القضايا الناش ئة ،واألدوار الجديدة ،وتنفيذ هذه األدوار حسب االقتضاء .مع تطور مشروع الطقس،
دال-
ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تراقب القضايا الناشئة حول تعاون القطاعين العام والخاص ،والتي يمكن أن تؤثر إما على
أعضائها وإما على استدامة مشروع الطقس العالمي .ومن بين تلك القضايا ،ينبغي للمنظمة ) (WMOدراسة جدوى
واستصواب القيام بأدوار جديدة لدعم ضمان جودة البيانات والخدمات .فعلى سبيل المثال ،ثمة حاجة ملّحة ،في ظل
التزايد المستمر ألعداد مقدمي الخدمات المحتملين ،إلى سلطة دولية للتأكد موضوعيا ً من جودة المعلومات والخدمات
المقدمة ،مما يساعد المستخدمين في اختيارهم لمقدمي الخدمات استناداً إلى مبادئ ضمان الجودة .وتشارك برامج
المنظمة ) ، (WMOوهيئات الخبراء التابعة لها ،في إعداد وتنفيذ منهجيات التحقق ،وحمالت المقارنة ،وتوجيهات إدارة
الجودة ،بينما يُنفذ أي ضا ً التحقق من تنبؤات مقدمي الخدمات المختلفين ،من القطاعين العام والخاص على السواء،
بواسطة أطراف أخرى مستقلة .وفي المستقبل ،ينبغي تنسيق أنشطة ضمان الجودة بشكل أفضل وإعداد معايير بمشاركة
قطاعات المشروع الثالثة من أجل التمييز بين "الخدمة الجيدة" و"الخدمة الرديئة" .كما ينبغي ألمانة المنظمة )(WMO
أن تنظر في مواصلة توسيع نطاق خبرتها المتخصصة في مجال "األرصاد الجوية باعتبارها عمالً تجاريا ً".
5.2

المستوى اإلقليمي  -االتحادات اإلقليمية

تتواصل االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOمع أعضائها ،وتقيم صالت مع أصحاب المصلحة اآلخرين ،وتعين
المراكز اإلقليمية وتدعمها لتقديم خدمات إقليمية إلى األعضاء .ولدعم التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة
اآلخرين ،تُدعى االتحادات اإلقليمية على القيام بأدوار تشمل:
جمع المعلومات والتوجيهات ونشرها .االتحادات اإلقليمية مدعوة لتيسير إدارة التغيير والدعوة إلجراء
ألف-
ً
مشاورات شاملة ،بما في ذلك تبادل المعارف والخبرات ،من أجل تمكين األعضاء من التعلم من بعضهم بعضا وتقديم
الدعم حسب الحاجة للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص .ويمكن تبادل المعارف على الصعيد العالمي من خالل
أمانة المنظمة ) (WMOإلى المستويين اإلقليمي والوطني ،وكذلك بشكل مباشر من خالل االتحادات اإلقليمية مع
األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين.
إذكاء وعي األعضاء وبناء قدراتهم .االتحادات اإلقليمية مدعوة إلى توفير تدريب توعوي لموظفي
باء-
المرافق الوطنية ) (NMHSsوقياداتها على الممارسات الالزمة للترويج بفعالية لقيمة التعاون بين القطاعين العام
والخاص في توفير خدمات الطقس والمناخ ،مما يحقق مزيداً من الفوائد للمجتمع .وينبغي أن يبرز هذا الجهد ،الرامي
إلى تعزيز القدرة المؤسسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ،األساليب العملية للشراكات بين القطاع العام والقطاع
الخاص والقطاع األكاديمي في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،وينبغي دعمه بأمثلة على
الممارسات الوطنية الجيدة.
تقصي إمكانية زيادة التعاون في تقديم الخدمات على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي .ينبغي
جيم-
لالتحادات اإلقليمية أن تكون رائدة في إبالغ أعضائها بالتطورات ال جارية في التعاون بين القطاع العام والقطاع
الخاص والقطاع األكاديمي في سياق النمو المتوقع للطل ب على الخدمات وعرضها .وثمة عنصر أساسي يجب فهمه
واستغالله جيداً هو التدويل المتزايد لتقديم الخدمات .فالتكنولوجيا الحديثة تتيح تقديم خدمات البيانات والمعلومات على
الص عيدين العالمي واإلقليمي ،وهو ما كانت تقوم به في الماضي هيئات وطنية حصرياً .ويتيح هذا االتجاه فرصا ً
ويطرح مخاطر ع لى السواء ،وهو ما ينبغي أن تعالجه االتحادات اإلقليمية لمساعدة أعضائها على التكيف مع هذه
البيئة الجديدة .وعلى وجه الخصوص ،ينبغي أن تدرس االتحادات اإلقليمية وتشجّع أمثلة إضفاء الطابع اإلقليمي على
خدمات معينة من خالل التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف بين األعضاء ،مما يحسّن القدرة التنافسية للخدمات
ويخ ّفض تكاليفها .وهذا النهج دون اإلقليمي واإلقليمي ينبغي أال يقتصر مرة أخرى على القطاع العام ،بل يجب أن
يتقصى إمكانية تحقيق مزيد من الكفاءة من خالل التعاون عبر الحدود بين القطاعين العام والخاص ،دون المساس
بالواليات الوطنية أو بمتطلبات الجودة.
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نظراً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ،يُدعى األعضاء ووكاالتهم المعينة ،مثل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsعلى
اتخاذ إجراءات الستمرار التعاون مع القطاع الخاص وتعزيزه بهدف تحقيق أقصى قدر من المنافع االجتماعية
واالقتصادية لألعضاء على المدى القصير والمدى البعيد .ويوفر التعاون الفعال أيضا ً فرصا ً لدعم المرافق الوطنية
) (NMHSsومشروع الطقس برمته .ويشمل الدور المتطور لألعضاء في هذا الصدد ما يلي:
التشجيع على إقامة حوار من ّظم مع القطاع الخاص .األعضاء ووكاالتهم المعيّنة مثل المرافق الوطنية
ألف-
) (NMHSsمدعوون للمبادرة بالتواصل مع األطراف الخارجية إلقامة حوار منظم مع أصحاب المصلحة في القطاع
العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي بش أن القضايا موضع االهتمام المشترك .ولعل الحوار المنتظم أكثر فعالية
لتحسين التفاهم المتبادل وتعزيز العالقات القائمة على الثقة .ويمكن أن تستفيد المرافق الوطنية ) (NMHSsفي قيامها
بذلك من استبانة الفرص التي تتالقى فيها األهداف الوطنية مع أهداف القطاع الخاص.
إ عداد تشريعات ونماذج عمل مالئمة ،وتنفيذ تغيير اإلدارة ،واالعتماد على مكامن القوة األساسية .في
باء-
ظل بيئة يُرجح فيها أن تستمر مشاركة القطاع الخاص في خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا في العقود القادمة،
ينبغي للمرافق الوطنية ) (NMHSsأن تحسّن باستمرار جودة نواتجها وخدماتها ونشرها لتسمح لها باالزدهار في مناخ
تنافسي على نحو متزايد .ويلزم لتلك المرافق أيضا أن تتكيف مع التغيرات الجارية في نماذج أعمالها ،بوسائل منها
تحسين التشريعات الوطنية لتمكين التعاون بفعالية بين القطاعين العام والخاص لزيادة الموارد واالعتماد على مكامن
قوة القطاعين .وتزايد الضغط على الميزانية العامة في العديد من الدول يفرض الكثير من الضغط على قدرة المرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى صيانة وتطوير بنيتها التحتية وقدراتها الخدمية .وللتعامل مع هذا الوضع ،ينبغي للتشريعات
الوطنية ذات الصلة أن تم ّكن من إقامة تعاون فعال ومنصف بين القطاعين العام والخاص ،وأن تعزز الحلول التي
"تحقق المكسب للجميع" وتلبي االحتياجات المجتمعية ،بما في ذلك تعزيز الدور الرسمي المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
توفير الخدمات التي تُكلّف بها الحكومات.
تعزيز العمل بمعايير المنظمة ) (WMOوتوجيهاتها .وفا ًء بالتزام أعضاء المنظمة ) ،(WMOالبد أن
جيم-
تمارس الحكومات رقابة فعالة تشمل جميع الجهات الفاعلة الوطنية التي تقدم معلومات وخدمات في نطاق مجاالت عمل
المنظمة ) (WMOلضمان االمتثال للوائح الفنية للمنظمة (المعايير والممارسات الموصى بها واإلجراءات والمواصفات).
هذا هو السبيل لضمان نجاح التوحيد القياسي على نطاق العالم وضمان جودة البيانات والنواتج .و ُيدعى األعضاء للعمل
على وجه السرعة على تعزيز وعي جميع أصحاب المصلحة لهذه المعايير واللوائح الفنية والتوجيهات ،واالمتثال لها،
واتخاذ تدابير فعالة لتصحيح حاالت عدم االمتثال.
تشجيع الشراكات مع هيئات المجتمع المدني .في ظل عالم آخذ في التطور ،تتزايد فيه هشاشة األوضاع
دال-
المجتمعية إزاء مخاطر الطقس والمناخ ،تُدعى بقوة الهيئات المعيّنة في األعضاء ،مثل المرافق الوطنية )،(NMHSs
على التعاون مع المجتمع المدني لزيادة قدرتها على التواصل لتشمل المجتمعات المحلية والمواطنين ،خاصةً لتعزيز فهم
الجمهور للتحذيرات من األخطار الطبيعية وتجاوبهم معها.
تقصي إمكانية إقامة شراكات جديدة على المستوى الوطني وعبر الحدود .تحسبا ً لتزايد تنوع أصحاب
هاء-
الشأن المتعددين المعنيين بتقديم خدمات الطقس والمن اخ والهيدرولوجيا ،ينبغي تشجيع الشراكات بين الوكاالت الوطنية
أو النماذج متعددة الجنسيات لتقد يم الخدمات ،من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن خدمات معينة .فمن شأن
تلك النماذج زيادة الموارد ،وتحسين الكفاءة ،وإتاحة تقديم خدمات متسقة ومستمرة عبر الحدود الوطنية.
.6

التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير القدرات

تدعو خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2030إلى االنضمام إلى الجهود الرامية إلى خدمة البلدان على نحو
أفضل ،وتعطي اإلحساس بالضرورة الملحة التخاذ إجراءات على المستوى القطري .ومعظم أهداف التنمية المستدامة
مرتبطة بمجاالت تتأثر بالطقس والمناخ والماء .ويتطلب تحقيقها تعاونا ً شامالً بين القطاع العام والقطاع الخاص
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والقطاع األكاديمي ،يضم األطراف المعنية المتعددة ،لتطوير قدرة المجتمعات على مواجهة ظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة ،والمساعدة على الحد من تأثرها بها .وتحشد األهداف التي حددتها خطة عام  2030وإطار عمل سنداي للحد
من مخاطر الكوارث واتفاق باريس قدراً متزايداً من االستثمارات ،وتتوقف فعالية هذه االستثمارات إلى حد كبير على
ذكاء الجيل الجديد من خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا التخاذ قرارات مستنيرة على كافة المستويات.
ومع تزايد الطلبات على المعلومات والخدمات أضعافا ً مضاعفة ،تواجه المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان النامية
تحديات كبرى تتعلق باألداء .ويتطلب سد هذه الفجوة في القدرة مضاعفة التعاون وزيادة الخبرات والمعارف من خالل
شراكات استراتيجية لزيادة األثر.
وإجراءات تطوير القدرات لكفالة إنتاج معلومات عالية الجودة بشأن الطقس والهيدرولوجيا والمناخ ،من أجل التنمية
المستدامة ،ولكفالة الوصول إلى تلك المعلومات ،ستتطلب بذل جهود متضافرة من قبل جميع أصحاب المصلحة في
مشروع الطقس العالمي ) ،(GWEبل وأيضا ً تعبئة موارد مالية كبيرة .وهذه المه ّمة الصعبة تجعل من مؤسسات التمويل
اإلنمائي ) (DFIشريكا ً هاما ً آخر في المشروع .والتدفق المتزايد للموارد من أجل بناء قدرة مرافق األرصاد الجوية
الهيدرولوجية ،بما في ذلك من الصندوق األخضر للمناخ ) (GCFوالمصارف اإلنمائية متعددة األطراف والشركاء
الثنائيين ،يتطلب نهجا ً منهجيا ً وتكميليا ً أكثر من ذي قبل إزاء االستثمارات المستدامة .والبد أن تر ّكز الجهود ال على
"زيادة" االستثمارات فحسب ،بل أيضا ً على التحلي بمزيد من "الذكاء" في االستثمار لزيادة قدرة المرافق الوطنية
) (NMHSsوأهميتها كجهات فاعلة رئيسية في التخطيط اإلنمائي المستدام للبلد.
وينبغي للمنظمة ) (WMOوجميع أصحاب الشأن في مشروع الطقس ،بما في ذلك مؤسسات التمويل اإلنمائي ) ،(DFIأن
تعد ،من خالل حوار مفتوح وبناء ،نماذج أعمال مستدامة لضمان االستخدام األمثل آلليات التمويل المتاحة لزيادة قدرات
البلدان النامية بطريقة مستدامة .وتدعم أوجه الترابط واالعتماد المتبادل بين العالم النامي والعالم المتقدم دراستي جدوى
رئيسيتين يؤيدان المشروع ،هما :بيان جدوى وجود بنية تحتية عالمية مستدامة إلدارة الخدمات العالمية ،وبيان جدوى
تمكين البلدان النامية من تحسين قدرتها المحلية على تقديم الخدمات على أساس االحتياجات المحلية ،مع االستغالل
المناسب للخدمات العالمية المتاحة .وأحد مكونات القدرة التي تدعم اإلمكانات المحلية في كافة دوائر المنظمة )،(WMO
يرتبط حاليا ً ،وسيظل يرتبط ،بقدرة القطاع الخاص المتنامية على خلق فرص عمل ،خاصة في ظل تقلص القطاع
الحكومي نتيجة النكماش الميزا نيات .وفي هذا الصدد ،سيتكاتف التركيز على زيادة القوة العاملة المحلية التي لديها
خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،مع التقدم المحرز في تحويل العلوم إلى خدمات ،لتطوير وزيادة القدرات المحلية
الموجودة في القطاع الخاص والالزمة للحفاظ على تطوير القدرات الذي ينشده كافة األعضاء.
وتنطوي المشاريع اإلنمائية التي يتعاون فيها القطاعان العام والخاص على إمكانية توفير حلول مستدامة لتحديث البنية
التحتية الوطنية وتحسين الوصول إلى الخدمات المطلوبة التي يحتاجها االقتصاد ا لوطني والمواطنون ،وتحسين جودة
تلك الخدمات .وللتمكين لهذه الشراكات ،من الضروري بناء ثقة متبادلة بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام
والخاص على السواء ،واحترام مدونة قواعد أخالقية ،والسعي إلى إقامة تعاون طويل األمد .وينبغي مواصلة تطوير
وتعزيز نماذج العمل المستندة إلى استغالل الموارد ،وتقاسم التكاليف واإليرادات .وللقطاع األكاديمي أيضا ً دور هام في
هذه الشراكات من خالل توفير االبتكارات وفرص التدريب والتعليم.
وعلى المستوى الدولي ،ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تعمل عن كثب مع مؤسسات التمويل اإلنمائي ) (DFIفي تصميم
مشاريع على أساس االحتياجات الوطنية ذات األولوية ،وفق مبدأ ’الناس أوالً‘ .ويجب أن تكون هذه المشاريع قادرة على
االستمرار ماليا ً لضمان االستدامة ،وتعزز قدرة البلدان النامية على أن تكون جزءاً من التبادل الدولي للبيانات والنواتج
من خالل النظم العالمية التابعة للمنظمة ).(WMO
عدد التذييالت:
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التذييل

مسرد المصطلحات
مالحظة :تعريف المصطلحات المتعلقة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص عملية مستمرة .وعليه ،ينبغي النظر
إلى التعاريف الواردة أدناه على أنها تتعلق بسياق هذه التوجيهات ،ال على أنها قابلة للتطبيق بشكل عام.
القطاع األكاديمي يعني مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص التي تمنح شهادات أكاديمية ،ومعاهد البحوث الحكومية
أو الخاصة غير الهادفة للربح ،والتي تتمثل رسالتها األساسية في مواصلة البحوث( .المصدر :المفوضية األوروبية)
قطاع األعمال:16
•

المنشآت التجارية والمنشآت الهادفة للربح أيا ً كان حجمها ،سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أو حكومية
أو تخضع لإلدارة الحكومية بالكامل؛

•

جمعيات مؤسسية وجمعيات يمولها مباشرة قطاع األعمال و /أو تخضع إلدارته؛

•

رابطات قطاع األعمال ،واالئتالفات ،والتحالفات ،بما في ذلك مثالً الغرف التجارية ،ورابطات أرباب
العمل ،والتعاونيات ،والمبادرات الصناعية والمشتركة بين الصناعات ،التي يكون المشاركون فيها منشآت
ربحية (بغض النظر عن التعريف ،تندرج رابطات أرباب العمل خارج نطاق هذه التوجيهات).

القطاع التجاري :مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو أفراد يعملون ألغراض تجارية( .المصدر :القرار ،(Cg-12) 40
المرفق )4
البيانات والخدمات :يُعتبر المصطلحان "البيانات والخدمات" متكاملين ،وفي كثير من األحيان متداخلين .ويُتوقع أن
يتطور استخدامهما وتعريفهما مع مرور الوقت.
التعاون مع القطاع الخاص (أو قطاع األعمال) 17يشير إلى أي نوع من التواصل مع كيانات القطاع الخاص /قطاع
األعمال ،مع تباين األهداف .ويتراوح هذا التواصل بين محادثات ومناقشات غير رسمية ،إلى منتديات لتبادل المعارف،
إلى شراكات كاملة األهلية تنطوي على تمويل أو تبادل أصول تجارية .ويمكن تنفيذ هذه األشكال من التعاون بوسائل
مختلفة منها ،على سبيل المثال ال الحصر ،إقامة شراكات ،وقد يترتب عليها مستويات مختلفة من الظهور للجمهور.
القطاع الخاص 18هو الجزء من االقتصاد الذي يديره أفراد وشركات وال يخضع لسيطرة الدولة .ولذلك ،فهو يشمل
جميع األعمال التجارية الهادفة للربح ،غير المملوكة للحكومة وال الخاضعة إلدارتها ،وقد تشمل أيضا ً ،في بعض
التعاريف ،المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص (مثل المؤسسات أو الجمعيات العائلية) ،أو أفراداً ذوي نفوذ ،مثل األفراد
ذوي الثروات الكبيرة.
التعاون بين القطاعين العام والخاص :تعاون المرافق الوطنية )( (NMHSsو /أو وكالء عموميين آخرين) مع القطاع
الخاص بوسائل مختلفة في إنتاج وتقديم معلومات وخدمات تتعلق بالطقس والمناخ والماء والبحار ،والمعلومات
والخدمات البيئية ذات الصلة ،مع احترام المصلحة العامة واختصاصات المرافق الوطنية ) ،(NMHSsومراعاة القيود
المالية.
16

النهج المشترك لمجموعة األمم المتحدة
المرفق .1

17

النهج المشترك لمجموعة األمم المتحدة ) (UNSDGفي مجال البحوث الم ستقبلية والعناية الواجبة لشراكات قطاع األعمال،
المرفق .1

18

في مجال البحوث المستقبلية والعناية الواجبة لشراكات قطاع األعمال،

النهج المشترك لمجموعة األمم المتحدة
المرفق .1

)(UNSDG

)(UNSDG

في مجال البحوث المستقبلية والعناية الواجبة لشراكات قطاع األعمال،
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الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي عالقات طوعية وتعاونية بين أطراف فاعلة مختلفة في كل من القطاع العام
(الحكومي) والقطاع الخاص (غير الحكومي) ،يتفق فيها جميع المشاركين على العمل سويا ً لتحقيق هدف مشترك أو
االضطالع بمهام محددة .وقد تخدم الشراكات أغراضا ً شتى ،من بينها النهوض بقضية ما ،أو تنفيذ قواعد معيارية أو
مدونات قواعد سلوك ،أو تقاسم الموارد والخبرات وتنسيقها .وقد تتألف من نشاط منفرد محدد ،أو قد تتطور لتصبح
مجموعة من اإلجراءات أو حتى تحالف مستديم ،مع بناء توافق في اآلراء وتقاسم الملكية مع كل مؤسسة متعاونة ومع
أصحاب المصلحة .ولئن تباينت هذه الشراكات تباينا ً كبيراً ،فإنها تُنشأ عادةً كجهود تعاونية منظمة ،مع تقاسم
المسؤوليات وكذلك الخبرات والموارد والمنافع األخرى.
مشروع الطقس :مصطلح يُستخدم لإلشارة إلى المجموعة الكبيرة من النظم والهيئات المشاركة في إعداد وتقديم
المعلومات والخدمات الم تعلقة باألرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا والبحار ،وما يرتبط بها من معلومات وخدمات
بيئية .وتوخيا ً لالختصار ،ال يشير االسم إال إلى "الطقس"؛ ويشمل المشروع مع ذلك كافة مجاالت عمل المنظمة
) ،(WMOبما في ذلك الطقس والمناخ والماء؛ وكافة األنشطة األساسية – عمليات الرصد ،والنمذجة ،ومعالجة البيانات
والتنبؤ ،والخدمات األخرى والبحوث ذات الصلة .ويشمل مشروع الطقس هيئات القطاع العام (المرافق الوطنية
) (NMHSsووكاالت حكومية أخرى) ،وهيئات القطاع الخاص (مثل مصنعي المعدات ،وشركات تقديم الخدمات،
وشركات وسائل اإلعالم الخاص) ،والمؤسسات األكاديمية ،والمجتمع المدني (المؤسسات المجتمعية ،والمنظمات غير
الحكومية ،وجمعيات األرصاد الجوية الوطنية ،واالتحادات العلمية وما إلى ذلك) .ولمشروع الطقس أبعاد عالمية
وإقليمية ووطنية ومحلية.
مشروع الطقس العالمي مصطلح يبين البُعد العالمي لمشروع الطقس الذي يشمل بلدانا ً متعددة وأصحاب مصلحة
متعددين ،و يضم جميع المساهمين في مراقبة نظام األرض والتنبؤ به وتقديم الخدمات ،من القطاع العام والقطاع الخاص
والقطاع األكاديمي ،فضالً عن الهيئات العلمية أو هيئات المجتمع المدني.

القرار

(EC-72) 12

النظام الداخلي للهيئات غير التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر
و الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية ،الذي طلب إلى لجنة التنسيق الفني أن تعد النظام
الداخلي لمجلس البحوث والهيئات األخرى للمنظمة ) (WMOعمالً بالطلب الوارد في القرار  - (Cg-18) 75تعديالت
على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ) ، (TCCالواردة في تقرير رئيس الل جنة
)،EC-72/INF. 2.5(2

)(TCC

في وثيقة المعلومات

يعتمد النظام الداخلي للهيئات التالية وفقا ً لمرفقات هذا القرار:
.1

مجلس البحوث ،المنشأ بموجب القرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث،

.2

الفريق االستشاري العلمي ) ،(SAPالمنشأ بموجب القرار  – (Cg-18) 10الفريق االستشاري العلمي،

.3

األفرقة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي:
•

فريق التنسيق المعني بالمناخ ،المنشأ بموجب القرار  – (EC-71) 4فريق تنسيق المسائل المناخية،
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•

فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPالمنشأ بموجب القرار  – (EC-71) 5فريق تنسيق المسائل
الهيدرولوجية،

•

فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية
) ،(EC-PHORSالمنشأ بموجب القرار  – (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية،

•

فريق تطوير القدرات ،المنشأ بموجب القرار  – (EC-71) 7فريق تطوير القدرات؛
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يطلب إلى الهيئات المذكورة أعاله أن تمتثل للنظام الداخلي في تسيير أعمالها؛
يطلب إلى األمين العام نشر النظام الداخلي الوارد أعاله؛
يطلب إلى لجنة التنسيق الفني أن تبقي النظام الداخلي قيد االستعراض.

المرفق  1للقرار

(EC-72) 12

النظام الداخلي لمجلس البحوث

.1

عموميات

الغرض من اعتماد النظام الداخلي لمجلس البحوث هو توفير ترتيبات إجرائية لمجلس البحوث وهيئاته
1.1
الفرعية تك ّمل النظام الداخلي للهيئات التأسيسية (اللجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية).
يعتمد المجلس التنفيذي النظام الداخلي بموجب السلطة التي تخولها له االتفاقية والالئحة العامة للمنظمة
1.2
) .(WMOويجوز للمجلس التنفيذي تعديله حسب االقتضاء .وفي حالة تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام الداخلي مع
أي من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة ،كانت الغلبة ألحكام االتفاقية أو الالئحة العامة.
.2

مقاصد مجلس البحوث ونطاق عمله واختصاصاته

المقصد الرئيسي لمجلس البحوث هو حشد الدوائر العلمية والفنية وتنظيمها وتحفيزها بطريقة شاملة
2.1
ومرنة وتطلعية ،حول الغايات البحثية الثالث للخطة االستراتيجية للمنظمة )( :(WMOأ) االرتقاء بالمعرفة العلمية بشأن
نظام األرض؛ (ب) تحسين سلسلة قيمة االنتقال من العلم إلى الخدمات ،مع كفالة أن تحسّن أوجه التقدم العلمية
والتكنولوجية قدرات التنبؤ؛ (ج) االرتقاء بالعلم ذي الصلة بالسياسات.
ويشمل نطاق عمل مجلس البحوث ما يلي( :أ) جميع عناصر سلسلة القيمة ،من االكتشافات العلمية إلى
2.2
اتخاذ قرارات قائمة على العلوم؛ (ب) احتياجات أعضاء المنظمة ) (WMOمن حيث التطورات العلمية والتكنولوجية؛
(ج) تيسير انتفاع األعضاء بأوجه التقدم في القدرات العلمية والتكنولوجية؛ (د) زيادة القدرات البحثية للبلدان األقل نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ترد اختصاصات مجلس البحوث ،على النحو الذي أقره المؤتمر في قراره  ،(Cg-18) 8في تذييل هذا
2.3
النظام الداخلي.
يلتزم مجلس البحوث باختصاصاته عند تقرير برنامج عمله وأنشطته .وينبغي أن يبقي مجلس البحوث
2.4
اختصاصاته قيد االستعراض ،ويجوز له اقتراح تعديالت عليها لضمان مواكبة المستجدات .وينبغي عرض هذه
التعديالت على المؤتمر إلقرارها ،أو على المجلس التن فيذي إلقرارها بموجب السلطة المفوضة له.
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الرئيس ونائب الرئيس

.3

يقترح مجلس البحوث على المجلس التنفيذي مرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه
3.1
الذين ال يعملون كممثلين لهيئات أو منظمات أخرى ،لينظر فيها.
3.2

مدة والية الرئيس ونائب الرئيس سنتان عادة ،مع إمكانية التجديد لفترة والية ثانية مدتها سنتان.

3.3

تتمثل مهام رئيس مجلس البحوث فيما يلي:
(أ)

إعداد جدول أعمال مجلس البحوث ورئاسة اجتماعاته؛

(ب) تيسير وتنسيق أنشطة مجلس البحوث واألنشطة متعددة التخصصات فيما بين برامج البحوث؛
(ج) تمثيل مجلس البحوث في لجنة التنسيق الفني ).(TCC
تتمثل مهام نائب رئيس مجلس البحوث فيما يلي:

3.4

(أ)

دعم الرئيس في جميع المهام المحددة أعاله ،والعمل بالنيابة عن الرئيس عند تفويضه بذلك ،أو عندما
يكون الرئيس غير متوفر لالضطالع بمهامه؛

(ب) تنسيق المسائل المواضيعية في مجال خبرة محدد يرتبط بنطاق عمل مجلس البحوث واختصاصاته،
حسبما يقرر الرئيس.
في حالة استقالة رئيس مجلس البحوث أو نائب الرئيس ،أو في حالة عدم تمكنهما من أداء وظائف
3.5
المنصب ،ينبغي اتخاذ الترتيبات الالزمة لالستبدال في أقرب وقت ممكن ،طبقا ً للفقرة .3.1

.4

التشكيل

تحدد االختصاصات (الواردة في المرفق) تشكيل مجلس البحوث .ويتألف مجلس البحوث من زهاء
4.1
 25خبيراً في المسائل العلمية والتكنولوجية واالبتكارية في المجاالت التي تشملها اختصاصات مجلس البحوث.
ينبغي أن يكون رؤساء هيئات الرقابة لبرامج البحوث التي ترعاها المنظمة ) ،(WMOأو تشارك في
4.2
رعايتها ،أعضا ًء في مجلس البحوث.
مالحظة:

البرامج البحثية الحالية التابعة للمنظمة ) (WMOهي :البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث

المناخية ) ،(WCRPالذي تتشارك في رعايته المنظمة

)(WMO

ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOC/UNESCOوالمجلس

الدولي للعلوم ) ،(ISCوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوتشرف على كل برنامج لجنة علمية (توجيهية) تقدم التوجه العلمي
العام للبرنامج.

يعين المجلس التنفيذي األعضاء بنا ًء على اقتراح من الرئيس و المعايير المحددة في اختصاصات
4.3
مجلس البحوث.
يقوم الرئيس ،بالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورئيسي اللجنتين الفنيتين ،واألعضاء الذين
4.4
يستضيفون المراكز العالمية لألرصاد الجوية ،والجهات المشاركة في رعاية برامج البحوث ،والمنظمات الشريكة ذات
الصلة ،وبمساعد ة األمين العام ،بإعداد اقتراح للعضوية يعزز إلى أقصى حد نطاق الخبرات والتوازن الجغرافي
والجنساني والشمولية.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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ينبغي اختيار الخبراء من شبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالحصول على موافقة إما من الممثل
4.5
الدائم المعني وإما من السلطات المختصة في المنظمات الدولية ،حسب االقتضاء.
ينبغي أن يشارك الخبراء العلميون /الفنيون المختارون للعمل في مجلس البحوث أو هيئاته الفرعية
4.6
بصفتهم الشخصية كخبراء وليس بصفتهم ممثلين للجهات التي ترشحهم.

.5

فريق اإلدارة

ينبغي لمجلس البحوث أن ينشئ فريقا ً لإلدارة مؤلفا ً على النحو التالي :رئيس مجلس البحوث ونائبه،
5.1
اللذان يعمالن رئيسا ً لفريق اإلدارة ونائبا ً للرئيس  ،ورؤساء برامج البحوث التي ترعاها ،أو تشارك في رعايتها،
المنظمة ) ،(WMOورؤساء الهيئات الفرعية األخرى حسب االقتضاء ،والممثلون العلميون لالتحادات اإلقليمية،
وأعضاء مجلس البحوث الذين يمث لون اللجنتين الفنيتين ،وممثلو أي من الجهات المشاركة في رعاية برامج البحوث.
5.2

يجوز للرئيس أن يدعو خبراء إضافيين لالنضمام لفريق اإلدارة ،حسب االقتضاء ،وفقا ً للمادة .4.5

5.3

ينسق فريق اإلدارة جميع األنشطة بين دورات مجلس البحوث ،بما في ذلك اتخاذ أي قرارات ضرورية.

.6

الهيئات الفرعية

العناصر المكونة لمجلس البحوث هي اللجان التوجيهية لبرامج البحوث التي ترعاها ،أو تشارك في
6.1
رعايتها ،المنظمة ) .(WMOويحافظ رئيس ونائب رئيس مجلس البحوث ورؤساء اللجان التوجيهية على التواصل
بانتظام بين اجتماعات مجلس البحوث لضمان التنس يق بين أنشطة برامج البحوث على مستوى رفيع.
مالحظة:

الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEهو هيئة فرعية تابعة لمجلس البحوث.

يجوز لمجلس البحوث ،حسب االقتضاء ،إنشاء هيئات فرعية إضافية لالضطالع بمهام معينة في برنامج
6.2
عمله .وكمب دأ عام ،ينبغي لمجلس البحوث أن يبقي عدد الهيئات الفرعية عند الحد األدنى الضروري ،مع إيالء االعتبار
الواجب للموارد المالية والبشرية المتاحة.
ينبغي لمجلس ال بحوث أن يحدد اختصاصات كل هيئة فرعية ،وينبغي أن تكون هذه االختصاصات في
6.3
حدود نطاق عمله بشكل عام .وبالنسبة إلى ا لهيئات الفرعية التي تؤدي وظيفة مستعرضة تخص برامج بحوث متعددة،
ت ُول ى أهمية خاصة لتوصيات اللجان التوجيهية في تحديد اختصاصات تلك الهيئات .ويعين مجلس البحوث رؤساء
ونواب رؤساء الهيئات الفرعية.
يعين مجلس البحوث رؤساء ونواب رؤساء اللجان التوجيهية لبرامج البحوث التابعة للمنظمة ) (WMOبنا ًء
6.4
على توصيات اللجان التوجيهية وفريق اإلدارة ،وبالتشاور مع األمين العام .وبالنسبة إلى البرامج المشمولة برعاية
مشتركة ،يت م التعيين على النحو المحدد في اتفاق الرعاية.
يعين مجلس البحوث أعضاء اللجان التوجيهية لبرامج البحوث التابعة للمنظمة ) (WMOبنا ًء على توصية
6.5
رؤساء اللجان التوجيهية .ومدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد .وبالنسبة إلى البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،يتم
التعيين على النحو المحدد في اتفاق الرعاية.
ينبغي اختيار الخبراء من شبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالحصول على موافقة إما من الممثل
6.6
الدائم المعني وإما من السلطات المختصة في المنظمات الدولية ،حسب االقتضاء .ويحافظ مجلس البحوث على تحديث
البيانات الخاصة بهيئاته الفرعية في شبكة الخبراء التابعة للمنظمة ).(WMO
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6.7

(أ)

اللجان التوجيهية
’‘1

تتولى قيادة أي برنامج بحثي تنشئه المنظمة ) (WMOلجنة توجيهية تضطلع بالمسؤولية عنه كهيئة
خبراء ،لتوفير التوجه العلمي العام للبرنامج واالضطالع بالمهام المتصلة باختصاصات مجلس
البحوث ،وهي :إعداد الشبكات المختلفة ،وإعداد واستعراض الخطط العلمية وخطط التنفيذ،
واستعراض وتقييم إعداد جميع عناصر البرنامج ،وتيسير أنشطة البحث والتطوير وتحديد أولوياتها
في مجال مسؤولياتهم ،وتيسير تبادل المعلومات بين العلميين المشاركين في البرنامج ،والتعاون مع
األوساط العلمية بشكل عام.

’‘2

يجوز للجان التوجيهية أن تنشئ ما يلزم من هيئات فرعية ذات صلة لفترة محددة ،مثل األفرقة
العاملة ،أو المشاريع ،أو فرق العمل أو ما شابه .وت ُحدد هذه الهيئات في خطط تنفيذ برامج
البحوث ،وت ُستعرض ،وعند االقتضاء تُلغى في نهاية كل فترة بين الدورات .وتعرض التعديالت
على خطط التنفيذ على مجلس البحوث إلقرارها .وتقع مسؤولية اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات
الفرعية المحددة المدة على عاتق اللجان التوجيهية العلمية لبرامج البحوث.

(ب) شبكة الخبراء
’‘1

ينبغي لألمانة أن تنشئ قاعدة بيانات لشبكة خبراء مشتركة ،وأن تستوفي هذه القاعدة التي تصبح
جزءاً ال يتجزأ من منصة دوائر المنظمة ).(WMO

’‘2

ينبغي إدراج الخبراء العلميين /الفنيين المعينين وفقا ً للمادة

’‘3

ينبغي تجميع الخبراء المدرجين في شبكة الخبراء في جماعات ممارسين ) (CoPوفقا ً لمؤهالتهم
وكفاءاتهم.

’‘4

يمكن اختيار خبراء من شبكة الخبراء للعمل في أفرقة .وينبغي أن يُبلغ بذلك الممثل الدائم المعني،
أو المستشار الهيدرولوجي المعني ،أو رئيس المنظمة الدولية التي ينتمي إليها الخبير المعني.

6

أعاله في شبكة الخبراء.

(ج) الهيئات التوجيهية للمشاريع
يمكن لمجلس البحوث أن ينشئ مشاريع طويلة األجل وقصيرة األجل من أجل التصدي لصعوبات
علمية أو تكنو لوجية محددة وتحقيق تقدم علمي أو تكنولوجي .ويمكن أن يقترح المشاريع برنامج
بحثي واحد أو أكثر .ويقترح مجلس البحوث على المجلس التنفيذي مشاريع تحتاج إلى دعم مالي من
األعضاء ،إلقرارها.
(د)

فرق العمل
يجوز لمجلس البحوث أن ينشئ فرق عمل خالل فترة ما بين الدورتين ،للتعجيل بالعمل في مهمة محددة
عاجلة ذات أولوية عالية ال تقع ضمن مسؤولية هيئة فرعية موجودة بالفعل .ويمكن إنشاء فرق عمل
باالشتراك مع اللجنتين الفنيتين أو مع هيئات أخرى.

.7

التنسيق مع اللجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية

يخطط مجلس البحوث واللجنتان الفنيتان واالتحادات اإلقليمية أنشطة مشتركة من أجل تحسين التنبؤات
7.1
المتواصلة بنظام األرض ،وتعزيز أثر عمليات رصد نظام األرض ،وتشجيع االبتكار في مجال خدمات الطقس والمناخ
والماء والبيئة.
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التالية:

يجوز إنشاء هيئات فرعية مشتركة أو لجان دائمة أو أفرقة دراسة بنا ًء على اقتراح مجلس البحوث ولجنة
واحدة أو أكثر للعمل في مواضيع مستعرضة.

