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الملخص العام ألعمال الدورة
.1

افتتح رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) ،الدكتور عبد هللا أحمد المندوس ،الجزء األول من الدورة السابعة
عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،يوم الثالثاء الموافق  25أيار /مايو  ،2021في الساعة  07:00بالتوقيت العالمي
المنسق ،عن طريق التداول بالفيديو .ورحب بجميع المشاركين ،وأعرب عن ثقته في قدرة اإلقليم على التغلب
على التحديات الراهنة .ونوه بأهمية اإلصالح اإلقليمي ،وأحاط األعضاء علما ً بالنهج المرحلي للدورة ،وسلط
الضوء على المجاالت الرئيسية ذات األولوية في اإلقليم في السنوات المقبلة.
واستفاض األمين العام للمنظمة ) ،(WMOالسيد بيتيري تاالس ،في الحديث عن التقدم المحرز في إصالح
المنظمة ) (WMOوأبرز أولويات اإلصالح .وأحاط المشاركين علما ً بأوضاع المناخ والطقس والماء على نطاق
العالم ،وعرض الترتيبات األولية للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية التي ستُعقد في تشرين
األول /أكتوبر .2021
وأكد رئيس المنظمة ) ،(WMOالبروفيسور  ،Gerhard Adrianأهمية اإلصالح اإلقليمي وأهمية اعتماد نهج نظام
األرض .ونوه بدور االتحادات اإلقليمية في تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية وتقديم تعقيبات
للمنظمة ) (WMOواإلسهام في الخطتين االستراتيجية والتشغيلية.
وأدلى نائب رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،البروفيسور  ،Tran Hong Thaiببيان موجز شكر فيه األعضاء
واألمانة على دعمهما.

.2

ويرد جدول األعمال الذي أقره االتحاد اإلقليمي الثاني في التذييل .1

.3

واعتمد االتحاد اإلقليمي الثاني في الجزء األول من دورته السابعة عشرة ثالثة قرارات ترد في التذييل  ،2وسبعة
مقررات ترد في التذييل .3

.4

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .4وقد بلغ مجموع المشاركين  ،117وكانت نسبة مشاركة اإلناث إلى الذكور
 87:30أي ما يعادل  74:26في المائة.

.5

وانتُخب الدكتور عبد هللا أحمد المندوس (اإلمارات العربية المتحدة) رئيسا ً لالتحاد اإلقليمي الثاني ،والبروفيسور
( Tran Hong THAIفييت نام) نائبا ً للرئيس.

.6

ورهنا ً بتطور جائحة كوفيد 19-وعمالً على الحفاظ قدر اإلمكان على التواصل والتنسيق الضروريين ،وافق
االتحاد اإلقليمي الثاني على إمكانية عقد الجزء الثاني لدورته السابعة عشرة في عام  2021عن طريق التداول
بالفيديو.

.7

واختتم الجزء األول من الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني أعماله في تمام الساعة  09:45بالتوقيت
العالمي المنسق من يوم األربعاء الموافق  26أيار /مايو .2021
******

.8

افتتح رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) ،الدكتور عبد هللا أحمد المندوس ،الجزء الثاني من الدورة السابعة
عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،يوم االثنين الموافق  27أيلول /سبتمبر  ،2021عن طريق التداول بالفيديو.
عقد بنجاح يو َمي
ورحب ترحيبا ً حاراً بجميع المشاركين ،وأشار بإيجاز إلى وقائع الجزء األول من الدورة الذي ُ
 25و 26أيار /مايو  .2021وذكر أن الجزء الثاني سيركز على المسائل الفنية وعلى الشراكات ،وسيشمل مؤتمراً
فنيا ً إقليميا ً يدوم يومين .ونوه باإلنجازات وأوجه التقدم التي حققتها الهيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني
منذ الجزء األول ،وأعرب عن تقديره لألعضاء لما بذلوه من جهود وقدموه من مساهمات.

االتحاد اإلقليمي الثاني :التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة

2

وباسم األمين العام للمنظمة ) ،(WMOهنأ الدكتور وينتيان تشانغ ،األمين العام المساعد للمنظمة ) ،(WMOالرئيس
على استهالل اإلصالح اإلقليمي بنجاح ،وأعرب عن ثقته في أن هيكل العمل اإلقليمي الجديد سيساهم في توطيد
التعاون والتآزر فيما بين الهيئات المعنية في المنظمة ) (WMOومع األطراف المعنية األخرى .وأشار مع التقدير
إلى أن الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة  2024-2021شاملة وطموحة ،وحث األعضاء على
مواصلة المشاركة في األنشطة اإلقليمية مشاركةً استباقيةً.
.9

واعتمد االتحاد اإلقليمي الثاني في الجزء الثاني من دورته السابعة عشرة ثمانية قرارات ترد في التذييل ،2
وخمسة مقررات ترد في التذييل  .3وأحاط علما ً بما يلي:
(أ)

تعيين الدكتور ( Hyo Seob CHOجمهورية كوريا) رئيسا ً لفريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا والموارد
المائية (المنسق المواضيعي المعني بالهيدرولوجيا والموارد المائية)؛ وأشار االتحاد إلى أن الرئيس السابق
الذي انتُخب إبّان الجزء األول من الدورة السابعة عشرة لالتحاد قد ترك منصبه بسبب ظروف غير متوقعة؛

(ب) تعيين الدكتور ( R. VENKATESANالهند) نائبا ً لرئيس فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي
والدكتور ( Ahad VAZIFEHجمهورية إيران اإلسالمية) نائبا ً لرئيس فرقة العمل المعنية باستعراض
الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي )(TT-RP؛

)(TT-RC

(ج) أن االتحاد قد وافق على اتباع الجدول الزمني التالي الذي اقترحه رئيس فرقة العمل ) (TT-RCقدر
اإلمكان لتيسير تنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني وتأكيد الهيكل الفرعي لالتحاد اإلقليمي
الثاني :دعوة األعضاء إلى المشاركة في رعاية الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني أو تقديم اقتراحات
بشأنها ،وإجراء التعديالت النهائية للهيكل الفرعي لالتحاد اإلقليمي الثاني بحلول الفصل الرابع من عام
2021؛ والموافقة على الهيكل الفرعي لالتحاد اإلقليمي الثاني وتعيين قادة الهيكل الفرعي وأعضائه
األساسيين بحلول الفصل األول من عام 2022؛ والشروع في تنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني
متى أصبحت جاهزة؛ واإلبالغ عن األنشطة المنفذة في إطار الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني،
واستعراضها ،وتحديث الخطة التشغيلية في عام 2022؛
(د)

أن االتحاد قد وافق على مواصلة وضع استراتيجية الشراكات الخاصة باالتحاد اإلقليمي الثاني ،وال سيما
استنتاجاتها وتوصياتها ،بقيادة فرقة العمل ).(TT-RP

.10

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .4وقد بلغ مجموع المشاركين  ،112وكانت نسبة مشاركة اإلناث إلى
الذكور  87:25أي ما يعادل  78:22في المائة.