(ب) ينبغي أن يخضع إنشاء الهيئات الفرعية المشتركة ،بنا ًء على توصية رؤساء الهيئات المعنية ،لموافقة
المجلس التنفيذي.
(ج) ينبغي أن تنتخب الهيئات الفرعية المشتركة رؤساء مشاركين يمثل كل منهم الهيئة األم المتعاونة.
يجوز لمجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية اتخاذ زمام مبادرات مشتركة (أي مشاريع ،ولقاءات
7.3
إيضاحية ،ومشاريع نموذجية) من أجل تشجيع االبتكار على الصعيد اإلقليمي في مجاالت الطقس والمناخ والماء
والجوانب البيئية ذات الصلة.

الدورات

.8

تعقد دورات مجلس البحوث مرة كل عام عادة (الدورات وجها ً لوجه كل عامين) .وينبغي لرئيس مجلس
8.1
البحوث أن يحدد مواعيد الدورات وأن يقترح جدول األعمال الخاص بكل دورة.
8.2

يجوز لرئيس مجلس البحوث أن يدعو خبراء إضافيين ،حسب االقتضاء ،لحضور دورة مجلس البحوث.

مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا ،هو المكان المفترض لعقد دورات مجلس البحوث .أما إذا
8.3
أعرب أحد األعضاء عن اهتمامه باستضافة إحدى دورات مجلس البحوث ،فينبغي إرسال رسالة رسمية إلى أمانة
المنظمة ).(WMO
يُرسل إلى األطراف التي ُوجهت إليهم دعوة الحضور جدول األعمال المؤقت ومذكرة توضيحية تلخص
8.4
البنود التي ستناقش ،وذلك قبل تاريخ افتتاح الدورة بمدة  45يوما ً على األقل.
8.5

ينبغي إتاحة وثائق الدورة على وجه السرعة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة  15يوماً.

النصاب القانوني ألي اجتماع هو األغلبية البسيطة ألعضاء المجلس .ويُفضّل اتخاذ قرارات مجلس
8.6
البحوث بتوافق اآلراء .وإذا تعذر التوصل إلى توافق في اآلراء ،فيجوز التصويت وفقا ً لالئحة العامة .وتُتخذ القرارات
باألغلبية البسيطة لألصوات المؤيدة والمعارضة.
8.7

ينبغي إع داد تقارير دورات مجلس البحوث وإتاحتها لألعض اء والهيئات المعنية في أقرب وقت بعد

انتهاء الدورة.

.9

مساعدات األمانة

ينبغي أن تضطلع األمانة باألعمال اإلدارية ،بما في ذلك إعداد الوثائق واألعمال الفنية بالقدر الذي يتفق
9.1
مع وظائفها .ويكلف األمين العام خبراء علميين /فنيين من األمانة بالمشاركة بصفة استشارية في أعمال كل لجنة
توجيهية ،والقيام بالدراسات العلمية /الفنية التي قد يطلبها مجلس البحوث.
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ستُضاف في مرحلة النشر

المرفق  2للقرار
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النظام الداخلي للفريق االستشاري العلمي

عموميات

.1
1.1

القرار
1.2

10

أنشأ المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية الفريق االستشاري العلمي
).(Cg-18

)(SAP

بموجب

يُعتمد النظام الداخلي للفريق ) (SAPلتوفير ترتيبات إجرائية موحدة للفريق.

يعتمد المجلس التنفيذي هذا النظام الداخلي بموجب السلطة التي تخولها له االتفاقية والالئحة العامة
1.3
للمنظمة ) . (WMOويجوز للمجلس التنفيذي تعديله حسب االقتضاء .وفي حالة تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام
الداخلي مع أي من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة ،كانت الغلبة ألحكام االتفاقية أو الالئحة العامة.
.2

مقاصد الفريق االستشاري العلمي ونطاق عمله واختصاصاته

المقصد الرئيسي للفريق ) (SAPهو :إسداء مشورة استراتيجية استشرافية في المجاالت التي يمكن أن
2.1
يؤدي فيها التقدم التكنولوجي والعلمي الجديد إلى تطبيقات جديدة تتعلق باألنشطة األساسية للمنظمة )(WMO؛ تعزيز
مكانة المنظمة  WMOوبروزها على الصعيد العالمي كمنظمة علمية رائدة في مجاالت الطقس والمناخ والماء والعلوم
البيئية واالجتماعية ذات الصلة؛ تعزيز الرؤية العلمية ،واتجاهاتها الرافدة ،في المنظمة ) (WMOوبين أعضائها
باعتبارهم المحرك الرئيسي لالبتكار ،والفهم ،وإعداد خدمات جديدة ومحسنة للطقس والمناخ والماء والمحيطات
والخدمات البيئية ذات الصلة ،وتطوير الدراية العلمية.
ترد اختصاصات الفريق ) ،(SAPبالصيغة التي أقرها المؤتمر في قراره  ،(Cg-18) 10في مرفق هذا
2.2
النظام الداخلي.
.3

التشكيل

يتألف الفريق ) (SAPمما ال يزيد على خمسة عشر خبيراً مستقالً رائداً ومعترفا ً به دولياً ،في مجاالت
3.1
الطقس والمناخ والماء والمحيطات والعلوم البيئية واالجتماعية ذات الصلة.
يعين المجلس التنفيذي أعضاء الفريق ) ،(SAPمع مراعاة المعايير المحددة في االختصاصات ،مثل
3.2
التوازن اإلقليمي والجنساني ،وتحقيق التوازن بين تمثيل األوساط األكاديمية وهيئات البحوث والقطاع الخاص
وجماعات المستخدمين.
3.3

مدة خدمة أعضاء الفريق أربع سنوات ،مع إمكانية التجديد لفترة ثانية.

.4

الرئيس ونائب الرئيس

ينتخب الفريق ) (SAPرئيسه ونائب رئيسه من بين أعضائه .وإذا اقتُرح أكثر من مرشح واحد ،يجري
4.1
االنتخاب باألغلبية البسيطة .ويأتي انت خاب نائب الرئيس بعد انتخاب الرئيس ،وينبغي أن يتم خالل دورة الفريق .وفي
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الظروف االستثنائية التي يتعذر فيها عقد اجتماع وجها ً لوجه ،ينبغي إجراء االنتخاب بالمراسلة من خالل عملية تحددها
األمانة .ويشكل حضور أغلبية بسيطة من أعضاء الفريق النصاب القانوني ألغراض االنتخاب.
4.2

يعمل الرئيس ونائب الرئيس لفترة واحدة مدتها  4سنوات ،مع إمكانية التجديد لوالية ثانية.

4.3

ينبغي أن يراعي انتخاب الرئيس ونائب الرئيس التناوب بين المناطق والبعد الجنساني.

في غياب الرئيس ،يقوم نائب الرئيس بدور الرئيس؛ وفي غياب الرئيس ونائب الرئيس ،ينبغي ألعضاء
4.4
الفريق أن ينتخبوا من بين األعضاء الحاضرين رئيسا ً بالنيابة للدورة المعنية.

الدورات والتقارير

.5

تعقد دورات الفريق ) (SAPمرة كل عام عادة ،إما وجها ً لوجه وإما عن طريق اجتماع فيديوي .وينبغي
5.1
للرئيس ونائب الرئيس أن يحددا مواعيد الدورات وأن يقترحا جدول األعمال الخاص بكل دورة .ويُرسل إشعار مسبق
قبل  30يوما ً على األقل من كل دورة.
مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا ،هو المكان المفترض لعقد دورات الفريق ) .(SAPغير أنه إذا
5.2
أعرب أحد أعضاء الفريق عن اهتمامه باستضافة دورة ما ،فينبغي إرسال رسالة رسمية إلى األمين العام.
يعد الرئيس تقرير الدورة ويقدم تقريراً إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي.

5.3

يقدم الفريق ) (SAPإلى المؤتمر تقريراً كل أربع سنوات ،وإلى المجلس التنفيذي كل سنتين ،عن العناصر
5.4
المبتكرة التي يمكن النظر فيها لدى إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة ).(WMO

أنشطة ما بين الدورتين

.6

يواصل الفريق ) (SAPتقديم المشورة فيما بين الدورات إلى جميع الهيئات الفنية والعلمية والسياساتية في
6.1
المنظمة ) (WMOبشأن اإلنجازات الفنية والعلمية واالبتكارية ،وتقديم الدعم لألنشطة الرئيسية ،مع التركيز بشكل رئيسي
على ما يلي:
(أ)

تقديم رؤى متعمقة فيما يستجد من تقدم تكنولوجي وعلمي يفتح المجال أمام تطبيقات جديدة تتصل
باألنشطة الرئيسية للمنظمة )،(WMO

(ب) تعزيز دور المنظمة ) (WMOكمنظمة علمية رائدة وميسرة للتعاون الدولي في مجاالت الطقس والمناخ
والماء والمحيطات والعلوم البيئية واالجتماعية،
(ج) تعزيز الرؤية العلمية واالبتكار العلمي ،واتجاهاتهما الرافدة في المنظمة ) (WMOوأعضائها،
(د)

المشاركة في األنشطة التي تساعد على زيادة إبراز مكانة المنظمة ) (WMOلدى مختلف أصحاب
المصلحة على كل من المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

تنفذ أنشطة الفريق أساسا ً من خالل رسائل البريد اإللكتروني ،واالجتماعات الفيديوية ،والجلسات الجانبية
6.2
في المؤتمرات؛ وإذا لزم األمر ،يمكن النظر في عقد اجتماعات حضورية.
6.3

تقدم أمانة المنظمة ) (WMOالمساعدة إلى دورات الفريق وأنشطته.

58

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثانية والسبعين
المرفق  3للقرار

(EC-72) 12

النظام الداخلي لألفرقة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي

أحكام مشتركة
.1

عموميات

1.1

يُ عتمد هذا النظام الداخلي لتوفير ترتيبات إجرائية مكملة للنظام الداخلي للهيئات التأسيسية.

يعتمد المجلس التنفيذي هذا النظام الداخلي بموجب السلطة التي تخولها له االتفاقية والالئحة العامة
1.2
للمنظمة ) . (WMOويجوز للمجلس التنفيذي تعديله حسب االقتضاء .وفي حالة تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام
الداخلي مع أي من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة ،كانت الغلبة ألحكام االتفاقية أو الالئحة العامة.

الرئيس ونائب الرئيس

.2

دون اإلخالل باإلجراء المقرر في االختصاصات ،ينبغي اختيار أو تعيين الرئيس ونائب رئيس الفريق مع
2.1
ً
مراعاة التناوب بين المناطق ،وعلى أن يكون مفهوما أن الرئيس ونائب الرئيس يأتيان عادة من مناطق مختلفة.
عندما يرأس الفريق رئيسان مشاركان ،ينبغي اعتبار هذين الرئيسين المشاركين معادلين للرئيس ونائب
2.2
الرئيس ،مع التناوب في المهام على النحو الذي يتفق عليه الفريق.
يشغل رئيس الفريق ونائبه عادة منصبيهما لمدة تصل إلى فترتين متتاليتين ،ما لم تنص االختصاصات
2.3
على خالف ذلك.
تتمثل مهام الرئيس فيما يلي:

2.4

(أ)

رئاسة االجتماعات؛

(ب) توجيه وتنسيق أنشطة الفريق وهيئاته الفرعية فيما بين االجتماعات ،بالتشاور مع األمانة والهيئات
األخرى حسب االقتضاء؛
(ج) القيام بالواجبات المحددة التي تنص عليها قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولوائح المنظمة )(WMO؛
(د)

التحقق من أن برنامج عمل الفريق وأنشطته وتوصياته تتفق مع أحكام االتفاقية وقرارات المؤتمر
والمجلس التنفيذي ولوائح المنظمة )(WMO؛

(هـ) تقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر في دوراتهما العادية بشأن أنشطة الفريق؛
(و)

عرض آراء الفريق في دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر والهيئات األخرى التي قد يُدعى الرئيس إلى
حضورها؛

(ز)

التصرف ،باسم الفريق ،في المسائل التي تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة.

تتمثل مهام نائب الرئيس في ا لعمل نيابة عن الرئيس عند تفويضه بذلك ،أو عندما يكون الرئيس غير
2.5
متوفر لالضطالع بمهامه؛
في حالة استقالة الرئيس أو نائب الرئيس ،أو في حالة عدم تمكنهما من أداء وظائف المنصب ،ينبغي اتخاذ
2.6
ً
الترتيبات الالزمة لالستبدال في أقرب وقت ممكن ،طبقا لإلجراءات المنطبقة.
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االجتماعات

.3

الوتيرة  :يجتمع الفريق مرة واحدة في السنة عادة ،إما وجها لوجه وإما عن طريق اجتماع فيديوي.
3.1
ويستخدم الفريق الوسائط اإللكترونية بفعالية ألغراض التنسيق والتعاون.
المكان :المكان المفترض لعقد اجتماعات الفريق وجها ً لوجه هو عادة مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف،

3.2

سويسرا.
اإلخطار :ينبغي أن يرسل األمين العام إخطاراً بموعد ومكان اجتماع الفريق قبل  45يوما ً من االجتماع،
3.3
وأن يكون اإلخطار مشفوعا ً بجدول األعمال المؤقت ،وعند االقتضاء بمذكرة تفسيرية توجز البنود التي ستُطرح على
بساط النقاش.
اللغات  :يحدد األمين العام لغات العمل في دورات الفريق من بين اللغات الرسمية حسب االقتضاء،
3.4
بالتشاور مع رئيس الفريق ،مع مراعاة لغات عمل األعضاء المشاركين في الدورة.
جدول األعمال :يعد الرئيس ،بالتشاور مع األمين العام ،جدول األعمال المؤقت للدورة ،والذي يشمل في
3.5
األحوال العادية:
(أ)

تقرير الرئيس عن أنشطة الفريق؛

(ب) البنود التي يطلب المؤتمر أو المجلس التنفيذي إدراجها؛
(ج) البنود المقدمة من أعضاء الفريق أو الهيئات األخرى أو المنظمات الشريكة أو األمانة؛
(د)

استعراض حالة التوصيات الموجهة إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الهيئات األخرى؛

(هـ) برنامج العمل.
الوثائق :ينبغي إتاحة وثائق الدورة على وجه السرعة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة
3.6
ال تقل عن  15يوماً.
المحاضر :تقدم األمانة في أقرب وقت ممكن بعد كل اجتماع الفريق تقريراً موجزاً إلى الرئيس ،ويُعمم
3.7
هذا التقرير الموجز بعد موافقة الرئيس عليه على أعضاء الفريق إلقراره ،ثم نشره بواسطة األمانة.
القرارات :ينبغي تسجيل قرارات اجتماعات ا لفريق في شكل استنتاجات (عندما يتعلق األمر بالفريق ذاته)
3.8
وتوصيات متفق عليها .وهذه التوصيات (التي توجه إلى هيئات أخرى للمنظمة ) )(WMOتتطلب موافقة الهيئة المعنية
قبل تنفيذها.
يتوصل الفريق إلى االستنتاجات بتوافق اآلراء .وفي حالة عدم التوصل إلى توافق في اآلراء ،يُذكر ذلك
3.9
في التقرير ،ما لم يتفق جميع األعضاء الحاضرين على خالف ذلك.
المشاركون والمراقبون المدعوون :يجوز لرئيس الفريق أن يدعو خبراء و /أو ممثلين من المنظمات
3.10
الشريكة لحضور اجتماعات الفريق بصفة مراقبين.
.4

الهيئات الفرعية

يجوز للفريق أن ينشئ ،حسب الحاجة ،هياكل فرعية محددة المدة من أجل تنفيذ مهام محددة في أثناء فترة
4.1
ما بين الدورتين.
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يجوز للفريق خاصةً أن يسند مهاما ً محددة أو عاجلة في إطار واليته إلى مجموعات فرعية من أعضائه
4.2
َّ
منظمة في فرق عمل .ويكون لهذه الفرق نطاق عمل محدد ،وعضوية ،ونتائج متوخاة ،ومواعيد نهائية ،وقيادة مسؤولة
أمام الفريق عن إنجاز المهمة .وعند انتهاء المهمة ،ينتهي عادة عمل أفرقة العمل ولكن يجوز ،عند االقتضاء ،تمديد
واليتها ،أو إعادة تشكيلها لفترة محددة .وعند تداخل نطاق عمل فرقة العمل جزئيا ً مع نطاق عمل هيئة أخرى ،أو يكون
محل اهتمامها ،يضمن قائد الفرقة التنسيق الالزم ،بدعم من األمانة.
.5

التنسيق مع الهيئات األخرى

يكفل الفريق التنسيق بفعالية مع الهيئات األخرى ،وفقا ً لما يكلفه به المؤتمر أو المجلس التنفيذي .ويتولى
5.1
رئيس الفريق وأعضاء الفريق واألمانة هذا التنسيق من خالل التمثيل ا لمتبادل في الهيئات األخرى ،حسب الحالة،
وتقاسم المعلومات والوثائق ،والمشاورات والوسائل األخرى.
.6

مساعدات األمانة

حسبما يطلب الفريق ،ينبغي أن تضطلع األمانة باألعمال اإلدارية ،بما في ذلك إعداد الوثائق واألعمال
6.1
الفنية بالقدر الذي يتفق مع وظائفها .ويكلف األمين العام خبراء فنيين من األمانة بالمشاركة بصفة استشارية في أعمال
الفريق ،مثل الدراسات الفنية التي قد يطلبها مجلس البحوث.

أحكام تخص كل فريق على حدة
[استناد ًا إلى االختصاصات التي اعتمدتها الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي ،فإن األحكام التالية تخص
فرادى األفرقة]
فريق التنسيق المعني بالمناخ
.2

الرئيس ونائب الرئيس

كما هو منصوص عليه في القرار  - (EC-71) 4فريق تنسيق المسائل المناخية ،يرأس الفريق أحد نواب
2.1
ً
ً
رئيس المنظمة ) .(WMOويقوم رئيس المنظمة ) (WMOبتعيين رئيس الفريق ،ويجوز له أيضا أن يعين نائبا للرئيس أو
رئيسا ً مشاركا ً (رؤساء مشاركين) ،ويمكنه كذلك أن يعمل كرئيس للفريق .وينبغي اختيار أو تعيين رئيس الفريق ونائب
الرئيس مع مراعاة التناوب بين المناطق ،وعلى أن يكون مفهوما ً أن الرئيس ونائب الرئيس يأتيان عادة من مناطق مختلفة.
2.2

يشغل رئيس الفريق ونائبه عادة منصبيهما لمدة تصل إلى فترتين متتاليتين.

[]...
.4

الهيئات الفرعية

يستمر عمل اللجنة االستشارية للشركاء التابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCS PACوالتي
4.1
ً
أنشئت أصال في الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSفي إطار ا ختصاص الفريق
(القرار  - )(Cg-18) 21تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،ويشمل تشكيلها تمثيل اللجنة االستشارية )(GFCS PAC
(القرار  - )(EC-71) 4فريق تنسيق المسائل المناخية.
عضوية اآللية الحالية لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي )( (GFCSالمقرر - )(EC-68) 16
4.2
إطار وآلية قائمان على النتائج ويركزان على بلدان معينة لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSلدعم األعضاء في تقديم الخدمات على المستوى القطري ،ممثلة أيضا ً في الفريق .وفي الوقت
ذاته يُمنح الفريق نطاق عمل موسعا ً يشمل أيضا ً تقديم الخدمات للعمليات السياساتية العامة رفيعة المستوى المتعلقة
بالمناخ (القرار  - )(Cg-18) 20مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات
واتخاذ القرارات.
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يُدعي على انفراد ،تحت إشراف الفريق ،كل من اللجنة االستشارية ) ،(GFCS PACوهي آلية المنظمة
4.3
) (WMOلتقديم مساهمات في اإلطار العالمي ) ،(GFCSوممثلو األعضاء والمنظمات الدولية المشاركون في العمليات
السياساتية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCلإلبالغ عن إضفاء الطابع الرسمي على
الهيئات الفرعية في االجتماع األول للفريق.
فريق التنسيق الهيدرولوجي

الرئيس ونائب الرئيس

.2

تنص اختصاصات فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPالمعتمدة في القرار  ،(EC-71) 5على أن "يتولى
2.1
رئيس الجمعية الهيدرولوجية رئاسة فريق التنسيق الهيدرولوجي .وينتخب الفريق نائبا ً للرئيس من بين نواب رئيسي
اللجنتين الفنيتين أو أعضاء المجلس التنفيذي".
دون اإلخالل باإلجراء المقرر في االختصاصات ،ينبغي اختيار أو تعيين رئيس الفريق ونائب الرئيس مع
2.2
مراعاة التناوب بين المناطق ،وعلى أن يكون مفهوما ً أن الرئيس ونائب الرئيس يأتيان عادة من مناطق مختلفة.
[]...
في حالة استقالة الرئيس ،أو تع ذره عن االضطالع بمهام المنصب ،يعمل نائب الرئيس كرئيس بالنيابة
2.5
ً
خالل فترة ال تتجاوز الفترة المتبقية من مدة منصب الرئيس .ويكون لنائب الرئيس ،الذي يعمل رئيسا بالنيابة ،نفس
صالحيات ومهام الرئيس.
في حالة استقالة نائب الرئيس ،أو في حالة عدم تمكنه من أداء وظائف المنصب ،ينبغي اتخاذ الترتيبات
2.6
الالزمة لالستبدال في أقرب وقت ممكن ،طبقا ً لإلجراءات المنطبقة.

 2مكررا

مدة العضوية (يُعدل الترقيم الكلي فيما بعد)

 2مكرراً 7-بالنسبة إلى أعضاء الفريق المعينين بحكم مناصبهم ،تستمر عضويتهم في الفريق ) (HCPما داموا يشغلون
ذات المنصب الذي يبرر عضويتهم.
 2مكرراً 8-بالنسبة إلى ممثلي الهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOأو الشركاء الخارجيين ،فإن مدة العضوية
تحددها الهيئة المعنية التابعة للمنظمة ) (WMOأو الشريك المعني.
 2مكرراً 9-ينبغي استغالل المرونة المتبقية في عضوية الفريق لضمان تحسين التوازن الجغرافي والجنساني،
وإلشراك المنظمات الشريكة ،مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو ) ،(UNESCO-IHPوالرابطة الدولية للعلوم
الهيدرولوجية ) ،(IAHSوالشراكة العالمية للمياه ) ،(GWPولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) ،(UNECEومنظمة
األغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية
البيئية ) ،(IAHRومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ).(UNDRR
فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية
.2

الرئيس ونائب الرئيس

يرأس الفريق ) (EC-PHORSرئيسان مشاركان يُعيَّنان من بين أعضاء الفريق ،يكون واحد منهما على
2.1
ً
األقل عضوا في المجلس التنفيذي ،ويمثالن نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي على التوالي ،على النحو المحدد
في االختصاصات المرفقة بالقرار  - (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية.
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لما كان الفريق ) (EC-PHORSيرأسه رئيسان مشاركان ،فينبغي اعتبار هذين الرئيسين المشاركين
2.2
معادلين للرئيس ونائب الرئيس ،مع التناوب في المهام على النحو الذي يتفق عليه الفريق.
.4

الهيئات الفرعية

يجوز للفريق ) (EC-PHORSأن ينشئ ،حسب االقتضاء ،هياكل فرعية محددة المدة لالضطالع بمهام
4.1
محددة خالل الفترة الفاصلة بين االجتماعات ،على النحو المحدد في االختصاصات المرفقة بالقرار .(EC-71) 6
يعمل الفريق التوجيهي للمراقبة العالمي الغالف الجليدي ) (GCWتحت مسؤولية الفريق ،خالل المرحلة
4.2
قبل التشغيلية للمراقبة ) ،(GCWوفق االختصاصات المرفقة بالقرار .(EC-71) 6
فريق تطوير القدرات

 2مكررا  -العضوية (يُعدل الترقيم الكلي فيما بعد)
 2مكرراً 1-إضافة إلى الرئيس ،يتألف الفريق من اثني عشر عضواً أساسيا ً كحد أقصى ،يعمل كل منهم بصفته
الشخصية لمدة أربع سنوات.
 2مكرراً 2-يعيّن المجلس التنفيذي األعضاء العشرة األساسيين المتبقين ،استناداً إلى ترشيحات الممثلين الدائمين ،على
أساس خبرتهم المهنية في تطوير القدرات في ميادين البنى التحتية المؤسسية ،واإلجراءات ،والموارد البشرية في
مجاالت األرصاد الجوية ،وعلم المناخ ،والهيدرولوجيا ،والمسائل المؤسسية والقانونية والتعليمية والتدريبية ،على أن
يراعي ،عند النظر في أكفأ المرشحين ،ضرورة أن يكون الفريق متوازنا ً من الجوانب الفنية والجغرافية والجنسانية في
مختلف مكونات تطوير القدرات.

القرار

(EC-72) 13

النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،والقرار
 النظام الداخلي للهيئات التأسيسية ،الذي طلب إلى اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACاستعراض النظام الداخليللمجلس التنفيذي (طبعة عام  )2012وتحديثه،

(EC-71) 11

وقد نظر في التعديالت المقترحة على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،والتي أوصت بها اللجنة )،(PAC
يعتمد الن ظام الداخلي للمجلس التنفيذي بصيغته المعدلة الواردة في مرفق هذا القرار؛
يطلب إلى اللجنة ) (PACأن تبقي هذا النظام الداخلي قيد االستعراض ،وأن تقدم نسخا ً محدثة حسب االقتضاء ،بما في
ذلك ما قد يلزم من أحكام إلجراء دورات المجلس عن بعد ،وأحكام أخرى لتناول توصيات وحدة التفتيش المشتركة
) (JIUذات الصلة استناداً إلى نتائج البحث ،وطبقا ً لمعايير نظام األمم المتحدة الموحد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  – (EC-LX) 18تعديالت على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،والقرار – (EC-LXIII) 13
مالحظة:
تعديالت على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،والقرار  – (EC-64) 22عملية اختيار المراجع الخارجي ،التي لم
تعد سارية.
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مرفق القرار

(EC-72) 13

النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
طبعة

2020

مطبوع المنظمة رقم

xxxx

سجل التعديالت المدخلة على المطبوع

التاريخ
3.X.2020

الباب
كافة األقسام

الغرض من التعديل
تعديالت تحريرية؛

الجهة المقترحة
اللجنة

)(PAC

االعتماد بموجب
القرار (EC-72) 13

أرقام مواد الالئحة العامة حسب
طبعة 2019
توحيد اإلجراءات المعتمدة
والممارسات التي يتبعها المجلس
التنفيذي

المحتويات
[ ...تدرجها األمانة في مرحلة النشر]

.1

عموميات

يعتمد المجلس التنفيذي ،بموجب السلطة المخولة له في االتفاقية والالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،هذا
النظام الذي أُعد وفقا ً للمادة  3من الالئحة العامة .وإذا تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام مع أي حكم من أحكام
االتفاقية أو الالئحة العامة تكون الحجية لنصي االتفاقية والالئحة العامة.
تعني كلمة "مادة" في هذا النظام الداخلي "مادة أو حكم في الالئحة العامة للمنظمة ) ،"(WMOما لم يحدد خالف
مالحظة:
ذلك .وتُكتب أحكام الالئحة العامة المستشهد بها في هذا النظام الداخلي بحروف مائلة.

.2

إدارة الدورات

2.1

تُسيَّر أعمال الدورات وفقا ً ألحكام المواد  129-119من الالئحة العامة.

يعد رئيس المنظمة ،بالتشاور مع األمين العام طبقا ً للمواد  126و 127و 128من الالئحة العامة ،جدول
2.2
األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي.
يخطر كل عضو وكل منظمة مدعوة األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيحضرون الدورة بمقتضى
2.3
المواد  113و 114و 115من الالئحة العامة ،أو األشخاص الذين سيرافقونهم بمقتضى المادة  124من الالئحة العامة.
وينبغي إرسال هذا اإلشعار طي رسالة بتوقيع العضو أو توقيع شخص مفوض في القيام بذلك .وفي حالة صدور
اإلشعار عن منظمة دولية ،يوقع الرسالة الموظف المسؤول.
تُعقد الدورات عادة في جلسات عامة .وينبغي أن يكون األعضاء أو مناوبوهم حاضرين خالل الجلسات
2.4
العامة لضمان اكتمال نصاب األغلبية الالزم التخاذ قرارات في أي وقت.
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ينبغي مناقشة المسائل السرية في جلسات مغلقة يقتصر حضورها على أعضاء المجلس أو من يعينون
2.5
مناوبون لهم حسب األصول ،وعلى األشخاص اآلخرين الذين قد يوافق عليهم الرئيس ،وعلى موظفي األمانة الذين
يعينهم األمين العام.
2.6

يجوز إنشاء لجان للدورة للنظر بالتفصيل في وثائق محددة.

تُنشأ لجان االختيار لتقديم توصيات بشأن تع يين مراجع الحسابات الخارجي ،والمرشحين لجائزة المنظمة
2.7
الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوغيرها من جوائز المنظمة ) ،(WMOوعضوية لجنة المراجعة ) (ACالتابعة للمنظمة
) ،(WMOوالفريق االستشاري العلمي ) ،(SAPوهيئات الخبراء األخرى التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي ،عند
تطبيق إجراءات اختيار محددة.
التوصيات ذات الطبيعة االستراتيجية والسياساتية ،المقدمة من الهيئات التأسيسية والهيئات األخرى التي
2.8
ينشئها المؤتمر والمجلس التنفيذي ،تُعرض عادة على المجلس التنفيذي بعد أن تنظر فيها اللجنة ) ،(PACمشفوعة
بمشروع مقرر .والتوصيات المتعلقة بمسائل فنية ،والم قدمة من الهيئات التأسيسية والهيئات األخرى التي ينشئها المؤتمر
والمجلس التنفيذي ،تُعرض عادة بعد استعراض تحليلي تقوم به اللجنة ) ،(TCCمشفوعة بمشروع مقرر .وعادة ال
يتطلب اعتماد هذه المقررات مزيداً من المناقشة في المجلس التنفيذي ،ما لم يطلب أحد أعضاء المجلس مناقشتها.
2.9

يعين األمين العام كبار موظفي األمانة للعمل بصفة األمين في الجلسات العامة واللجان.

.3

الدعوات لحضور جلسات أو اجتماعات معينة

بموجب أحكام المادة ( 19د) من االتفاقية والمادة  125من الالئحة العامة ،ينبغي دعوة رئيسي اللجنتين
3.1
الفنيتين والمستشارين الهيدرولوجيين لرؤساء االتحادات اإلقليمية للمشاركة في دورة المجلس التنفيذي .وينبغي أيضا ً
دعوة رئيس مجلس البحوث.
رهنا ً ببنود جدول األعمال ،وبنا ًء على تقدير الرئيس ،يجوز دعوة رؤساء لجنة المراجعة ) (ACالتابعة
3.2
للمنظمة ) (WMOوالهيئات األ خرى التي ينشئها المؤتمر أو المجلس التنفيذي ،للمشاركة في الدورة.
3.3

يُشجع أعضاء المجلس على ضم مستشارين هيدرولوجيين في وفودهم.

يجوز للرئيس أن يدعو ،عن طريق األمين العام ،خبراء فرادى أو ممثلين عن المنظمات الدولية،
3.4
ً
للمشاركة بصفة مراقبين في جلسة أو اجتماع للمجلس وفقا للمادة  18من الالئحة العامة .وقبل دعوة أي خبير لم يسبق
تسميته لحضور جلسة أو اجتماع للمجلس ،يلزم الحصول على موافقة الممثل الدائم لعضو المنظمة الذي يعيش فيه
الخبير .وفي حال دعوة خبير من األمم المتحدة أو من منظمة دولية أخرى أبرمت المنظمة ) (WMOمعها ترتيبات أو
اتفاقات ،يلزم الحصول على موافقة مسبقة من المنظمة المعنية.
عمالً بالقرار  ،(Cg-XVI) 40يمكن لممثلي أعضاء المنظمة ) (WMOالمعينين رسميا ً من قبل الممثلين
3.5
الدائمين أو البعثات الدائمة في جنيف ،حضور دورات المجلس وهيئاته الفرعية ذات الصلة على نفقتهم الخاصة ،ودون
أن يكون لهم الحق في أخذ الكلمة.

.4

الوثائق والسجالت

تتاح الوثائق غير السرية (وثائق القرارات ووثائق المعلومات والعروض واليومية) من خالل الموقع
4.1
الشبكي العام للمنظمة ).(WMO
ينبغي عدم توزيع الوثائق السرية إال على أعضاء المجلس أو على مناوبيهم المعينين في حالة غيابهم.
4.2
وتو زع الوثائق السرية إما من خالل القسم المحمي بكلمة مرور على الموقع الشبكي للدورة ،وإما في مظاريف مختومة.
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تشكل الوثائق المعتمدة المنشورة على الموقع الشبكي للدورة التقرير المؤقت للدورة .ووفقا ً للمادة ( 95أ)
4.3
من الالئحة العامة ،ت ُسجل القرارات والمقررات والتوصيات المعتمدة في التقرير النهائي للدورة ،الذي تنشره األمانة بعد
نهاية الدورة .كما تُدرج وثائق المعلومات والبيانات في التقرير النهائي.
بنا ًء على طلب من الجلسة العامة ،وفقا ً للمادة ( 95ب) من الالئحة العامة ،تُعد بعد الدورة محاضر موجزة
4.4
للمناقشات المعقودة في جلسات عامة أو في جلسات مغلقة ،وتُعتمد بالمراسلة.

.5

تحديد المرشح المفضل

عندما يتعين على المجلس التنفيذي أن يختار شخصا ً من بين مرشحين اثنين أو أكثر لشغل وظيفة أو
5.1
منصب ،أو لتكريمه ،يحدد المجلس المرشح الذي يفضله من بين المرشحين باالقتراع السري ،طبقا ً لإلجراء المبين في
المادة  151من الالئحة العامة ،مع االستعاضة عن عبارة "عضو في المجلس التنفيذي" بعبارة "مندوب رئيسي
لألعضاء"  ،وعن عبارة "المجلس التنفيذي" بكلمة "المؤتمر" ،ومع إضافة النص التالي في نهاية الفقرة الفرعية (أ):
"وإذا حصل جميع المرشحين على عدد متساو من األصوات في االقتراع التفضيلي المنفصل ،استبعد أحد المرشحين
بسحب القرعة".
عندما يتعين على المجلس التنفيذي أن يختار مرشحين اثنين أو أكثر ،تطبق الطريقة نفسها مع إجراء
5.2
التعديالت التالية :يسمي كل عضو عدداً من المرشحين مساويا ً لعدد المناصب التي يراد شغلها أو حاالت التكريم التي
يراد تنفيذها ،ويتوقف اإلجراء عندما يصير عدد المرشحين الباقين مساويا ً لعدد المرشحين المراد اختيارهم؛ ويتم تعيين
أو اختيار المرشح الذي يحصل في أي مرحلة من مراحل اإلجراء على ثلثي األصوات المؤيدة والمعارضة ،وال يستمر
اإلجراء إال إذا ظلت هناك مناصب يراد شغلها أو حاالت تكريم يراد تنفيذها.

.6

تعيين أعضاء بالنيابة

أعاد المؤتمر العاشر تأكيد قرار المؤتمر التاسع بأن يظل المقصود بكلمة "يعين" الواردة في المادة  116من الالئحة
مالحظة:
العامة "ينتخب" إلى حين أن يقرر المؤتمر غير ذلك (الفقرة  10.3.2من الملخص العام للتقرير الموجز للمؤتمر العاشر).
6.1

التعيين خالل الدورة

لتعيين عضو بالنيابة خالل دورة للمجلس التنفيذي ،وفقا ً للمادة  116من الالئحة العامة ،يُعد المجلس قائمة
6.1.1
بالمرشحين المؤهلين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة ( 13ج) من االتفاقية .وتقتصر القائمة على
المرشحين المؤهلين القادمين من نفس اإلقليم الذي ينتمي إليه العضو المنتهية واليته ،والذين يقترحهم رئيس االتحاد
اإلقليمي ا لمعني ،بعد التشاور مع أعضاء اإلقليم ذاته في غضون  30يوما ً أو في أقرب وقت ممكن بعد اإلعالن عن
الوظيفة الشاغرة.
6.1.2

عندما ال يوجد سوى مرشح واحد ،يُعلن انتخاب هذا المرشح.

عندما تكتمل قائمة المرشحين ،يُختار المرشح في جلسة مغلقة وفقا ً إلجراء تحديد المرشح المفضل (انظر
6.1.3
القاعدتين الفرعيتين  5.1و ،) 5.2باستثناء أن تعيين العضو بالنيابة يكون باألغلبية البسيطة على النحو المبين في
المادة ( 47ب) من الالئحة العامة.
6.2

التعيين بالمراسلة

يجوز أيضا ً انتخاب عضو بالنيابة بالمراسلة ،وفقا ً للمادة  116من الالئحة العامة ،إذا ارتأى رئيس المنظمة
6.2.1
ذلك ضروريا ً بعد التشاور مع أعضاء المجلس التنفيذي ،وإذا شغر المنصب قبل انعقاد دورة المجلس التنفيذي التالية
بمدة  130يوما ً على األقل.
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في هذه الحالة ،تقتصر قائمة المرشحين المستوفين لشروط المادة (13ج) من االتفاقية والمادة  16من
6.2.2
الالئحة العامة ،على المرشحين المؤهلين من ذات اإلقليم الذي ينتمي إليه العضو المنتهية واليته ،والذين يقترحهم رئيس
االتحاد اإلقليمي المعني بعد التشاور مع أعضاء اإلقليم ذاته في غضون  30يوما ً من إعالن شغور المنصب.
يتحقق األمين العام من أن جميع األشخاص الذين قدمت أسماؤهم يرغبون في اعتبارهم مرشحين .ولهذا
6.2.3
ً
الغرض تُمنح فترة  20يوما ،يُعد بعدها األمين العام قائمة نهائية.
عندما ال يوجد سوى مرشح واحد ،يُعلن انتخاب هذا المرشح.

6.2.4

إذا تضمنت القائمة عدة أسماء ،ينظم اقتراع سري بالمراسلة فيما بين أعضاء المجلس التنفيذي .وتنطبق
6.2.5
في هذا الشأن أحكام المواد ( 54أ) و 56و 65من الالئحة العامة .ويُنتخب الشخص الذي يحصل على األغلبية البسيطة،
على النحو المبين في المادة ( 47ب) من الالئحة العامة ،عضواً بالنيابة في المجلس التنفيذي .وإذا لم يتم التعيين في
االقتراع األول ،يُترك األمر لدورة المجلس التنفيذي التالية للبت فيه.

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

.7

)(IMO

يمنح المجلس التنفيذي جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOكل سنة تقديراً لعمل بارز في مجال
7.1
األرصاد الجوية أو أي مجال آخر من المجاالت المشار إليها في المادة  2من االتفاقية.
يرسل األمين العام إلى جميع أعضاء المنظمة رسالة تعميمية يبلغهم فيها بقرارات المجلس التنفيذي بشأن جائزة
7.2
المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ،ويدعوهم إلى تقديم أسماء جميع الفائزين المحتملين ،مشفوعة في كل حالة ببيان من صفحة
واحدة تقريبا ً عن مؤهالت كل مرشح وجدارته .وينبغي أن ترفق بالبيان سيرة ذاتية للمرشح وقائمة بمؤلفاته المنشورة.
ينبغي أال يزيد عدد المرشحين الذين يقدمهم أي عضو لجائزة معينة عن ثالثة.

7.3

يُحتفظ عادة بأي ترشيح مقدم لجائزة معينة على قائمة المرشحين للجوائز الالحقة خالل الفترة
7.4
المالية المعنية.
أي ترشيح يرد بعد افتتاح دورة المجلس التنفيذي ،ال ينظر فيه في تلك الدورة ،ولكنه يؤخذ في االعتبار
7.5
فيما يتعلق بجميع الجوائز الالحقة خالل الفترة المالية المعنية.
تحال أسماء المرشحين التي يقدمها األعضاء إلى لجنة االختيار ،ما لم يكونوا مندرجين في أي من
7.6
الفئتين التاليتين:
(أ)

أعضاء المجلس التنفيذي الذين ال يحق لهم ،بصفتهم مصوتين ،نيل الجائزة خالل مدة عضويتهم في
المجلس التنفيذي؛

(ب) المرشحين الذين ليسوا على قيد الحياة في تاريخ ترشيحهم .بيد أنه يجوز منح الجائزة بعد الوفاة ألي
مرشح توافيه المنية في الفترة بين تاريخ ترشيحه وتاريخ منح الجائزة.
تنشأ في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي لجنة اختيار ،تتألف من أربعة من أعضاء المجلس
7.7
ً
التنفيذي ،لكي تعد ،استعدادا لدورة المجلس التالية ،قائمة تتضمن ما ال يزيد على خمسة أسماء لينظر فيها المجلس
التنفيذي الذي يجري االختيار النهائي باالقتراع السري .وتستبدل لجنة االختيار عضواً واحداً كل سنة.
توزع قائمة بأسماء المرشحين الذين تسميهم لجنة االختيار ،طي رسالة سرية على كل عضو من أعضاء
7.8
المجلس التنفيذي قبل اتخاذ القرار النهائي بمدة  24ساعة على األقل .وتكون القائمة مشفوعة ببيانات بشأن مؤهالت
ومزايا المرشحين الواردة أسماؤهم فيها .وتستنسخ هذه البيان ات بالشكل الذي ترد به من السلطات التي تقدم هذه
الترشيحات.
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7.9

يُختار الفائز بالجائزة خالل جلسة عامة مغلقة ،باستخدام إجراء تحديد المرشح المفضل (انظر القاعدة .)5

.8

عملية تعيين المراجع الخارجي

يُع ّد األمين العام طلبا ً تفصيليا ً لتقديم عروض بخصوص مراجع الحسابات الخارجي ،مع مراعاة توصية
8.1
لجنة المراجعة بشأن معايير االختيار .ويشمل طلب تقديم العروض ما يلي :إجراءات وشروط العطاءات؛ تعليمات بشأن
استكمال الوثائق الواجب تقديمها كجزء من العرض ،وبيان المتطلبات بما فيها نهج المراجعة ،والخبرة في المحاسبة
على أساس االستحقاق وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASوالسيرة الذاتية لمراجعي الحسابات،
وتكاليف المرشحين ،بما فيها تكاليف السفر والتكاليف اإلجمالية األخرى؛ وغيرها من المتطلبات .وال ينبغي تغيير
معايير االختيار المعتمدة خالل عملية االختيار .وينبغي أن تشمل شروط العطاءات متطلبات تقديم العروض والموعد
النهائي والتنويه إلى عدم قبول العروض غير المكتملة.
8.2

تستعرض اللجنة االستشارية ) (FINACطلب تقديم العروض ،ويعتمده المجلس التنفيذي.

تُوجّه الدعوات وتفاصيل طلب تقديم العروض إلى ممثلي جميع األعضاء ،الذين يحيلونها إلى مؤسساتهم
8.3
الوطنية العليا لمراجعة الحسابات بهدف تقديم اقتراحات.
بمجرد انقضاء تاريخ إقفال باب تلقي العروض الرسمية ،تلخص األمانة العروض الواردة .وتدرس لجنة
8.4
المراجعة ) (ACمدى امتثال العروض فعليا ً لمعايير االختيار.
تدرس لجنة االختيار التي أنشأها المجلس التنفيذي العروض وفقا ً لمعايير االختيار ،وتأخذ في االعتبار
8.5
توصية لجنة المراجعة ) .(ACوينبغي للجنة االختيار دعوة المرشحين لتقديم عروض شفوية وإجراء مقابلة عند
االقتضاء .ثم تعد لجنة االختيار بعد ذلك توصية مشفوعة بشروح مفصلة.
8.6

تستعرض اللجنة االستشارية ) (FINACالتوصية ،ويعتمدها المجلس التنفيذي الذي يعيّن المراجع

الخارجي.
8.7

ينشئ األمين العام عقد التوظيف الخاص بمراجعة الحسابات.

.9

عملية تعيين أعضاء لجنة المراجعة والرقابة التابعة للمنظمة

)(WMO

يعيّن المجلس التنفيذي أعضاء لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCمن خالل عملية شفافة وفقا ً للمؤهالت الفنية
9.1
الالزم توافرها في األعضاء ،على النحو المحدد في اختصاصات لجنة المراجعة والرقابة )( (AOCالقرار .)(EC-72) 17
وينبغي اتباع اإلجراء التالي ،الذي قرره المجلس ،في اختيار وتعيين أعضاء لجنة المراجعة والرقابة ):(AOC
اإلجراء

الموعد

(أ)

يستشير األمين العام أعضاء لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCالذين أنهوا فترة
واليتهم األولى للتأكد من استعدادهم للعمل لفترة والية ثانية ،وتُدرج أسماؤهم
في قائمة المرشحين ،ويُبلغوا بأن ليس مطلوبا ً منهم تقديم طلب للترشيح

جلسة لجنة المراجعة
والرقابة ) (AOCتشرين
األول /أكتوبر -تشرين
الثاني /نوفمبر

(ب)

تُنشر إعالنات الشواغر على الموقع الشبكي للمنظمة ) ،(WMOوترسل رسائل
تعميمية إلى الممثلين الدائمين (وفقا ً الختصاصات لجنة المراجعة والرقابة
) ،)(AOCويُعلن عنها من خالل شبكات األمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من
الشبكات المهنية

قبل شهرين من دورة
المجلس التنفيذي
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اإلجراء

الموعد

(ج)

الموعد النهائي للترشيح

بعد  4أسابيع من إصدار
إعالنات الشواغر

(د)

تستعرض األمانة الطلبات المقدمة فيما يتعلق بالمؤهالت والمتطلبات الدنيا،
وتعد قائمة بالمرشحين المؤهلين

قبل دورة المجلس التنفيذي

(هـ)

تقدم األمانة قائمة بالمرشحين لعضوية لجنة االختيار إلى لجنة المراجعة
والرقابة )( (AOCطي رسالة سرية) ،وتنظم اجتماعا ً لها

في بداية دورة المجلس
التنفيذي

(و)

تقدم لجنة االختيار تقريرها إلى المجلس التنفيذي (طي رسالة سرية)

خالل دورة المجلس
التنفيذي

(ز)

يقدم رئيس لجنة االختيار توصيات إلى المجلس التنفيذي بالتعيينات ،وقائمة
احتياطية إلجراء ما قد يقتضيه الحال من استبداالت الحقة خالل فترة الثالث
السنوات

خالل دورة المجلس
التنفيذي

(ح)

ينظر المجلس التنفيذي في توصية لجنة االختيار ويعين أعضاء لجنة المراجعة خالل دورة المجلس
التنفيذي
والرقابة ) ،(AOCوينشئ القائمة االحتياطية

(ط)

يبلغ رئيس المنظمة ) (WMOأعضاء لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCبتعيينهم
(إعادة تعيينهم)

بعد دورة المجلس التنفيذي

(ي)

في حالة استقالة أحد أعضاء لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCفي فترة ما بين
الدورتين ،يعين الرئيس بصفته نائبا ً عن المجلس التنفيذي بديالً من قائمة
االحتياطيين

حسب االقتضاء

.10

اإلجراءات التي يتخذها الرئيس نيابة عن المجلس التنفيذي

وفقا ً ألحكام المادة  (5) 8من الالئحة العامة ،وبنا ًء على طلب رئيس أي اتحاد إقليمي أو لجنة فنية ،يتخذ
10.1
رئيس المنظمة إجرا ًء بشأن التوصية التي اعتمدتها الهيئة المعنية في أثناء إحدى دوراتها أو بالمراسلة ،ما لم يتسن إرجاء
هذا اإلجراء إلى دورة المجلس التنفيذي التالية .ولهذا الغرض يقدم األمين العام إلى رئيس المنظمة تعليقات االتحادات
واللجان األخرى المعنية بشأن التوصية (التوصيات) وفقا ً ألحكام المادة ( 94ج) من الالئحة العامة ،حسب االقتضاء.
يحدد رئيس المنظمة تاريخ تنفيذ أي توصية معتمدة وفقا ً للمادة  (5) 8من الالئحة العامة ،مع مراعاة الفترة
10.2
الزمنية الالزمة لكي يخطر األمين العام حسب األصول األعضاء وغيرهم من األطراف المعنية بالقرار .ويبلغ األمين
العام رئيس الهيئة التي قدمت التوصية باإلجراء المتخذ بشأنها.
عندما يقرر رئيس المنظمة إجراء تبادل لآلراء قبل التصويت بالمراسلة ،يقوم األمين العام بجمع اآلراء
10.3
المعرب عنها ويحيلها إلى أعضاء المجلس التنفيذي .ويُتّبع اإلجراء نفسه في حالة تبادل اآلراء بين أعضاء المنظمة ،في
مجموعهم ،قبل إجراء تصويت .وتخصص فترة  30يوما ً لتبادل اآلراء بين أعضاء المجلس التنفيذي .وتخصص فترة
 60يوما ً لتبادل اآلراء بين أعضاء المنظمة.
بعد إجراء تصويت بالمراسلة ،يبلغ األمين العام رئيس الهيئة التي قدمت التوصية بنتائج التصويت ،كما
10.4
يبلغه بنص القرار إذا اعتُمد.
إذا قرر رئيس المنظمة عدم إجراء تصويت بالمراسلة ،وعدم اتخاذ إجراء وفقا ً ألحكام المادة  (5) 8من
10.5
الالئحة العامة ،بشأن توصية ما ،يبلغ األمين العام رئيس الهيئة التأسيسية التي قدمت التوصية بذلك ،ويتخذ الترتيبات
الالزمة لعرض التوصية على دورة المجلس التنفيذي التالية.
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وفقا ً ألحكام البندين ) (2و ) (3من المادة  8من الالئحة العامة ،والمادة  13.4من الالئحة المالية،
10.6
والمادة  12.3من النظام األساسي للموظفين ،يؤذن للرئيس باتخاذ إجراء أو قرار أو توجيه إذا لم يكن من مصلحة
المنظمة إرجاء هذا اإلجراء إلى الدورة التالية للمؤتمر أو المجلس التنفيذي.
يقدم الرئيس تقريراً إلى المجلس التنفيذي بشأن أي قرار يُتخذ نيابةً عن المجلس التنفيذي منذ دورته
10.7
السابقة لكي يتسنى للمجلس أن يؤكد هذا اإلجراء أو القرار أو التوجيه ،عند االقتضاء.

.11

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة

وفقا ً ألحكام المادة
11.1
من دورات المجلس التنفيذي.

(7) 126

من الالئحة العامة ،ينبغي استعراض قرارات المجلس السارية ،في كل دورة

ينبغي ،قدر اإلمكان ،إدماج القرارات السابقة في أي قرار الحق يُعتمد بشأن الموضوع نفسه .ومن ثم
11.2
ال يُبقى على سريان القرارات المدمجة .أما القرارات المتقادمة جزئياً ،فينبغي االستعاضة عنها بنصوص منقحة ال
تتضمن إال األجزاء المستبقاة .وعندما ال يُحدد التاريخ الذي يتوقف فيه سريان قرار ما ،يُلغى ذلك القرار في تاريخ
اختتام الدورة.
ينبغي ،بقدر ما يقتضي الحال ،إدماج مضمون قرارات المجلس التنفيذي في مطبوع مالئم من مطبوعات
11.3
المنظمة ،مثل الالئحة الفنية ،وترتيبات العمل ،والنظام الداخلي ،والئحة الموظفين ،شريطة أن يكون للمطبوع الوضع
المطلوب.
ينشئ المجلس هيئاته الفرعية بوالية محددة ومدة محدودة .كما يستعرض هيكل هذه الهيئات الفرعية
11.4
ونتائجها في كل دورة .ويج ّدد المجلس مرة واحدة خالل الفترة المالية ،بعد المؤتمر ،واليات الهيئات الفرعية أو يعدلها
أو ين هيها لضمان تنفيذ قرارات المؤتمر بأكثر الوسائل فعالية وكفاءة.
عدد التذييالت:

1

التذييل
النظام الداخلي لألفرقة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي

[تُدرج األمانة في هذه الوثيقة المرفق  3للقرار  (EC-72) 12في مرحلة النشر]

القرار

(EC-72) 14

البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلعام

2019

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المادتين  14و 15من الالئحة المالية،
وقد نظر في بيان األمين العام بشأن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر ،2019
وفي تقرير المراجع الخارجي مع التوصيات ،وتوصيات لجنة المراجعة ) (ACواللجنة االستشارية للشؤون المالية )(FINAC
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التابعتين للمنظمة

)(WMO

(انظر وثائق المعلومات )،EC-72/INF. 7(3) ،EC-72/INF. 6.1(2) ،EC-72/INF. 6.1(1

)،)EC-72/INF. 7(4
وإذ يالحظ رأي المراجعة الخالي من التحفظات بشأن البيانات المالية،
وإذ يالحظ أيضا أن األمين العام قد اتخذ إجراءات لتنفيذ  11توصية من إجمالي  13توصية للمراجع الخارجي قُدمت
خالل  ،2019وأن المراجع الخارجي قد حدد توصيات إضافية خالل عام ،2019
يعتمد البيانات المالية ال ُمراجعة للمنظمة ) (WMOلعام

2019

(انظر وثيقة المعلومات ))EC-72/INF. 6.1(1؛

يأذن بإجراء التحويالت المبينة في المرفق بين أبواب االعتمادات في ميزانية المنظمة ) (WMOللفترة المالية السابعة
عشرة ) ،(2019-2016والمطلوبة نظراً إلى النفقات الفعلية في  31كانون األول /ديسمبر ( 2019انظر أيضا ً وثيقة
المعلومات ))EC-72/INF. 6.1(3؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يحيل البيانات المالية ،مشفوعة بتقريره وتقرير المراجع الخارجي بشأنها ،إلى جميع أعضاء المنظمة )(WMO؛

)(2

اتخاذ إجراءات لمعالجة مالحظات وتوصيات المراجع الخارجي بغية تنفيذ جميع التوصيات في أقرب وقت ممكن؛

)(3

إبالغ المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في هذه المسائل؛

يالحظ مع القلق المبالغ الكبيرة من االشتراكات المقررة غير المسددة من جانب بعض األعضاء ،وكذلك الزيادة
في المبالغ غير المسددة من نهاية عام  2018إلى نهاية عام  ، 2019كما هو مبين بمزيد من التفصيل في وثيقة
المعلومات )EC-72/INF. 6.1(2؛
يالحظ مع القلق أيضا انخفاض مستوى مدفوعات االشتراكات المقررة التي تلقتها المنظمة ) (WMOمن األعضاء خالل
عام  ،2020واألثر السلبي الهام المحتمل أن يترتب على تأخر األعضاء في سداد االشتراكات المقررة ،أو على عدم
سدادها ،على برامج المنظمة ) (WMOوعملياتها؛
يحث األعضاء على سداد االشتراكات المقررة العالقة على سبيل األولوية القصوى ،وعلى بذل كل جهد ممكن لتصفية
ما عليهم في أقرب وقت ممكن؛
يطلب كذلك من األمين العام:
)(1

إعداد تقارير عن اآلثار البرنامجية والمالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ) (COVID-19على المنظمة
) ،(WMOوعن اآلثار المالية لإلصالح الجاري في المنظمة ) ،(WMOمن أجل أن تنظر فيها دورة المجلس
التنفيذي عقب االجتماع األربعين للجنة االستشارية للشؤون المالية )(FINAC؛

)(2

إعداد تقارير مالية ربع سنوية ذات صلة ،تتضمن معلومات محددة عن النفقات ،لعرضها على األعضاء.
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مرفق القرار

(EC-72) 14

التحويالت بين أبواب االعتمادات في الفترة المالية السابعة عشرة

)(2019-2016

بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية
في الفترة المالية 2019-2016
(بآالف الفرنكات السويسرية)
المبلغ المدرج في الميزانية

األصلي

التحويالت

النتائج المتوقعة

المجموع
2019-2016

النفقات* على
أساس قابل
للمقارنة

الفروق:
الميزانية
النهائية
والميزانية
الفعلية

النسبة المئوية
من إجمالي
الميزانية
المنفقة

تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات ومعلومات
وإنذارات وخدمات عالية الجودة للطقس والمناخ
والهيدرولوجيا ،وتنبؤات ومعلومات وإنذارات
وخدمات بيئية ذات صلة ،وتحسين سبل الحصول
عليها ،تلبيةً الحتياجات المستخدمين ولتمكين
القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالها في اتخاذ
القرارات.

26,588.3

544.5

27,132.8

27,132.8

100.0

-

2

تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر
الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية
ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتها المحتملة.

9,948.3

)(163.9

9,784.4

9,784.4

100.0

-

3

تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات وتنبؤات
وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء،
ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة ،لدعم
استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ
واستراتيجيات التكيف معها على وجه الخصوص.

25,838.4

4

تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم
متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ،أرضية القاعدة
وفضائية القاعدة ،وتطويرها وتنفيذها واستعمالها
إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات
الهيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية ورصدات
الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير
العالمية التي أرستها المنظمة ).(WMO

41,124.1

5

تعزيز قدرات األعضاء على المساهمة في البحوث
العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس
والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة
منها.

24,195.3

6

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي األعضاء ،وال سيما في
البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل
البلدان نمواً ،على االضطالع بوالياتها.

48,957.6

7

8

1

)(963.1

)(2,066.5

)(508.4

2,564.5

24,875.3

39,057.6

23,686.9

51,522.1

24,875.3

39,057.6

23,686.9

51,522.1

100.0

100.0

100.0

100.0

-

-

-

-

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزها
لتحسين أداء المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تقديم
الخدمات وتوضيح قيمة مساهمات المنظمة )(WMO
داخل منظومة األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ذات
الصلة ،واالتفاقيات الدولية ،واالستراتيجيات الوطنية.

19,558.4

1,460.0

21,018.4

21,018.4

100.0

-

ضمان السير الفعال لعملية صنع القرار وعمل الهيئات
التأسيسية واإلشراف على المنظمة.

70,009.6

)(867.1

69,142.5

69,142.5

100.0

-

إجمالي النفقات

266,220.0

-

266,220.0

266,220.0

100.0

-

بما فيها المبالغ الفعلية وااللتزامات وفقا ً للمعايير
المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة )(UNSAS
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التحويالت المقترحة بين أبواب االعتمادات
في الفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016
وفقا ً للمادة  4.2من الالئحة المالية للمنظمة ) ،(WMOيرجى اإلذن بالتحويالت التالية بين أبواب االعتمادات في ميزانية
المنظمة ) (WMOللفترة المالية السابعة عشرة ) ،(2019-2016مع العلم بأن التحويالت تبلغ  1.7في المائة من إجمالي الحد
األقصى للنفقات البالغ  266.2مليون فرنك سويسري ،حسبما تقرر بموجب القرار  - (Cg-XVII) 70الحد األقصى لإلنفاق
للفترة المالية السابعة عشرة ) ،(2019-2016وال تتجاوز الحد األقصى البالغ  3في المائة المنصوص عليه في المادة 4.2
من الالئحة المالية.
التحويل إلى

التحويل من

بآالف الفرنكات السويسرية)
النتيجة المتوقعة

1

النتيجة المتوقعة

2

163.9

النتيجة المتوقعة

3

963.1

النتيجة المتوقعة

4

2 066.5

النتيجة المتوقعة

5

508.4

النتيجة المتوقعة

6

2 564.5

النتيجة المتوقعة

7

1 460.0

النتيجة المتوقعة

8

المجموع الكلي

544.5

867.1
4 569.0

القرار

4 569.0

(EC-72) 15

االعتبارات المتعلقة بااللتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

)(ASHI

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-69) 69خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي ) ،(ASHIوالمقرر  - (EC-70) 60خطة لتمويل
االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIوالقرار  - (EC-71) 16اعتبارات تتعلق بااللتزام بالتأمين الصحي
بعد انتهاء الخدمة،
وإذ يالحظ صدور التقارير  ،A/70/590و ،A/71/698و A/73/662ذات الصلة بعمل الفريق العامل التابع لألمم المتحدة
) (UNWGوالمعني بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIفي األعوام  ،2015و ،2016و 2018على التوالي،
وإذ يالحظ أيضا أن تقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ) (ACABQبشأن تقارير الفريق العامل التابع
لألمم المتحدة ) (UNWGكانت قد أشارت إلى أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لتحقيق الكفاءة واحتواء التكاليف فيما يتعلق
بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIوأن نهج الدفع عند االستحقاق يظل مناسبا ً في الوقت الحالي،
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وإذ يالحظ كذلك أن مقدم الخدمات للمنظمة ) ،(WMOوهو جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة )،(UNSMIS
قد حدد ونفذ عدداً من تدابير الكفاءة واحتواء التكاليف ،التي تفيد التزام المنظمة ) (WMOبالتأمين الصحي بعد انتهاء
الخدمة )،(ASHI
وإذ يالحظ أن التكلفة الكاملة لخدمة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) (ASHIلمناصب الموظفين الممولة من
المساهمات الطوعية ،تتجاوز التكاليف المح ّملة على الرواتب ذات الصلة بهذه الوظائف ،لتمويل الحساب االحتياطي
الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة،
وإذ يالحظ مع القلق تقرير المراجع الخارجي الذي ينص على أن التزامات استحقاقات الموظفين تساهم في العجز
السنوي المستمر ،ومن ثم تؤثر سلبا ً على صحة المنظمة ) (WMOالمالية على المدى الطويل،
يوافق على اقتراح األمين العام (انظر التقرير الوارد في وثيقة المعلومات  )EC-72/INF. 6.2بإضافة نسبة  3في المائة
على تكاليف المرتبات لألنشطة الممولة من التبرعات ،اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  ،2021من أجل معالجة تمويل
االحت ياطي الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين الممولين من التبرعات؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

االستمرار في التواصل مع المنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة ،خاصة المنظمات الموجودة في جنيف
والمشتركة في جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNSMISالستبانة مزيد من تدابير الكفاءة
واحتواء التكاليف؛

)(2

مراقبة التطورات داخل منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بتمويل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء
الخدمة )(ASHI؛

)(3

إعداد تقرير يلخص النُ ُهج المتبعة في المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة لمعالجة االلتزام
بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIبما في ذلك أفضل الممارسات ذات الصلة ،من أجل أن تنظر
فيه دورة المجلس التنفيذي عقب االجتماع األربعين للجنة االستشارية للشؤون المالية ).(FINAC

القرار

(EC-72) 16

تعديل النظام األساسي للموظفين

إن المجلس التنفيذي،
وإذ يالحظ التعديالت المدخلة على المادتين ( 10اإلجراءات التأديبية) و( 11التظلمات) ،التي أقرها رئيس المنظمة باسم
المجلس التنفيذي ،وفقا ً للمادتين  (2)8و (3)8في  30نيسان /أبريل  ،2020لكي تدخل حيز النفاذ بأثر رجعي اعتباراً من
 20كانون الثاني /يناير ( 2020استلزم األمر إجراء هذه التغييرات من أجل انضمام المنظمة إلى الوالية القضائية
لمحكمة األمم المتحدة للمنازعات ومحكمة االستئناف):
المادة

10

اإلجراءات التأديبية

مراعاةً لضرورة ضمان مواءمة النظامين األساسي واإلداري لموظفي المنظمة مع النظامين األساسي واإلداري ألمانة
األمم المتحدة ،وضمان مزيد من الشفافية والفعالية في عملية التحقيق ،أُدخل عدد من التغييرات.
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أوالً ،بيان التزام واضح من جانب المنظمة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين يسيئون السلوك
ويمارسون االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي .وفي هذا الصدد ،تنص المادة  10.1من النظام األساسي للموظفين
على ما يلي:
لألمين العام أن يتخذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين يسيئون السلوك .واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي
يشكالن نوعا ً جسيما ً من سوء السلوك.
وإلى جانب ذلك ،طُبق إجراء تأديبي منقح يكفل مراعاة األصول القانونية للموظف ،وعملية عادلة وشفافة التخاذ
القرارات .وبناء على ذلك ،أُلغيت المادة  10.2المتعلقة بإنشاء جهاز إداري يشارك فيه الموظفون؛
المادة  11التظلمات
نتيجة لضرورة ضمان حيادية عملية االستئناف االبتدائية ،ونتيجة النضمام المنظمة إلى نظام العدل الداخلي في األمم
المتحدة ،أنشئت عملية منقحة للتظلمات .وبذلك ،عُدلت المادة  11.1على النحو التالي:
عمالً باالتفاق المبرم بين األمم المتحدة والمنظمة ،ينطبق النظام األساسي لمحكمة المنازعات والنظام األساسي لمحكمة
االستئناف على المنظمة ) (WMOالتي تنضم إلى نظام العدل الرسمي ذي المستويين:
(أ)

تنظر محكمة األمم المتحدة للمنازعات ،وفقا ً للشروط المنصوص عليها في نظامها األساسي وقواعدها،
في أي طلب مقدم من موظف يدعي حدوث مخالفة لشروط تعيينه أو عقد عمله ،بما في ذلك جميع اللوائح
والقواعد ذات الصلة ،وتصدر حكما ً بشأنه،

(ب) تمارس محكمة األمم المتحدة لالستئناف ،وفقا ً للشروط المنصوص عليها في نظامها األساسي وقواعدها،
اختصاصا ً استئنافيا ً في استئناف أي حكم صادر عن محكمة األمم المتحدة للمنازعات ،مقدم من أي من
الطرفين؛
وإذ يالحظ أيضا التعديالت المدخلة على النظام اإلداري للموظفين ،والتي أقرها األمين العام على النحو الوارد في وثيقة
المعلومات )،EC-72/INF. 6.3(1
ويالحظ كذلك تقرير الموارد البشرية الذي يتضمن معلومات عن حالة المالك الوظيفي الحالية وملخصا ً لألنشطة (وثيقة
المعلومات ) ،)EC-72/INF. 6.3(2وتقرير رابطة الموظفين (وثيقة المعلومات  )EC-72/INF. 6.3والنقاط المثارة فيه،
يحث األمين العام على ما يلي:
)(1

استعراض عملية إدارة أداء الموظفين ضمانا ً الستمرار المواءمة مع أفضل الممارسات المعمول بها
في األمم المتحدة؛

)(2

إجراء استقصاء للموظفين في وقت مالئم وإبالغ المجلس التنفيذي أو المؤتمر بالنتائج واإلجراءات
الالحقة؛

)(3

مواصلة تحسين مشاورات المنظمة ) (WMOمع لجنة الموظفين بشأن المسائل المتعلقة برفاه الموظفين
وإدارة شؤونهم؛

يطلب من األمين العام:
)(1

أن يقدم تقريرا ً إلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والسبعين عن التقدم المحرز في المسائل
سالفة الذكر؛
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أن يقدم تحليالً لتكاليف-فوائد التغييرات في القوة العاملة ،وما يرتبط بهذه التغييرات من آثار ،إلى الدورة
الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي؛
أن يقدم إلى اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACأي مقترح بشأن الموارد اإلدارية والبشرية تنجم
عنه آثار مالية ،عند االقتضاء؛

وإذ يشير إلى أن المجلس التنفيذي ينتظر من المنظمة أن تلتزم بكافة متطلبات المذكرات والمشاورات المنصوص عليها
في الوثائق األساسية للمنظمة ) (WMOعند السعي إلى تعديل النظام األساسي للموظفين في المستقبل ،للتأكد من إتاحة
الفرصة للدول األعضاء للمشاركة بالكامل وعلى النحو المناسب في هذه اإلجراءات في الوثائق األساسية
للمنظمة )، (WMO
يطلب من األمين العام أن يوائم التقارير التي تقدمها المنظمة ) (WMOعن الموارد البشرية مع الممارسات المتبعة في
منظومة األمم المتحدة ،وأن يواصل تقديم تقارير مماثلة سنوياً ،وأن يدرج التقارير في جدول أعمال المجلس التنفيذي
باعتبارها بنداً منتظما ً الستعراضه ومناقشته في دورات المجلس المقبلة؛
وإذ يشير إلى المادة  12.3من النظام األساسي للموظفين ،التي تنص على أن للمؤتمر أن يعدل النظام األساسي
للموظفين ،لكن بما يسمح ،إذا لم يكن من مصلحة المنظمة إرجاء تعديل ما حتى دورة المؤتمر التالية ،للمجلس التنفيذي
أن يجري هذا التعديل ،وأن يخضع أي تعديل يجريه المجلس التنفيذي لموافقة المؤتمر في دورته التالية،
وإذ يدرك عدم مالءمة المادة  1من النظام األساسي للموظفين ،وأن من المقترح تعديل أحكام المادة لمواءمة نظام
المنظمة ) (WMOمع النظام الموحد لألمم المتحدة ،وأن ،في هذا الصدد ،األحكام المنقحة المقترحة تهدف إلى تحقيق
األهداف الثالثة التالية:
)(1

تلبية االلتزامات األخالقية التي تطلبها الدول األعضاء في مجاالت من قبيل القيم األساسية وتضارب
المصالح .وترمي خاصة المادة  1المنقحة من النظام األساسي للموظفين إلى ما يلي:
’‘1

توضيح وتبسيط عملية تحديد حاالت تضارب المصالح لتجنب الحاالت التي يُشكك فيها في
موضوعية الموظف أو دوافعه؛

’‘2

االعتراف بأن للموظفين أنشطة شخصية ومصالح خارج مكان العمل .فكثير من الموظفين
ينخرطون في أنشطة خارجية نظراً إلى طبيعة المنظمة ) .(WMOغير أنه يُنتظر من الموظفين أن
يكرسوا كامل وقتهم واهتمامهم ألداء واجباتهم في المنظمة ) .(WMOولذا ،فإن الالئحة العامة
تقضي بأن يحصل الموظف على موافقة مسبقة قبل المشاركة في أي أنشطة خارجية؛

’‘3

تقديم مزيد من اإليضاح لأل حكام الحالية الخاصة بالهدايا .فقبول هدايا يمكن أن يعطي االنطباع بأن
الموظف سيحابي صاحب الهدية في قراراته الالحقة .وبشكل عام ،يُنتظر من موظفي المنظمة
) (WMOأن يرفضوا كافة الهدايا والتكريمات واألوسمة والمكافآت النقدية وغيرها ،والوجبات،
والخدمات الترفيهية وغ يرها ،أيا كان مصدرها .وثمة استثناءات من هذه القاعدة ،كأن تمنح حكومة
ما تكريما ً أو هدية غير متوقعة يمكن أن يشكل رفضها حرجا ً للمنظمة ) .(WMOوينبغي اإلبالغ
عن هذه الحاالت؛

)(2

مواءمة أحكام المنظمة ) (WMOمع أحكام المادة  10التي تنظم عملية معالجة سوء السلوك .وعلى وجه
الخصوص ،توسع المادة  1نطاق األحكام المتعلقة بالسلوك المحظور لتشمل صراحة االستغالل الجنسي
والتمييز؛

)(3

تمكين نظام العدل الداخلي من العمل بفعالية للحيلولة دون تدخل المديرين أو الموظفين اآلخرين في
العملية القانونية المنصوص عليها في المادة ،11
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يقرر تعديل النظام األساسي للموظفين ،رهنا ً بموافقة المؤتمر ،على النحو التالي:
المواد  1.1و 1.2و 1.3من النظام األساسي للموظفين:
المادة

1.1

وضع الموظفين

(أ)

أعضاء األمانة موظفون دوليون .ومسؤولياتهم ليست وطنية بل دولية بحتة .وهم إذ يقبلون التعيين
يتعهدون بالنهوض بأعباء وظائفهم وال يحدوهم في سلوكهم سوى مصلحة المنظمة وحدها؛

(ب) يقدم الموظفون البيان الخطي التالي الذي يشهد عليه األمين العام أو ممثله المأذون له:
*
ي
"أقسم (أتعهد ،أؤكد ،أعد ) رسميا ً أن أمارس بكل والء وإدراك وضمير ،أعباء الوظائف التي تسند إل ّ
كموظف مدني دولي في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وأن أنهض بهذه األعباء وال يحدوني في
سلوكي سوى مصلحة المنظمة ،وأال ألتمس أو أقبل في أداء واجباتي تعليمات من أية حكومة أو سلطة
أخرى خارج المنظمة ،وأن أتقيد على الدوام بمعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية وبمدونة
المبادئ األخالقية لموظفي المنظمة.

وأعلن وأتعهد رسميا ً أيضا ً باحترام االلتزامات الواقعة على عاتقي على النحو المبين في النظامين
األساسي واإلداري للموظفين"؛
(ج) يكفل األمين العام احترام حقوق الموظفين وواجباتهم ،على النحو المبين في اتفاقية المنظمة والنظامين
األساسي واإلداري للموظفين ،والتعليمات اإلدارية للمنظمة ،وكذلك في قرارات مؤتمر المنظمة؛
(د)

يسعى األمين العام ،عند تحديد شروط خدمة الموظفين ،إلى أن تكون ضرورة حصول الموظفين على
أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة ،هي أهم االعتبارات؛

(هـ) ينطبق النظام األساسي للموظفين على جميع الموظفين على جميع المستويات ،والمعينين بموجب النظام
اإلداري للموظفين؛

المادة

(و)

تُمنح االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة بموجب المادة  27من اتفاقية المنظمة تحقيقا ً لمصلحة
المنظمة .وال تمنح هذه االمتيازات والحصانات للموظف الذي يتمتع بها ذريعة لعدم االلتزام بالقوانين
وأنظمة الشرطة في الدولة التي يوجد فيها ،أو لعدم أداء التزاماته الخاصة .وفي أي حالة تنشأ فيها مشكلة
تتعلق بتطبيق هذه االمتيازات والحصانات ،يرفع الموظف األمر على الفور إلى األمين العام ،الذي له
وحده أن يقرر ما إذا كانت هذه االمتيازات والحصانات منطبقة أم ستُرفع وفقا ً للصكوك ذات الصلة.