.11

وقرر االتحاد اإلقليمي الثاني أن يحدد فريق اإلدارة التابع له الترتيبات الخاصة بدورته الثامنة عشرة بعد إجراء
المزيد من المناقشات مع األمانة.

.12

وشدد البروفيسور بيتيري تاالس ،األمين العام للمنظمة ) ،(WMOفي مالحظاته الختامية على طبيعة اإلصالح
اإلقليمي من حيث العودة إلى األساسيات والتوجّه العملي ،وسلط الضوء على العمل الذي أنجزه االتحاد اإلقليمي
الثاني في هذا الصدد وتركيزه على التعاون مع الشركاء .وأكد لألعضاء أن األمانة ستق ّدِّم إليهم الدعم الالزم،
وأشار إلى أن منسقين فنيين اثنين جديدين قد انضما إلى المكتب اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ.
وقدم معلومات مستوفاة عن مختلف األنشطة والفعاليات المقبلة التي تشمل الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية في عام  2021والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة بشأن
تغير المناخ.

الملخص العام ألعمال الدورة
وهنأت السيدة  ،Mary Powerمديرة إدارة خدمات األعضاء والتنمية ،االتحاد اإلقليمي الثاني على تحقيقه إنجازاً
جليالً بإقرار هيكل العمل الجديد والخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وأشارت إلى أن الخطة التشغيلية
تتماشى جيداً مع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوجدول أعمال اإلصالح اإلقليمي.
وكرر رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني كلماتها في مالحظاته الختامية ،وأعرب مرة أخرى عن تقديره لكل
المساهمات التي أدت إلى نجاح الدورة .وشدد على أهمية هيكل العمل الجديد والخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي
الثاني ،وأبدى أمله في أن تعزز اإلنجازات المحققة إبّان هذه الدورة فعالية األعمال اإلقليمية وكفاءتها.
.13

واختتم الجزء الثاني من الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني أعماله في تمام الساعة  09:00بالتوقيت
العالمي المنسق من يوم الخميس الموافق  30أيلول /سبتمبر .2021
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرارات المعتمدة في الجزء األول
القرار

(RA II-17) 1

المفهوم اإلقليمي  -اإلصالح الشامل
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية،

)(3

القرار  - (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث،

)(4

القرار  - (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها،

وإذ يحيط علما بتوجيهات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باالستعراض الشامل لمفهوم المنظمة
ونهوجها على المستوى اإلقليمي،

)(WMO

وقد درس قرارات الدورة السادسة عشرة لفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني المعقودة في  30آذار /مارس ،2021
يقرر اعتماد نهج مرحلي لتنظيم الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني؛
يؤيد إنشاء الرئيس فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي ) (TT-RCوفرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية
والتعاون دون اإلقليمي ) (TT-RPبناء على االختصاصات وشروط العضوية الواردة في المرفق؛
يعي ِّن الدكتورة ( Sahar Tajbakhsh Mosalmanجمهورية إيران اإلسالمية) رئيسةً لفرقة العمل المعنية بالمفهوم
اإلقليمي ) (TT-RCوالدكتور ( R. VENKATESANالهند) نائبا ً للرئيسة؛
يعيِّن الدكتور ( Mrutyunjay Mohapatraالهند) رئيسا ً لفرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون
اإلقليمي ) (TT-RPوالدكتور  ( Ahad VAZIFEHجمهورية إيران اإلسالمية) نائبا ً للرئيس؛
يدعو األعضاء إلى المشاركة الكاملة في أعمال الفرقة ) (TT-RCوالفرقة ) ،(TT-RPوتعيين مزيد من المتطوعين
لالنضمام للفرقتين؛
يطلب من األمين العام أن يتيح الموارد الالزمة لتيسير أنشطة فرقتَي العمل المذكورتين آنفاً.

مرفق القرار

(RA II-17) 1

اختصاصات فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي ) (TT-RCوفرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية
والتعاون دون اإلقليمي )(TT-RP

.1

فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي

1.1

تقوم فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي ) (TT-RCبما يلي:

)(TT-RC

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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)(1

توجيه إصالح النهوج المتبعة في عمليات وآليات عمل االتحاد اإلقليمي من خالل النظر في جميع التوجيهات
الرفيعة المستوى والوجيهة الصادرة عن المؤتمر والمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOبشأن كيفية إدارة العمل
اإلقليمي؛

)(2

استعراض هيكل العمل اإلقليمي الجديد بانتظام مع التركيز على أولويات االتحاد اإلقليمي الثاني ومراعاة األولويات
المختلفة لألعضاء والمناطق الفرعية في االتحاد اإلقليمي الثاني ،ويوصي بإجراء تغييرات حسب االقتضاء؛

)(3

استعراض مصطلحات الهيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،مع مراعاة المستجدات في النظام الداخلي
للجنتين الفنيتين ،وتوجيه توصية بإدخال التعديالت الالزمة عند االقتضاء؛

)(4

توجيه توصيات إلى رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني وفرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باالستعراض
الشامل لمفهوم المنظمة ) (WMOونهوجها على المستوى اإلقليمي عند االقتضاء.

1.2

تتكون فرقة العمل من األعضاء التاليين:

)(1

رئيس ونائب للرئيس؛

)(2

رؤساء األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(3

عضو أو أكثر من فريق إدارة اللجنة ) (INFCOMوعضو أو أكثر من فريق إدارة اللجنة ) (SERCOMوعضو أو
أكثر من مجلس البحوث ممن ينتمون إلى االتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(4

المتطوعون الذين يرشحهم أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني.

.2

فرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي

2.1

تقوم فرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي ) (TT-RPبما يلي:

)(TT-RP

)(1

تحليل وتحديد محاور التعاون والتآزر في االتحاد اإلقليمي الثاني ،بما في ذلك بين المراكز اإلقليمية للمنظمة
)( (WMOمثل مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتابع للمنظمة ) ،(WMOومراكز التدريب
اإلقليمية ،والمراكز اإلقليمية لألدوات ،وغيرها من المراكز اإلقليمية التي تديرها هيئات المنظمة ) ،)(WMOوفيما
بين أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني والمناطق الفرعية ،وفيما بين األقاليم؛

)(2

تحليل وتحديد محاور التعاون القائمة مع المنظمات اإلقليمية األخرى والفرص الخارجة عن الميزانية ،بما في
ذلك الهيئات اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة والهيئات السياسية اإلقليمية ووكاالت التمويل والكيانات الفنية؛

)(3

2.2

سبل المضي قدما ً
وضع استراتيجية الشراكات الخاصة باالتحاد اإلقليمي الثاني وتحديثها بانتظام من أجل اقتراح ُ
في توطيد التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي ،مع مراعاة خصائص اإلقليم ،بما في ذلك أطر الشراكات القائمة،
تنوع الدول األعضاء وقدراتها (مثل مستوى التنمية ،والعضوية في المنظمات الفنية والسياسية المختلفة،
والقضايا ذات الصلة بال سياسات مثل سياسة البيانات ،والعالقة بالقطاع الخاص ،والتعاون والعمل المشترك مع
المؤسسات األكاديمية) ،على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي.
تتكون فرقة العمل من األعضاء التاليين:

)(1

رئيس ونائب للرئيس؛

)(2

مستشارو أعضاء فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني؛
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)(3

ممثلون من المراكز اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(4

ممثلون من االتحادات اإلقليمية األول والخامس والسادس؛

)(5

المتطوعون الذين يرشحهم أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني.