1.2

الحقوق وااللتزامات األساسية للموظفين

القيم األساسية
(أ)

يلتزم الموظفون بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة ويحترمونها ،ومنها اإليمان بحقوق
اإلنسان األساسية ،وبكرامة الفرد وقدره ،وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق .وبنا ًء على ذلك ،يبدي
الموظفون االحترام لجميع الثقافات؛ ويمتنعون عن التمييز ضد أي فرد أو مجموعة من األفراد ،وعن
إساءة استغالل السلطة والصالحيات المخولة لهم؛

(ب) يلتزم الموظفون ب أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة .ويشمل مفهوم النزاهة ،على سبيل المثال ال
الحصر ،االستقامة والحياد واإلنصاف واألمانة والصدق في جميع المسائل التي تمس عملهم ووضعهم؛
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الحقوق والواجبات العامة
(ج) الموظفون خاضعون لسلطة األمين العام ولقراراته بإلحاقهم بأي نشاط من أنشطة المنظمة أو أي مهمة من
مهام ها .ويسعى األمين العام ،لدى ممارسته هذه السلطة ،إلى أن يكفل ،مع مراعاة الظروف ،اتخاذ جميع
ترتيبات السالمة واألمن الالزمة للموظفين في اضطالعهم بالمسؤوليات الموكلة إليهم؛
(د)

ال يلتمس أعضاء األمانة وال يقبلوا ،في أداء واجباتهم ،تعليمات من أية حكومة أو سلطة أخرى خارج
المنظمة؛

(هـ) عندما يقبل الموظفون التعيين ،فهم يتعهدون بالنهوض بأعباء وظائفهم وال يحدوهم في سلوكهم سوى
مصلحة المنظمة وحدها .والوالء ألهداف المنظمة ومبادئها ومقاصدها ،على النحو المبين في االتفاقية،
التزام أساسي على جميع الموظفين بحكم وضعهم كموظفين مدنيين دوليين؛
(و)

في حين أن آراء الموظفين الشخصية واقتناعاتهم ،بما في ذلك معتقداتهم السياسية والدينية ،ال يجوز
انتهاكها ،فإن على الموظفين أن يكفلوا أال تؤثر هذه اآلراء والمعتقدات تأثيراً سلبيا ً على واجباتهم الرسمية
أو على مصالح المنظمة .وعليهم أن يعملوا في جميع األوقات بطريقة تليق بوضعهم كموظفين مدنيين
دوليين ،وأن يمتنعوا عن ممارسة أي نشاط يتعارض مع حسن أدائهم لواجباتهم في المنظمة .كما يمتنع
الموظفون عن القيام بأي إجراء ،وال سيما أي نوع من التصريحات العلنية التي قد تؤثر سلبا ً على
وضعهم ،أو على نزاهتها واستقاللها وحيادها التي يقتضيها ذلك الوضع؛

(ز)

ال يستغل الموظفون مناصبهم أو معارفهم المكتسبة من وظائفهم الرسمية لتحقيق مكاسب خاصة ،مالية أو
غير مالية ،أو لتحقيق مكاسب خاصة ألي طرف ثالث ،بمن في ذلك األسرة واألصدقاء ومن يفضلونهم.
وال يستغل الموظفون مناصبهم ألسباب شخصية لإلضرار بمن ال يفضلونهم؛

(ح) يجوز للموظفين ممارسة حق التصويت ،على أن يكفلوا أن تتسق مشاركتهم في أي نشاط سياسي مع
االستقالل والحياد المطلوبين بحكم وضعهم كموظفين دوليين ،وأال تؤثر هذه المشاركة سلبا ً على
استقاللهم وحيادهم ؛
(ط) يلتزم الموظفون بأعلى درجات التكتم في جميع الشؤون المتعلقة بعملهم الرسمي .ويمتنع الموظفون عن
إبالغ أي حكومة أو كيان أو شخص أو أي مصدر آخر بأية معلومات تصل إلى علمهم بحكم وظيفتهم
الرسمية ،وهم يعلمون ،أو يُفترض أنهم يعلمون ،أن هذه المعلومات لم يُعلن عنها ،إال وفق ما يقتضي
الحال في اضطالعهم بواجباتهم ،أو بنا ًء على إذن من األمين العام .وال تنتهي هذه االلتزامات بانتهاء
خدمة الموظف؛
األوسمة أو الهدايا أو المكافآت
(ي) ال يقبل ال موظف أي تكريم أو وسام أو محاباة أو هدية أو مكافأة من أي حكومة؛
(ك) إذا كان رفض تكريم أو وسام أو خدمة أو هدية غير متوقعة من حكومة ما يسبب إحراجا ً للمنظمة ،فيجوز
للموظف أن يتسلمها باسم المنظمة ،ثم يقدم تقريراً عنها ويعهد بها إلى األمين العام ،الذي إما أن يحتفظ بها
للمنظمة وإما أن يرتب للتصرف فيها لصالح المنظمة أو لغرض خيري؛
(ل)

ال يقبل الموظف أي تكريم أو و سام أو محاباة أو هبة أو مكافأة من أي مصدر غير حكومي دون الحصول
أوالً على موافقة األمين العام؛
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تضارب المصالح
(م)

ينشأ تضارب المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصية للموظف ،نتيجة إتيان عمل أو االمتناع عن عمل،
مع أدائه لمهامه ومسؤولياته الرسمية ،أو مع قيم النزاهة واالستقالل والحياد التي يقتضيها وضعه كموظف
مدني دولي .وإذا نشأ فعالً ،أو كان من المحتمل أن ينشأ ،تضارب في المصالح ،فيبلغ الموظف رؤساءه
بذلك ،وتعمل المنظمة على تخفيف وطأته ،ويتم إيجاد حل له بما يخدم مصالح المنظمة؛

(ن) يُطلب من جميع الموظفين في الرتبة مد 1-وما فوقها أن يقوموا ،لدى تعيينهم ثم بعد ذلك على فترات
يحددها األمين العام ،بتقديم إقرارات مالية تتعلق بأنفسهم وأزواجهم ومعاليهم ،وأن يساعدوا األمين العام
على التحقق من دقة المعلومات المقدمة عندما يُ طلب منهم ذلك .وتشمل اإلقرارات المالية ما يفيد بأن
األصول المملوكة للموظفين وأزواجهم ومعاليهم وأنشطتهم االقتصادية ال تشكل تضاربا ً في المصالح مع
واجباتهم الرسمية وال مع مصالح المنظمة .وتظل هذه اإلقرارات المالية سرية وال تستعمل إال التخاذ قرارات
عمالً بالمادة ( 1.2م) من النظام األساسي للموظفين ،على النحو الذي يحدده األمين العام .ويجوز لألمين
العام أن يطالب الموظفين اآلخرين بتقديم إقرارات مالية على النحو الذي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضيه؛
العمل واألنشطة الخارجية
(س) ال ينخرط الموظفون في أي وظيفة أو عمل خارجيين إال بموافقة مسبقة من األمين العام؛
(ع) يجوز لألمين العام أن يأذن للموظفين باالنخراط في وظيفة أو عمل خارجيين ،سواء كان ذلك بأجر أو
بدون أجر ،في األحوال التالية:
’‘1

ال تتعارض الوظيفة أو العمل الخارجيان مع المهام الرسمية للموظف ،أو مع وضعه كموظف
مدني دولي؛

’‘2

إذا كانت الوظيفة أو العمل الخارجيان ال يتعارضان مع مصلحة المنظمة؛

’‘3

الو ظيفة أو العمل الخارجيان مسموح بهما بموجب القانون المحلي في مقر العمل ،أو في مكان
ممارسة الوظيفة أو العمل الخارجيين؛

استخدام الممتلكات واألصول
(ف) ال يستخدم الموظفون ممتلكات المنظمة وأصولها إال لألغراض الرسمية ،ويتوخون قدراً معقو ً
ال من
العناية عند استخدام هذه الممتلكات واألصول؛
(ص) يجب على الموظفين أن يستجيبوا استجابة كاملة لطلبات الحصول على معلومات ،المقدمة من الموظفين
وغيرهم من المسؤولين في المنظمة المأذون لهم بالتحقيق في احتمال إساءة استخدام األموال أو تبديدها أو
إساءة استعمالها.
المادة

1.3

أداء الموظفين

(أ)

الموظفون يُساءلون أمام األمين العام عن حسن أدائهم ل مهامهم .ويطلب من الموظفين أن يلتزموا بأعلى
مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة في أداء مهامهم .ويُقيَّم أداؤهم دوريا ً لضمان الوفاء بمعايير األداء
المطلوبة؛

(ب) يكون كل وقت الموظفين تحت تصرف األمين العام ألداء المهام الرسمية .ويحدد األمين العام أسبوع
العمل العادي ويحدد العطالت الرسمية لكل مقر عمل .ويجوز لألمين العام أن يضع استثناءات حسبما
تقتضيه احتياجات الخدمة ،و ُيطلب من الموظفين العمل في غير فترة الخدمة العادية عندما تقتضي
الضرورة ذلك.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار
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(EC-72) 17

اختصاصات لجنة المراجعة والرقابة وعضويتها

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-LVIII) 10اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ،والقرار  - (Cg-XV) 38لجنة مراجعة
الحسابات ،والقرار  - (EC-LXIII) 8اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات وعضويتها،
وإذ يالحظ توصيات لجنة المراجعة،
وإذ يالحظ أيضا توصيات المراجع الخارجي،
وإذ يالحظ كذلك توصيات وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة ا ألمم المتحدة في استعراضها للجان مراجعة
الحسابات والرقابة في األمم المتحدة )،(JIU/REP/2019/6
وإذ يدرك األخذ بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASباعتبارها المعايير المحاسبية المعمول بها في
المنظمة ) ،(WMOوأهميتها في تعزيز اإلدارة المالية للمنظمة )،(WMO
وقد نظر في توصية اللجنة االستشارية للسياسات،
يقرر تعديل اسم واختصاصات لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالتي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي،
على النحو الوارد في مرفق هذا القرار؛
يقرر أيضا أنه ،طبقا ً ألفضل الممارسات المعمول بها في منظومة األمم المتحدة ،ال يعمل أعضاء المجلس التنفيذي في
لجنة المراجعة والرقابة في آن واحد ،وذلك بعد انتهاء فترة عضوية آخر عضو في المجلس التنفيذي يخدم حاليا ً في لجنة
المراجعة والرقابة.
ــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-LXIII) 8الذي لم يعد سارياً.

مرفق القرار

(EC-72) 17

TERMS OF REFERENCE, MEMBERSHIP AND MODE OF OPERATION
OF THE AUDIT AND OVERSIGHT COMMITTEE
Mandate of the Audit and Oversight Committee

1.

The Audit and Oversight Committee is mandated by the Executive Council to provide objective
advice and recommendations to the Executive Council and the WMO Secretary-General on all
matters relating to financial management and reporting, systems of internal control and risk
management, audit and evaluation processes, monitoring of compliance with financial rules and
regulations and the Framework of Ethics, taking into consideration the policies and procedures
applicable to WMO and its operating environment.

)(1

The Audit and Oversight Committee shall seek to promote proper governance and high ethical
standards, as well as the adoption and use by management of best practices in risk and
financial management.
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(2)

The Audit and Oversight Committee shall be constituted as an independent advisory expert
body of the Executive Council in accordance with Regulation 27 of the WMO General
Regulations (2019 edition).

2.

Responsibilities and duties

(3)

The Audit and Oversight Committee shall discharge its mandate under these terms of reference
through the following responsibilities and duties:
(a)

Review and advise on policies significantly impacting financial management and
reporting, the internal audit and investigation function, and the evaluation functions and
the effectiveness of WMO’s systems of internal control and accountability; including its
control assurance statements and risk management and governance practices;

(b)

Review and assess the suitability of accounting and financial policies and advise on any
proposed changes to financial regulations; and assess the adequacy, reliability and
accuracy of financial statements, and review and advise the Secretary-General on the
financial statements and reports of WMO;

(c)

Review significant risks impacting WMO and advise on the adequacy, effectiveness and
development of risk management policies and processes (including cybersecurity);

(d)

Assess the strengths and weaknesses of, and consider improvements to, the internal and
external audit functions for effective oversight coverage;

(e)

Review the Internal Oversight Office (IOO) charter, strategy and work plans (including the
adequacy of coverage of major risks facing WMO such as cybersecurity, compliance and
ethics risks in the internal oversight plan); budget, staffing and other resources required
for the functioning of IOO and organizational structure;

(f)

Monitor the quality and effectiveness of internal control and governance mechanisms and
the content of assurances that underpin any Statement on Internal Control to ensure best
practices;

(g)

Review and advise on the appointment, performance evaluation and termination of the
Director of IOO;

(h)

Review and advise on the status of appointment, replacement, dismissal, terms and fees
of an External Auditor;

(i)

Review the External Auditor’s work plans and the effectiveness of the external audit
function;

(j)

Review and discuss all relevant reports and management letters including reports of
internal and external auditors on WMO’s financial statements, risk assessment reports
and other internal control reports;

(k)

Assess the adequacy of assurances received from the Internal and External Auditors in
their annual reports and opinions and highlight, as necessary, audit issues that may need
further investigation or review with due considerations to confidentiality and due process;

(l)

Review the timeliness and adequacy of the implementation by WMO management of
recommendations of the internal and external auditor and UN Joint Inspection Unit (JIU);

(m)

Review the adequacy of arrangements to prevent and detect fraud, and ensure an
appropriate anti-fraud culture;

(n)

Report on any failure by WMO management to comply with WMO regulations and the
Organization’s code of ethics and provide advice to the Executive Council on such issues,
as appropriate;

81

 – القرارات التي اعتمدتها الدورة2 التذييل
(o)

Evaluate and advise on WMO’s Code of Ethics, whistleblower policy and other ethicsrelated policies as appropriate and advise on the appointment and dismissal process of
the Ethics Officer;

(p)

Review and advise on the governance, development and management of information
technology systems that have an impact on financial management and reporting;

(q)

Carry out as appropriate periodic self-assessments relative to the Audit and Oversight
Committee’s purpose, duties and responsibilities outlined herein and also review its
constitution and terms of reference to ensure it is operating at maximum effectiveness
and recommend any changes it considers necessary to the Executive Council for
approval;

(r)

Perform any other duties consistent with the mandate as requested by the Executive
Council.

3.

Responsibility and liability of members

(4)

Members shall act in an independent, non-executive capacity while performing their advisory
role on the Committee. As such, members shall not be held personally liable for decisions taken
by the Committee acting as a whole.

(5)

The Committee has an advisory role and is not a governance body; no language or clauses in
the Terms of Reference are intended to imply otherwise.

(6)

It is not the Audit and Oversight Committee's responsibility to prepare and certify WMO's
financial statements, to guarantee the external auditor's report, or to guarantee other
disclosures by WMO. These are the fundamental responsibilities of management and the
external auditor. The Audit and Oversight Committee members are not WMO employees and do
not perform any operational functions.

4.

Audit and Oversight Committee powers and authority

(7)

The Audit and Oversight Committee has the power, authority and the responsibility to review
any activity relevant to these terms of reference including, but not necessarily limited to:
(a)

Obtain all information and/or documents it considers necessary to perform its mandate
including all internal and external audit reports;

(b)

Request information generated from WMO’s systems and require all WMO personnel to
cooperate with any request made by the Committee in performing its mandate; and

(c)

Invite specialists to supplement the Committee’s experience or knowledge on a specialist
matter;

(d)

The Committee shall separately meet with the Director of IOO, Ethics Officer and the
representatives of the External Auditor at least annually in a private session and can
consult with their respective staff as needed;

(e)

The Audit and Oversight Committee has the authority to establish their own rules and
procedures in conformity with these Terms of Reference;

(f)

The Committee can obtain independent professional advice and secure the attendance of
outside persons with relevant experience and expertise if it is considered necessary.

5.

Audit and Oversight Committee reporting

(8)

The Audit and Oversight Committee shall report annually to the Executive Council and the
Financial Advisory Committee (FINAC) and to the WMO Congress in a Congress year. The
report should:
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(a)

Confirm that the Committee has discharged its mandate and report on its work for the
year;

(b)

Comment on the assurances underpinning the Statement on Internal Control;

(c)

Comment on the financial statements and quality of financial reporting;

(d)

Outline any concerns or observations the Committee deems necessary to report to the
Executive Council, including any recommendations;

(e)

Comment on the adequacy of the Committee’s terms of reference and its effectiveness;

(f)

Comment on how IOO addressed and identified high-risk areas through its work plan and
the adequacy of its budget to carry out the said plan;

(g)

Provide its views on the annual IOO report including its statement of independence.

6.

Membership

(9)

The Audit and Oversight Committee shall consist of seven members, each of whom shall serve
in a personal capacity.

(10)

The members shall be appointed by the Executive Council on the basis of their extensive
professional expertise in financial, risk, audit, oversight, ethics, investigation and governance
matters, including a balanced mix of public and private sector experience at the senior level.
The Executive Council shall ensure that the membership as a whole has a blend of relevant
expertise, including knowledge and understanding of the operational and strategic direction of
WMO, its mandate, culture, legal framework and external environment. The Executive Council
shall take into account the need for the Audit and Oversight Committee to have an appropriate
geographical and gender balance in considering the most highly qualified candidates.

(11)

The members must be independent of WMO management and may not hold any position or
engage in any activity that might be liable to, or appear to, impair their impartiality in the
execution of their functions.

(12)

Former staff of WMO cannot be appointed to the Committee for at least five years following their
separation from the Organization.

(13)

Members shall serve for a period of three years and may be re-appointed for a further period of
three years. No individual may serve for more than six years in total.

(14)

Members shall not be remunerated by WMO for activities undertaken with respect to their
membership of the Committee. WMO shall reimburse all committee members for any travel and
subsistence costs that are necessarily incurred in relation to participation in Committee
meetings.

7.

Appointment of members

(15)

The Audit and Oversight Committee members shall be appointed by the Executive Council
through a transparent process as follows:
(a)

A vacancy announcement for Audit and Oversight Committee seats should be advertised
and made publicly available to a wide population of individuals with appropriate skills,
including financial, accounting, budgeting and audit professionals;

(b)

Qualified individuals are to submit their credentials for review to the Secretary-General.
The Secretariat shall review the qualifications, determine whether they meet the minimum
requirements needed to serve, and submit a list of candidates to the Executive Council;
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(c)

The Council shall appoint members of the Audit and Oversight Committee from the list of
candidates compiled by the Secretariat and authorize the President to fill any positions
that fall vacant during the intersessional period.

8.

Access to meetings

(16)

The meetings of the Audit and Oversight Committee shall be closed. The Chair shall normally
invite the following persons to attend sessions of the Committee, as appropriate: (a) Senior
management representatives; (b) Director of IOO; (c) Legal counsel; (d) Representatives of the
External Auditor.

(17)

The Committee shall, as required, hold in camera sessions with the Director of IOO and/or
representatives of the External Auditor and/or the Secretary-General and the Ethics Officer.

9.

Meetings

(18)

The Audit and Oversight Committee shall meet twice a year. Additional sessions of the Audit
and Oversight Committee may be convened at the request of the Executive Council or the
WMO President, or by two thirds of the Audit and Oversight Committee members, to consider
urgent matters within its mandate, some of which may be virtual meetings, either by
videoconference or telephone.
The members of the Committee shall normally be given at least ten (10) working days’ notice of
meetings.

(19)

The quorum of the Committee shall be a majority of its members.

(20)

The members should be present for meetings in person, if possible. Members may not appoint
alternates or be accompanied by advisors to meetings of the Committee.
However, with the permission of the Chair, a member may attend by videoconference or
telephone and such participation shall be taken into account for the purpose of establishing a
quorum. Such members may vote.

(21)

The Secretary-General shall ensure that the Committee has adequate Secretariat support within
the Cabinet, which shall include:
(a)

Assistance to the Chair in preparing the agenda for each meeting;

(b)

Preparation of documents for the meeting, which shall be circulated at least five working
days before the scheduled opening of the meeting;

(c)

Preparation of reports on summary conclusions and circulation of said reports to the
Chair and members of the Committee who attended the meeting within five working days
of the close of the meeting;

(d)

Assistance to the Committee in preparing Audit and Oversight Committee reports to the
Executive Council and other WMO bodies as appropriate;

(e)

Any other reasonable requests from the Committee to assist it in executing its mandate.

(22)

The Audit and Oversight Committee shall appoint a Chair and a Vice-Chair. If the Chair is not
present at a meeting, the Vice-Chair shall preside the meeting and in case s/he is absent,
members shall elect an acting Chair from among the members present.

(23)

The Committee should strive to achieve decisions on a consensus basis of all members present
as the desired option. Should there be a need, the Committee’s decisions shall be made by the
members present by voting and on the basis of a simple majority. Should the votes be equally
divided, the Chair shall have the deciding vote.
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10.

Disclosure of interest

(24)

All members of the Committee shall sign a statement of disclosure of interest. A register of
interests shall be maintained by the Secretariat to record members’ interests in general or on
specific matters. Where an actual or potential conflict of interest arises, the interest shall be
declared and shall cause the member(s) to either be excused from the discussion or abstain
from voting on the matter. In such an event, a quorum shall be required from the remaining
members.

11.

Confidentiality

(25)

All members of the Committee shall sign a statement of confidentiality. The deliberations of the
Committee and the minutes of the meetings are confidential unless otherwise decided by the
Chair. The documents and informational material circulated for the consideration of the
Committee shall be used solely for that purpose and treated as confidential.

12.

Indemnity of members

(26)

The Committee members shall be indemnified from actions taken against them as a result of
activities performed in the course of business of the Committee, as long as such activities are
performed in good faith and with due diligence.

13.

Effectiveness of the committee

(27)

The Committee shall undertake a self-assessment review of its effectiveness preferably
annually and an independent performance evaluation, periodically as appropriate. This review
should consider the views of the Audit and Oversight Committee members, the SecretaryGeneral, the IOO and External Auditors. This review should be documented in a report to the
Executive Council and should include any actions for improvement.

(28)

The Chair shall regularly interact with the WMO Secretariat and the Executive Council on the
results of the Committee deliberations as well as on forthcoming issues relevant to business, as
appropriate.

14.

Administrative matters

(29)

Financial support for participation by Audit and Oversight Committee members in meetings shall
be provided by the Organization.

(30)

The appointment of Committee members shall be confirmed by a letter from the WMO
President, which should clearly outline the basis of appointment and cover responsibilities,
conflict of interest, indemnities and reimbursement of expenses.

(31)

The Secretary-General shall arrange for new Committee members to receive an appropriate
briefing on the work of WMO.

(32)

The Secretary-General shall ensure that Audit and Oversight Committee members receive
ongoing briefings and other information on developments in the work of WMO to enable them to
be well-informed and effectively discharge the mandate of the Committee.

(33)

The Terms of Reference of the Committee must be published on the WMO website.

(34)

The Committee periodically, and at least every three years, shall review the adequacy of its
terms of reference, where appropriate recommending changes to the Executive Council for
decision.
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(EC-72) 18

استعراض القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (EC-71) 17استعراض القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي،

)(2

المادة (14ج) من االتفاقية بشأن مهام المجلس التنفيذي في النظر في القرارات واتخاذ ما يلزم بشأنها ،إذا اقتضى
األمر ،طبقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة العامة،

)(3

المادة  (7)126من الالئحة العامة ( الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،)15طبعة  ،)2019بشأن
استعراض قرارات المجلس التنفيذي والمادة  27من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (طبعة ،)2012

وإذ يأخذ في االعتبار مجموعة المقررات المتخذة في الدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي،
وقد درس قرارات ومقررات المجلس السابقة التي ال تزال سارية ،والتي ترد بالتفصيل في وثيقة المعلومات
، EC-72/INF. 8
يقرر ما يلي:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
EC-IV 2
EC-XII 6
EC-XXXIV 13
EC-XXXV 21
EC-XXXVI 6
EC-XL 4
EC-XLIV 15
EC-XLV 13
EC-XLVIII 12
EC-LVI 9, 18
EC-LVII 5
EC-LVIII 15
EC-LIX 16, 17, 19, 26
EC-LX 6
EC-LXI 4, 8, 14
EC-64 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
EC-65 12
EC-66 10, 13, 18, 22
EC-68 1, 5, 6, 12
EC-69 6, 11, 15, 17, 19
EC-70 2, 3, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38
;EC-71 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15

)(2

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى المعتمدة قبل دورته الثانية والسبعين؛
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يقرر أيضا:
)(1

اإلبقاء على سريان المقررات التالية:

EC-68: 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 40, 42, 47, 53, 56, 57, 61, 62, 64, 68,
;70, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 93
EC-69: 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 41, 43, 44, 46, 50, 52, 53,
;54, 55, 56, 57, 58, 62, 70
EC-70: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
;53, 55, 56
;EC-71: 1, 2, 3, 4, 5
)(2

عدم اإلبقاء على سريان المقررات األخرى المعتمدة قبل دورته الثانية والسبعين؛

وقد استعرض كذلك حالة تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ،وإذ يشير إلى أن معظم
اإلجراءات واألنشطة قيد التنفيذ حاليا ً ،إال أن بعضها ربما قد تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا )،(COVID-19
يطلب من األمين العام أن ينشر نص قرارات ومقررات المجلس السارية ،بما في ذلك القرارات والمقررات المدخل
عليها تصويبات ،في طبعة جديدة من قرارات ومقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم .)508
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-71) 17الذي لم يعد سارياً.

التذييل  - 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقرر

(EC-72) 1

أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر اعتماد أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي على
اإلنترنت.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :عقب سلسلة من المشاورات مع األعضاء بشأن عقد الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي ،في ظل
جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19قرر الرئيس عقد الدورة اإلنترنتية عن طريق التداول الفيديوي .وستطبق الالئحة
العامة والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،كما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة.

مرفق المقرر

(EC-72) 1

أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
.1

أحكام قانونية

يستمر تطبيق االتفاقية والالئحة العامة والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي تطبيقا ً كامالً ،رهنا ً بالنظر في أي
1.1
ممارسة إلكترونية يلزم العمل بها بصورة استثنائية لتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية ،على النحو المحدد في الجدول المرفق.
.2

التسجيل

يخطر أعضاء المجلس التنفيذي والمراقبون المدعوون وممثلو أعضاء المنظمة ) ،(WMOاألمين العام
2.1
ً
بأسماء األشخاص الذين سيشاركون في الدورة ،وفقا للممارسة المعتادة وللنظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
يسير التسجيل اإلنترنتي على غرار الممارسة المعتادة .ويقدم الموقع الشبكي للدورة الثانية والسبعين
2.2
ً
للمجلس التنفيذي مزيدا من المعلومات.
2.3

ترد في الجدول المرفق إرشادات الستبانة المشاركين في الدورات اإلنترنتية.

.3

الحضور والنصاب القانوني

حضور أعضاء المجلس التنفيذي ،والمراقبين المدعوين ،ورؤساء اللجنتين الفنيتين ،ورؤساء هيئات
3.1
المنظمة ) ،(WMOوممثلي أعضاء المنظمة ) ،(WMOيكون من خالل الدخول بشكل مؤمن على االجتماع الفيديوي.
قد يُقيد عدد المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي ،في آن واحد مع أعضاء المجلس التنفيذي،
3.2
ً
تبعا لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي.
يُتحقق من هوية أعضاء المجلس التنفيذي (أو مناوبيهم) ويسجّلون في كل جلسة من جلسات الدورة
3.3
لضمان اكتمال النصاب القانوني المحدد بثلثي أعضاء المجلس.
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الوثائق

تتاح وثائق الدورة وتدار وفق الممارسة المعتادة ،على الموقع الشبكي للدورة الثانية والسبعين للمجلس
4.1
التنفيذي .وتوزع الوثائق السرية على أعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبيهم من خالل القسم المحمي بكلمة سر على الموقع
الشبكي للدورة.
تحقيقا ً للكفاءة في مناقشة الوثائق في الدورات اإلنترنتية ،نشجع أعضاء المجلس على تقديم تعليقاتهم على
4.2
الوثائق على البريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل أسبوع من افتتاح الدورة.
ينبغي توزيع الوثائق السرية من خالل القسم المحمي بكلمة سر على الموقع الشبكي للدورة ،وفقا ً للممارسة
4.3
المعتادة .ويتلقى أعضاء المجلس التنفيذي كلمة السر عن طريق البريد اإللكتروني.
.5

المداخالت

خالل الدورة اإلنترنتية ،تتاح لألعضاء ،أو لمن ينوب عنهم /مستشاريهم الفرصة ألخذ الكلمة .وتقتصر
5.1
مدة البيانات الفردية على ثالث دقائق عادة.
ينبغي ألي عضو في المجلس يرغب في أخذ الكلمة أن يبدي رغبته في الكالم أو يثير نقطة نظام باستخدام
5.2
نظام االجتماع الفيديوي ،على النحو المبين في وثيقة المعلومات .EC-72/INF. 1
.6

تسجيل الجلسات

6.1

عمالً بالمادة

.7

صنع القرارات

95

(ج) ،تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض السجالت.

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة
7.1
موضوعية ،يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريراً إلى الجلسة العامة.
فيما يتعلق باختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) ،(IMOوعند االقتضاء عند تعيين
7.2
أع ضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي ،ينبغي تنظيم عملية التصويت في جلسات مغلقة .وتُنظم عملية التصويت اإلنترنتي
بواسطة نفس مزود الخدمة الذي يقدم أجهزة التصويت في الدورات الحضورية السابقة .وإذا تعذر عقد جلسة التصويت
اإلنترنتي لسبب ما ،يبحث المجلس التنفيذي إمكانية التصويت عن طريق المراسلة.
.8

اللجان

تجري جميع األعمال في جلسات عامة ،باستثناء أعمال لجان االختيار أو اللجان األخرى التي قد تنشأ،
8.1
وتجتمع بشكل منفصل ،من خالل منصة إنترنتية تُحدد فيما بعد .وتحدد الجلسة العامة جميع المسائل التي تناقشها اللجان.
.9

اللغات

يستمر تطبيق المادة
9.1
العمل األخرى للمجلس التنفيذي.
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من الالئحة العامة ،والتي تنص على توفير الترجمة الشفوية للمداخالت بلغات
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مذكرة توضيحية بشأن الممارسات اإللكترونية في تسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
اإلجراء

الدورة المادية

المرجع

تسجيل أعضاء
المجلس التنفيذي،
وحضورهم
واستبانتهم

يرسل أعضاء المجلس التنفيذي رسائل بشأن مشاركتهم ،ويشيرون
إلى من سيرافقونهم والصفة التي سيشاركون بها (مناوب ومستشار
(مستشارون)) .ويخطر المراقبون المدعوون وممثلو أعضاء
المنظمة ) (WMOاألمين العام بأسماء األشخاص الذين سيحضرون
الدورة.

المادة  124من
الالئحة
19
العامة  ،المادة

وإضافة إلى ذلك ،يتم التسجيل اإلنترنتي من خالل نظام التسجيل
في االجتماعات ).(ERS
توضع لوحة واحدة باسم كل عضو في المجلس التنفيذي ،بغض
النظر عن حجم الوفد.
عدد المشاركين الحاضرين في االجتماعات في آن واحد محدد
بقدرة القاعة  .Obasiوإذا تبين أن قاعة االجتماع غير كافية
الستيعاب جميع أعضاء المجلس التنفيذي ،ومناوبيهم ،ومستشاريهم،
والرؤساء المدعوين ،والرؤساء ،والخبراء ،والمراقبين ،وموظفي
األمانة ،فإن األمانة تتخذ الترتيبات للبث الفيديوي في قاعة أخرى.

19
20

(2.3) 3

القرار

مطابق

20

40

)(Cg-XVI

المادة

الدورة اإلنترنتية

)(3.5

تحدد األمانة أسلوب تسمية معينا ً لتيسير استبانة أعضاء المجلس التنفيذي
واألطراف المرافقة لهم على اإلنترنت ،يتضمن:
•
•
•
•

اسم عائلة العضو
اسم عائلة العضو  -اسم عائلة المناوب
اسم عائلة العضو  -اسم عائلة المستشار (أسماء عائالت المستشارين)
رؤساء االتحادات اإلقليمية (الثاني ،...،السادس) الذين هم أعضاء في
المجلس التنفيذي بحكم منصبهم.

وقد يُقيد عد د المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي ،في آن واحد مع
أعضاء المجلس التنفيذي ،تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي (من
المتوقع  300وصلة للدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي) .ويحدد موظف
المؤتمرات (مدير النظام) العدد األمثل للوصالت وقدرة النظام.

الالئحة العامة ،الوثيقة األساسية طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم )15
النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،رقم المادة في طبعة ( 2012الرقم في طبعة  2020التي يُنتظر أن تقره الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي)
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اإلجراء

النصاب القانوني

المداخالت وتقديم
التعليقات الخطية

تسجيل الجلسات

21

الدورة المادية

الدورة اإلنترنتية

المرجع

تأكيد وجود أعضاء المجلس التنفيذي ،أو مناوبيهم المعينين حسب
األصول ،في القاعة من خالل بطاقات الحضور .ويجري التحقق
من النصاب القانوني المحدد بثلثي أعضاء المجلس التنفيذي في
بداية الدورة ،ويُؤ َّكد في كل جلسة عامة.

المادة
المادة )(2.4

يؤكد الحضور اإلنترنتي استناداً إلى الوصالت النشطة .ويتحقق النصاب
القانوني المحدد بثلثي أعضاء المجلس التنفيذي ( 25في حالة الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي) في بداية الدورة ،ويُؤ َّكد في كل جلسة عامة.

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة ما وفقا ً للمادة  17من
االتفاقية ،تحال القرارات المعتمدة بأغلبية ثلثي األعضاء
الحاضرين ،بالمراسلة إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
وال يعتبر أي قرار من هذا النوع قراراً للمجلس التنفيذي إال إذا
وافق عليه ثلثا األصوات المؤيدة والمعارضة المدلى بها خالل ستين
يوما ً من إرساله إلى األعضاء ،شريطة مشاركة أكثر من نصف
أعضاء المجلس التنفيذي في التصويت.

المادة  129من
الالئحة العامة

إذ تعذر اكتمال النصاب القانوني ،مثالً بسبب مشاكل في إمكانية االتصال
اإلنترنتي ،يمكن:
’ ‘1تعليق االجتماع حتى يتم استعادة االتصال ،شريطة أن يكون هذا خالل
ساعات العمل المتفق عليها للدورة،
’ ‘2تأجيل االجتماع حتى يوم العمل التالي،
’ ‘3استمرار االجتماع مع األعضاء الحاضرين واعتماد القرار الحقا ً عن طريق
المراسلة.

طلب الكلمة برفع اللوحة التي عليها االسم.

المادة  124من
الالئحة العامة

اإلعراب عن الرغبة في الكالم باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،كما هو مبين
في وثيقة المعلومات .EC-72/INF. 1

17

21

تكون مداخلة أعضاء المجلس التنفيذي (أو مناوبيهم /مستشاريهم
نيابة عنهم) أوالً ،يليهم المراقبون .وتقتصر مدة البيانات الفردية
على ثالث دقائق عادة.

مطابق

تقديم تعليقات خطية على الوثائق بعد المداخلة على العنوان:
.plenary@wmo.int

نظراً إلى الوقت المحدود للدورات اإلنترنتية ،وتحقيقا ً للكفاءة في المناقشات
خالل االجتماع ،نشجع أعضاء المجلس التنفيذي على تقديم تعليقاتهم على الوثائق
على البريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك
قبل أسبوع من افتتاح الدورة.

تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض
السجالت.

اتفاقية المنظمة ) ،(WMOالوثائق األساسية ،طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم )15

المادة ( 95ج)
من الالئحة
العامة

مطابق
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اإلجراء

الدورة المادية

الدورة اإلنترنتية

المرجع

تسيير األعمال
خالل الجلسات
(أي نقاط النظام
واالقتراحات
والتعديالت)

يجوز ألي عضو في المجلس التنفيذي إثارة نقطة نظام من القاعة
عن طريق إجراء محدد .ويتعامل الرئيس على الفور مع نقطة
النظام وفقا ً للوائح.

المادة  79من
الالئحة العامة

يجوز ألي عضو في المجلس التنفيذي إثارة نقطة نظام عن طريق وظيفة
الدردشة فيكتب "نقطة نظام" .ويتعامل الرئيس على الفور مع نقطة النظام
وفقا ً للوائح.

صنع القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق اآلراء.
وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة موضوعية ،يجوز
للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريراً
إلى الجلسة العامة.

المادة ( 16أ)

مطابق

يُنتخب عادة األعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي بتوافق اآلراء
تعيين أعضاء
بالنيابة في المجلس على المستوى اإلقليمي ،من خالل ترشيح يقدمه رئيس االتحاد
اإلقليمي المعني ،ويُعلن عنه من القاعة .وإذا لم يتم التوصل إلى
التنفيذي
يصوت جميع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة
توافق في اآلراء،
ّ
باستخدام إجراء اإلشارة إلى األفضلية (انظر أدناه).

المادة

(6.1) 15

مطابق
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الدورة المادية

التصويت في جلسة فيما يتعلق باختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
) ،(IMOوإذا اقتضى األمر تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس
مغلقة
ُ
التنفيذي ،تنظم عملية التصويت في جلسات مغلقة باستخدام إجراء
اإلشارة إلى األفضلية.

اللغات

المرجع
المادة
المادة (7.2) 18

(5.1) 14

الدورة اإلنترنتية
مطابق .يؤكد الحضور اإلنترنتي ألعضاء المجلس التنفيذي أو منابيهم استناداً
إلى الوصالت النشطة.

أعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبوهم المعينون حسب األصول هم
وحدهم الذين يشاركون في االجتماعات المغلقة .ويُحدد النصاب
القانوني بثلثي األعضاء الحاضرين.

مطابق

ويُوزع التقرير السري للجنة االختيار من خالل القسم المحمي
بكلمة السر على الموقع الشبكي للدورة .ويتلقى أعضاء المجلس
التنفيذي كلمات السر في أظرف مختومة عند التسجيل.

مطابق .ويُوزع التقرير السري للجنة االختيار من خالل القسم المحمي بكلمة
السر على الموقع الشبكي للدورة .ويتلقى أعضاء المجلس التنفيذي كلمة السر
عن طريق البريد اإللكتروني.

التصويت يجري من خالل إجراء اإلشارة إلى األفضلية باستخدام
أجهزة التصويت.

التصويت اإلنترنتي يجري من خالل إجراء اإلشارة إلى األفضلية .وتتاح عملية
التصويت اإلنترنتي بواسطة نفس مزود الخدمة الذي يوفر أجهزة التصويت،
وترد تفاصيل العملية في وثيقة المعلومات ) .EC-72/INF. 5.1(2وإذا تعذر لسبب
ما تنظيم جلسة التصويت اإلنترنتي ،يبحث المجلس التنفيذي إمكانية التصويت
بالمراسلة.

توفر الترجمة الفورية للمداخالت بلغات عمل المجلس التنفيذي
األخرى .ويختار المشاركون اللغة التي يرغبونها من الجهاز
الموجود في مقاعدهم.

المادة  97من
الالئحة العامة

مطابق .بوسع المشاركين اختيار اللغة المنشودة من القائمة اإلنترنتية.
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اإلجراء
استبانة المراقبين
وممثلي األعضاء

الدورة المادية
ينبغي تسجيل ممثلي المراقبين (المنظمات الدولية المدعوة) والدول
غير األعضاء وممثلي األعضاء (الذين يعينهم رسميا ً الممثلون
الدائمون أو البعثات الدائمة في جنيف) ،من خالل نظام التسجيل في
االجتماعات ) .(ERSوتشير شارة المراقب إلى المنظمة التي ينتمي
إليها .وتشير شارة ممثل العضو إلى الدولة أو اإلقليم العضو.

المرجع
القرار

40

)(Cg-XVI

المادة

)(3.5

الدورة اإلنترنتية
تحدد األمانة أسلوب تسمية معينا ً لتيسير تحديد هوية أعضاء المجلس التنفيذي
واألطراف المرافقة لهم على اإلنترنت ،يتضمن:
•
•
•

اسم المنظمة ( ... ،2 ،1حال وجود عدة ممثلين)
اسم الدولة أو اإلقليم العضو ( ... ،2 ،1حال وجود عدة ممثلين)
اسم الدولة غير العضو ( ... ،2 ،1حال وجود عدة ممثلين)

وتخصص صفوف في قاعات االجتماعات توضع عليها لوحة االسم
مكتوب عليها "( "Representatives of Membersممثلو
األعضاء) ،إن أمكن .وإذا تبين أن قاعات االجتماعات غير كافية
الستيعاب ممثلي األعضاء ،إلى جانب المشاركين الرسميين
والمراقبين وأعضاء األمانة ،تتخذ األمانة الترتيبات لبث جلسات
المجلس التنفيذي في قاعة أخرى عن طريق الفيديو ،شريطة أن
يكون االجتماع معقوداً في مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف.

وقد يُقيد عدد المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي ،في آن واحد مع
أعضاء المجلس التنفيذي ،تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي.

ال يحق لممثلي األعضاء أخذ الكلمة.

لن يتمكن ممثلو األعضاء من أخذ الكلمة.

تُحدد صفة رؤساء اللجنتين الفنيتين ورؤساء الهيئات ذات الصلة
استبانة رؤساء
المدعوين لحضور دورة المجلس التنفيذي ،على شاراتهم ولوحات
اللجنتين الفنيتين،
األسماء .أما الخبراء المدعوون اآلخرون والمستشارون
والرؤساء،
والخبراء المدعوين الهيدرولوجيون اإلقليميون ،فال تُحدد هويتهم إال على شاراتهم.
اآلخرين

سيُحدد أسلوب تسمية معين ،يتضمن:
• رئيس لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMورئيس لجنة الخدمات )،(SERCOM
• رئيس الهيئة باالسم المختصر (رئيس فريق التنسيق الهيدرولوجي ))(C/HCP
• المستشار الهيدرولوجي لالتحاد اإلقليمي األول (الثاني ،... ،السادس)
اسم عائلة الخبير
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(EC-72) 2

النظر في التقارير
إن المجلس التنفيذي:
)(1

أحاط علما ً بتقارير رئيس المنظمة ) ،(WMOورؤساء االتحادات اإلقليمية ،واألمين العام ،التي تسلط الضوء على
التقدم المحرز في أنشطة المنظمة ) (WMOوهيئاتها التأسيسية واألمانة منذ الدورة األخيرة للمجلس؛
أحاط علما ً أيضا ً بالقرارات التي اتخذها الرئيس نيابة عن المجلس منذ دورته األخيرة ،بموجب أحكام المادة
من الالئحة العامة والمادة  12.3من النظام األساسي للموظفين ( الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع
المنظمة رقم )15؛

)(2

8

)(3

تناول تقارير رئيسي اللجنتين الفنيتين ورئيس مجلس البحوث ) (RBفي إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة؛

)(4

أحاط علما ً بما ورد في تقرير الفريق االستشاري العلمي ) (SAPبأن هناك تداخالً محتمالً بين أدوار الفريق
) (SAPومجلس البحوث ) (RBوبالتالي طلب ما يلي:
(أ)

مواءمة عمل الفريق ) (SAPمع عمل مجلس البحوث وجعله متسقا ً مع اختصاصاته؛

(ب) تقديم تقرير عن هذا العمل إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي؛
(ج) أن يتجاوز الفريق ) (SAPالرؤية والتخطيط االستراتيجي الحاليين للمنظمة ) (WMOفي إعداد توصياته
إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
)(5

نظر في توصيات اجتماعات الهيئات األخرى التي أنشأها المؤتمر والمجلس التنفيذي ،ومن بينها اللجنة
االستشارية للسياسات ) (PACولجنة التنسيق الفني ) ،(TCCفي إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة؛

)(6

سلط الضوء على األدوار المختلفة لهيئات المنظمة ) - (WMOالحكومية الدولية وغير الحكومية الدولية – وعلى
أهمية تنسيقها من خالل تبادل المعلومات والتعاون لدعم المجلس بشكل أفضل في اتخاذ قراراته بشأن المسائل
االستراتيجية؛

)(7

أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئات المنظمة ) (WMOالمختلفة ،تحت قيادة الموظفين المعنيين وبدعم من
األمانة ،لتنفيذ برامج عملها رغم اآلثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد )(COVID-19؛

)(8

أحاط علما ً بأن التقارير ستدرج في التقرير النهائي للدورة.

المقرر

(EC-72) 3

الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام

2021

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

عقد الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في الفترة من  31أيار /مايو إلى  4حزيران /يونيو
في جنيف ،رهنا ً بتطور جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19بغية المحافظة قدر اإلمكان على ممارسة
االجتماع وجها ً لوجه في المؤتمر،

2021
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)(2

أن يكون جدول األعمال المؤقت للدورة على النحو الوارد في المرفق ،1

)(3

توجيه دعوات لحضور المؤتمر إلى األمم المتحدة وإلى المنظمات الدولية والبلدان غير األعضاء الوارد ذكرها
في المرفق ،2

)(4

)(5

عقد الجمعية الهيدرولوجية (المادة  26من الالئحة العامة) ( الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع
مواز ،ودعوة أعضاء المنظمة إلى أن يضموا إلى وفودهم الوطنية المستشارين
المنظمة رقم  ))15كاجتماع
ٍ
الهيدرولوجيين ألعضاء المنظمة (طبقا ً للمادة ( 5ب) من الالئحة العامة) وممثلين آخرين من المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا أو الهيئات الهيدرولوجية الوطنية األخرى ،حسبما يحدد أعضاء المنظمة.
أن يعهد إلى الرئيس واألمين العام بإعداد برنامج المؤتمر بالتفصيل وعقد اللقاءات رفيعة المستوى واتخاذ
الترتيبات الالزمة للمؤتمر.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار  - (Cg-18) 2الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية الثامنة عشرة )،(2023-2020
القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية،
القرار  - (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،
القرار  - (Cg-18) 21تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
القرار  - (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه،
القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،
القرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها،
القرار  (Cg-18) 89الدورة االستثنائية للمؤتمر في .2021

المرفق  1للمقرر

(EC-72) 3

جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية للمؤتمر لعام
.1

جدول األعمال وتنظيم الدورة

.2

تقييم إصالح المنظمة ) (WMOوالتوجهات األخرى

2.1

حالة اإلصالح – أوجه التقدم وآثار جائحة فيروس كورونا

2.2

تعزيز آليات العمل اإلقليمية

2.3

انتخاب نائب رئيس لجنة الخدمات

)(COVID-19

2021
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.3

دعم المنظمة

3.1

الهيدرولوجيا في القرن الحادي والعشرين – استراتيجية المنظمة ) (WMOوخطة عملها

)(WMO

لجدول األعمال العالمي للمياه

3.2

التحالف المعني بالمياه والمناخ لتسريع تنفيذ الهدف

.4

سياسات وممارسات تبادل بيانات نظام األرض

4.1

تعزيز الوصول إلى البيانات وتبادلها ألغراض مراقبة نظام األرض والتنبؤ به – نتائج مؤتمر البيانات
التابع للمنظمة )(WMO

4.2

نحو سياسات وممارسات موحدة للمنظمة ) (WMOبشأن البيانات – نتائج االستعراض الشامل وقرار
جديدة بشأن البيانات

4.3

استجابة المنظمة ) (WMOلألزمات العالمية – ضمان استمرارية الرصدات والعمليات والخدمات األساسية

6

من أهداف التنمية المستدامة

[استناد ًا إلى تجربة فيروس كورونا المستجد ) ،(COVID-19تعزيز إعداد خطط وطنية وإقليمية لحاالت
الطوارئ لدعم العمليات والخدمات األساسية]

.5

تعديالت على الالئحة الفنية للمنظمة

.6

اختتام الدورة

)(WMO

المرفق  2للمقرر

(EC-72) 3

قائمة المنظمات الدولية التي ست ُدعى لحضور
الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام 2021

المنظمات الداخلة في منظومة األمم المتحدة

22

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )(ESCWA
اللجنة االقتصادية ألفريقيا )(UNECA
اللجنة االقتصادية ألوروبا )(UNECE
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )(ECLAC
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة* )(FAO
لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات* )(IOC/UNESCO
الوكالة الدولية للطاقة الذرية* )(IAEA
منظمة الطيران المدني الدولي* )(ICAO
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية* )(IFAD
منظمة العمل الدولية )(ILO
)(ESCAP

22

تنص المادة  104من الالئحة العامة (طبعة  )2019على إرسال دعوة إلى األمم المتحدة .أما المنظمات الداخلة في منظومة
األمم المتحدة والتي توجد أمامها عالمة نجمية (*) فهي مرتبطة بالمنظمة ) (WMOباتفاق أو بترتيب عمل ينص على التمثيل
المتبادل ،ومن ثم توجه إليها عادة الدعوة لحضور المؤتمر.
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الدولية* )(IMO

المنظمة البحرية
صندوق النقد الدولي )(IMF
المنظمة الدولية للهجرة )(IOM
االتحاد الدولي لالتصاالت* )(ITU
وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة )(JIU
مفوضية األمم المتحدة ال سامية لحقوق اإلنسان )(OHCHR
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )(UNHCR
منظمة األمم المتحدة للطفولة )(UNICEF
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )(UNCTAD
اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي )(UNCBD
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )(UNESCO
برنامج األمم المتحدة للبيئة* )(UNEP
أمانة* اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )(UNIDO
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )(UNITAR
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )(UNDRR
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )(UN OCHA
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )(UNODC
صندوق األمم المتحدة للسكان )(UNFPA
جامعة األمم المتحدة )(UNU
األمم المتحدة* )(UN
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )(UN Women
االتحاد البريدي العالمي* )(UPU
*
البنك الدولي
برنامج األغذية العالمي )(WFP
منظمة الصحة العالمية* )(WHO
المنظمة العالمية للملكية الفكرية )(WIPO
منظمة السياحة العالمية* )(UNWTO
منظمة التجارة العالمية )(WTO

المنظمات التي يربطها بالمنظمة

)(WMO

اتفاق أو ترتيب عمل ينص على التمثيل

مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية
االتحاد األفريقي )(AU
الوكالة المعنية بسالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر )(ASECNA
المركز العربي لدراسة المناطق القاحلة واألراضي الجافة )(ACSAD
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )(ALECSO
المنظمة العربية للتنمية الزراعية )(AOAD
جمعية الموظفين المدنيين الدوليين الناطقين باللغة الفرنسية )(AFFOI
رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEI
)(ICTP
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اتحاد خدمات األرصاد الجوية من القطاع الخاص
لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق (لجنة هلسنكي)
المنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية )(CMO
الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا )(CEMAC
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )(CTBTO
مجلس التعاون لدول الخليج العربية )(GCC
لجنة الدانوب
جماعة شرق أفريقيا )(EAC
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF
المفوضية األوروبية )(EC
جماعة المصالح االقتصادية التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في أوروبا )(ECOMET
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
المنظمة األوروبية للبحوث النووية )(CERN
المنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد الجوية )(EUMETSAT
وكالة الفضاء األوروبية )(ESA
الصندوق األخضر للمناخ )(GCF
لجنة المحيط الهندي )(IOC
المجلس الحكومي الدولي لألرصاد الجوية الهيدرولوجية التابع لكومنولث الدول المستقلة )(ICHCIS
الرابطة الدولية للنقل الجوي )(IATA
الرابطة الدولية للمناخ الحضري )(IAUC
اللجنة الدولية لألوزان والمقاييس )(CIPM
المجلس الدولي للبحوث واالبتكار في المباني والتشييد )(CIB
المجلس الدولي الستكشاف البحار )(ICES
الوكالة الدولية للطاقة )(IEA
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )(IFRC
المنظمة الهيدروغرافية الدولية )(IHO
المعهد الدولي لتحليل األنظمة التطبيقية )(IIASA
المنظمة الدولية لالتصاالت البحرية بواسطة السواتل )(IMSO
المعهد الدولي للمحيط )(IOI
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )(ISO
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )(IRENA
المركز الدولي للسيزمولوجيا )(ISC
المجلس الدولي للعلوم )(ISC
المرفق الدولي للبيئة الفضائية )(ISES
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )(IUCN
االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء )(IUGG
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة )(ISESCO
لجنة حوض بحيرة تشاد )(LCBC
جامعة الدول العربية )(LAS
سلطة حوض النيجر )(NBA
االتحاد الجيوفضائي المفتوح )(OGC
المنظمة الدولية للفرنكوفونية )(OIF
)(PRIMET

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
جماعة المحيط الهادئ
الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط )(PAM
اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف في منطقة الساحل
الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل )(PJTC
اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ )(CPPS
أمانة االتحاد من أجل المتوسط )(UfMS
برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ )(SPREP
منظمة المزارعين العالمية )(WFO
االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية )(WFEO
المنظمة العالمية لصحة الحيوان )(OIE
)(SPC

المنظمات التي تتمتع بوضع استشاري
تمنح الصفة االستشارية أي منظمة دولية غير حكومية الحق في أن يمثلها مراقب دون أن يكون له حق التصويت في
دورات الهيئات التأسيسية طبقا ً للمادة ( 26ب) من االتفاقية وللقرار .(EC-IV) 2
الرابطة الدولية لألرصاد الجوية المذاعة )(IABM
الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز )(OGP
االتحاد الدولي للمالحة الفلكية )(IAF
االتحاد الفلكي الدولي )(IAU
اللجنة الدولية للري والصرف )(ICID
االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية )(IFALPA
المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية )(IFMS
اللجنة الدولية لالسلكي البحري )(CIRM
الجمعية الدولية لألرصاد الجوية الحيوية )(ISB
الجمعية الدولية لعلوم التربة )(ISSS
االتحاد الدولي لعلوم الالسلكي )(IURS
فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيز )(ETC Group
مجلس الطاقة العالمي )(WEC
االتحاد العالمي لرابطات األمم المتحدة )(WFUNA

منظمات أخرى
المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
بنك التنمية األفريقي )(AfDB
بنك التنمية اآلسيوي )(ADB
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث )(ADRC
رابطة أمم جنوب شرق آسيا )(ASEAN
مجلس المنطقة القطبية الشمالية )(ACS
اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض )(CEOS
المركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو )(CIIFEN
السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي )(COMESA
اللجنة اإلقليمية للموارد المائية لبرزخ أمريكا الوسطى )(CRRH
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )(CEEAC
فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية )(CGMS
مجلس أوروبا )(COE

)(ACMAD

99

100

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثانية والسبعين

منظمة التعاون االقتصادي
منظمة حماية النباتات في أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط )(EPP
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير )(EBRD
هيئة التعاون األوروبي في مجال البحوث العلمية والفنية )(COST
الجمعية األوروبية لألرصاد الجوية )(EMS
الشراكة العالمية للمياه )(GWP
الفريق المعني برصد األرض )(GEO
مصرف التنمية للبلدان األمريكية )(IADB
المنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية )(IEDRO
معهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة )(IICA
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )(IGAD
الغرفة الدولية للنقل البحري )(ICS
اللجنة الدولية لهيدرولوجيا حوض نهر الراين )(CHR
المجلس الدولي لرابطات مالك الطائرات والطيارين )(IAOPA
المعهد الدولي لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة )(ICRISAT
المعهد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ والمجتمع )(lRl
منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة )(OLADE
منظمة الدول األمريكية )(OAS
أمانة معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية )(ATCM
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )(SADC
المعهد الدولي لبحوث األرز )(IRRI
المنظمة العالمية لتعليم علوم الفضاء )(WAEO
المجلس العالمي للمياه )(WWC
)(ECO

الدعوات الموجهة بموجب القرار

(Cg-VII) 39

دولة فلسطين

الدعوات الموجهة إلى البلدان غير األعضاء في المنظمة
وفقا ً للمادة  19من الالئحة العامة ،تدعى البلدان التالية التي ليست أعضاء في المنظمة ) (WMOولكنها أعضاء في األمم
المتحدة أو منحتها األمم المتحدة صفة مراقب والتي لديها مرافق لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،إلى
حضور المؤتمر بصفة مراقب.
غينيا االستوائية
غرينادا
الكرسي الرسولي
ليختنشتاين
جزر مارشال
باالو
سان مارينو
سانت كيتس ونيفس
سانت فنسنت وجزر غرينادين
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المقرر

(EC-72) 4

متابعة أعمال فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية

)(CBR

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يعرب عن تقديره الكبير لرئيس وأعضاء فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية ) (CBRلتعاونهم
ومساهماتهم ،وتوجيههم في إعداد إصالح الحوكمة وتنفيذه؛

)(2

أن يطلب إلى اللجنة اال ستشارية للسياسات ) (PACما يلي( :أ) إعداد خطة لتقييم إصالح الهيئات التأسيسية
للمنظمة ) (WMOومتابعتها خالل الفترة المالية الثامنة عشرة ،وعرضها على الدورة الثالثة والسبعين للمجلس
التنفيذي )(EC-73؛ (ب) استعراض عملية ترشيح الخبراء للجان الفنية وفي مجلس البحوث طبقا ً لالئحة العامة
(طبعة  )2019وللنظام الداخلي لتلك الهيئات؛

)(3

أن يطلب أيضا ً إلى جميع المسؤولين في المنظمة وإلى األمين العام تعريف جميع األعضاء وجميع المنظمات
الشريكة ذات الصلة بنظام الحوكمة في المنظمة ) (WMOلضمان مشاركتهم في أعمال الهيئات بعد إصالحها.

لمزيد من المعلومات ،انظر الوثيقة ).EC-72/INF. 4(1
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
•

القرار  - (EC-70) 36الخطة االنتقالية وإستراتيجية االتصال إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOالذي
أنشأ فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية ) ،(CBR-TFونص على أن تستمر واليتها لغاية الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي لتقديم تقرير نهائي للمجلس.

•

القرار  – (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOالذي أنشأ اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات
) (PACبوصفها هيئة دائمة تابعة للمجلس التنفيذي تتعامل مع المسائل المتعلقة بإستراتيجية المنظمة )(WMO
وسياساتها ،وتشمل واليتها (مرفق القرار) تحسين الهياكل والعمليات والممارسات اإلدارية والبرنامجية للمنظمة
) (WMOعلى النحو األمثل.

•

القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية ،الذي قضى باستمرار إصالح الهيئات
التأسيسية للمنظمة ) (WMOخالل الفترة المالية الثامنة عشرة.

المقرر

(EC-72) 5

تصدي المنظمة ) (WMOلجائحة فيروس كورونا

)(COVID-19

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يؤكد أهمية تنفيذ قرارات ومقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،مع إدخال التعديالت الالزمة في ضوء القيود
التي تفرضها جائحة فيروس كورونا )(COVID-19؛
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)(2

أن يشكر األمين العام وموظفي األمانة ورئيسي اللجنتين الفنيتين على التدابير التي اتخذوها لضمان استمرار
أنشطة المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك من خالل تنظيم اجتماعات إنترنتية ،والتصدي بفعالية للجائحة )(COVID-19؛

)(3

)(4

)(5

أن يؤكد مجدداً أهمية احترام الالئحة والنظم الداخلية ذات الصلة ،وتطبيقها بالكامل على االجتماعات اإلنترنتية
للهيئات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات التابعة للمنظمة )(WMO؛
أن يطلب إلى اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACأن تجري تحليالً آلثار الجائحة ) (COVID-19على المنظمة
) ، (WMOبما في ذلك آثارها على تخطيط دورات الهيئات التأسيسية وهياكل عملها ،وتنفيذ الخطة التشغيلية في
فترة السنتين األولى ،وتقديم توصيات إلى المجلس؛
أن يطلب إلى األمين العام مواصلة مراقبة آثار الجائحة ) (COVID-19على سير عمل الشبكات والمرافق الرئيسية
للمنظمة ) (WMOوأمانتها ،وتقديم معلومات محدثة إلى الدورة الثالثة والسبعين المقبلة للمجلس التنفيذي.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
•

وثيقة المعلومات  - EC-72/INF. 2.2تقرير األمين العام

•

وثيقة المعلومات ) - EC-72/INF. 2.5(1تقرير رئيس اللجنة االستشارية للسياسات

المقرر

(EC-72) 6

الرؤية واالستراتيجية الخاصان بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

)(2

التأكيد مجدداً على فوائد إعداد رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا ،وإقرار جدول المحتويات
المشروح بصيغته الواردة في المرفق،
مطالبة فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPبما يلي:
(أ)

مواصلة العمل على توفير توجيهات بشأن اإلعالن،

(ب) صقل الرؤية واالستراتيجية ،بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
(ج) تقديم تفاصيل خطة العمل فيما يتعلق بالطموحات الثمانية ،تمشيا ً مع الخطة التشغيلية للمنظمة )،(WMO
(د)

إجراء عملية تشاورية موسعة مع الممثلين الدائمين والمستشارين الهيدرولوجيين الوطنيين،

(هـ) عرض النسخة النهائية الناتجة على الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي ،ثم على الدورة االستثنائية
للمؤتمر لعام .2021
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(انظر الوثيقة  ،EC-72/INF. 3.4التي تتضمن كالً من المسودة األولى للرؤية واالستراتيجية وخطة العمل اللتين أعدهما
فريق التنسيق الهيدرولوجي ).)(HCP
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  - (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد
المياه ،الذي طلب من المجلس التنفيذي أن يعد ،بدعم من الفريق ) ،(HCPخطة عمل ومشروع إعالن لعرضهما
على الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام ،2021

)(2

القرار  – (EC-71) 5فريق تنس يق المسائل الهيدرولوجية ،الذي طلب من الفريق ) (HCPأن يعد في إطار
اختصاصاته رؤية واستراتيجية للهيدرولوجيا وخطة عمل مرتبطة بهما ،ليستعرضهما المجلس التنفيذي في
دورته الثانية والسبعين في  ،2020ولعرضهما على الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام  2021للنظر فيهما ،وأن
يعد مشروع إعالن لعرضه على الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام  2021للنظر فيه ،مع مراعاة تعزيز أهمية
الهيدرولوجيا التشغيلية في التعامل مع التحديات العالمية المتعلقة بالمياه ،والفرص التي ستُتاح في المستقبل في
سياق متعدد التخصصات وأوسع نطاقا ً للمنظمة ) ،(WMOوتوصيات الجمعية الهيدرولوجية،

)(3

أعد الفريق ) (HCPفي اجتماعه األول في كانون األول /ديسمبر  ،2019وبعد ذلك من خالل الوسائل اإللكترونية،
المسودة األولى للرؤية واالستراتيجية وخطة العمل ،وهي متاحة في الوثيقة  ،EC-72/INF. 3.4وجدول محتويات
مشروحاً ،يرد في مرفق هذا المقرر،

)(4

)(5

فيما يتعلق باإلعالن ،قرر الفريق ) (HCPأن يتخذ قبل نهاية عام  2020قراراً نهائيا ً بشأن ما إن كان سيوصي
بإعالن ،استناداً إلى إعداد الرؤية واالستراتيجية وإلى عملية تشاورية موسعة،
ترد توصيات لجنة التنسيق الفني في الوثيقة ) ،EC-72/INF. 2.5(2وترد توصيات اللجنة االستشارية المعنية
بالسياسات في الوثيقة ).EC-72/INF. 2.5(1

مرفق المقرر

(EC-72) 6

رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما
مشروع جدول المحتويات المشروح
الجزء األول :الرؤية واالستراتيجية
سيقدم هذا الجزء بيانا ً عن الرؤية ويناقش كيف تسهم الطموحات طويلة األجل التي اعتمدها المؤتمر في تحقيق
االستراتيجية ،وكيف تتعامل مع التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية ،ومع األهداف التي حددتها مختلف
االتفاقات ا لدولية ،والتي ينبغي االسترشاد بالمبادئ الشاملة في تنفيذها ،وما هي المتطلبات الالزمة لتحقيقها بنجاح.
.1

بيان الرؤية

اعتمد الفريق ) (HCPبيانا ً أوليا ً بشأن الرؤية ومخططا ً للخطة االستراتيجية لكي يستعرضهما المجلس التنفيذي في دورته
الثانية والسبعين ،وتناقشهما الجمعية الهيدرولوجية في عام  2021في ضوء اعتمادهما النهائي في الدورة االستثنائية
للمؤتمر في عام .2021
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السياق والتحديات والعوامل الدافعة للتغيير (العوامل)

ال شام ً
سيقدم هذا القسم تحلي ً
ال للسياق العالمي ،مع التشديد على العوامل الدافعة االجتماعية  -االقتصادية واالتفاقات
الدولية التي تتطلب بشكل مباشر وغير مباشر مساهمة من العلوم الهيدرولوجية .وستُدرس الجوانب السياسية والمؤسسية
واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية (تحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ).)(PEST
.3

الطموحات طويلة األجل

سيُشار إلى الطموحات الثمانية طويلة األجل التي اعتمدها مؤتمر المنظمة ).(WMO
.4

مبادئ توجيهية

سيُشار إلى المبادئ األساسية التي اقترحتها فرقة العمل المعنية بالمياه والتابعة للمجلس التنفيذي ،وستُناقش كيفية
االسترشاد بها في إنجاز االستراتيجية.
.5

شروط النجاح (من وثيقة فرقة العمل)

سيعرض هذا القسم الشروط الحدية التي ستعزز تنفيذ االستراتيجية بنجاح ،من حيث تعبئة الموارد ،والوعي المؤسسي،
وتطوير القدرات ،وتعزيز التعاون ،واتخاذ التدابير الالزمة للنجاح ،وتلبية متطلبات المستخدمين.
الجزء الثاني:
ألف-

خطة العمل ( 2020إلى )2030
الغرض

سيعرض هذا القسم األهداف العامة للخطة ،والجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في تنفيذها.
باء-

النتائج والمخرجات واألنشطة حسب الطموح

بعد فقرة تمهيدية قصيرة تبين هيكل ومحتوى القسم التالي ،سيتناول القسم ما يلي فيما يتعلق بكل "طموح":
(أ)

تحديد الوسائل التي سيتم بها تقييم وتوثيق واعتماد وتحديد أولويات احتياجات وثغرات أصحاب المصلحة
في االستجابة للطموحات؛

(ب)

تقييم المبادرات الهيدرولوجية الرئيسية الثماني الحالية للمنظمة ) ،(WMOوكذلك األنشطة التي أذنت بها
لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي قرارات سابقة كوسيلة لدعم تطوير القدرات وتناول الحلول العلمية
والتكنولوجية لسد الثغرات الرئيسية في الخدمات؛

(ج)

تحديد الثغرات ذات األولوية والمتطلبات المرتبطة بها واقتراح تدابير لمعالجتها ،بالتعاون مع مجلس
البحوث ولجنة الخدمات ولجنة البنية التحتية والكيانات األخرى حسب االقتضاء؛

(د)

تحديد النتائج المتوخاة والموارد المطلوبة والجدول الزمني والمقاييس الالزمة للنجاح؛

(هـ)

عرض االفتراضات والمخاطر على مستوى المخرجات؛

(و)

تحديد األدوار والمسؤوليات بين الدول األعضاء ،واالتحادات اإلقليمية ،والهيئات التأسيسية للمنظمة
) ،(WMOواألمانة ،وما إلى ذلك)؛

(ز)

أدوار ومسؤوليات محددة.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
جيم-
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الشراكات

في هذه الفقرة ،سيُحدد الشركاء ،ونوع التعاون ،وستُعد استراتيجية للتوعية.
دال-

المضي قدما

سيسلط هذا القسم الضوء على تطوير خطة العمل في المستقبل – مثل عمليات االستعراض والتقييم المنتظمة.
هاء-

المصطلحات

التعاريف والمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة (التحديات الكبرى ،الركائز ،الطموحات ،المبادرات الهيدرولوجية
الكبرى .)...
عدد التذييالت:

1

التذييل
(نص قرارات المؤتمر الثامن عشر والدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي ،والنص المتعلق
بالخطة االستراتيجية للمنظمة ())WMO
•

تشكيل الجمعية الهيدرولوجية

•

توصيات الفريق (،)HCP

•

والية الرؤية واالستراتيجية الخاصين بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،بما في ذلك المبادرات
الهيدرولوجية الرئيسية (الركائز)

•

العالقة مع الخطة االستراتيجية للمنظمة

•

اإلحاالت التي وافق عليها المؤتمر إلى االتفاقات الدولية األخرى

•

تعريف الهيدرولوجيا التشغيلية

()WMO

يمكن االطالع في الوثيقة  EC-72/INF. 3.4على نص نموذجي لمحتوى كل قسم.

المقرر

(EC-72) 7

سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها ،الذي طلب فيه المؤتمر من المجلس التنفيذي إعداد
عملية الستعراض سياسات وممارسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات ،وقد سبقت اإلشارة إلى هذه السياسات
والممارسات في القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية
والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،
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والقرار  - (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية ،والقرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة
بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وإذ يشير أيضا إلى القرار  - (EC-71) 2السياسات والممارسات الخاصة بالبيانات ،الذي طلب فيه المجلس من لجنة
البنية التحتية "تزويد اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACبتحليلها لسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة البيانات {}...
و{ ،}...ومواصلة تقييم مسألة البيانات الناشئة وآثارها على األعضاء وعلى مشروع الطقس ككل {،"}...
وإذ يالحظ أن لجنة البنية التحتية قد أنشأت فريق دراسة معنيا ً بقضايا وسياسات البيانات ) (SG-DIPوكلفته باالستجابة
للقرارات المذكورة أعاله،
وإذ يالحظ أيضا أن الفريق ) (SG-DIPقد اقترح ،نتيجة الستعراضه الشامل لسياسات وممارسات المنظمة
الخاصة بالبيانات ،إعداد مشروع قرار بشأن سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات (بعنوان :القرار  ،)42بهدف
تقديمه إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي لتقديم توصية إلى المؤتمر االستثنائي للمنظمة ) (WMOفي عام
 2021باعتماده،
)(WMO

وإذ يالحظ مع التقدير التحديثات التي قدمها الفريق ) (SG-DIPعن طريق اللجنة االستشارية للسياسات )( (PACاالجتماع
األول للجنة ) 12-11 ،(PACأيار /مايو  ،2020واالجتماع الثاني للجنة ) 18-17 ،(PACآب /أغسطس  ،)2020ولجنة التنسيق
الفني )( (TCCاالجتماع األول للجنة ) 29-27 ،(TCCنيسان /أبريل  ،2020واالجتماع الثاني للجنة ) 13 ،(TCCتموز/
يوليو  ،2020واالجتماع الثالث للجنة ) 2-1 ،(TCCأيلول /سبتمبر  )2020فيما يتعلق بهيكل القرار والغرض منه،
وبالخطط والجداول الزمنية للمشاورات بين أصحاب المصلحة ،والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أعمال إعداد القرار،
وقد نظر في التوصية التي قدمتها اللجنة ) (PACبشأن صياغة سياسة موحدة للمنظمة ) (WMOخاصة بالبيانات،
وقد نظر أيضا في التوصية التي قدمتها اللجنة ) (TCCبشأن التحديث الشامل لسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة
بالبيانات،
يقرر تأييد النهج العام الذي تتبعه لجنة البنية التحتية والفريق ) (SG-DIPالتابع لها ،بما في ذلك الهيكل الناشئ لمشروع
القرار  ،42على النحو المبين في مرفق هذا المقرر؛
يطلب من لجنة البنية التحتية أن تضع ،بالعمل الوثيق مع لجنة الخدمات ومجلس البحوث والهيئات األخرى ،الصيغة
النهائية لنص مشروع القرار من خالل أعمال الفريق ) ،(SG-DIPوالمشاورات المزمعة ألصحاب المصلحة ،والمؤتمر
الخاص بالبيانات التي تعتزم المنظمة ) (WMOعقده في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020وأن تعرض مشروع النص على
الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي لتقديم توصية إلى المؤتمر االستثنائي للمنظمة ) (WMOباعتماده؛
يطلب أيضا من لجنة البنية التحتية أن تواصل  -من خالل الدورات المقبلة للجنة ) (TCCواللجنة ) - (PACإطالع
المجلس التنفيذي على تطورات مشروع القرار الخاص بسياسة البيانات.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
.1

القرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها،

.2

القرار  - (EC-71) 2السياسات والممارسات الخاصة بالبيانات،

.3

التقرير النهائي لالجتماع المخصص بشأن قضايا وسياسات البيانات ( 13-11شباط /فبراير )2020

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
مرفق المقرر
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أيلول /سبتمبر  :2020مفهوم وهيكل القرار  42والخطوات التالية للصياغة ،تحديث شامل
لسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات
مع مراعاة نتائج تحليل الممارسات الوطنية المتبعة في تطبيق القرارات  (Cg-XII) 40و (Cg-XIII) 25و،(Cg-17) 60
المنفذة استجابة للقرار  (EC-71) 2والتي ستنشر خالل مؤتمر البيانات المقبل ،يحرز فريق الدراسة المعني بقضايا
وسياسات البيانات ) (SG-DIPتقدما ً طيبا ً في التحديث المقترح لسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات ودمجها في
قرار موحد بشأن السياسات الخاصة بالبيانات .وتلخص هذه الوثيقة مسوغات تحديث سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة
بالبيانات ،وتستعرض الهيكل المقترح لمشروع القرار الجديد بشأن سياسة البيانات ،وتحدد الخطوات التالية في خطة العمل.
ويسعى الفريق ) (SG-DIPإلى إعداد قرار موحد بشأن سياسات البيانات استناداً إلى استنتاجات االجتماع المخصص المعني
بقضايا وسياسات البيانات ( 13-11شباط /فبراير  ،)2020الذي عُقد استجابة للقرار  (Cg-18) 56والقرار .(EC-71) 2
وقد خلص االجتماع المخصص إلى أنه لضمان الوصول إلى البيانات الوف يرة الالزمة لتحقيق األهداف المحددة في
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) - (WMOوالتي تستند إلى نه ج لنظام األرض لمراقبة وفهم الطقس والمناخ والماء
والتنبؤ بها – سيلزم إجراء تحديث شامل لسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات .وعالوة على ذلك ،يرى الفريق
) (SG-DIPأن المنظمة ) (WMOستعزز مكانتها وبروزها وتأثيرها من خالل السعي إلى اعتماد سياسة موحدة وشاملة
للبيانات ،بدالً من العمل بمجموعة قرارات متفرقة منظمة حسب التخصصات ،كما كان الحال في الماضي .ومن هنا
جاء اقتراح الفريق ) (SG-DIPبإعداد قرار جديد شامل بشأن سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات ،لعرضه على
المؤتمر العالمي االستثنائي لألرصاد الجوية في عام  2021للنظر فيه .وقد عُرض هذا االقتراح ونوقش في الدورة
األولى للجنة ) (PACالتابعة للمجلس التنفيذي ،في أيار /مايو  ،2020والتي أبدت فيها اللجنة ) (PACتأييدها للنهج المقرر،
ووافقت على الشروع في إعداد مشروع قرار جديد بشأن سياسات البيانات.
مفهوم القرار  42وهيكله
في إطار سلسلة القيمة العامة الخاصة بالطقس والمناخ والماء ،يركز القرار  42تحديداً على بيانات الرصد والنواتج
الكمية المشتقة ،وتكون البيانات إما ضرورية ("أساسية") وإما مرغوب فيها جداً ("إضافية") لتبادلها لكي يتمكن
األعضاء من تقديم ما يلزم من خدمات الطقس والمناخ والماء وغيرها من الخدمات البيئية إلى دوائرهم.
ويعتمد القرار  42على عناصر القرارات الثالثة األساسية المتعلقة بسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات
والمتعلقة بالطقس والماء والمناخ ،وهي تحديداً القرارات  40و 25و 60على التوالي ،كما يستند إلى الخبرة المتراكمة
على مر السنين في تنفيذ هذه القرارات ،مع ما تشتمل عليه من مكامن قوة ومواطن ضعف.
وبالمقارنة بالقرار  40السابق ،يقدم القرار  42العناصر الجديدة التالية:
•

تمشيا ً مع توسيع نطاق اختصاص المنظمة ) (WMOوالتوجه نحو مراقبة نظام األرض والتنبؤ به ،يرمي
مشروع القرار الجديد إلى تغطية جميع مجاالت نشاط المنظمة ) ،(WMOولذلك فهو يشمل بيانات من
جميع المجاالت والتخصصات ذات الصلة بالمنظمة )(WMO؛

•

إدراكا ً لصعوبة تضمين قرار للمؤتمر بشأن سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات قدراً كافيا ً من
التفاصيل ،بما يم ّكن األعضاء من تنفيذ هذه السياسة ،فإن نص القرار يدعو إلى تدوين هذه السياسة الحقا ً
في الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOحيثما أمكن؛

•

يُشار من ثم في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOحيثما أمكن ،إلى التفاصيل المحددة بشأن البيانات
والمتغيرات والنواتج النموذجية التي تنتمي إلى فئات البيانات األساسية واإلضافية لمختلف المجاالت؛
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•

إدراكا ً لسرعة التغير التكنولوجي و التطور العلمي ،يدعو نص القرار إلى استعراض وتحديث السياسة
بانتظام حسب االقتضاء؛

•

يشمل القرار أيضا ً الطلبات المقدمة إلى لجنة البنية التحتية واألمين العام باقتراح وتطوير وتنفيذ نظم
لمراقبة امتثال األعضاء للسياسة المبينة في القرار؛

ويستند القرار  42إلى ديباجة من أربعة أجزاء ،والسياسة والممارسة والمبادئ التوجيهية الواردة في القرار  .40وقد
صيغت الديباجة بحيث تعكس سياق السياسة العامة الحالي ،بما في ذلك التغيير الجذري في المشهد العام للبيانات،
والزيادة الحالية والمتنامية للطلب على خدمات الطقس والماء والمناخ.