عضوية فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي
الرئيسة :الدكتورة

)(TT-RC

affairs.intl@gmail.com ،sahartajbakhsh@gmail.com ،Sahar Tajbakhsh Mosalman

األعضاء:
العضو /المنصب
االسم
رؤساء الفريق العامل الحالي التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني
الصين
السيد Yongqing CHEN
هونغ كونغ ،الصين
السيد Lap-shun LEE
جمهورية كوريا
الدكتور Sung KIM
اليابان
السيد Yasushi TAKATSUKI
أعضاء فريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMمن االتحاد اإلقليمي الثاني
الصين
الدكتورة Qingchen CHAO
اليابان
السيد Yoshiaki SATO
الهند
الدكتور R. VENKATESAN
الصين
الدكتور Peng ZHANG
أعضاء فريق اإلدارة التابع للجنة ) (SERCOMمن االتحاد اإلقليمي الثاني
اليابان
السيدة Jitsuko HASEGAWA
االتحاد الروسي
الدكتور Yuri SIMONOV
الصين
السيد Xianghua XU
جمهورية كوريا
الدكتور Sung-Hyup YOU
مجلس البحوث
الصين
الدكتور Yihong DUAN
اليابان
الدكتور Chiashi MUROI
ً
(يؤكد الحقا) الهند
الدكتور Madhavan Nair

البريد اإللكتروني
chenyq@cma.gov.cn
lslee@hko.gov.hk
skim@kict.re.kr
y_takatsuki@met.kishou.go.jp
chaoqc@cma.gov.cn
y-sato@met.kishou.go.jp
dr.r.venkatesan@gmail.com
zhangp@cma.gov.cn
jitsukoh@gmail.com
simonov@mecom.ru
xianghua@cma.gov.cn
shyou@kma.go.kr
duanyh@cma.gov.cn
cmuroi@met.kishou.go.jp
rajeevan61@yahoo.co.in

RAJEEVAN

المتطوعون الذين رشحهم أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني
ممثل رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني
السيد Monikumar

mramakrishnan@ncms.ae

RAMAKRISHNAN

السيد
السيد

Yousef AL KALBANI
Akihiko SHIMPO

السيدة
الدكتور R.K. JENAMANI
الدكتور D.S. PAI
السيد B.P. YADAV
السيد SC BHAN
Jieun PARK

ممثل رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني
رئيس مكتب الشؤون الدولية ،الوكالة
اليابانية لألرصاد الجوية
إدارة األرصاد الجوية الكورية
عالم " ،"Fإدارة األرصاد الجوية الهندية
عالم " ،"Gإدارة األرصاد الجوية الهندية
عالم " ،"Fإدارة األرصاد الجوية الهندية
عالم " ،"Fإدارة األرصاد الجوية الهندية

yalkalbani@ncms.ae
sinpo@met.kishou.go.jp
jieuni@korea.kr
rjenamani1@yahoo.co.in
ds67.pai@imd.gov.in
imdbpyadav@gmail.com
scbhan@yahoo.com
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االسم
السيد Mehdi RAHNAMA

السيدة

السيد

Saviz SEHATKASHANI

Ahad VAZIFEH

السيدة

Azar ZARIN

السيد

Sayed Masoud

Mostafavi DARANI

السيد

Sadegh ZEYAEYAN

السيد

Hesam SAJDEH

السيد

Mohammad Nekooamal

KERMANI

السيد

Hussein MASTANEH

السيد

Yashar FALAMARZI

العضو /المنصب
مدير مركز البحوث في الغالف الجوي
والعلوم التابع لهيئة األرصاد الجوية في
جمهورية إيران اإلسالمية
مديرة مركز التدريب اإلقليمي في طهران
التابع لهيئة األرصاد الجوية في جمهورية
إيران اإلسالمية
مدير المركز الوطني اإليراني للجفاف
وإدارة األزمات ،هيئة األرصاد الجوية في
جمهورية إيران اإلسالمية
مديرة معهد بحوث المناخ ،هيئة األرصاد
الجوية في جمهورية إيران اإلسالمية
خبير أول في علم األرصاد الجوية
الزراعية ،هيئة األرصاد الجوية في
جمهورية إيران اإلسالمية
مدير مركز التنبؤ واإلنذار بالطقس ،هيئة
األرصاد الجوية في جمهورية إيران
اإلسالمية
خبير فني ،هيئة األرصاد الجوية في
جمهورية إيران اإلسالمية
خبير في الهيدرولوجيا ،هيئة األرصاد
الجوية في جمهورية إيران اإلسالمية
خبير في المناخ ،هيئة األرصاد الجوية في
جمهورية إيران اإلسالمية
خبير في الهيدرولوجيا ،معهد البحوث
المناخية ،هيئة األرصاد الجوية في
جمهورية إيران اإلسالمية
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البريد اإللكتروني
meh.rahnama@gmail.com

savizsehat@yahoo.com

vazife@gmail.com

zarrin@um.ac.ir
sayeddarani@yahoo.com

s.ziayan@yahoo.com

hesam.sajdeh@gmail.com
nekooamal1358@gmail.com
h.mastaneh@gmail.com
falamarzi@cri.ac.ir

عضوية فرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي
الرئيسة :الدكتور

)(TT-RP

mohapatraimd@gmail.com ،Mrutyunjay MOHAPATRA

األعضاء:
العضو /المنصب
االسم
مستشارو أعضاء فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني
ممثل رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني
السيد Monikumar

البريد اإللكتروني
mramakrishnan@ncms.ae

RAMAKRISHNAN

السيد
الدكتور Ahad VAZIFEH
السيد Qingliang ZHOU

Yousef Al KALBANI

الدكتور
الدكتور R.K. GIRI

S.D. ATTRI

ممثل رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني
جمهورية إيران اإلسالمية
المركز الوطني لألرصاد الجوية ،هيئة
األرصاد الجوية الصينية
عالم " ،"Gإدارة األرصاد الجوية الهندية
عالم " ،"Eإدارة األرصاد الجوية الهندية

yalkalbani@ncms.ae
vazife@gmail.com
zhouql@cma.gov.cn
sdattri@gmail.com
rk.giriccs@gmail.com
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العضو /المنصب
االسم
عالم " ،"Fإدارة األرصاد الجوية الهندية
الدكتور D.R. PATTANAIK
نائب رئيس مكتب الشؤون الدولية،
السيد Kohei MATSUDA
وممثل عن المراكز اإلقليمية التي تديرها
الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية
إدارة األرصاد الجوية الكورية
السيدة Sungwha SON
ممثلو المراكز اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي الثاني
المركز المناخي اإلقليمي في بيجين،
السيد Peiqun ZHANG
المركز المناخي الوطني ،هيئة األرصاد
الجوية الصينية
ممثلو االتحادات اإلقليمية األول والخامس والسادس
يُحدد الحقا ً
المتطوعون الذين رشحهم أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني
المملكة العربية السعودية
السيد Eiad KHATEB

القرار

البريد اإللكتروني
drpattanaik@gmail.com
kohei.matsuda@met.kishou.go.jp

sungwha@korea.kr
zhangpq@cma.gov.cn

E.Khateb@gamep.gov.sa

(RA II-17) 2

هيكل عمل االتحاد اإلقليمي الثاني
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

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

)(3

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

)(4

القرار  - (Cg-18) 8مجلس البحوث،

)(5

القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية،

)(6

القرار  - (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث،

)(7

القرار  - (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها،

وقد درس توصيات فرقة العمل المنشأة حديثا ً والمعنية بالمفهوم اإلقليمي ) (TT-RCوالتابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني،
يقرر ما يلي:
)(1

إنشاء الهيئات الفرعية التالية التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني واعتماد االختصاصات وشروط التشكيل المنصوص
عليها في المرفق:
(أ)

فريق اإلدارة؛
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(ب) الفريق العامل المعني بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (فريق البنية التحتية)؛
(ج) الفريق العامل المعني بخدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
(فريق الخدمات)؛
(د)
)(2

)(3

فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه (فريق الهيدرولوجيا)؛

تعيين السيد ( SATO Yoshiakiاليابان) رئيسا ً للفريق العامل للبنية التحتية ،والسيدة ( SHI Lijuanالصين)
والدكتور ( K.S. HOSALIKARالهند) والسيد ( Ahad VAZIFEHجمهورية إيران اإلسالمية) نوابا ً للرئيس؛
تعيين السيد ( ZHOU Qingliangالصين) رئيسا ً للفريق العامل للخدمات ،والدكتورة ( Kamaljit RAYالهند)
والسيدة ( Saviz SEHAT KASHANIجمهورية إيران اإلسالمية) والسيد ( KYODA Masayukiاليابان) نوابا ً
للرئيس؛

)(4

تعيين الدكتور ( Sung KIMجمهورية كوريا) بصفة المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي ) (RHAلرئيس االتحاد
اإلقليمي الثاني ،عمالً بالمادة  135من الالئحة العامة للمنظمة )(WMO؛

)(5

تعيين السيدة ( CHEN Jingالصين) ،والدكتور ( Ashis Kumar MITRAالهند) ،والدكتور
(فييت نام) منسقين إقليميين للبحوث )(RFP/R؛

)(6

Mai Van KHIEM

تعيين الدكتور ( Nitya Nand RAIالهند) ،رئيسا ً للفريق الهيدرولوجي (المنسق المواضيعي المعني بالهيدرولوجيا
وموارد المياه)؛

يطلب من فريق اإلدارة إعداد مشروع خطة تشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ( )2024-2021قبل  15آب /أغسطس
كي يقره االتحاد اإلقليمي الثاني إبّان الجزء الثاني من دورته السابعة عشرة؛

2021

يأذن لرئيس االتحاد اإلقليمي الثاني بالقيام ،بدعم من فريق اإلدارة ،باستعراض االقتراحات التي يقدمها رئيسا الفريقين
العاملين بشأن الهيكل الفرعي للفريقين العاملين ،بما في ذلك االختصاصات والتشكيل المقترح والنتائج المنشودة،
والموافقة على تلك االقتراحات ،وتنفيذ األنشطة المتفق عليها على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ،والعمل على تنفيذ
أولويات اإلقليم ،وتنمية قدرات األعضاء ،مع مواصلة التفاعل بنشاط مع األفرقة الوجيهة التابعة للجنتين الفنيتين
ومجلس البحوث واألقاليم األخرى؛
يدعو األعضاء إلى ترشيح خبراء يلتزمون بالعمل بنشاط لصالح االتحاد ،وتحديث بياناتهم على شبكة خبراء المنظمة
) (WMOبانتظام؛
يدعو أيضا األعضاء إلى دعم عمل الهيئات الفرعية بنشاط ،واقتراح مشروعات إقليمية رائدة وتجريبية تُدرج في الخطة
التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني أو المشاركة في رعاية تلك المشروعات؛
يأذن أيضا للرئيس باتخاذ القرارات الالزمة باسم االتحاد ،بعد التشاور مع فريق اإلدارة ،فيما يخص المسائل الناشئة
التي تتطلب اتخاذ إجراءات في أثناء الفترات الفاصلة بين الدورات؛
يطلب من األمين العام أن يتيح الموارد الالزمة لتيسير أنشطة الهيئات الفرعية المذكورة آنفاً.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  ،(RA II-16) 3والقرار  ،(RA II-16) 4والقرار  ،(RA II-16) 5والقرار
) ،(RA II-16والقرار  (RA II-16) 7التي لم تعد سارية.
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مرفق القرار

(RA II-17) 2

اختصاصات وتشكيل الهيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني

.1

فريق اإلدارة

1.1

اختصاصات فريق اإلدارة:

)(1

تحديد أولويات عمل االتحاد وهيئاته الفرعية وتخطيط عملهما وتنسيقه ،مع تنسيق الجهود المبذولة من أجل وضع
الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني وفقا ً لقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،وتعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر
والمجلس التنفيذي في اإلقليم بغية المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)(2

اإلشراف على عملية اإلصالح في االتحاد اإلقليمي الثاني وإرشادها؛ واستعراض التوصيات الصادرة عن فرقة
العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي ) (TT-RCوفرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون
اإلقليمي ) ،(TT-RPواإلشراف على تنفيذ التوصيات ،بما في ذلك تلك التي أقرها المجلس التنفيذي والمؤتمر؛

)(3

اختيار أعضاء الفريقين العاملين من بين المرشحين الذين يسميهم أعضاء االتحاد؛ وتقديم اقتراح إلى رئيس
االتحاد بشأن استبدال عضو في حالة مساهمة ذلك العضو دون المستوى المتوقع؛ وإنشاء أفرقة عمل متخصصة
بحسب الحاجة؛

)(4

استعراض ورصد وتحديث التقدم المحرز في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليم الثاني ،بما في ذلك تنفيذ قرارات
المؤتمر والمجلس التنفيذي ،والهيكل اإلقليمي للهيئات الفرعية وعملها على أساس منتظم ،وتقديم المشورة بشأن
تنفيذ توصياتها ،وتقديم اقتراحات إلنهاء تلك الهيئات أو إعادة تنظيمها بحسب االقتضاء؛

)(5

إبقاء المتطلبات واألولويات المرتبطة بتنمية قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
ّ
المنظمة في اإلقليم لتنفيذ برامج المنظمة )(WMO
التابعة لألعضاء والدورات التدريبية وغيرها من الفعاليات
وأنشطتها قيد االستعراض؛

)(6

اإلشراف على أنشطة المراكز اإلقليمية مثل مراكز األرصاد الجوية اإلقليمية المتخصصة ،والمركز المناخية
اإلقليمية ،والمراكز اإلقليمية للنظام ) ،(WIGOSوالمراكز اإلقليمية لألدوات ،والمراكز اإلقليمية لألدوات
البحرية ،ومراكز نظام معلومات المنظمة ،ومراكز التدريب اإلقليمية؛

)(7

إسداء المشورة لرئيس االتحاد اإلقليمي الثاني بشأن كل المسائل المتعلقة بعمل االتحاد واإلصالح اإلقليمي،
وال سيما فيما يتعلق بالمسائل الناشئة التي تتطلب اتخاذ إجراءات في أثناء الفترات الفاصلة بين الدورات؛
ومساعدة الرئيس على تنظيم دورات االتحاد اإلقليمية وأنشطة إقليمية رفيعة المستوى ،وتيسير عمل االتحاد
اإلقليمي بتقديم توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص المنظمة؛

)(8

معالجة المسائل المتعلقة بتعزيز الشراكات االستراتيجية مع المنظمات اإلقليمية والشركاء اآلخرين ،بما في ذلك
التعاون بين القطاعين العام والخاص.