ويعيد مشروع النص التأكيد على أن "المنظمة ) (WMOتلتزم بتوسيع نطاق التبادل الدولي المجاني وغير المقيد لبيانات
نظام األرض ،وتعزيزه ،باعتبار ذلك ً
مبدأ أساسياً من مبادئها ،وتمشياً مع الطلب المتزايد على خبرتها العلمية والفنية".
وفيما يتعلق بالممارسة ،يحافظ مشروع النص الحالي على التقسيم الثنائي للبيانات إلى نوعين "بيانات أساسية" و"بيانات
إضافية" ،مع إخضاع البيانات "األساسية" للتبادل المجاني وغير المقيد .كما يحدد في المرفق  1المبادئ التوجيهية بشأن
ما يشكل بيانات "أساسية" ،في إطار سبعة تخصصات /نطاقات (على التسليم بأنها مترابطة):
.1

الطقس

.2

المناخ

.3

الهيدرولوجيا

.4

تكوين الغالف الجوي

.5

الغالف الجليدي

.6

المحيطات

.7

الطقس الفضائي

وستوفر مرفقات إضافية لم تُعد بعد توجيهات محددة ألصحاب المصلحة في مجاالت البحوث (المرفق  ،)2والتعاون بين
القطاعين العام والخاص (المرفق  ،)3والمصطلحات والتعاريف (المرفق  .)4وسوف يستعرض فرق فرعي
المصطلحات والتعاريف وينقحها خالل األشهر القليلة القادمة.
خطة العمل :الخطوات التالية
بعد االتفاق على هيكل أساسي للقرار  ،42شكل فريق الدراسة فرقة صياغة لوضع الصيغة النهائية لمشروع القرار.
وسيواصل الفريق خالل األشهر التسعة المقبلة استعراض المشروع وتحديثه وتنقيحه بالتشاور مع مجموعة تتسع
تدريجيا ً من أصحاب المصلحة ،بهدف تقديم نسخة ناجعة وتحظى بتأييد واسع لكي يعتمدها المؤتمر االستثنائي في عام
 .2021وتشمل الخطوات التالية ما يلي:
•

توزيع عناصر المشروع المنقح على أصحاب المصلحة الستعراضها وإبداء تعليقات عليها خالل أربع
حلقات عمل تحضيرية وثالث مشاورات مع أصحاب المصلحة ،تمتد حتى عقد مؤتمر المنظمة )(WMO
الخاص بالبيانات ( 19-16تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2020ثم خالل المؤتمر نفسه.

•

االجتماع الثاني للفريق )( (SG-DIPكانون الثاني /يناير )2021؛ دمج مدخالت من مؤتمر البيانات في
مشروع قرار المؤتمر.
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•

الدورة الثالثة للجنة البنية التحتية (شباط /فبراير )2021؛ استعراض مشروع القرار ،وتقديم توصية إلى
المؤتمر.

•

االجتماع الثالث للجنة )( (PACآذار /مارس )2021؛ التعديل النهائي لمشروع القرار.

•

الدورة الثالثة والسبعون للمجلس التنفيذي (نيسان /أبريل )2021؛ تقديم توصية إلى المؤتمر االستثنائي في
عام  2021بشأن مشروع القرار الخاص بسياسة البيانات.

•

المؤتمر االستثنائي في عام 2021؛ قرار بشأن سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات.

المقرر

(EC-72) 8

اعتماد مشاريع القرارات التي أوصت بها لجنة التنسيق الفني
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

قبول توصيات لجنة التنسيق الفني ) ، (TCCالمدرجة في التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة (الوثيقة
) ،) EC-72/INF. 2.5(2بشأن القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية واإلجرائية المعروضة على الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي؛

)(2

اعتماد الوثائق التي تتضمن مشاريع القرارات التالية التي أوصت بها لجنة التنسيق الفني ) (TCCبتوافق اآلراء
ودون مناقشة:
•

القرار  – (EC-72) 5تعديالت على الالئحة الفنية ،المجلد الثاني – خدمات األرصاد الجوية ألغراض
المالحة الجوية الدولية (مطبوع المنظمة رقم ،)49

•

القرار  – (EC-72) 6المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية الدولية،

•

ال قرار

•

القرار ( – (EC-72) 10إعادة تأكيد) مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة )،(WMO

•

القرار  – (EC-72) 12النظام الداخلي للهيئات غير التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر والمجلس
التنفيذي الحادي والسبعون.

(EC-72) 9

– تأجيل المقارنة الدولية الثالثة عشرة ألجهزة قياس إشعا ع الشمس المباشر ،

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :أنشأ القرار  - (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOلجنة التنسيق الفني كهيئة دائمة
تابعة للمجلس التنفيذي للعمل كهيئة تواصل في االتجاهين بين المجلس التنفيذي والهيئات الفنية للمنظمة )(WMO
(اللجنتين الفنيتي ن ،ومجلس البحوث ،والهيئات األخرى ذ ات الصلة) ،وبين هذه الهيئات واالتحادات اإلقليمية التي
تشمل واليتها (مرفق القرار) توفير المعلومات التحليلية الالزمة ليسترشد بها المجلس التنفيذي في قراراته المتعلقة
بالمسائل الفنية.
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المقرر

(EC-72) 9

تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا على النطاقات دون اإلقليمية

إن المجلس التنفيذي،
)(1

يقرر تأييد االقتراح المتعلق بتفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا ً على النطاقات دون
اإلقليمية ،مع تقديم الخدمات على المستوى القطري ،حسبما أوصت لجنة التنسيق الفني )( (TCCوثيقة المعلومات
) ،)INF. 2.5(2على النحو المنصوص عليه في مرفق هذا المقرر ،كأساس لما يلي:
(أ)

توجيه مواصلة تطوير نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالعامل على النطاق دون اإلقليمي ،ودعم
تقديم الخدمات على المستوى القطري؛

(ب) مواصلة تطوير مواد معيارية وتنظيمية لدعم تنفيذ هذا االقتراح؛
)(2

يطالب:
(أ)

اللجنة ) (TCCبتحديد أنشطة ،وما يلزم من آليات للتنسيق بين هيئات المنظمة ) (WMOوبرامجها،
لالضطالع بها لتنفيذ المقترح؛

(ب) االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOوهيئاتها الفرعية ذات الصلة التي تتعامل مع المسائل
المناخية ،بالتعاون والمساهمة في عملية التنفيذ ،وتيسير جمع متطلبات المستخدمين ووضع خارطة طريق
لتعبئة الموارد؛
(ج) فريق التنسيق المعني بالمناخ باإلشراف على تنفيذ االقتراح ،ومراقبة وإدارة التقدم المحرز ،وإبالغ
المجلس التنفيذي والشركاء في التنفيذ بذلك على أساس منتظم؛
(د)

لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ،ولجنة خدمات وتطبيقات الطقس
والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات) ،بتوفير التنسيق الفني لتنفيذ
االقتراح؛

(هـ) مجلس البحوث بتيسير انتقال نتائج البحوث إلى الممارسة التشغيلية ،مع االعتراف بخبرة ومشاركة
مشروع التنبؤ دون الموسمي إلى الموسمي في هذا المسعى ،ومواصلة تحديد وتلبية االحتياجات البحثية
ذات الصلة؛
(و)

23

األمين العام بتيسير تقديم المساعدة للمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة )،(WMO
والمنتديات المناخية اإلقليمية ) ،23(RCFsوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي
تنفيذ االقتراح المذكور أعاله ،بما في ذلك عن طريق التنسيق الفني وتطوير القدرات وتعبئة الموارد؛

إسقاط كلمة "للتوقعات" من االسم "المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية" ) (RCOFأمر مقصود مراعاةً لتوسيع نطاق أنشطة
المنتدى.
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يحث:
(أ)

المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوشبكات المراكز ) (RCCsوالمنظمات األخرى ذات الصلة المتعاونة
في المنتديات ) (RCFsعلى نطاق العالم ،على المساهمة بنشاط في تنفيذ االقتراح ،كل في منطقته؛

(ب) المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى ) ،(GPC-LRFوالمركز الرئيسي للتنبؤات طويلة المدى على
أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج ) (LC-LRFMMEالتابعة للمنظمة ) ،(WMOعلى تيسير
الوصول إلى مجموعات البيانات المطلوبة وضمان توفير نواتج التنبؤات دون الموسمية والموسمية
الموضوعية في الوقت المحدد وبشكل منتظم ،وبأنساق مناسبة للمراكز ) (RCCsوالمنتديات )،(RCFs
والمرافق الوطنية )(NMHSs؛
)(4

يدعو أعضاء المنظمة ) (WMOإلى دعم تنفيذ األنشطة المشار إليها في المرفق.

ــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

المقرر  – (EC-68) 16إطار وآلية قائمان على النتائج ويركزان على بلدان معينة لمساهمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

المقرر  – (EC-69) 18نظم التنبؤ دون الفصلية والفصلية،

)(3

القرار  – (Cg-18) 20مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ
القرارات،

)(4

القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،

)(5

القرار  – (Cg-18) 58اإلطار التعاوني المتكامل للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في
المستقبل،

)(6

القرار  – (EC-71) 4فريق تنسيق المسائل المناخية،

)(7

المطبوع توجي هات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن الممارسات التشغيلية للتنبؤ الموسمي الموضوعي
(The World Meteorological Organization Guidance on Operational Practices for Objective Seasonal

)( Forecastingمطبوع المنظمة رقم  )1246الصادر في عام ،2020
)(8

نتائج اجتماع اآللية التابعة لفريق التنسيق المعني بالمناخ لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار )،(GFCS
المعقود في يومي  4و 5حزيران /يونيو  ،2020والذي ناقش وأقر مشروع اقتراح بشأن تفعيل التنبؤات الموسمية
الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا ً على النطاقات دون اإلقليمية ،مع تقديم الخدمات على المستوى القطري.
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مرفق المقرر

(EC-72) 9

تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا على النطاقات دون اإلقليمية،
مع تقديم الخدمات على المستوى القطري
عرض المشروع

.1

يرمي هذا المشروع إلى تعزيز تفعيل نظام معلومات الخدمات المناخية على النطاقات دون اإلقليمية ) (CSIS-Rلدعم
تقديم نواتج وخدمات معدة خصيصا ً لتلبية األولويات الوطنية ودون اإلقليمية .وسيركز المشروع بشكل خاص على
القطاعات ذات األولوية ،بما فيها المياه والزراعة والحد من مخاطر الكوارث والطاقة والصحة ،والتي حددتها البلدان
في المساهمات المحددة وطنيا ً ) (NDCsفي اتفاق باريس .ومن الشروط األساسية إلنتاج المعلومات المناخية ،اتباع نهج
دون إقليمي حتى وإن كانت هناك قدرات كافية على المستويات الوطنية ،إذ من المعروف جيداً أن كثيراً من البلدان
داخل المنطقة دون اإلقليمية لديها عوامل مناخية مشتركة ،ومن المهم ضمان االتساق في تحسين المعلومات اإلقليمية
وإدماجها في الخدمات المناخية الوطنية ودون الوطنية .وقد أصبح يُنظر إلى المنتديات ) (RCOFsمنذ أكثر من عقدين
من الزمن على أنها منصات فعالة لتيسير واستدامة التعاون بين األعضاء ،كل في مجاله .هذا ،وقد انتشرت المنتديات
) (RCOFsفي جميع أنحاء العالم ،بدعم مستمر من المنظمة ) (WMOوشركائها ،وثمة اعتراف بأنها عناصر رئيسية في
اإلطار العالمي ) (GFCSبصفة عامة ،وفي النظام ) (CSISبصفة خاصة .وقد أبرز االستعراض العالمي للمنتديات
) (RCOFsالذي أجرته المنظمة ) (WMOفي عام  2017الحاجة إلى عمليات "الجيل التالي" من المنتديات ) ،(RCOFsبما
في ذلك اعتماد تقنيات التنبؤ الموسمي الموضوعي .ولذلك ،فإن الهدف الرئيسي هو تعزيز االنتقال من إعداد التنبؤات
على أساس الممارسات الذاتية للمنتديات ) (RCOFsوعلى أساس توافق اآلراء حالياً ،إلى تنبؤات موسمية موضوعية
قابلة للتتبع والتكرار ويمكن التحقق منها ،استناداً إلى مجموعات متعددة النماذج من النماذج المناخية الدينامية .وسوف
يعزز المشروع أيضا ً قدرة البلدان على إنتاج وتقديم نواتج وخدمات معدة خصيصا ً في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية،
وتلبية االحتياجات الوطنية ودون اإلقليمية ذات األولوية .وسيتحقق ذلك من خالل تعزيز قدرات المراكز )(RCCs
التابعة للمنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) ،(NMHSsمن أجل ما يلي:
(أ)

الوصول إلى تنبؤات موسمية احتمالية عالية الجودة ومفيدة وحاذقة على المستويين اإلقليمي والوطني،
واستخدامها والتحقق منها وتبادلها وتحليلها وتفسيرها؛

(ب) االشتراك مع مستخدمي المعلومات المناخية في تطوير وتصميم نواتج وخدمات مخصصة على أساس
المعلومات المناخية على نطاق دون إقليمي ألفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ،دعما ً التخاذ القرارات في
القطاعات الحساسة .كما سيتعين التشارك في تطوير وتصميم نواتج وخدمات هيدرولوجية مصممة
خصيصاً ،مما يم ّكن النماذج المناخية من تلبية االحتياجات إلى المعلومات الخاصة بالنماذج الهيدرولوجية؛
(ج) تبليغ المعلومات على المستوى القطري ،وإذكاء وعي المستخدمين وأصحاب المصلحة للنواتج القائمة
على التنبؤات الموسمية االحتمالية؛
(د)

تقييم الفوائد االجتماعية واالقتصادية المحققة في القطاعات ذات األولوية.

ويستفيد المشروع من التوصيات المستقاة من المطبوع توجيهات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن الممارسات
التشغيلية للتنبؤ الموسمي الموضوعي ،والتي أعدت في عام  2019تحت رعاية لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم
األساسية ) (CBSالسابقتين التابعتين للمنظمة ) .(WMOوعالوة على ذلك ،سيسعى المشروع جاهداً إلى توسيع نطاق
التوقعات الجديدة لتشمل المعلومات المتعلقة باألوضاع الهيدرولوجية من أجل تحقيق التكامل الكامل بين التوقعات
الخاصة بالمناخ والماء على النطاقات دون اإلقليمية.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة

113

وحتى تكون التنبؤات الموسمية مفيدة للمجتمع ،يتعين استبانة احتياجات المستخدمين وتلبيتها .وتشترك في هذا المشروع
منذ البداية ثالثة منتديات ) (RCOFsمن أجل تنفيذ نُهج التنبؤ الموسمي الموضوعي بشكل منتظم ،وهي :منتدى التوقعات
المناخية لمنطقة القرن األفريقي الكبرى ) (GHACOFالذي يغطي شرق أفريقيا ،ومنتدى التوقعات المناخية الموسمية
للمنطقة السودانية الساحلية في أفريقيا ) ،(PRESASSومنتدى التوقعات المناخية لجنوب آسيا ) 24.(SASCOFوبخالف
المنتديات اإلقليمية الثالثة ) (RCOFsالمستهدفة في البداية ،من المتوخى أيضا ً جمع الخبرات والدروس المستفادة القابلة
للتطبيق في المناطق المدارية حيث تكون قدرة النماذج العددية على التنبؤ عالية نسبياً ،بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر ،منتدى التوقعات اإلقليمية للكاريبي ) ،(CariCOFمنتدى التوقعات المناخية للساحل الغربي ألمريكا الجنوبية
)( (WCSACOFأمريكا الجنوبية) ،ومنتدى التوقعات المناخية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )( (ASEANCOFآسيا)،
ومنتدى التوقعات المناخية لجزر المحيط الهادئ )( (PICOFالمحيط الهادئ) ،والمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية
للجنوب األفريقي )( (SARCOFأفريقيا) ،ومنتدى التوقعات المناخية لبلدان جنوب غرب المحيط الهندي )(SWIOCOF
(المحيط الهندي) ،وإنتاج مجموعة واسعة من النواتج التشغيلية تلبي احتياجات صنع القرار /أصحاب المصلحة .وست ُنفذ
مكونات المشروع ،على النحو المبين في األقسام أدناه ،على مدى أربع سنوات .وترد في الجدول  1معلومات عن
النتائج والكيانات المسؤولة عن كل نشاط.
وأحد أهم التحديات التي تواجه المشروع هو التعامل مع التغيرات المتزايدة الوضوح على نطاق نظام المناخ المادي،
وبشكل أعم على نطاق النظام األرضي ككل ،مع ما تؤدي إليه العديد من هذه التغيرات من تأثيرات على النظم الطبيعية
والبشرية على نطاقات زمنية مختلفة .وتحدث هذه التغيرات بنفس وتيرة الزخم المتزايد نحو النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونمذجة نظام األرض والتنبؤ به بشكل متواصل  -من أيام إلى أشهر إلى مواسم ،وحتى إلى
عقد من الزمن  -عبر نطاقات مكانية مختلفة؛ وبنفس وتيرة الزيادة اإلجمالية في القدرة على مراقبة نظام األرض،
والتقدم العلمي في مجال التنبؤات المناخية الموسمية.
وهناك عدة كيانات ووظائف تشارك في تنفيذ النظام ) (CSISعلى نطاق دون إقليمي ،وفي التوزيع المتتالي للتنبؤات
المناخية الموسمية ،من الصعيد العالمي إلى الصعيدين اإلقليمي والوطني .وتشمل هذه الكيانات والوظائف مكونات
النظام ) (GDPFSالتابع للمنظمة ) ،(WMOوالتي تقوم ،في جملة أمور ،بإدراج بيانات الرصد التاريخية المنتجة على
المستوى الوطني في المقام األول ،في الكيانات اإلقليمية (مثل المراكز ) )(RCCsوالعالمية (مثل المراكز )،)(GPCs-LRF
التي تنتج بدورها نواتج عالمية وإقليمية تُغذي العمليات الوطنية (الشكل  .)1ويُحدد الطلب على النواتج والخدمات على
الصعيدين القطري والمحلي من خالل التواصل بين أصحاب المصلحة .ومن هنا يكمن التحدي في الربط بين جميع
مكونات النظام ) (CSISودعم كامل سلسلة القيمة للخدمات المناخية التي ستلبي االحتياجات المحددة لمجموعات أصحاب
المصلحة (مثل الوكاالت الحكومية ،والمزارعين ،ومخططي خدمات الطاقة ومقدميها ،وخدمات السلطات الصحية،
ومديري الموارد المائية) .وهذا السياق يقتضي األمر من أعضاء المنظمة ) (WMOتوحيد مواردهم ،واعتماد ممارسات
جيدة موحدة ،وتبادل البيانات والمعارف داخل المنطقة ،و مع الكيانات العالمية ذات الصلة من أجل توفير خدمات مناخية
متطورة.

24
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المنتديات ) (RCOFsوالمجاالت الخاصة بها.
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الشكل  .1تشغيل نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISمع التركيز بوجه خاص على
النهج اإلقليمي في دعم تقديم الخدمات على المستوى القطري
.2

سياق التغيير كمي والحاجة إلى هذا التغيير

توجد حاليا ً منتديات إقليمية ) (RCOFsفي جميع المناطق (الشكل  ،)2وهي بمثابة أدوات مستقرة للمشاركة في تطوير
نواتج وخدمات المعلومات المناخية اإلقليمية من أجل المنا طق دون إقليمية من الناحية المناخية ،مع وجود عناصر دافعة
مناخية مشتركة واتساق في التقلبية المناخية الموسمية ،ولتسهيل تفاعل المستخدمين على النطاق اإلقليمي .وعالوة على
ذلك ،تبحث المنتديات ) (RCOFsاآلثار المحتملة للتغيرات المناخية (بما في ذلك الظواهر المتطرفة واالتجاهات) على
القطاعات االجتماعية  -االقتصادية األشد تأثراً .وتج ّمع هذه المنتديات ) (RCOFsخبراء المناخ الدوليين والوطنيين
واإلقليميين ،والمستخدمين القطاعيين ،وممثلي أصحاب المصلحة لتقديم تنبؤات مناخية قائمة على توافق اآلراء .وفي
معظم الحاالت ،تتولى المراكز ) (RCCsالمعنية تنسيق شؤون المنتديات ) .(RCOFsوتساهم هذه المنتديات مساهمة
كبيرة في التعاون اإلقليمي وتطوير القدرات في مجال التنبؤات الموسمية.
ومع ذلك ،فمن ا لمعروف أن الممارسات الحالية في العديد من المنتديات ) (RCOFsيشوبها عدد من العيوب في توفير
توقعات مناخية موسمية ،منها (1) :عملية التنبؤ ذاتية وقائمة على توافق اآلراء وال يمكن تتبعها أو استنساخها؛ ) (2تُقدم
التنبؤات في شكل ثابت وواحد يناسب جميع أنساق االحتماالت بمستوياتها الثالثة ،وقلما تلبي االحتياجات إلى تطبيقات
بعينها؛ ) (3التوقعات ال تتوافر عموما في شكل رقمي ،وبالتالي ال يمكن استخدامها ،إذا لزم األمر ،كمدخالت كمية تغذي
نماذج التطبيق أو أدوات دعم القرار؛ ) (4التنبؤات غير قابلة للتحقق القياسي وتقييم المهارات ،مما يجعل جودة التنبؤ
مبهمة ،ويجعل أيضا ً من الصعب إدخال تحسينات في المستقبل؛ ) (5يتطلب إعداد التنبؤات قدراً كبيراً من النشاط
اليدوي ،مما يحد من وتيرة تحديث التنبؤات ومن تنوع النواتج.
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الشكل  .2عرض تخطيطي لتوزيع المنتديات ) (RCOFsومجاالتها على نطاق العالم ،وما يرتبط بها من مبادرات
جارية ممولة من خارج الميزانية بمشاركة المنظمة ) .(WMOترد أسماء المنتديات )(RCOFs
باللون األسود وأسماء المشاريع باللون البني.
ولذلك ،فثمة حاجة ماسة إلى إحداث تغيير كمي في الممارسات التشغيلية للمنتديات ) ،(RCOFsكما سبق أن اتفق على
ذلك بالفعل االستعراض العالمي للمنتديات ) (RCOFsلعام  2017بشأن الطريق قدما ً نحو جيل جديد من المنتديات
) ،(RCOFsبما في ذلك:
(أ)

تعميم التنبؤات المناخية الموسمية الموضوعية التي تقوم عليها نواتج المنتديات )(RCOFs؛

(ب) نُهج جديدة تشمل توسيع نطاق حافظة النواتج ،استناداً إلى ممارسات تشغيلية موحدة؛
(ج) متابعة دمج التوقعات الموسمية في عملية صنع القرار على الصعيد القطري؛
(د)

تحسين الدخول في شراكات من أجل المشاركة في تصميم نواتج تُعد خصيصا ً لتلبية احتياجات القطاعات
ذات األولوية المشتركة بين بلدان المنطقة دون اإلقليمية ،على أن يتم تُفعيل هذه الشراكات لدعم تقديم
الخدمات على المستوى القطري من خالل عملية المنتديات )(RCOFs؛

(هـ) تنظيم حلقات عمل تدريبية "مركزية" لتحسين توجيه جهود تطوير القدرات المرتبطة بالمنتديات ).(RCOFs
.3

اإلجراءات المقترحة

سيركز المشروع على استخدام المنتديات ) (RCOFsكمنصات من أجل ما يلي ‘1’ :تعزيز تفعيل التنبؤات الموسمية
القائمة على أسس موضوعية ‘2’ ،توفير نواتج تنبؤية مصممة خصيصا ً تتناول المتغيرات والعتبات ذات الصلة
بالمكونات الخاصة بالمستخدمين .ويتطلب نهج التنبؤ الموسمي الموضوعي أوالً تحديد مناخيات مجال االهتمام،
وفهرسة بيانات الرصد ،بما في ذلك البيانات الشرحية للمحطات التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
والبيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ) .(WISوعالوة على ذلك ،ينبغي أن تكون بيانات الرصد
ومخرجات النماذج ونواتج مراكز النظام ) (GDPFSمتاحة وسهلة الوصول إليها لتيسير إنتاج تنبؤات موسمية
موضوعية تشغيلية تستند إلى اختيار وتقييم أفضل نظام للتنبؤ ومجموعات النماذج.
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ولتنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله ،ت ُقترح العناصر الثمانية المترابطة المحددة التالية التي تستهدف توليد مخرجات
جديدة مصممة خصيصا ً للمستخدمين ،يتم تنظيمها من خالل الدورات العادية للمنتديات )( (RCOFsانظر الشكل 3
لالطالع على الجدول الزمني لدورات المنتديات ) )(RCOFsفي كل منطقة فرعية .ومن المتوقع تنفيذ هذه العناصر
تدريجيا ً في معظم أقاليم المنظمة ) .(WMOوستستفيد المنظمة ) (WMOعند تنفيذ هذه العناصر من الخبرة الفنية التي
توفرها اللجنتان الفنيتان ،وهما لجنة البنية التحتية ) (INFCOMولجنة الخدمات ) ،(SERCOMومجلس البحوث ،وال سيما
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالمنظمات الشريكة ،وستعتمد المنظمة ) (WMOفي ذلك على أفضل
الممارسات.

الشكل  .3الجدول الزمني لدورات المنتديات ) (RCOFsعلى نطاق العالم في عام

2020

العنصر  - 1البيانات المناخية اإلقليمية :سيسعى هذا العنصر إلى تعزيز قدرة المراكز ) (RCCsعلى تلبية االحتياجات
إلى بيانات رصد المناخ من أجل التحقق من التنبؤ الرجعي والمستقبلي ،بما في ذلك إنشاء فترة مرجعية مشتركة ،مع
مراعاة اآلثار الخاصة بكل قطاع ،ال سيما العوامل ذات الصلة بالتحقق من التنبؤات الهيدرولوجية واألولويات اإلقليمية،
والمناطق العابرة للحدود (مثل المتغيرات ذات األهمية ،والنطاقات الزمانية والمكانية ،ومقاييس االهتمام)  -من خالل
إنشاء ما يلزم من قواعد بيانات رصدية وشبه رصدية (مثل عمليات إعادة التحليل والتقديرات المستندة إلى السواتل)
موحدة على المستوى اإلقليمي ،ومراقبة الجودة ،من أجل المعايرة الروتينية وتصحيح انحرافات نواتج النموذج المناخي
ألغراض التنبؤات الموسمية ،والتحقق ،ومراقبة المناخ .فأخطاء الرصد يمكن أن تؤثر سلبا ً على عملية تصحيح
االنحراف والمعايرة ،والتي يقصد منها تصحيح إفراط /تفريط النماذج العالمية بشكل منهجي في تقدير األوضاع المحلية
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في التنبؤات الموسمية ،مما قد تؤدي إلى حدوث أخطاء إضافية في التنبؤات الموسمية المعايرة (انظر العنصر  4أدناه).
وهذا العنصر سيم ّكن أيضا ً من بناء القدرات والتكنولوجيا لنقل الرصدات في الوقت الحقيقي ،وهذه الرصدات يتم
الحصول عليها عادة وفقا ً لدليل المنظمة ) (WMOبشأن إطار إدارة البيانات العالمية عالية الجودة من أجل المناخ
) (https://library.wmo.int/والمباد ئ التوجيهية المرتبطة به ،بما في ذلك البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوالنظام .WIS
العنصر  - 2الوصول إلى بيانات التنبؤات العالمية :سيتناول هذا العنصر احتياجات المراكز ) (RCCsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsمن حيث القدرة على الوصول سريعا ً إلى التنبؤات بعيدة المدى ،واستخدامها وتفسيرها سريعا ً ،فضالً عن
تقييم أداء النموذج ،بما في ذلك تحسين فهم تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به .وسيُعد هذا العنصر بالتعاون الوثيق مع
المركز الرئيسي ) (LC-LRFMMEوالمراكز ) (GPCs-LRFsوغيرهما من الشركاء الذين ينتجون وينشرون تنبؤات
موسمية عالمية ،بما في ذلك مركز المناخ آلسيا والمحيط الهادئ ) ،(APCCودائرة كوبرنيكوس لتغير المناخ )،(C3S
والمعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع ).(IRI
المكون  - 3تقييم النموذج العالمي واختياره :سيركز هذا العنصر على تعزيز قدرة المراكز ) (RCCsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsعلى اختيار نماذج لها مهارات مالئمة لتمثيل المنطقة موضع االهتمام ،الستخدامها في تنبؤات المجموعات
الموسمية على المستويين اإلقليمي والوطني .كما أنه سيساعد على وضع معايير التحقق فيما يتعلق بالعنصر  ،6وتعميق
فهم مصادر القدرة على التنبؤ على الصعيدين اإلقليمي والوطني ،وتقييم تمثيل هذه المصادر في النماذج .وفي الوقت
الحاضر ،تستخدم مراكز التنبؤ التشغيلية العالمية أحدث نماذج الدوران العام للمحيطات والغالف الجوي )(CGCMs
إلنتاج تنبؤات موسمية قائمة على مجموعات متعددة النماذج ،وتصل عادة إلى  6أشهر 12 -شهراً .واختيار نماذج التنبؤ
الموسمية المرشحة خطوة رئيسية في عملية إعداد التنبؤات الموسمية على المستوى اإلقليمي .ويمكن في عملية االختيار
األولية النظر في جميع النماذج الثالثة عشر الموجودة في المركز ) (LC-LRFMMEالتابع للمنظمة ) ،(WMOولكن هذا
االختيار يمكن أن يتباين رهنا ً بالقيود التشغيلية وأداء النموذج على المستوى اإلقليمي .ولعل المقارنة بين العالمات
المحققة في عمليات التحقق الموضوعي على مدى فترة مشتركة للتنبؤ الرجعي ،تتيح نظرة متعمقة في جودة النظم
المختلفة التي يمكن استخدامه ا في عملية اختيار النموذج .وثمة حاجة واضحة لتشخيص قدرات النماذج المختلفة على
محاكاة عمليات تقلبية المناخ على الصعيدين اإلقليمي والوطني .ولتيسير استخدام مجموعات متعددة النماذج ،يلزم
تصميم قاعدة مشتركة وثيقة الصلة بالقطاعات ذات األولوية في المناطق ذات األولوية ،تكون أقل تعقيداً وأعظم أثراً
للمستخدمين النهائيين .وسيستكشف هذا العنصر أيضا اختيار النماذج المثلى من خالل بحث المشاكل المتعلقة باستخدام
التنبؤات الموضوعية في النواتج النهائية.
العنصر  - 4المعايرة اإلقليمية وتصحيح االنحراف :سيتناول هذا العنصر األساليب المنهجية لتصحيح األخطاء المنتظمة
في نظم التنبؤ الموسمية الديناميكية ،واستخالص معلومات مناخية إقليمية مفيدة .وفي حين أن نماذج الدوران العام
) ،(GCMsالمستخدمة في نظم التنبؤ الموسمي الديناميكية ،تقدم تمثيالت مفصلة ومتطورة لعمليات المناخ األرضي ،فإنها
تظهر اختال فات منهجية فيما يتعلق بخصائص المناخ المرصودة .ويشار إلى عملية تقدير مقاييس جودة نظام التنبؤ،
استناداً إلى سلسلة من التنبؤات الرجعية (أو التنبؤات في الوقت الحقيقي) المقترنة بالرصدات ،على أنها عملية التحقق.
ومقارنة نواتج النماذج ) (GCMsبالرصدات توفر نظرة مت عمقة في أوجه القصور والطرق التي يتم بها تمثيل العمليات
المختلفة في النماذج المناخية .وقطع الصلة الترابطية بين األخطاء المنهجية في النماذج عبر مختلف النظم المناخية
اإلقليمية أمر بالغ األهمية لتحسين مصداقية التنبؤات المناخية العالمية .ومن هنا ،فإن تعديل سلوك النموذج )(GCM
ليتناسب مع سلوك المناخ المرصود نهج شائع االستخدام لمعالجة األخطاء المنهجية ،ويشار إليه باسم "تصحيح
االنحراف" أو "المعايرة" .وتتوقف فائدة هذا األسلوب على الموقع ومدة التنبؤ .والبد أيضا ً من النظر في إدراج الخبرة
الهيدرولوجية في التصميم المشترك لالستفادة من المبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل الممارسات في إعداد توجيهات
للتنبؤ بالمناخ الموسمي والتنبؤ الهيدرولوجي الموسمي.
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العنصر  - 5بيان التوقعات المناخية اإلقليمية :سيركز هذا العنصر على التوحيد القياسي لبيان التوقعات المناخية
اإلقليمية ،وهو الناتج الرئيسي لجميع المنتديات ) .(RCOFsولما كانت التنبؤات الموسمية تعتمد على المهارات اإلقليمية
والموسمية ،فإنها تمثل تحديات خاصة للمستخدمين .ولعل حسن تبليغها يكون عامالً رئيسيا ً في كيفية فهم هذه التنبؤات
وتطبيقها في سياق األوضاع الحقيقية .وين بغي دائما التأكيد على الطبيعة االحتمالية للتنبؤات الموسمية ،كما ينبغي على
الدوام اإلبالغ عن عنصر المهارة في التنبؤ كجزء من ناتج التنبؤ.
العنصر  - 6نواتج التنبؤ الموسمي المعدة خصيصا :سيركز هذا العنصر على تعزيز قدرة المراكز ) (RCCsوالمرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى إنتاج وتفسير نواتج التنبؤات الموسمية المعدة خصيصا ً بتعاون وثيق مع الخبراء القطاعيين،
وكذلك تعزيز القدرة على دعم أصحاب المصلحة في استخدام المعلومات المعدة خصيصا ً لهم .وتشمل المعلومات المعدة
خصيصا ً التنبؤ بمتغيرات محددة ذات أهمية مباشرة لمجموعات محددة من أصحاب المصلحة  -مثل الغطاء النباتي،
ورطوبة التربة ،وسرعة الرياح ،والتدفق داخل المستودعات ،وما إلى ذلك ،والتنبؤ باحتماالت تجاوز قيم العتبات
الرئيسية لتلك المتغيرات .وإعداد تنبؤات مخصصة ،ومحددة لكل قطاع ومفيدة للمراكز ) (RCCsوالمرافق الوطنية
) ،(NMHSsموضوع للتعاون البحثي النشط مع المراكز ) (GPCs-LRFومختلف الشركاء القطاعيين وغيرهم من
أصحاب المصلحة .والمكون  6ضروري لالسترشاد به في المكون  3وما بعده.
العنصر  - 7مواعيد التنبؤات وتحديثها :سيتناول هذا العنصر التحديث المنتظم للتوقعات الموسمية وفق جدول زمني
تشغيلي ثابت مصمم خصيصا ً ليالئم سياقات دعم القرار .فالبد أن يتلقى المستخدمون التنبؤات الموسمية في الوقت
المناسب الستخدامها في عملية اتخاذ القرار .فال جدوى من التنبؤات التي تصل بعد اتخاذ القرارات الرئيسية التي تتأثر
بالعنصر المناخي .وتُعقد معظم دورات المنتديات ) (RCOFsقبل الموسم المستهدف ،وعادة ما تسفر عن تنبؤات أولية
بالموسم .ومع تقدم الموسم وتوافر تنبؤات عالمية جديدة ،يلزم أن تصدر المراكز ) (RCCsوالمرافق الوطنية )(NMHSs
تحديثات منتظمة ،على األقل على أساس شهري .ويطلب النظام ) (GDPFSمن المراكز ) (GPCs-LRFااللتزام بدورات
ثابتة إلنتاج التنبؤات ونشرها .ولتعزيز تطبيق التنبؤات الموسمية بفعالية ،يُطلب من المراكز ) (RCCsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsأن تشترك مع أصحاب المصلحة المعنيين في دمج مواعيد التنبؤات وتحديثاتها في الخدمات المناخية .ومن
ثم ،فإن الخطوات المتخذة لتفعيل وأتمتة عملية توليد تنبؤات موسمية موضوعية ،وما يرتبط بها من نواتج مخصصة،
سوف تؤدي إلى خفض الجهود الالزمة إلنتاج التنبؤات والسماح بإجراء تحديثات أكثر تواتراً طوال الموسم.
العنصر  - 8إدارة الجودة :سيركز هذا العنصر على تنفيذ آلية مناسبة إلدارة الجودة من أجل ضمان الجودة ،كما سيركز
على التقييم المنتظم للنظم اإلقليمية للتنبؤ الموسمي ،ورفع مستواها.
ويرمي أيضا ً المشروع العام إلى االستفادة من الخبرة والدعم من أعضاء اللجان التوجيهية للمنتديات ) (RCOFsفي
المناطق دون اإلقليمية ذات األولوية ،بما في ذلك:
(أ)

أفريقيا):

التنبؤات المناخية الموسمية للمنطقة السودانية الساحلية في أفريقيا )( (PRESASSغرب
( Seydou TRAOREالمركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والهيدرولوجيا التشغيلية
وتطبيقاتهما )( Abdou ALI ،)(AGRHYMETالمركز )Seydou TINNI HALIDOU ،)(AGRHYMET
(المركز )( Ousmane NDIAYE ،)(AGRHYMETالهيئة الوطنية للطيران المدني واألرصاد الجوية
) ،(ANACIMالسنغال)( Andre KAMGA ،المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
)( Jean-Pierre CERON ،)(ACMADخبير في اللجنة الفنية السابقة للمنظمة ))(WMO؛

(ب) منتدى التوقعات المناخية لجنوب آسيا )( (SASCOFجنوب آسيا)( Sivananda PAI :المركز )،(RCC
بيون)( Madhavan RAJEEVAN ،وزارة علوم األرض ،الهند)( Shiromani JAYAWARDEN ،إدارة
األرصاد الجوية ،سريالنكا)( Rupa Kumar KOLLI ،البرنامج ) ،(WCRPالمعهد الهندي لألرصاد الجوية
المدارية ) ،(IITMبيون)( G. SRINIVASAN ،النظام اإلقليمي المتكامل لإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة
في أفريقيا وآسيا )( Richard GRAHAM ،)(RIMESدائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة )،)(UKMO
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( Andrew COLMANدائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة )( Tamara JANES ،)(UKMOدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة )( Francis COLLEDGE ،)(UKMOدائرة األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ))(UKMO؛
(ج) منتدى التوقعات المناخية لمنطقة القرن األفريقي الكبرى )( (GHACOFشرق أفريقيا):
(مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )،)(ICPAC
( Zewdu SEGELEالمركز )( Phillip OMONDI ،)(ICPACالمركز )Joseph MUTEMI ،)(ICPAC
(المركز )( Richard GRAHAM ،)(ICPACدائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ).)(UKMO

Atheru Zachary

.4

الترتيبات والموارد اإلدارية

سيقوم فريق التنسيق المعني بالمناخ ) ،(CCPبدعم من أمانة المنظمة ) ،(WMOبتوفير التنسيق العام لتنفيذ المشروع.
وستسمح اختصاصات الفريق ) (CCPوعضويته بدعوة أعضاء اآللية الخاصة بمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار
)( (GFCSرؤساء االتحادات اإلقليمية الذين تدعمهم األفرقة العاملة المعنية بالمناخ والهيدرولوجيا والتابعة لالتحادات
اإلقليمية ،وأعضاء اللجنتين الفنيتين ،وممثلي مراكز المنظمة ) ،)(WMOوشركاء المنظمة ) ،(WMOبشكل منفصل أو
معاً ،من أجل تنسيق العمل.
وسوف يتعاون الفريق ) (CCPمع أعضاء اإلطار ) /(GFCSاللجنة االستشارية للسياسات ) (PACلتعزيز البيئة التمكينية
الالزمة لتلبية االحتياجات المشتركة بين مقدمي الخدمات المناخية ،والهيئات الفنية وأصحاب الشأن المعنيين بالمياه
والزراعة والحد من الكوارث والصحة والطاقة .وستيسر االتحادات اإلقليمية والهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO
الترتيبات الفنية واإلدارية بين المؤسسات المشاركة في التخطيط والتنفيذ في المناطق الفرعية المحددة والتجمعات
القطرية.
ومراعاة لالعتبارات الهيدرولوجية ،سيوفر فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPمواصفات تجمع بين احتياجات
المستخدمين ومعلمات األداء إلثبات الفوائد بالنسبة إلى المناطق ذات األولوية ،أي منتدى التوقعات المناخية لمنطقة
القرن األفريقي الكبرى ) /(GHACOFأفريقيا (حوض بحيرة فيكتوريا) ،ومنتدى التوقعات المناخية لجنوب آسيا
)( (SASCOFحوض نهر غانغا  -براهمابوترا  -ميغنا) .ويمكن لهذا المشروع ،إلى جانب المشاريع التجريبية للنظام
العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ) (HydroSOSفي حوض نهر غانغا  -براهمابوترا  -ميغنا وحوض نهر
بحيرة فيكتوريا ،أن يوسع نطاق المنتديات ) (RCOFsفي هذه المناطق ذات األولوية لتشمل الوكاالت الوطنية
للهيدرولوجيا ذات الصلة ،ودورات تسمح بالتآلف االجتماعي من خالل جلسات عامة ومناقشات عابرة للحدود خاصة
بمجاالت معينة.
وسيتطلب تنفيذ االقتراح بنجاح التعاون بين اللجنتين الفنيتين ومع مجلس البحوث ،وكذلك عبر مختلف الهيئات داخل كل
لجنة فنية ،وستشرف على هذا التعاون اللجنة ) .(TCCوستشمل المساهمات الرئيسية التي ستقدمها هذه الكيانات ما يلي:
(أ)

توفير التوجيهات وغيرها من المدخالت الفنية والعلمية في العمليات اإلقليمية (دورات وهيئات االتحادات
اإلقليمية) ،وفي العمل التنفيذي للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالمراكز ) (RCCsوالمنتديات المناخية
اإلقليمية في كل منطقة ومنطقة فرعية؛

(ب) إدراج الممارسات التشغيلية المستحدثة خالل تنفيذ المشروع في الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛
(ج) مواصلة إعداد مواد معيارية ،حسب الحاجة ،لتوفير إرشادات إضافية لتلبية االحتياجات المحددة من
خالل المشروع.
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وستتأتى الموارد المالية لألنشطة على الصعيدين دون اإلقليمي والقطري من المشاريع القائمة الخارجة عن الميزانية
حيثما توافرت هذه المشاريع (انظر الشكل  .) 2وستتأتى الموارد المالية الالزمة للوظائف المعيارية والتنظيمية لدعم
المشروع ،وللتنسيق ،من الميزانية العادية للمنظمة ) ،(WMOوالتي ستخصص للمخرجات ذات الصلة في الخطة
التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة .2023-2020
وهناك حاجة أيضا ً إلى إعارة مدير للمشروع يكون مقره أمانة المنظمة ) ،(WMOأو تمويل تكلفته من التبرعات ،أو
تعيينه من قبل أحد األعضاء إلدارة المشروع من موقعه في المؤسسة .ويتولى مدير المشروع المسؤولية العامة عن
تنسيق جميع المهام المقترحة ،ومراقبة التقدم المحرز لضمان الشروع في تنفيذ المهام وإنجازها في الوقت المحدد .ولهذا
الغرض ،سيحافظ مدير المشروع على االتصال والتواصل بشكل منتظم مع الوحدات ذات الصلة في إدارات الخدمات،
والبنية التحتية ،والعلوم واالبتكار ،وخدمات األعضاء في المنظمة ) ،(WMOتحت اإلشراف العام لنائب مدير إدارة
الخدمات المسؤول عن المناخ.
وسيُراقب التقدم المحرز في التنفيذ على النطاقات دون اإلقليمية من خالل المعلومات التي تقدمها المراكز
التابعة للمنظمة ) (WMOفي المناطق الفرعية للمنتديات ) (RCOFsالمشاركة ،من خالل التقارير عن حالة مخرجات
 28مشروعا ً في تسعة من مجاالت النتائج (انظر الجدول  1الذي يسرد نتائج المشاريع والمخرجات ذات الصلة ،وكذلك
الكيانات والشركاء المتوقع أن يساهموا في كل منها) .والتقارير المرحلية عن الدعم المقدم من اللجنتين الفنيتين ،ومجلس
البحوث ،والمنظمة ) (WMOوالبرامج التي تشترك المنظمة ) (WMOفي رعايتها ،والمنظمات الشريكة المشاركة،
ستكون ذات صلة بمساهمة هذه الهيئات على النحو المحدد في الجدول  ،1بما يتماشى مع المخرجات نفسها.
وستُستخل ص تقارير مرحلية إضافية من التقارير المرحلية للمشاريع الخارجة عن الميزانية ،والتي تدعم التنفيذ في
المناطق الفرعية ،عند توافر هذه التقارير فيها .وأخيراً ،ستقدم أمانة المنظمة ) (WMOتقريراً عن تنفيذ المخرجات ذات
الصلة الواردة في الخطة التشغيلية للمنظمة ،مثل البند  :1.2.4التبادل العالمي -اإلقليمي  -الوطني  -اإلقليمي  -العالمي
للبيانات والنواتج ذات الصلة باإلطار ) ،(GFCSوالتي يتم تشغيلها من خالل النظام ) (WISوالنظام ) ،(GDPFSوالبند
 :1.2.6النواتج المعدة خصيصا ً لدعم القرار على نطاقات زمنية متعددة ،والمراقبة المستمرة لنتائج المستخدمين
وتعقيباتهم ،والبند  :1.3.9المنتديات الهيدرولوجية اإلقليمية وغيرها (مثل البنود  ،1.2.1و ،1.2.2و ،1.2.5و،1.2.7-14
و ،1.2.16و ،1.3.3-6و .)1.4.13-14وستج ّمع األمانة هذه المعلومات وتدمجها ،ويستعرضها الفريق ) (HCPوآلية
مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSفي إطار وظيفتها التنسيقية الشاملة.
)(RCCs

ومن أجل االستفادة من آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSومن الفريق ) ،(CCPتشمل بعض التحديات
الرئيسية ما يلي:
(أ)

تقديم مساعدة فنية فعالة لدعم التنبؤات الموسمية الموضوعية ،بما في ذلك من خالل تقديم المشورة إلى
اللجنة ) ،(TCCفي تجميع مختلف المساهمات الفنية من اللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،والهيئات
األخرى مثل الفريق )(HCP؛

(ب) دمج عمل هذه الهيئات الفنية المنحى في هذه العمليات اإلقليمية الديناميكية والمستمرة؛
(ج) ربط عمل المنظمة ) (WMOفي هذا الصدد بعمل اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSوالمنظمات
الشريكة األخرى ،والذي يندرج أيضا ً ضمن والية الفريق ).(CCP
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الجدول  - 1إطار سجل المشروع مع النتائج والمخرجات والدعم المقترح
المخرجات

الهيئات التأسيسية /الهياكل الفرعية

الوحدات الفنية بأمانة
المنظمة )(WMO

الشركاء في المشروع

النتيجة :1
إنشاء قواعد بيانات إقليمية موحدة للرصدات وشبه الرصدات من أجل معايرة نماذج المناخ والتحقق منها ومراقبة المناخ بصورة روتينية
 1.1إنقاذ ورقمنة البيانات والنواتج التاريخية المستمدة من
الرصدات الحالية والسابقة ،وجعلها قابلة لالكتشاف ،وسهلة
الوصول إليها ،وقابلة للتبادل من خالل نظام معلومات
المنظمة )(WIS

•
•
•
•
•

 1.2دمج جميع الرصدات على الصعيد الوطني في مجموعات
البيانات الوطنية واإلقليمية ،وفي النظام )(CDMS

خدمة كوبرنيكوس ،المراكز الوطنية
الخدمات /شعبة مراقبة
اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات
المناخ وخدمات السياسات للمعلومات البيئية ) (NCEIالتابعة لإلدارة
وتكنولوجيا المعلومات )(SC-IST؛
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
) /(CMPشعبة التنبؤ
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
بالمناخ اإلقليمي ) ،(NOAA) ،(RCPالمركز ) ،(ECMWFاستعادة
االتحادات اإلقليمية ،األفرقة العاملة
رصدات دوران الغالف الجوي فوق
البنية التحتية /النظام
المعنية بمسائل المناخ؛
) ،(WISالعلوم واالبتكار ،األرض ) ،(ACREدائرة األرصاد الجوية
اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض
الفرنسية ،دائرة األرصاد الجوية بالمملكة
خدمات األعضاء
وشبكات المراقبة؛
المتحدة ،وحدة البحوث المناخية )،(CRU
اللجنة الدائمة للقياسات والتتبع واألدوات
المعهد الملكي الهولندي لألرصاد الجوية
) ،(KNMIدائرة األرصاد الجوية األسترالية
) ،(BOMالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات
البيئية )(IEDRO
خدمة كوبرنيكوس ،المركز )،(ECMWF
الخدمات /شعبة مراقبة
المناخ وخدمات السياسات المراكز الوطنية ) (NCEIالتابعة لإلدارة
الوطنية ) ،(NOAAاستعادة رصدات دوران
) /(CMPشعبة التنبؤ
بالمناخ اإلقليمي ) ،(RCPالغالف الجوي فوق األرض )،(ACRE
دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ،دائرة
البنية التحتية ،إدارة
خدمات األعضاء والتنمية األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،دائرة
األرصاد الجوية األسترالية )،(BOM
المنظمة ) ،(IEDROالمعهد الدولي للبحوث
الخاصة بالمناخ والمجتمع )(IRI
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الخدمات /الشعبة ) /(CMPالمعهد الملكي الهولندي لألرصاد الجوية
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
 1.3تنفيذ قواعد البيانات اإلقليمية المرجعية المعدة خصيصا
) ،(KNMIدائرة األرصاد الجوية األلمانية
اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا الشعبة ) ،(RCPالبنية
والمعنية بالرصدات :تدريب موظفي المركز ) (RCCوالمرفق
التحتية ،العلوم واالبتكار ) ،(DWDالمراكز الوطنية ) (NCEIالتابعة
الوطني ) (NMHSعلى استخدام قواعد البيانات اإلقليمية الرصدية
المعلومات )(SC-IST؛
لإلدارة الوطنية ) ،(NOAAخدمة
القياسية ،وعلى الوصول إليها وتبادلها ومراقبة جودتها (بما في ذلك مجلس البحوث،
كوبرنيكوس ،جامعة ،Rovira i virgili
نواتج إعادة التحليل والتحليل المختلط) لدعم تقديم تنبؤات موسمية
المنظمة
بين
المشترك
التعاوني
المجلس
إسبانيا ،جامعة ريدينغ ،المملكة المتحدة
موضوعية على الصعيدين اإلقليمي والوطني
) (WMOواللجنة )(JCB) (IOC
 1.4خارطة الطريق إلنشاء قواعد بيانات مرجعية إقليمية :تقييم
مجموعات البيانات الرصدية المستخدمة في تصنيف التقلبية
المناخية اإلقليمية ودوافعها ،بما في ذلك نواتج إعادة التحليل
والتحليل المختلط .وتحدد الوثيقة النواتج المطلوبة والمنطقة التي
ستفعّل فيها النواتج من خالل المراكز ) (RCCوالمرافق )(NMHSs
من أجل توفير تنبؤات موسمية موضوعية ،وتحديد الفترة المرجعية

العلوم واالبتكار،
مجلس البحوث؛
الخدمات /الشعبة )/(RCP
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا الشعبة ) ،(CMPخدمات
األعضاء
المعلومات )(SC-IST؛
االتحاد اإلقليمي ،األفرقة العاملة المعنية
بمسائل المناخ

البرنامج ) ،(WCRPخدمة كوبرنيكوس،
المعهد ) ،(IRIدائرة األرصاد الجوية
الفرنسية ،دائرة األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ،دائرة األرصاد الجوية األسترالية
) ،(BOMاإلدارة الوطنية )(NOAA

النتيجة :2
تعزيز قدرات المراكز ) (RCCsوالمرافق الوطنية ) (NMHSsعلى التنبؤ طويل المدى ) (LRFالموضوعي
 2.1الوصول إلى التنبؤات طويلة المدى :تدريب موظفي المرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى الوصول إلى التنبؤات طويلة المدى التي
يقدمها المركز الرئيسي للتنبؤات الطويلة المدى )(LC-LRFMME
التابع للمنظمة ) ،(WMOوغيرها من النواتج الدينامية للتنبؤات
) ،(LRFبما في ذلك النواتج التي تحسّنها المراكز ) ،(RCCsوعلى
استخدام هذه التنبؤات

 2.2فهم العوامل الدافعة لتقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ بها :تدريب
موظفي المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تشخيص العوامل المحركة
للمناخ اإلقليمي واألساس المادي للتنبؤ الموسمي

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل
النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض؛
مجلس البحوث؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛

البنية التحتية /الشعبة
) ،(RCPالعلوم واالبتكار،
إدارة خدمات األعضاء
والتنمية

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،اإلدارة الوطنية
) ،(NOAAدائرة األرصاد الجوية الفرنسية،
المعهد ) ،(IRIمركز المعالجة العالمي
للتنبؤات طويلة المدى )(GPC-LRF
(بيجين ،مركز التنبؤات والدراسات
المناخية ) ،(CPTECالمركز )،(ECMWF
إكستر ،ملبورن ،مونتلاير ،موسكو،
أوفنباخ ،بريتوريا ،سيول ،طوكيو ،تولوز،
واشنطن)

العلوم واالبتكار،
الخدمات /الشعبة )/(RCP
الشعبة )(CMP

البرنامج ) ،(WCRPنظام تحليل البيانات
وتصويرها بيانيا ً واستعادتها إلكترونيا في
مجال النظائر المائية ) ،(WISERدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،اإلدارة

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا
المعلومات )(SC-IST؛
االتحاد اإلقليمي

مجلس البحوث،
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
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الوطنية ) ،(NOAAدائرة األرصاد الجوية
الفرنسية ،المعهد ) ،(IRIالنظام )،(RIMES
دائرة األرصاد الجوية األسترالية )(BOM
 2.3تقييم أداء النموذج ،وموثوقيته ،ومصادر القدرة على التنبؤ
في المنطقة :تدريب موظفي المركز ) (RCCوالمرفق الوطني
) (NMHSعلى تقييم قدرة النماذج على التقاط العمليات /السمات
المناخية ذات الصلة واختيار أنسب النماذج للمنطقة ،بالنظر إلى
مجموعة خيارات التنبؤ من مجموعات متعددة الطرازات.

مجلس البحوث؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛

العلوم واالبتكار،
الخدمات /الشعبة )(RCP

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،النظام ) ،(RIMESاإلدارة
الوطنية ) ،(NOAAدائرة األرصاد الجوية
الفرنسية ،المعهد ) ،(IRIالتحقق  -المركز
الرئيسي لنظام تنبؤ المجموعات
)( (LC-EPSطوكيو) ،التحقق  -المركز
الرئيسي للتنبؤات طويلة المدى )(LC-LRF
(ملبورن ومونتلاير)

 2.4المعايرة :تدريب موظفي المركز ) (RCCوالمرفق الوطني
) (NMHSعلى االختيار الذي يقتضيه في جميع خطوات ما بعد
المعالجة نهج التنبؤ الموسمي للمجموعات متعددة الوسائط )،(MME
بما في ذلك تصحيح االنحراف والمعايرة

مجلس البحوث،

العلوم واالبتكار ،البنية
التحتية ،الخدمات/
الشعبة )(RCP

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،اإلدارة الوطنية
) ،(NOAAدائرة األرصاد الجوية الفرنسية،
المعهد )(IRI

 2.5التنبؤ الموسمي االحتمالي :تدريب موظفي المركز
والمرفق الوطني ) (NMHSعلى تفسير الطبيعة االحتمالية للتنبؤات
الموسمية ،والتأكيد عليها

العلوم واالبتكار ،البنية
التحتية ،الخدمات/
الشعبة )(RCP

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،اإلدارة الوطنية
) ،(NOAAدائرة األرصاد الجوية الفرنسية،
المعهد ) ،(IRIإدارة األرصاد الجوية
الكورية )(KMA

 2.6التحقق من التنبؤات :تدريب موظفي المركز ) (RCCوالمرفق
الوطني ) (NMHSعلى التحقق من التنبؤات في الوقت الحقيقي،
باإلضافة إلى تحديد متوسط مهارة التنبؤ النموذجية لنظام التنبؤ
الموسمي

العلوم واالبتكار ،البنية
التحتية ،الخدمات/
الشعبة )(RCP

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،اإلدارة الوطنية
) ،(NOAAدائرة األرصاد الجوية الفرنسية،
المعهد )(IRI

 2.7تقليص نطاق النواتج الوطنية وتوليدها من المدخالت المحسنة مجلس البحوث،
إقليميا :تدريب موظفي المركز ) (RCCوالمرفق الوطني ) (NMHSاللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
على تحسين فهم المناخ اإلقليمي والمحلي في تطبيق التقنيات

العلوم واالبتكار،
الخدمات /الشعبة )(RCP
الخدمات /الشعبة )(CMP

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،النظام ) ،(RIMESدائرة
األرصاد الجوية الفرنسية ،المعهد )(IRI

اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل
النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

)(RCC
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اإلحصائية الخاصة بتقليص النطاق ،بما في ذلك أدوات البرامجيات
ذات الصلة مثل أداة التنبؤ بالمناخ )(CPT
النتيجة :3
إنشاء مجموعة فرعية من النماذج الستخدامها في تنبؤات المجموعات الموسمية على الصعيدين اإلقليمي والوطني
 3.1تنقيح مجموعة النماذج (مجموعة فرعية) ،استناداً إلى األداء
 3.2تحديد النُهج لتحقيق أقصى استفادة من القدرة على التنبؤ على
الصعيد اإلقليمي
 3.3فهم مصادر القدرة على التنبؤ على الصعيدين اإلقليمي
والوطني ،وتمثيلها في النماذج
 3.4توفير تنبؤات موسمية ،جنبا ً إلى جنب مع األداء التاريخي
للنموذج ،بما في ذلك الموثوقية والمهارة

مجلس البحوث؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل
النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض؛
فريق الدراسة المعني بخدمات الطاقة
المتكاملة

العلوم واالبتكار،
الخدمات /الشعبة )،(RCP
البنية التحتية

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،النظام ) ،(RIMESدائرة
األرصاد الجوية الفرنسية ،المعهد )(IRI

 3.5تيسير تبادل البيانات العالمية واإلقليمية والوطنية ،أو تنبؤات
المجموعات الموسمية من خالل النظام ) (WISوالنظام العالمي
لمعالجة البيانات )(GDPS
النتيجة :4
تحديد نهج المعايرة وتقليص النطاق الستخدامها في التنبؤات الموسمية اإلقليمية
 4.1استخدام وتكييف النُهج /األدوات لتصحيح االنحراف والمعايرة مجلس البحوث؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
وتقليص النطاق؛
 4.2تقييم نُهج تقليص النطاق من أجل التنبؤات الموسمية اإلقليمية ،اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية؛
فريق الدراسة المعني بخدمات الطاقة
بما في ذلك الثغرات والقيمة المضافة ،وتقييم الفائدة المحققة من
المتكاملة
مجرد استخدام المخرج الخام من أفضل مجموعة متعددة النماذج
مختارة

الخدمات /الشعبة )،(RCP
الخدمات /الهيدرولوجيا
وموارد المياه )،(HWR
العلوم واالبتكار

البرنامج ) ،(WCRPدائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة ،النظام ) ،(RIMESدائرة
األرصاد الجوية الفرنسية ،المعهد )(IRI

النتيجة :5
البيان الموحد بالتوقعات المناخية اإلقليمية
 5.1إعداد آلية للتغذية المرتدة؛

اللجنة الدائمة للخدمات الزراعية؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية؛

الخدمات /الشعبة )،(RCP
الخدمات /شعبة الخدمات

اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSخدمة كوبرنيكوس
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المشاركة في إعداد وتصميم مواد االتصال والتوعية ،بما في ذلك
التنبؤات الموسمية ذات الطبيعة االحتمالية وما يرتبط بها من عدم
يقين

اللجنة الدائمة للخدمات المقدمة للحد من
مخاطر الكوارث وللجمهور؛
فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية
المتكاملة؛
فريق الدراسة المعني بخدمات الطاقة
المتكاملة؛
فريق الدراسة المعني بالخدمات الحضرية
المتكاملة

المناخية التطبيقية )،(ACS
خدمات األعضاء

النتيجة :6
نواتج عالية األولوية معدة خصيصا ت ُقدم بشكل روتيني على المستوى القطري
 6.1تعزيز قدرة المرفق الوطني ) (NMHSعلى توليد وتفسير نواتج اللجنة الدائمة للخدمات الزراعية؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛
التنبؤات الموسمية المصممة خصيصا ،مع مدخالت مقدمة من
اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية؛
الخبراء القطاعيين؛
اللجنة الدائمة للخدمات المقدمة للحد من
 6.2تعزيز قدرة المرفق الوطني ) (NMHSعلى عقد وتنسيق
مخاطر الكوارث وللجمهور؛
المنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsبانتظام باعتبارها اآللية
فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية
الرئيسية لمشاركة المستخدمين في تبليغ التنبؤات الموسمية
المتكاملة
والمشاركة في تصميم نواتج تُعد خصيصا ً للمستخدمين
فريق الدراسة المعني بخدمات الطاقة
 6.3تحديد احتياجات المستخدمين إلى البيانات ذات الصلة والعتبات المتكاملة؛
المناخية من خالل حلقات عمل موجهة نحو المستخدمين؛
فريق الدراسة المعني بالخدمات الحضرية
 6.4اإلنتاج المشترك لنواتج معدة خصيصا لدعم القرار في
المتكاملة؛
مخاطر
قطاعات المياه والزراعة والصحة والطاقة والحد من
االتحادات اإلقليمية؛ فريق الدراسة المعني
الكوارث
بخدمات الطاقة المتكاملة

الخدمات /الشعبة )،(ACS
الخدمات /الشعبة )،(RCP
الخدمات /الهيدرولوجيا
وموارد المياه )،(HWR
خدمات األعضاء

اإلطار العالمي ) ،(GFCSخدمة
كوبرنيكوس ،اليونسكو )،(UNESCO
منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOمنظمة
األغذية والزراعة ) ،(FAOالمجلس العالمي
للطاقة واألرصاد الجوية ) ،(WEMCمنظمة
التنمية والتعاون من أجل التواصل العالمي
في مجال الطاقة ) ،(GEIDCOمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
) ،(UNDRRبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
)(UNDP

النتيجة :7
تحديث التوقعات المناخية شهريا على الصعيدين اإلقليمي والوطني
 7.1تحديثات شهرية منتظمة للتنبؤات المعدة خصيصا ً لتالئم سياق
دعم القرار؛

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل
النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض؛
اللجنة الدائمة للخدمات الزراعية؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية؛

الخدمات /الشعبة ) ،(ACSدائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة،
الخدمات /الشعبة ) ،(RCPاإلدارة الوطنية ) ،(NOAAدائرة األرصاد
الخدمات /الشعبة ) ،(CMPالجوية الفرنسية ،المعهد )(IRI
الخدمات /الهيدرولوجيا
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 7.2توفير الوصول إلى البيانات الرقمية من أجل نواتج التنبؤ
الموسمي المحسنة إقليميا ووطنيا من خالل النظام ) (WISوالنظام
)(GDPFS

اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية؛
اللجنة الدائمة للخدمات المقدمة للحد من
مخاطر الكوارث وللجمهور؛
فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية
المتكاملة؛
فريق الدراسة المعني بخدمات الطاقة
المتكاملة؛
فريق الدراسة المعني بالخدمات الحضرية
المتكاملة؛
اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا
المعلومات )(SC-IST؛
االتحاد اإلقليمي؛ فريق الدراسة المعني
بخدمات الطاقة المتكاملة

وموارد المياه )،(HWR
البنية التحتية

النتيجة :8
إنشاء آلية للتحقق والتحديث
 8.1تنفيذ آلية إلدارة الجودة؛
 8.2توثيق العمليات والمخاطر
 8.3وضع إجراءات تشغيلية موحدة على الصعيدين اإلقليمي
والوطني ،ونظام لتقارير الحالة السنوية لتيسير المراقبة والتقييم،
فضالً عن التغييرات /التحسينات المطلوبة استناداً إلى الخبرة
المكتسبة.

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل
النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض؛
اللجنة الدائمة للخدمات المناخية

الخدمات /الشعبة )،(RCP
البنية التحتية

دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة،
اإلدارة الوطنية ) ،(NOAAدائرة األرصاد
الجوية الفرنسية ،المعهد )(IRI
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(EC-72) 10

فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية المتكاملة
إن المجلس التنفيذي يقرر أن:
)(1

)(2

يشير إلى الخطة الرئيسية المشتركة بين المنظمة ) (WHOوالمنظمة ) (WMOبشأن االنتقال من العلم إلى الخدمات
في مجاالت الصحة والبيئة والمناخ ،بما في ذلك القيادة والموارد التي توفرها المنظمة ) (WHOلتنفيذ المثال النموذجي
للصحة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالمكتب المشترك بين المنظمة ) (WHOوالمنظمة )(WMO
والمعني بالمناخ والصحة ،والتنفيذ المشترك لألنشطة في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛
ينظر في دورته الثالثة والسبعين في توصيات فريق الدراسة بشأن أنشطة الفريق ،وفقا ً للمادة  142من الالئحة
العامة والقاعدة اإلجرائية ( 5.4.6ب) من النظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم .)1240

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
•

ترتيبات العمل مع منظمة الصحة العالمية )(1952) (WHO؛

•

القرار  – (Cg-18) 33تطوير الخدمات الصحية المتكاملة ،من خالل تنفيذ الخطة الرئيسية الخمسية المشتركة بين
المنظمة ) (WHOوالمنظمة ) (WMOبشأن االنتقال من العلم إلى الخدمات في مجاالت الصحة والبيئة والمناخ؛

•

إطار التعاون بشأن المناخ والبيئة والصحة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومنظمة الصحة
العالمية )(2018) (WHO؛

•

القرار  – (SERCOM-1) 1القسم زاي ،فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية المتكاملة )(SG-HEA؛

•

توصية لجنة التنسيق الفني الواردة في تقرير الرئيس المقدم إلى المجلس التنفيذي )).(EC-72/INF. 2.5(2

المقرر

(EC-72) 11

زيادة الشراكات الفعالة وحجم ونطاق مشاريع تطوير المنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز في هذه المشاريع
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

(أ)

التعجيل بتنفيذ القرار  – (Cg-18) 74س ّد الفجوة في القدرات :زيادة الشراكات الفعالة ألغراض االستثمار
في البنى التحتية وتقديم الخدمات بما يتسم باالستدامة وكفاءة التكلفة ،فيما يتعلق بالتحالف من أجل تطوير
األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وإنشاء مبادرة المنظمة ) (WMOللدعم القُطري التي من المنتظر أن تقدم
المنظمة ) (WMOمن خاللها خدمات استشارية إلى البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والشركاء اإلنمائيين
بطريقة منظمة وفعالة ،باالستفادة من المعارف والخبرات الواسعة المقدمة من أعضاء المنظمة )(WMO؛

(ب) مواصلة إعداد مرفق تمويل الرصد المنتظم ) (SOFFلتقديم مساعدات مالية وفنية إلى البلدان التي لم يكن
بوسعها االمتثال بطريقة مستدامة لمفهوم شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONالذي اعتمده المؤتمر
الثامن عشر ،على أمل اإلعالن عن المرفق ) (SOFFفي الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف
) (COP26في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC؛
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(ج) النهوض بالجهود الرامية إلى ا لترويج لنهج نظامي على المستوى اإلقليمي من خالل إعداد مبادئ توجيهية
مناسبة لمشاركة المكاتب اإلقليمية والتمثيلية في مبادرات المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرات البلدان النامية
األعضاء؛
(د)

النهوض بتطوير وتنفيذ منصة دوائر المنظمة ) (WMOالجديدة من خالل تحسين سهولة استخدامها لتسمح
بتوفير بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب لدعم كل من أداة التشخيص ال ُقطري لألرصاد الجوية
الهيدرولوجية ،ومبادرة المنظمة ) (WMOللدعم القطري ،والتحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية
الهيدرولوجية ،للتمكين من استخدام المنصة كأداة فعالة لتقييم قدرات األعضاء ،والمساعدة في التخطيط،
والمراقبة ،والدعم ،وإعداد المشاريع ،وتقديم إرشادات ألعضاء المنظمة ) (WMOوشركائها بشأن
االستثمارات؛

(هـ) النهوض بإعداد وتنفيذ أداة التشخيص القطري لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ،بالتعاون مع أعضاء
التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،باعتبارها أداة ونهجا ً توفر للمرافق الوطنية
) (NMHSsتقييمات استعرضها األقران بشأن قدرات وأداء كل عضو ،وتسلط الضوء على أوجه القصور
الجسيمة ،إلرشاد وتوجيه االستثمارات المتعلقة بالمشاريع اإلنمائية؛
(و)

)(2

أن يستند المقرر بشأن حجم ونطاق المشاريع اإلنمائية المستقبلية التي تنفذها أمانة المنظمة ) (WMOعلى
استراتيجية تسترشد بتقييم مستقل لمدى مالءمة النهج الحالي وفعاليته وكفاءته ومخاطره االئتمانية؛

أن يطلب من األعضاء ما يلي:
(أ)

دعم التنفيذ الناجح لمنصة دوائر المنظمة ) (WMOمن خالل توفير البيانات ذات الصلة في الوقت المناسب
لتعزيز جمع المعلومات وتبادلها ،باعتبارها أداة مجدية لجمع البيانات الالزمة لتقييم قدرات األعضاء،
والتخطيط ،ولالسترشاد بها في االستثمارات وفي إعداد سياسات المنظمة ) (WMOواستراتيجياتها؛

(ب) استبانة الشركاء وأصحاب المصلحة الوطنيين ،الذين يمكنهم المساهمة ببيانات ومعلومات ذات صلة في
منصة دوائر المنظمة ) ،(WMOوالتعاون معهم؛
(ج) دعم التطوير المستمر ألداة التشخيص القطري لألرصاد الجوية الهيدرولوجية وتقديم دعم ال مركزي من
خالل مبادرة الدعم القطري؛
(د)

)(3

تقديم تعقيبات منتظمة إلى األمين العام للمنظمة ) (WMOمن أجل التحسين المستمر للمنصة باعتبارها أداة
مجدية لجمع المعلومات وتبادلها؛

أن يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية في إطار االستعراض الشامل ألنشطة وآليات عمل االتحادات:
(أ)

المساهمة بنشاط في مواصلة إعداد وتنفيذ مبادرات المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرة البلدان النامية
األعضاء ،بما في ذلك التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،ومبادرة المنظمة )(WMO
للدعم القطري ،وأداة التشخيص القطري لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ،ومرفق تمويل الرصد المنتظم،
والمبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية ) ،(CREWSواإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوبرنامج التعاون الطوعي ،وأمانة المنظمة ) (WMOالتي نفذت المشاريع؛

(ب) المساهمة في إعداد أداة التشخيص القطري لألرصاد الجوية الهيدرولوجية بالتعاون مع الهيئات األخرى
ذات الصلة واألمانة بطريقة تتيح ألداة التشخيص القطري أن توفر ،من خالل عمليتها الستعراض
األقران ،تقييما ً موضوعيا ً للقدرات واألداء اللذين تحققا لكل عضو ،وأن تسلط الضوء أيضا ً على أوجه
القصور الجسيمة التي يتعين معالجتها ،على النحو الذي يقضي به القرار  - (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية
التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO؛
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(ج) تعزيز ودعم التنسيق والتآزر فيما بين جميع المبادرات ذات الصلة لتعظيم الفوائد التي تعود على
األعضاء؛
(د)

)(4

استخدام وسائل مبتكرة للتعاون والشراكات مع الهياكل اإلقليمية المختصة إلبراز مكانة المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsودعم عملها من خالل المشاريع والبرامج التي تعالج ثغرات
األعضاء؛

يطلب من فريق تطوير القدرات:
(أ)

تحديد الفرص وأوجه التكامل بين جميع مبادرات المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرات البلدان النامية األعضاء
عند استعراض استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات؛

(ب) إعداد إرشادات مالئمة تدعم تنفيذ مبادرات المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرات البلدان النامية األعضاء؛
(ج) دعم التقييم المستقل للمشاريع التي تنفذها أمانة المنظمة )(WMO؛
)(5

أن يطلب من األمين العام ما يلي:
(أ)

توفير التدريب لألعضاء على استخدام "منهجية المسوغات المناخية" التي استحدثتها المنظمة
لتوفير األساس العلمي لتقديم تحليل سليم للمناخ ولنظرية التغير بما يم ّكن من إعداد مشاريع مجدية يمولها
الصندوق األخضر للمناخ ) (GCFأو أي آلية تمويل أخرى؛
)(WMO