)(NMHSs

يتولى رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني رئاسة فريق اإلدارة الذي يتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء
1.2
سي الفريقين العاملين
المجلس التنفيذي من اإلقليم ،وكذلك المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي .وينبغي للرئيس دعوة رئي َ
التابعين لالتحاد اإلقليمي الثاني وفريق (أفرقة) التنسيق إلى حضور دورات فريق اإلدارة .ويدعو الرئيس أيضاً ،عند
االقتضاء ،مديري مرافق وطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا إذا اقتضت البنود التي سيناقشها فريق اإلدارة ذلك
وتوفرت الموارد المالية الالزمة لذلك.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

.2

الفريق العامل المعني بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (فريق البنية التحتية)

2.1

اختصاصات الفريق العامل المعني بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (فريق البنية التحتية):
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وفقا ً لتوجيهات رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني وفريق اإلدارة ،وبالتعاون مع الهيئات المعنية التابعة للجنة الرصد والبنية
التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM
)(1

متابعة قرارات ومقررات وتوصيات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي واالتحاد اإلقليمي
الثاني وفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،مع معالجة المسائل
المتعلقة بالرصد والبنية التحتية (الهدفان االستراتيجيان  2و )4فيما يتعلق باألنشطة المزمع تنفيذها على
المستوى اإلقليمي؛

)(2

تحديد الثغرات واالحتياجات الحرجة ومراقبتها بانتظام لتحسين قدرة أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني ،السيما في
البلدان النامية ،على تنفيذ معايير المنظمة ) (WMOولوائحها ،بما في ذلك تنفيذ الجوانب اإلقليمية من النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوشبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONونظام معلومات
المنظمة  ،(WIS 2.0) 2.0والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوخطط التنفيذ ،وإعداد خارطة
طر يق وخطة تنفيذ إقليمية لدعم األعضاء ،بحسب الحاجة ،وتعزيز أنشطة تنمية القدرات ودعمها (الهدف
االستراتيجي )4؛

)(3

صياغة وتحديث عنصر البنية التحتية من الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة
بنظم الرصد والبنية التحتية والمعلومات ومعالجة البيانات والتنبؤ بها وتقديمها إلى االتحاد اإلقليمي الثاني
للموافقة عليها في دوراته؛ والقيام ،بدعم من المكتب اإلقليمي ،بوضع خطوط األساس والمؤشرات المرجعية لنُظم
البنية التحتية اإلقليمية في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وإبالغ فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي
الثاني بالتقدم المحرز بانتظام من أجل تيسير التحسينات ،ودعم التقدم المحرز ورصده؛

)(4

تقديم تعقيبات للجنة ) (INFCOMبشأن متطلبات أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني واحتياجاتهم فيما يتعلق بالرصد
والبنية التحتية ونُظم المعلومات ،بما في ذلك تقديم مدخالت في خطة العمل المقترحة للجنة؛

)(5

التعاون مع أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني واللجنة ) (INFCOMوالهيئات األخرى ،بحسب االقتضاء ،لدعم
المراكز اإلقليمية الوجيهة التي أنشأتها هيئات المنظمة ) (WMOورصدها واستعراضها بانتظام ،وضمان استمرار
ما تقدمه تلك المراكز من خدمات وما تؤديه من وظائف في االستجابة الحتياجات اإلقليم وامتثالها لمعايير
المنظمة ) (WMOومبادئها التوجيهية؛

)(6

التشاور مع اللجنة ) (INFCOMبشأن تحديد خبراء مشتركين للمساعدة في تقاسم األولويات والمتطلبات اإلقليمية
وتنفيذ األولويات الفنية وأنشطة بناء القدرات المتصلة بها؛

)(7

اقتراح ورصد المشاريع الرائدة والتجريبية وحلقات العمل والمنتديات التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وتبادل
المعلومات بشأنها مسبقاً ،بدعم من األعضاء؛

)(8

تيسير تبادل المعارف والخبرات والتكنولوجيا بين أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(9

2.2
)(1

تقديم تقارير سنوية إلى رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،وفقا ً للخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني التشغيلية،
وإطالع األعضاء وفريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMعلى التقرير
يتكون الفريق العامل من األعضاء التاليين:
رئيس ونائب /نواب للرئيس؛
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)(2

ممثلو أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني المشاركون في تنسيق أنظمة البنية التحتية الوطنية؛

)(3

قادة أفرقة الخبراء؛

)(4

خبراء من أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني ممن يعملون في هياكل العمل التابعة للجنة ) ،(INFCOMبصفة أعضاء
بحكم المنصب؛

2.3

ينبغي تسجيل الخبراء في قاعدة بيانات خبراء المنظمة ) ،(WMOويجب أن تكفل عملية االختيار التمثيل
الجغرافي المناسب والتوازن بين الجنسين.

2.4

يجوز للرئيس دعوة رؤساء األفرقة العاملة األخرى التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني وفريق (أفرقة) التنسيق وممثلين
من المراكز اإلقليمية ،والمنسق اإلقليمي /المنسقين اإلقليميين للبحوث ،إلى حضور االجتماعات بحسب االقتضاء.

.3

الفريق العامل المعني بخدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية
ذات الصلة (فريق الخدمات)

اختصاصات الفريق العامل المعني بخدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية
3.1
ذات الصلة (فريق الخدمات):
وفقا ً لتوجيهات رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني وفريق اإلدارة ،وبالتعاون مع الهيئات المعنية التابعة للجنة خدمات
وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة )،(SERCOM
)(1

متابعة قرارات ومقررات وتوصيات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي واالتحاد اإلقليمي الثاني
وفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،مع معالجة المسائل المتعلقة
بالخدمات والتطبيقات (الهدف االستراتيجي  )1فيما يتعلق باألنشطة المزمع تنفيذها على المستوى اإلقليمي؛

)(2

تحديد الثغرات واالحتياجات الحرجة ومراقبتها بانتظام لتقديم خدمات جديدة ومحسّنة وتحليل قدرات األعضاء في
ذلك المجال ،السيما البلدان النامية ،بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) تنفيذ الجوانب اإلقليمية من النظام
العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة التابع للمنظمة ) ،(GMASوتفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج
المعدة خصيصا ً والمرتبطة بها ،والمنتديات المناخية اإلقليمية ،وإعداد خارطة طريق وخطة تنفيذ إقليمية لدعم
التحسينات وأنشطة تنمية القدرات (الهدف االستراتيجي  )4المزمع إدراجها في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي
الثاني؛

)(3

اإلعداد والتحديث المنتظم للخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني المتعلقة بالعناصر المرتبطة بالخدمات
والتطبيقات ،ورصد التقدم المحرز في التنفيذ كي يستعرضه االتحاد اإلقليمي الثاني ويوافق عليه إبّان دوراته؛

)(4

تقديم تعقيبات للجنة ) (SERCOMبشأن متطلبات أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني واحتياجاتهم المتعلقة
بالطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ،بما في ذلك تقديم مدخالت في خطة
العمل المقترحة للجنة؛

)(5

التعاون مع أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني واللجنة ) (SERCOMوالهيئات األخرى ،بحسب االقتضاء ،لدعم
المراكز اإلقليمية الوجيهة التي أنشأتها هيئات المنظمة ) (WMOورصدها واستعراضها بانتظام ،وضمان استمرار
ما تقدمه تلك المراكز من خدمات وما تؤديه من وظائف في االستجابة الحتياجات اإلقليم وامتثالها لمعايير
المنظمة ) (WMOومبادئها التوجيهية؛

)(6

التشاور مع اللجنة ) (SERCOMبشأن تحديد خبراء مشتركين للمساعدة في تقاسم األولويات والمتطلبات اإلقليمية
وتنفيذ األولويات الفنية وأنشطة بناء القدرات المتصلة بها؛
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)(7

تيسير إعداد التقرير الرائد عن حالة المناخ في آسيا ومواصلة بلورة المفهوم لنشر تقرير منتظم عن حالة المناخ
في آسيا؛

)(8

اقتراح ورصد المشاريع الرائدة والتجريبية وحلقات العمل والمنتديات التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وتبادل
المعلومات بشأنها مسبقا ً بدعم من األعضاء؛

)(9

تيسير تبادل المعارف ،والخبرات ،والتكنولوجيا بين أعضاء اإلقليمي الثاني؛

)(10

3.2

تقديم تقارير سنوية إلى رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،وفقا ً للخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وإطالع
األعضاء وفريق اإلدارة التابع للجنة ) (SERCOMعلى التقرير.
يتكون الفريق العامل من األعضاء التاليين:

)(1

رئيس ونائب /نواب للرئيس؛

)(2

ممثلو أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني المشاركون في الخدمات المتصلة بالفريق العامل على المستوى اإلقليمي؛

)(3

قادة أفرقة الخبراء؛

)(4

خبراء من أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني ممن يعملون في هياكل العمل التابعة للجنة ) ،(SERCOMبصفة
أعضاء بحكم المنصب؛

3.3

ينبغي تسجيل الخبراء في قاعدة بيانات خبراء المنظمة ) ،(WMOويجب أن تكفل عملية االختيار التمثيل
الجغرافي المناسب والتوازن بين الجنسين.

3.4

يجو ز للرئيس دعوة رؤساء األفرقة العاملة األخرى التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني فريق /أفرقة التنسيق وممثلين
من المراكز اإلقليمية ،والمنسق اإلقليمي /المنسقين اإلقليميين للبحوث ،إلى حضور االجتماعات بحسب االقتضاء.

.4

فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه (فريق الهيدرولوجيا)

4.1

اختصاصات فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه (فريق الهيدرولوجيا):

وفقا ً لتوجيهات رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني وفريق اإلدارة ،وبقيادة المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي ،وبالتعاون مع
الفريق العامل للرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (الفريق العامل للبنية التحتية) ،والفريق العامل لخدمات وتطبيقات
الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (الفريق العامل للخدمات)،
)(1

)(2

دعم المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي في ضمان مالءمة المساهمات في الهيدرولوجيا التطبيقية ألولويات اإلقليم
على مستوى البنى التحتية والخدمات والبحوث ،وتنسيقها مع المجاالت المتعلقة بالطقس والمناخ وغيرها من
المجاالت المواضيعية؛ والمساهمة في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني فيما يخص موارد الهيدرولوجيا
والمياه؛
التوصية بهياكل فرعية معنية بالهيدرولوجيا في إطار الفريق العامل للبنية التحتية والفريق العامل للخدمات وفقا ً
لمهام محددة؛

)(3

التواصل مع فريق التنسيق الهيدرولوجي التابع للمجلس التنفيذي ،لضمان المواءمة نيابة عن االتحاد؛

)(4

أداء دور اللجنة التنظيمية للجمعية الهيدرولوجية اإلقليمية ومنتديات المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين
بحسب الحاجة.
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يتكون الفريق من األعضاء التاليين:

4.2
)(1

رئيس يكون بمثابة المنسق المواضيعي لمواد الهيدرولوجيا والمياه؛

)(2

المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي للعمل رئيسا ً مشاركا ً

)(3

قادة فرق الخبراء المعنية بالهيدرولوجيا التي ستُنشأ في إطار الفريقين العاملين؛

)(4

أعضاء آخرون يعيّنهم رئيس االتحاد بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي للرئيس.

يجوز للرئيس أن يدعو رؤساء األفرقة العاملة األخرى التابعة لالتحاد اإلقليمي ،والمنسق اإلقليمي/
4.3
المنسقين اإلقليميين للبحوث والخبراء اآلخرين لحضور االجتماعات ،حسب االقتضاء.

.5

المنسق اإلقليمي للبحوث

5.1

اختصاصات المنسق اإلقليمي للبحوث:

يُفضل اختيار المنسق من بين فريق الخبراء التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والذي يع ِّيّنه مجلس البحوث ،ووفقا ً لتوجيهات
رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني وفريق اإلدارة ،وبالتعاون مع الفريقين العاملين والمنسقين المواضيعيين،
)(1

متابعة قرارات ومقررات وتوصيات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي واالتحاد اإلقليمي الثاني
وفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني ،مع معالجة المسائل المتعلقة بالبحوث (الهدف االستراتيجي  )3فيما
يتعلق باألنشطة المزمع تنفيذها على المستوى اإلقليمي؛

)(2

تحديد االحتياجات البحثية لدى األعضاء ،بما في ذلك تنفيذ الجوانب اإلقليمية من البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
ودعم أنشطة تنمية القدرات (الهدف االستراتيجي  )4المزمع إدراجها في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(3

التواصل ،باسم االتحاد ،مع المؤسسات البحثية واألوساط األكاديمية واألطراف المعنية األخرى وتعزيز التعاون
معها لتعزيز الشراكات الوطنية واإلقليمية في مجاالت الطقس والمناخ والماء والبحوث المرتبطة بالبيئة.