(ب) مواصلة تقديم الدعم من أجل التنفيذ الكامل لمنصة دوائر المنظمة ) ،(WMOمع مراعاة اقتراحات
األعضاء لتحسين المنصة بحيث تصبح أكثر فائدة وأيسر استخداما ً؛
(ج) إنشاء مبادرة الدعم القطري مع مراعاة اإلجراءات وهيكل الحوكمة الواردين في القرار – (Cg-18) 74
س ّد الفجوة في القدرات :زيادة الشر اكات الفعالة ألغراض االستثمار في البنى التحتية وتقديم الخدمات بما
يتسم باالستدامة وكفاءة التكلفة ،واستكمال إعداد وتنفيذ أداة التشخيص القطري لألرصاد الجوية
الهيدرولوجية على سبيل االستعجال؛
(د)

قيادة إعداد مرفق تمويل الرصد المنتظم ) (SOFFبالتعاون مع التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية
الهيدرولوجية والشركاء اإلنمائيين اآلخرين ،وتقديم تقرير إلى الدورة االستثنائية للمؤتمر ) (2021عن
حالة إعداده ؛

(هـ) توجيه المكاتب اإلقليمية والتمثيلية للمشاركة في مبادرات المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرات البلدان النامية
األعضاء؛
(و)

دعم فريق تطوير القدرات في عمله من خالل التكليف بإجراء تقييم خارجي مستقل لتقييم النهج الحالي
للمشاريع التي تنفذها أمانة المنظمة ) ،(WMOوبنا ًء على هذا التقييم ،إعداد استراتيجية لتعتمدها الدورة
االستثنائية للمؤتمر في عام  2021بشأن حجم ونطاق مشاريع المنظمة ) (WMOفي المستقبل؛

(ز)

توجيه انتباه جميع من يهمهم األمر إلى هذا المقرر.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  – (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
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)(3

القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية،

)(4

القرار  – (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،

)(5

القرار  – (Cg-18) 69المبادئ التوجيهية بشأن دور المكاتب اإلقليمية ومكاتب تمثيل المنظمة ) (WMOوعملها،

)(6

القرار  – (Cg-18) 70قاعدة بيانات المالمح القطرية )،(CPDB

)(7

القرار  – (Cg-18) 74سد الفجوة في القدرات :زيادة الشراكات الفعالة ألغراض االستثمار في البنى التحتية
وتقديم الخدمات بما يتسم باالستدامة وكفاءة التكلفة،

)(8

القرار  – (Cg-18) 79المنتدى االستشاري المفتوح "الشراكة واالبتكار من أجل الجيل المقبل لمعلومات الطقس
والمناخ"،

)(9

القرار  – (Cg-18) 80إعالن جنيف –  :2019بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء،

)(10

القرار  – (EC-71) 7فريق تطوير القدرات،

)(11

القرار  – (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية،

)(12

القرار  – (EC-72) 12توصيات لتنقيح استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات،

)(13

قضايا المناخ تحتل مكانة بارزة في جدول األعمال العالمي الذي حفزه اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجات
الحرارة العالمية وتعزيز القدرة على التكيف والمقاومة؛ إطار سينداي الرامي إلى الحد بدرجة كبيرة من
مخاطر الكوارث ومن الخسائر؛ أهداف التنمية المستدامة ،التي تشمل اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير
المناخ وتعزيز كثير من القطاعات الحساسة التي تتأثر نتائجها اإلنمائية بالمناخ ،وتتصل بالطقس والماء
والمناخ ،مما يؤدي إلى زيادة االستثمارات وحافظة المشاريع التي تتناول التكيف مع المناخ ،والقدرة على
مواجهة المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،وال سيما فيما يتعلق بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،

)(14

الحافظة الحالية لمشاريع المنظمة ) (WMOالممولة من خارج الميزانية لدعم األعضاء ،والتي تقارب قيمتها
 100مليون دوالر أمريكي .والتنسيق مطلوب لتعظيم فعالية وفوائد حافظة مشاريع المنظمة ) (WMOالممولة
من خارج الميزانية ،من أجل تعزيز استثمارات الجهات الفاعلة المختلفة وأنشطتها .ومعالجة الفجوة في
القدرات بطريقة مستدامة تتطلب التعاون مع جميع أصحاب المصلحة ،من القطاعين العام والخاص
والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني ،وإقامة شراكات معها،

)(15

تصميم المنظمة ) (WMOوجهودها لمعالجة الفجوة في القدرات في خدمات الطقس والماء والمناخ والخدمات
البيئية ذات الصلة من خالل شراكات ،من قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالمبادرة المعنية
بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية ) ،(CREWSوالتحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية،
ومبادرة الدعم القطري ) ،(CSIومرفق تمويل الرصد المنتظم ) ،(SOFFوالمنتدى االستشاري المفتوح .دور
األعضاء ومشاركتهم أمر هام في تقديم المساعدة الفنية وتطوير القدرات في إطار تنفيذ حافظة مشاريع المنظمة
) (WMOالممولة من خارج الميزانية،

)(16

روح إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية ،تدعو إلى استعراض شامل لمفهوم المنظمة ) (WMOونهوجها
على المستوى اإلقليمي من أجل تعزيز دور االتحادات اإلقليمية وتحسين فعاليتها،

)(17

المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOومكاتب تمثيل المنظمة يمكن أن تقوم بدور فعال في تعزيز الشراكات
من خالل التعاون النشط مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على المستوى اإلقليمي ،ومع المنسقين المقيمين
لألمم المتحدة ،والعمل بشكل وثيق مع الشركاء اإلنمائيين والهياكل اإلقل يمية ذات الصلة لزيادة إبراز عمل
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وأولويات المنظمة
اإلقليمي،
)(18

)(19

)(20

)(WMO

واألعضاء في األقاليم ،وتعزيز إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المدعومة بالتمويل

لضمان قيام الهيئات الفرعية التابعة للمنظمة ) (WMOبتقديم دعم فعال ،البد أن تكون أمانة المنظمة
ووكاالتها الشريكة وأعضاؤها قادرين على إنتاج بيانات وإحصاءات عالية الجودة في الوقت المناسب
الستخدامها كأساس لعمليات التقييم المنتظمة للتقدم المحرز على الصعيد الوطني صوب تحقيق األولويات
االستراتيجية المتفق ع ليها ،وتحديد الثغرات والمتطلبات لتطوير القدرات واالستثمارات من أجل استدامة
خدمات الطقس والماء والمناخ ،والخدمات البيئية ذات الصلة،

)(WMO

المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوالمكاتب التي تمثل المنظمة تؤدي دوراً حاسما ً في تيسير تحديث المالمح
القطرية لألعضاء ومراقبة قدرات األعضاء،
قاعدة بيانات المالمح القطرية قد أُعد ت كمستودع للمعلومات يمكن لجميع األعضاء والشركاء ومجتمع المنظمة
) (WMOاألوسع نطاقا ً أن يصلوا إليها ،وتحويلها إلى منصة دوائر المنظمة ) ،(WMOمما يحسن وظائف جمع
البيانات ،وتصورها ،ونشرها ،وتخزينها ،بما يسهل تقييم قدرات األعضاء ،والتخطيط االستراتيجي ،وصنع
القرار ،والمراقبة والتقييم ،ويساعد في تعبئة الموارد.

المقرر

(EC-72) 12

توصيات لتنقيح استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات
(تتضمن تعديالت اقترحتها لجنة التنسيق الفني ))(TCC
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يطلب من فريق تطوير القدرات التابع له ما يلي:
(أ)

القدرات( 2015 ،مطبوع المنظمة

استعراض استراتيجية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لتطوير
رقم  ،)1133بالتنسيق مع اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والمجلس التعاوني المشترك بين
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCواالتحادات اإلقليمية ،ومع مراعاة إصالح المنظمة
) (WMOواألولويات اإلقليمية واالحتياجات واالتجاهات الناشئة ،في التنفيذ أو الدعم؛

المنظمة )(WMO

(ب) مراعاة منصة دوائر المنظمة ) (WMOلتنسيق المعلومات والتعاون من أجل تحسين فهم احتياجات المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفيما يتعلق بتطوير القدرات في جميع مجاالت تقديم
الخدمات؛
(ج) ضمان أن تأخذ االستراتيجية في االع تبار السبل التي يمكن بها لمراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة
للمنظمة ) ،(WMOوشركاء المنظمة ) (WMOفي التدريب ،والمراكز المتخصصة التابعة للمنظمة
) ،(WMOزيادة دعمها لمبادرات وسبل تطوير القدرات في ظل آثار فيروس كورونا )(COVID-19؛
(د)

اختيار خبراء آخرين من المنظمة ) (WMOوالشركاء اإلنمائيين لدعم أنشطة الفريق؛

(هـ) العمل على االنتهاء من هذه العملية وإعداد تقرير لينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والسبعين؛
(و)

مراعاة مفاهيم مبادر ات التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وبرنامج المناطق
الساحلية والجزر الصغيرة ) ،(CSIومرفق تمويل عمليات الرصد المنهجية ) ،(SOFFمن أجل تنفيذها؛
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(ز)

)(2

تشجيع معاهد التدريب على تبني أسلوب التدريب اإلنترنتي كلما أمكن؛

أن يدعو األعضاء إلى ما يلي:
(أ)

االستمرار في دعم جميع مبادرات المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات؛

(ب) تمكين الخبراء والمؤسسات المختصة التابعة لألعضاء من المساهمة في أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن
تطوير القدرات؛
(ج) استغالل الموارد ،المالية والعينية ،لدعم أنشطة تطوير القدرات؛
)(3

أن يطلب إلى األ مين العام مساعدة الفريق في تنسيق أعماله ،وال سيما مع وكاالت األمم المتحدة والشركاء
اإلنمائيين.

(لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على الوثيقة ).)EC-72/INF. 2.5(2
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  – (EC-71) 7فريق تطوير القدرات،

)(2

توصيات لجنة التنسيق الفني الواردة في الوثيقة ) EC-72/INF. 2.5(2بشأن النهج المن سق لتطوير القدرات،
كأساس لتوجيه عمل فريق تطوير القدرات التابع للمجلس التنفيذي.

المقرر

(EC-72) 13

تطوير الكفاءات والخبرات األساسية والحفاظ عليها
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يطلب من فريق تطوير القدرات التابع له ما يلي:
(أ)

تقدير عمليات تقييم آثار عدد من المبادرات التمثيلية المختارة التي تتخذ زمامها مراكز التدريب اإلقليمية
) (RTCsالتابعة للمنظمة ) ،(WMOواألمانة ،وشركاء المنظمة ) ،(WMOوتقديم توصيات بهذه العمليات،
لضمان التحسين المستمر لمبادرات التعليم والتدريب من خالل تقييم قيمتها بالنسبة إلى األعضاء؛

(ب) استعراض آليات لتستخدمها المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوغيرها من شركاء المنظمة في
مجال التعليم والتدريب ،وتقديم توصيات بها ،لضمان وتوثيق أن مناهجها الدراسية تتبع معايير المنظمة
) ،(WMOعلى النحو المبين في الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير العامة لألرصاد الجوية
والممارسات الموصى بها (مطبوع المنظمة رقم  ،)49فيما يتعلق بتنفيذ مجموعة برامج التعليم األساسي
) (BIPsللمنظمة ) (WMOوأطر الكفاءات ،وعلى النحو الوارد بمزيد من التفصيل في دليل تنفيذ معايير
التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا  ،المجلد األول  -األرصاد الجوية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1083والخالصة الوافية ألطر الكفاءة للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1209؛
(ج) استعراض نتائج مبادرة المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOوتقديم توصية بنتائج وأساليب إضافية لمواصلة
تحقيق أهدافه؛

133

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
(د)

االنتهاء من عملية ا ستعراض مجموعة برامج التعليم األساسي ألخصائيي األرصاد الجوية
ومجموعة برامج التعليم األساسي لفنيي األرصاد الجوية ) ،(BIP-MTمن خالل تقييم مقترحات التنقيح
المقدمة من فرق الخبراء والمدخالت المتعلقة بهذه المقترحات والمستمدة من تعليقات األعضاء ،وتقديمها
إلى المؤتمر التاسع عشر لألرصاد الجوية العتمادها؛
)(BIP-M

(هـ) استعراض أطر الكفاءة للمنظمة ) (WMOوتحديد الثغرات ذات الصلة ،مع مراعاة إصالح المنظمة
) ،(WMOبما في ذلك الكفاءات في مجال المراقبة البيئية.
)(2

أن يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ما يلي:
(أ)

المساهمة في وضع الصيغة النهائية لتنقيح كل من المجموعة ) (BIP-Mوالمجموعة ) (BIP-MTمن خالل
المساهمة باستعراضات الخبراء لمقترحات التنقيح ،وتقديم تعليقات وتوصيات بشأن هذه المقترحات؛

(ب) اشتراط توثيق التزام المناهج الدراسية لمؤسسات التدريب اإلقليمية ،بما فيها المراكز ) (RTCsالتابعة
للمنظمة ) ،(WMOبمعايير المنظمة ) (WMOالمبينة في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49فيما
يتعلق بتنفيذ مجموعة برامج التعليم األساسي ) (BIPsللمنظمة ) (WMOوأطر الكفاءات؛
(ج) المساهمة في الخبرة والمشورة الفنيتين (استرشاداً باللجنة الدائمة لخدمات األرصاد الجوية البحرية
والخدمات األوقيانوغرافية ) ،)(SC-MMOوفي المساعدة اإلقليمية الالزمة لتسهيل ودعم الدورة التدريبية
المعنونة "تعزيز خدمات التنبؤ بالطقس البحري" ،وبالتالي تعزيز فرص التعلم للمشاركين؛
أن يدعو األعضاء إلى ما يلي:

)(3

(أ)

المساهمة في تقييم آثار التدريب عن طريق التماس التعاون مع المشاركين في مبادرات التدريب
والمشرفين عليهم لتقديم المدخالت المطلوبة في أنشطة التقييم بعد التدريب؛

(ب) طلب وثائق من مقدمي التدريب لموظفي األعضاء ،عندما تتناول المناهج المقدمة المؤهالت وأطر الكفاءة
التي تنص عليها المنظمة )(WMO؛
(ج) المساهمة في وضع الصيغة النهائية لتنقيح كل من المجموعة ) (BIP-Mوالمجموعة ) (BIP-MTمن خالل
المساهمة في استعراضات الخبراء لمقترحات التنقيح ،وتقديم تعليقات وتوصيات بشأن هذه المقترحات؛
(د)

تقديم تقرير عن طريق منصة دوائر المنظمة ) (WMOعن عمليات تقييم الكفاءات المنفذة داخل مؤسساتهم
فيما يتعلق بإطار الكفاءات للمنظمة ) ،(WMOباستخدام القسم المخصص للمعلومات المؤسسية /الجزء ،3
إدارة الجودة )(Institutional Information/Part 3, Quality Management؛

(هـ) العمل معا ً من خالل تعبئة الموارد من أجل ضمان تنفيذ مبادرات تطوير القدرات في مجال األرصاد
الجوية البحرية تنفيذاً ناجحاً؛
(و)

توفير مزيد من الفرص الستخدام التعلم عن بعد كوسيلة لمواجهة التحديات التي تفرضها جائحة فيروس
كورونا ) (COVID-19والتحديات المالية ،من خالل االستخدام الفعال للفوائد التي توفرها مبادرة المجمع
العالمي للمنظمة )(WMO؛
أن يطلب من األمين العام ما يلي:

)(4

(أ)

مواصلة تيسير مشاركة المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOومؤسسات التعليم والتدريب المتعاونة
مع المنظمة ،في مبادرات تطوير القدرات التي تتخذها المنظمة ) (WMOعلى المستويين اإلقليمي
والوطني حسب االقتضاء؛
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(ب) إجراء مسح ألعضاء المنظمة ) (WMOلتحديد أولويات احتياجات التدريب خالل العام إلى العامين المقبلين
وتحديد قدرتهم على دمج التدريب اإلنترنتي على المستوى الوطني؛ وتقديم الدعم للمراكز ) (RTCsالتابعة
للمنظمة ) (WMOوالمؤسسات المتعاونة مع المنظمة ) (WMOفي مجال التعليم والتدريب ،في مجال تنسيق
األنشطة اإلقليمية والوطنية للتعلم عن بعد؛
(ج) إجراء دراسة استقصائية عن قدرات المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوالمؤسسات المتعاونة،
على تقديم التدريب عبر اإلنترنت الذي يتزايد الطلب عليه بسبب الجائحة ،وتحديد الموارد الالزمة لدعم
التدريب المستمر؛
(د)

تقديم الدعم وإيالء مزيد من االهتمام لكفاءة شبكة المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوالمؤسسات
المتعاونة مع المنظمة ) (WMOفي مجال التعليم والتدريب ،في تنسيق مبادرات التعلم عن بعد في األنشطة
اإلقليمية وغير اإلقليمية والوطنية ،بما في ذلك تعلم المجموعة ) (BIP-Mوالمجموعة ) (BIP-MTعن بعد،
كوسيلة للتصدي لجائحة فيروس كورونا ) (COVID-19وتحديات الميزانية؛

(هـ) تسريع عمل مبادرة المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOلدعم تقديم التدريب عبر اإلنترنت الذي تتزايد
أهميته خالل هذه الفترة من الميزانيات الوطنية المحدودة والسفر الدولي الذي تأثر بجائحة فيروس
كورونا )(COVID-19؛
(و)

مساعدة المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOومؤسسات التعليم والتدريب المتعاونة على تعزيز تطوير
القدرات على مستوى كل من قيادة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوإدارتها؛

(ز)

مواصلة دعم النهج المتكامل الجاري لتنسيق مبادرات التعليم والتدريب دعما ً ألنشطة المنظمة ) (WMOفي
مجال تطوير القدرات.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  - (Cg-18) 71برنامج التعليم والتدريب وآلية تنفيذه،
القرار  - (Cg-18) 73دعم قدرات األعضاء على تقديم الخدمات،
القرار  - (EC-71) 7فريق تطوير القدرات،

)(2

القرار  - (EC-70) 32خطة استعراض مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية
) (BIP-Mومجموعة برامج التعليم األساسي لفنيي األرصاد الجوية ) ،(BIP-MTوالقرار  - (EC-66) 15معايير
المجلس التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدها ،والقرار - (Cg-18) 70
قاعدة بيانات المالمح القطرية )،(CPDB

)(3

الثغرات المعترف بها في تقديم الخدمات ترد في الدراسات االستقصائية األخيرة :حالة الموارد البشرية في
المرافق الوطنية ) - (NMHSsالوثيقة ETR-No.21؛ الدراسة االستقصائية التي أجرتها المنظمة ) (WMOبشأن
الخدمات البحرية والساحلية الوطنية ) - (2018انظر القرار  - (Cg-18) 29تعزيز الخدمات البحرية والساحلية؛
تقييم المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) - (2018انظر القرار  - (Cg-18) 15تعزيز خدمات اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة في المناطق المعرضة لجميع أنواع الفيضانات والطقس القاسي؛ نتائج االستقصاء
الحضري لعام  2018الذي أجرته المنظمة )(WMO؛ االستقصاء عن تقديم الخدمات )(2015؛ نتائج االستقصاء
العالمي لعامي  2017-2016بشأن تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران،AeM Series No. 1 ،
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)(4

تقارير التقييم الخارجي للمراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) ،(WMOوالتي تقر بعدم االمتثال ،أو ضعف االمتثال،
للمعايير الوارد وصفها في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49ودليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في
مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم  ،)1083والخالصة الوافية ألطر الكفاءة للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم )1209؛

)(5

اإلعداد الناجح للدورة األولى لتطوير القدرات في مجال الخدمات البحرية المعنونة "تعزيز خدمات التنبؤ بالطقس
البحري" ،ويُنتظر تنفيذها على مدى خمس سنوات في أكثر من  70في المائة من األعضاء ،وكذلك بدء تنفيذها
بنجاح في آذار /مارس  2020في ا ألعضاء الناطقين باإلسبانية في االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع ،بتنسيق
من مكتب التعليم والتدريب وشعبة الخدمات البحرية في المنظمة )،(WMO

)(6

الطلبات الواردة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في االتحاد اإلقليمي الخامس ومن األعضاء الناطقين
باإلنكليزية لبدء الدورة الدراسية "تحسين خدمات التنبؤ بالطقس البحري" في أقرب وقت ممكن،

)(7

ثمة حاجة إلى تعزيز قدرة أقل البلدان نموا ً والبل دان النامية في مجال الخدمات والموارد البحرية لتحقيق
هذا الهدف،

)(8

الحاجة إلى إيالء األولوية لتلك الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSالتي تمثل البيئة البحرية فيها الجزء
األكبر من األراضي التي تحكمها الدولة والتي يساهم فيها القطاع البحري مساهمة كبيرة في سبل العيش واألمن
الغذائي والتنمية المستدامة،

)(9

يراعي األمين العام هذا النهج االبتكاري في النهج المتكامل لألمانة في تنفيذ أنشطة التعليم والتدريب ،بما في ذلك
تطوير القدرات على مستوى إدارة المرافق الوطنية ) (NMHSsمن خالل سلسلة من البرامج القيادية واإلدارية.

المقرر

(EC-72) 14

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يمنح جائزة المنظمة ) (IMOالخامسة والستين للسيد ( David Grimesكندا)؛

)(2

أن يدعو السيد  David Grimesليلقي محاضرة علمية في الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي؛

)(3

أن يمنح جائزة البحوث لعام  2020التي تمنحها المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب للدكتور ( B. Rohithاالتحاد
اإلقليمي الثاني) للبحث المعنون " Basin-wide sea level coherency in the tropical Indian Ocean driven by
 ،"Madden–Julian Oscillationالذي أعده الدكتور  B. Rohithوآخرون ،والمنشور في المجلة Nature
 ،Communications, 2019, 10(1), 1257على الموقع https://doi.org/10.1038/s41467-019-09243-5؛

)(4

أن يشير إلى أهمية البحث المعنون

" Statistical downscaling of the North Atlantic tropical cyclone

 ،"frequency and the amplified role of the Caribbean low-level jet in a warmer climateالذي أعدته السيدة
( Jhordanne J.P. Jonesاالتحاد اإلقليمي الرابع)؛
)(5

أن يعتمد المبادئ التوجيهية المحدثة لمنح جائ زتي البروفيسور الدكتور  ،Vilho Väisäläعل ى النحو الوارد
في المرفق .
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انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :اعت ُمدت الصيغة السابقة للمبادئ التوجيهية لمنح جائزتي البروفيسور الدكتور  Vilho Väisäläفي
الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،تمشيا ً مع الهيكل السابق للجان الفنية للمنظمة ) .(WMOأما الهيكل التأسيسي
الجديد فهو يطبق الصيغة المحدثة للمبادئ التوجيهية .وتتعلق التحديثات أساسا ً بنقل المسؤوليات ذات الصلة التي
يضطلع بها رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOإلى رئيس اللجنة الفنية للرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
) (INFCOMورئيس اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTالتابعة للجنة ).(INFCOM

مرفق المقرر

(EC-72) 14

المبادئ التوجيهية لمنح جائزتي البروفيسور الدكتور
.1

جائزة البروفيسور الدكتور

Vilho Väisälä

Vilho Väisälä

لورقة بحثية متميزة عن أدوات وطرق الرصد

الغرض
الغرض من منح جائزة البروفيسور الدكتور  Vilho Väisäläلورقة بحثية متميزة عن أدوات وطرق الرصد هو تشجيع
وتحفيز االهتمام بالبحوث في مجال أدوات وطرق الرصد دعما ً لبرامج المنظمة ).(WMO

معايير منح الجائزة
تعترف الجائزة بامتياز بحث نُشر في مجلة علمية ،أو ملخص أطروحة دكتوراه نجح مقدمها في الحصول على درجة
الدكتوراه تبعا ً لما يلي:
(أ)

أهمية الموضوع؛

(ب) جدة األفكار واألساليب؛
(ج) قيمة النتائج لبرامج المنظمة ).(WMO
.2

جائزة البروفيسور الدكتور

Vilho Väisälä

لتطوير وتطبيق أدوات وطرق الرصد في البلدان النامية

الغرض
الغرض من منح جائزة البروفيسور الدكتور  Vilho Väisäläلتطوير وتطبيق أدوات وطرق الرصد في البلدان النامية هو
تشجيع وتحفيز تطوير القدرات في مجال أدوات وطرق الرصد لمصلحة النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSفي البلدان النامية.

معايير منح الجائزة
تمنح الجائزة لبحث متميز نُشر في مجلة علمية ،أو لتقرير فني هام ،أو لتقرير عن مشروع ،أو ملخص أطروحة
دكتوراه أو ماجستير في العلوم نجح مقدمها في الحصول على درجة الشهادة العلمية ،تبعا ً لما يلي:
األطروحة:
(أ)

أهمية مساهمتها على المدى الطويل في استقرار وموثوقية رصدات األحوال الجوية وما يتصل بها من
رصدات بيئية في البلدان النامية؛
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(ب) مالءمتها لشبكات الرصد في البلدان النامية؛
(ج) قيمة نتائجها لبرامج المنظمة ) (WMOومجاالتها الرئيسية ذات األولوية ،وأثرها على هذه البرامج
والمجاالت.
.3

تقديم الترشيحات للجائزة
(أ)

يُدعى الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة ) (WMOإلى تقديم ما ال يزيد عن مرشحين اثنين إلى األمين
العام ،مع تقديم البحوث /التقارير الخاصة بكل جائزة والتي ُنشرت خالل فترة األشهر األربعة والعشرين
السابقة للسنة التي تُمنح فيها الجائزة ،على أال يكون البحث /التقرير قد سبق أن فاز بجائزة دولية؛ مع ذكر
اسم الجائزة التي يُقدم الترشيح بشأنها؛

(ب) يُقدم كل بحث /تقرير بنسق إلكتروني وبإحدى لغات العمل في المنظمة )( (WMOاألصل أو الترجمة).
ونشجع بقوة المقدمين على تقديم هذه البحوث /التقارير باللغة اإلنكليزية .وإذا تعذر ذلك ،فيتعين عليهم
تقديم موجز مسهب باللغة اإلنكليزية لتيسير تقييم استحقاقهم.
.4

اختيار المرشحين
(أ)

يدعو رئيس اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTالتابعة للجنة ) ،(INFCOMبالتشاور مع
رئيس اللجنة ) ،(INFCOMثالثة من العلميين المرموقين في مجال أدوات وطرق الرصد للعمل كمقيّمين
لكل من الجائزتين؛

(ب) بالنسبة إلى كل جائزة ،يمنح كل مقيّم عالمة لكل بحث تتراوح بين صفر (أدنى عالمة) و( 5أعلى عالمة)
ويقدم تقييمه إلى األمين العام .وينبغي أن يستند التقييم إلى المعايير المحددة آنفاً ،على أن يكون لكل معيار
من المعايير الثالثة المذكورة في إطار الفقرتين  1و 2أعاله ،نفس الوزن الترجيحي؛
(ج) تتولى لجنة االختيار ،التي يُنشئها المجلس التنفيذي لهذا الغرض لفترة أربع سنوات ،عملية االختيار
النهائي للفائز ،أو الفائزين ،بكل جائزة .وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء ،إضافة إلى رئيس اللجنة
) (INFCOMبحكم منصبه؛
(د)

.5

يجوز للجنة االختيار التابعة للمجلس التنفيذي أن تقرر عدم التوصية بمنح الجائزة إذا لم تكن البحوث/
التقارير المقدمة على مستوى عا ٍل بما فيه الكفاية.

طبيعة الجائزة

تتألف كل جائزة من شهادة وميدالية ومبلغ نقدي بقيمة  10 000دوالر أمريكي؛ ويمكن تقاسم المبلغ بين المؤلفين
المتشاركين .وتمنح الجائزة كل سنتين.
.6

حفل تسليم الجوائز

تجري مراسم االحتفال بمنح الجائزة عادة خالل االنعقاد المشترك للمؤتمر الفني للمنظمة ) (WMOالمعني بأدوات
وطرق رصد األحوال الجوية والبيئية ،والمعرض الخاص بأدوات األرصاد الجوية والبيئية ،وما يتصل بها من معدات
وخدمات.
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(EC-72) 15

استعراض عضوية الهيئات التي أنشأها المؤتمر والمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر بشأن التعيينات وحاالت االستبدال والتغييرات التالية في تشكيل الهيئات التي أنشأها المؤتمر
والمجلس التنفيذي:
مجلس البحوث (القرار  – )(EC-71) 3عضوية مجلس البحوث
بنا ًء على توصية مجلس البحوث (وثيقة المعلومات ):)EC-72/INF. 2.5(2
عُين السيد ( D. Terblancheجنوب أفريقيا) نائبا ً لرئيس مجلس البحوث ،ويحل السيد  A. Romanovمحل السيد
 A. Khristoforovكممثل للمركز العالمي لألرصاد الجوية ) (WMCبموسكو ،وعُينت السيدة ( A.-E. Croitoruرومانيا)
ممثلة لالتحاد اإلقليمي السادس.
ويأذن المجلس للرئيس بتعيين ممثل واحد لالتحاد اإلقليمي األول ،وممثل واحد للجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMوخبير
واحد في العلوم االجتماعية لتوثيق الروابط مع الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSوأقل البلدان نمواً )،(LDCs
وممثلين للمنظمات العالمية واإلقليمية الكبرى لتمويل البحوث والمؤسسات العلمية الوطنية ذات الصلة ،وخبير واحد في
مجال الهيدرولوجيا ،على أن يقترح جميع هذه التعيينات رئيس مجلس البحوث بعد التشاور مع الهيئات المختصة.
اللجنة االستشارية للسياسات (مرفق القرار  – (EC-70) 35الهيئات االستشارية العلمية والفنية المعنية بالسياسات والتي
تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي)
تحل السيدة  D. Campbellمحل السيد  ،D. Grimesوتحل السيدة  V. Schwarzمحل السيد  ،J.M. Lacaveوتحل النائبة
األولى للرئيس ،السيدة  ،A.C. Sauloمحل السيدة  M. Renom Molinaكرئيسة بالنيابة لالتحاد اإلقليمي الثالث حتى انعقاد
الدورة الثامنة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث في تشرين الثاني /نوفمبر ( 2020وكذلك في لجنة التنسيق الفني ).)(TCC
فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية (القرار
 – (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية)
عُينت السيدة  D. Campbellرئيسة مشاركة محل السيد .D. Grimes
فريق تطوير القدرات (القرار  – (EC-71) 7فريق تطوير القدرات)
بنا ًء على توصية الفريق (وثيقة المعلومات ):)EC-72/INF. 2.5(8
عُين السيد ( J. Ogrenالواليات المتحدة األمريكية) نائبا ً لرئيس الفريق،
وتضم عضوية الفريق( :أ) ممثالً واحداً عن فريق التنسيق الهيدرولوجي( ،ب) ممثالً واحداً عن لجنة البنية التحتية
)( ،(INFCOMج) ممثالً واحداً عن لجنة الخدمات )( ،(SERCOMد) ممثالً عن مجلس البحوث( ،هـ) ممثالً واحداً عن
مجلس التنسيق المشترك ).(JCB
اللجنة العلمية المشتركة المعنية بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )( (WCRPالمقرر  – (EC-70) 65استعراض
الهيئات الفرعية والهيئات األخرى التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي)
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تُجدد فترة التعيين لفترة أخرى مدتها عامان ،من  1كانون الثاني /يناير  2021إلى  31كانون األول /ديسمبر ،2022
لألعضاء األربعة الحاليين المؤهلين التالية أسماؤهم :السيد ( J. Christensenالدانمرك) والسيدة ( H. Cleughأستراليا)
والسيد ( T. Peterألمانيا) والسيد ( M. Visbeckألمانيا) ،على النحو المتفق عليه بين الجهات المشاركة في رعاية
البرنامج ).(WCRP
وسيتناول مجلس البحوث في المستقبل عضوية اللجنة العلمية المشتركة المعنية بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (JSC WCRPعلى النحو الوارد في نظامه الداخلي المعتمد بموجب القرار  – (EC-72) 12النظام الداخلي للهيئات غير
التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر والدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي.

فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باالستعراض الشامل للمفهوم اإلقليمي للمنظمة
(EC-72) 2

)(WMO

(القرار

– أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها)

تشمل العضوية النائب الثالث لرئيس المنظمة )( (WMOالرئيس) ،ورؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية ،وأعضاء
المجلس التنفيذي المهتمين.
ويأذن المجلس للرئيس باعتماد ما يصل إلى ستة من أعضاء المجلس التنفيذي ،يقترحهم رؤساء االتحادات اإلقليمية
بالتشاور مع أعضاء المجلس التنفيذي.
لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )( (IMOالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي (طبعة  ،)2020مطبوع
المنظمة رقم )xx
تحل السيدة  P. Endersbyمحل السيدة .A. Kijazi
لجنة االختيار لجائزة ( Vaisalaمرفق المقرر  – (EC-72) 14المبادئ التوجيهية لمنح جائزتي البروفيسور الدكتور
)Vilho Väisälä
عُين السيد  M. Mohapatraعضواً.
لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين التابعة للمنظمة )( (WMOالقرار  - (EC-XXXV) 21لجنة المعاشات التقاعدية
للموظفين التابعة للمنظمة ))(WMO
عُين السيد  V. Coskunعضواً ليحل محل .G. Navarro
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

تسمية أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي بالمراسلة منذ الدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي.

)(2

انتهاء مدة والية الخبراء الذين عملوا في هيئات معينة.

)(3

ترد التعيينات التي اعتمدها رئيس المنظمة ) (WMOفي الفترة الفاصلة بين الدورتين في وثيقة المعلومات
.EC-72/INF. 2.1
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(EC-72) 16

تقارير الهيئات الرقابية
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

)(2

)(3

)(4

يأخذ علما ً بتقرير اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACويؤيد التوصيات الواردة فيه ،عند اتخاذ قرارات
بشأن المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية في إطار البند  6من جدول األعمال (وثيقة المعلومات
))(EC-72/INF. 7(5؛
يأخذ علما ً بتقرير لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) ،(WMOويؤيد التوصيات الواردة فيه ،عند تناول المسائل ذات
الصلة (وثيقة المعلومات ) ،)EC-72/INF. 7(4مع إيالء االهتمام الواجب لشواغل لجنة المراجعة إزاء احتمال
حدوث تضارب في المصالح في الحاالت التي يقوم فيها مكتب الرقابة الداخلية باستعراض إداري لطعون
الموظفين ،إذ فهمت اللجنة أن الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين النهائيين والمعدلين سيعهدان لمكتب
الرقابة القيام بذلك؛
يأخذ علما ً بتقرير المراجع الخارجي ،المقدم طبقا ً للمادة  15.10من الالئحة المالية ،وينظر في التوصيات الواردة
فيه ،عند تناول البيانات المالية في إطار البند  6.1من جدول األعمال (وثيقة المعلومات )،)EC-72/INF. 7(3
وكذلك في توصيات الدورة التاسعة والثالثين للجنة ) (FINACفيما يتعلق برفع التقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن
كيفية تنفيذ هذه التوصيات؛
يأخذ علما ً بتقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية ،المقدم طبقا ً للمادة  13.10من الالئحة المالية (وثيقة
المعلومات ) ،)EC-72/INF. 7(1ويطلب أن يقدم مكتب الرقابة الداخلية في تقاريره المقبلة مزيداً من المعلومات
ذات الصلة بشأن الشكاوى الواردة الخاصة بسوء السلوك ،بما في ذلك الفئة العامة لسوء السلوك المزعوم ،وما
إن كانت االدعاءات معضدة باألدلة ،وما إن كان أي من االدعاءات قد اقتضى إجراء تحقيق ،وعن الكيان أو
الكيانات المشتركة في إجراء هذا التحقيق ،وكذلك ما إن كانت اإلدارة قد اتخذت ،أو تعتزم اتخاذ ،أي إجراء
بشأن الشكاوى ،وذلك مع إيالء االهتمام الواجب للسرية؛

)(5

يؤيد الرد المقترح على التوصيات التي قدمتها وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUإلى الهيئات التشريعية للمنظمة
) ،(WMOباستثناء التوصيتين  2و 4من تقرير الوحدة )" (JIUاستعراض السياسات والممارسات المتعلقة بالمبلغين
عن المخالفات في مؤسسات منظومة األمم المتحدة" ،حسبما استعرضتها لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة
) ،(WMOويأخذ علما ً بأن األمين العام قد تصدى لتوصيات الوحدة ) (JIUعلى النحو الواجب (وثيقة المعلومات
))EC-72/INF. 7(2؛

)(6

يطلب من األمين العام مواصلة تقديم الدعم للوحدة ) (JIUفي القيام بعملها ،وتنفيذ توصياتها على وجه السرعة؛

)(7

يأخذ علما ً بتقرير مكتب األخالقيات (وثيقة المعلومات ) ،)EC-72/INF. 7(6مع إيالء االعتبار الواجب لتوصية
لجنة المراجعة بأن تنظر إدارة المنظمة ) (WMOفي زيادة نسبة الوقت الذي يخصصه للمنظمة ) (WMOالموظف
المسؤول عن األخالقيات ،والذي تتقاسم وقته حاليا ً المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ).(ITU

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

سيعرض الرؤساء /رؤساء المكاتب تقارير الهيئات الرقابية على المجلس ،الذي سيدرس التوصيات الواردة فيها
عند تناوله بنود جدول األعمال ذات الصلة.
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