القرار

(RA II-17) 3

استراتيجية الشراكات في االتحاد اإلقليمي الثاني
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية،

)(3

القرار  - (Cg-18) 68برنامج التعاون الطوعي )،(VCP

)(4

القرار  - (Cg-18) 70قاعدة بيانات المالمح القطرية )،(CPDB
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)(5

القرار  - (Cg-18) 71برنامج التعليم والتدريب وآلية تنفيذه،

)(6

القرار  - (Cg-18) 72مبادرة المجمع العالمي التابع للمنظمة )،(WMO

)(7

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

)(8

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

)(9

القرار  - (Cg-18) 79المنتدى االستشاري المفتوح "الشراكة واالبتكار من أجل الجيل المقبل لمعلومات الطقس والمناخ"،

)(10

القرار  - (Cg-18) 80إعالن جنيف  :2019 -بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء،

)(11

القرار  - (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها،

وقد درس توصيات فرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي ) (TT-RPوالتابعة لالتحاد
اإلقليمي الثاني،
يقرر وضع استراتيجية للشراكات في االتحاد اإلقليمي الثاني ،على النحو المبين في المرفق ،وتحديثها بانتظام؛
يطلب من فرقة العمل ) (TT-RPمواصلة استعراض مسألة الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي ،وموافاة فريق اإلدارة
التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني بمشروع استراتيجية للشراكات في االتحاد اإلقليمي الثاني قبل  1آب /أغسطس  2021كي
يقره االتحاد اإلقليمي الثاني إبّان الجزء الثاني من دورته السابعة عشرة؛
يدعو األعضاء إلى تحديث بياناتهم بانتظام في قاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBللمنظمة ) (WMOمن أجل دعم
التعاون بين الشركاء وعمليات الرصد والتقييم؛
يطلب من األمين العام تيسير دعم أمانة المنظمة ) (WMOالستراتيجية الشراكات في االتحاد اإلقليمي الثاني.

مرفق القرار

(RA II-17) 3

مخطط استراتيجية الشراكات في االتحاد اإلقليمي الثاني

.1

الغرض

استراتيجية لتحسين أوجه التآزر واالتساق والكفاءة على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي من أجل
تعزيز أنشطة االتصال والدعم السياسي ،وإقامة شراكات استراتيجية تستجيب لمتطلبات تنمية قدرات أعضاء االتحاد
اإلقليمي الثاني في مجاالت الطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بها ،ومواءمة أنشطة المنظمة )(WMO
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لألعضاء بغية دعم تنفيذ الخطط السياسية واإلنمائية
الرئيسية .وستسترشد االستراتيجية بنهج المنظمة ) (WMOبشأن نُظم األرض واألهداف اإلقليمية المندرجة في إطار
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،واتفاق باريس ،وإطار ِّسنداي.

.2

عناصر االستراتيجية

2.1

تحديد الشراكات والفرص في االتحاد اإلقليمي الثاني

2.1.1

استعراض مذكرات التفاهم واالتفاقات التي أبرمها األمين العام للمنظمة ) (WMOوالسارية في االتحاد
اإلقليمي الثاني؛
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2.1.2

استعراض عام للمنظمات الشريكة والجهات المعنية الشريكة ،بما في ذلك ثالث فئات من الجهات الشريكة
في اإلقليم هي الجهات الشريكة السياساتية والسياسية ،وشركاء التمويل وتنمية القدرات ،وشركاء العلوم
والتكنولوجيا؛

2.1.3

استعراض عام لوظيفة المراكز اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي الثاني التي أنشأتها هيئات المنظمة
وآليات تشغيلها وفعاليتها؛

2.1.4

استعراض احتياجات التدريب والزماالت ،والثغرات والفرص المتاحة ألعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني؛

2.1.5

استعراض عام وتقييم للمنافع يُحدثان بانتظام فيما يخص المشاريع اإلقليمية والوطنية للمنظمة
الممولة من موارد خارجة عن الميزانية والمشاريع الوجهية لشركاء التنمية؛

2.1.6

استعراض آليات التعاون بين األقاليم واإلقليمية ودون اإلقليمية؛

2.1.7

فرص أخرى لتنمية قدرات أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني ،بما في ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص
واألوساط األكاديمية.

2.2

تحليل الثغرات

)(WMO

)(WMO

تحليل الثغرات في أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني وفق المبادئ التوجيهية بشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا وعملها وإدارتها (مطبوع المنظمة رقم  ،)1195واستخدام البيانات واإلحصاءات المتاحة على المنصة
التفاعلية وقاعدة بيانات المالمح القطرية التابعتين للمنظمة ) ،(WMOومختلف الدراسات االستقصائية والتحليلية التي
أجرتها المنظمة ) (WMOمثل القائمة المرجعية للخدمات المناخية والبيانات التي ولدتها أداة التشخيص الوطني لألرصاد
الجوية الهيدرولوجية ).(CHD

.3

المسائل الواجب تناولها

وضع مجموعة من التوصيات تشمل آلية للتنفيذ والمراقبة والتقييم كي ينظر فيها رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،وفريق
اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني ،واالتحاد .وينبغي أن تسعى التوصيات إلى تحقيق ما يلي:
كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوقيمتها في اإلقليم ،وإشراك أصحاب المصلحة في المبادرات
3.1
والمشاريع اإلقليمية المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة؛
تعزيز صورة أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني ،وبناء قدراتهم المؤسسية ،وتحديد أوجه القصور الخطيرة
3.2
ومعالجتها لتقديم خدمات حديثة ومستدامة على المدى الطويل من خالل دعم األعضاء في إعداد خطط استراتيجية
وطنية بشأن خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
تيسير تبادل أفضل الممارسات إلظهار المنافع االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية
3.3
والهيدرولوجيا؛
التعاون مع األعضاء واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى ،بحسب االقتضاء ،لدعم جميع المراكز اإلقليمية
3.4
التي أنشأتها هيئات المنظمة ) ،(WMOومراقبتها واستعراضها بانتظام ،بما يكفل امتياز أدائها وتشغيلها المستدام وتقديمها
خدمات فعالة ألعضاء اإلقليم؛
تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة،
3.5
بالتنسيق الوثيق مع اللجان الفنية المعنية؛
مراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية ،والتبادل المفتوح للبيانات والخبرات الفنية ،والمطالبة باتخاذ
3.6
تدابير تصحيحية عند االقتضاء؛
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بناء وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية الوجيهة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية
3.7
التابعة لأل مم المتحدة ،وهيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،وشركاء التنمية ،والمنظمات غير
الحكومية ،واالتحادات المهنية ،والمنظمات األكاديمية والبحثية؛
القيام ،من خالل الرئيس ،بحشد الدعم للهيئات اإلقليمية السياسية واالقتصادية ،ودعم الممثلين الدائمين في
3.8
مساعيهم لدعم حكوماتهم ،وحشد الدعم السياسي والمالي الالزم لدعم قدرات األعضاء لضمان تقديم معلومات وخدمات
حيوية في مجاالت األرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا والمعلومات والخدمات األخرى البيئية المتصلة بها ،وضمان
الوصول لتلك المعلومات والخدمات.

القرارات المعتمدة في الجزء الثاني
القرار

(RA II-17) 4

األنشطة اإلقليمية في مجال األرصاد الجوية للطيران
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى المقرر  - (RA II-16) 17األنشطة اإلقليمية في مجال األرصاد الجوية للطيران ،الذي حث األعضاء ،من
بين جملة أمور ،على تقديم معلومات محدثة بانتظام عن حالة امتثالهم لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOواستخدام آليات التعاون لحل أوجه القصور القائمة ،وتعزيز الترتيبات
المؤسسية الوطنية ونماذج األعمال التجارية،
واقتناعا منه بأن أهمية تلك النواتج قد ازدادت بسبب آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-على قطاع الطيران
المدني الدولي وقطاع األرصاد الجوية للطيران،
وإذ يالحظ أن كل من مؤهالت موظفي األرصاد الجوية للطيران وكفاءاتهم ،وتنفيذ نظام إلدارة الجودة منظم تنظيما ً
سليماً ،ووضع آليات السترداد التكاليف حيثما أمكن ذلك باالستناد إلى المبادئ الرئيسية األربعة التي وضعتها اإليكاو
بشأن فرض الرسوم  -وهي عدم التمييز ومدى العالقة بالتكاليف والشفافية والتشاور مع المستخدمين ( -وثيقة اإليكاو
رقم  )9082يكتسي أهمية مستمرة لتوفير خدمات األرصاد الجوية للطيران،
وإذ يالحظ أيضا بعد االطالع على تحديث عام  2020وتحديث عام  2021للمجلد الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة
رقم  )49المقابلين للتعديل رقم  79والتعديل رقم  80للمرفق  3لإليكاو  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة
سنت من عدة جوانب منها تنفيذ نموذج اإليكاو لتبادل
الجوية الدولية ،أن المعايير والممارسات الموصى بها دوليا ً قد ُح ِّ ّ
معلومات األرصاد الجوية ) ،(IWXXMوتنبؤات الهواء العلوي التي توفرها المراكز العالمية للتنبؤات المساحية
) (WAFCsوالتنسيق الثنائي و/أو المتعدد األطراف لمعلومات الظواهر الجوية المهمة ) (SIGMETبين مكاتب مراقبة
األحوال الجوية )،(MWOs
وإذ يدرك أن منهجية تحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUفي خطة اإليكاو للمالحة الجوية العالمية
(وثيقة اإليكاو رقم  )9750تساهم في إحداث ثورة في قطاع النقل الجوي،

)(GANP

وإذ يقدِّر وضع لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMسابقا ً خطة طويلة األجل لألرصاد الجوية للطيران (العدد  5من
سلسلة منشورات المنظمة بشأن األرصاد الجوية للطيران) ،الذي يوفر إطاراً لمقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران
من أجل تخطيط االنتقال تدريجيا ً من نهج تقليدي "يركز على المنتجات" إلى نهج خدمات حديث "يركز على المعلومات"،
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يقرر أن يطلب من األعضاء ما يلي:
)(1

مواصلة الجهود المبذولة لالمتثال لمتطلبات المنظمة ) (WMOواإليكاو فيما يتعلق بمؤهالت موظفي األرصاد
الجوية للطيران وكفاءاتهم وتنفيذ نظام إلدارة الجودة منظم تنظيما ً سليما ً لتوفير خدمات األرصاد الجوية
للطيران ،مع استخدام اآلليات التعاونية ،مثل التوأمة والتوجيه وتبادل الخبرات بين األعضاء حيثما كان ذلك
ضرورياً ،استخداما ً فعاالً؛

)(2

 2021للمجلد

ضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية والممارسات الموصى بها في تحديث عام  2020وتحديث عام
الثاني من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49المقابلين للتعديل رقم  79والتعديل رقم  80للمرفق  3لإليكاو -
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية؛

)(3

النظر في الخطة الطويلة األجل لألرصاد الجوية للطيران (العدد  5من سلسلة منشورات المنظمة بشأن
األرصاد الجوية للطيران) وخطة اإليكاو للمالحة الجوية العالمية (وثيقة اإليكاو رقم  )9750بغية إرشاد الخطط
الوطنية المتعلقة بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران إرشاداً استباقياً؛

)(4

االستجابة استجابةً استباقية آلثار جائحة كوفيد 19-على تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران والحد من تلك
اآلثار قدر اإلمكان ،مع اإلحاطة علما ً بالمبادئ التوجيهية األولية المتاحة على الموقع اإللكتروني لخدمات
المنظمة ) (WMOللطيران؛

يقرر أيضا أن يطلب من الرئيس إحالة أي تعقيبات ترد من األعضاء بشأن ما سبق إلى رئيس لجنة الخدمات حتى
يتسنى تقديم الدعم في الوقت المناسب إلى العضو المعني أو األعضاء المعنيين.

القرار

(RA II-17) 5

التقدم اإلقليمي في عناصر إطار النظام العالمي لإلنذار باألخطار
المتعددة ) (GMASالتابع للمنظمة )(WMO
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 13النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة التابع للمنظمة ،(GMAS) WMO
والقرار  - (Cg-18) 26تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار بطريقة ابتكارية ومتكاملة،
والقرار  - (RA II-16) 11مشروع تجريبي بشأن التنبؤ القائم على اآلثار،
والقرار  - (RA II-16) 12مشروع تجريبي لتحسين القدرة على الحد من مخاطر الكوارث الجوية في االتحاد
اإلقليمي الثاني (آسيا)،

)(2

سبل اإلرشاد والمساعدة التقنية
تأييد المؤتمر لتنفيذ معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPوضرورة تقديم المزيد من ُ
إلى األعضاء من أجل تنفيذ معيار البروتوكول )( (CAPالفقرتان  3.1.53و 3.1.59من تقرير المؤتمر السابع عشر)،

)(3

تشديد المؤتمر على أهمية سجل سلطات التحذير التابع للمنظمة ) (WMOفي تحقيق "مرجع رسمي واحد لنشر
اإلنذارات الخاصة بالطقس" وطلبه من األعضاء إبقاء السجل ُمحدّثا ً واإلشارة إلى عضويتهم في هذا السجل لدى
إعالن دورهم المرجعي في إصدار اإلنذارات الوطنية (الفقرة  3.1.58من تقرير المؤتمر السابع عشر)،

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

21

وإذ يحيط علما بالمعلومات األساسية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول ) (CAPفي االتحاد اإلقليمي الثاني والنظام العالمي
لإلنذار باألخطار المتعددة في آسيا ) (GMAS-Aوالواردة في المسودة األولية لهذا المقرر،
واقتناعا منه بأن الجمع بين تنفيذ كل من خدمات التنبؤ واإلنذار القائمة على التأثيرات ) (IBFWSوالبروتوكول
يعزز كثيراً من قدرة المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSعلى توفير خدمات إنذار فعالة تم ِّ ّكن من
اتخاذ إجراءات مبكرة تحسبا ً لألوضاع الخطيرة،
)(CAP

يؤيد:
)(1

تنفيذ األعضاء للخدمات ) (IBFWSعن طريق التعاون النشط بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت المعنية بإدارة الكوارث والحماية المدنية ) (DMCPAsوغيرها من
األطراف المعنية؛

)(2

وظيفة سجل سلطات التحذير التابع للمنظمة ) (WMOفي تمكين مجمعي اإلنذارات من التعرف بفعالية على
المصادر الرسمية والمأذون لها لإلنذارات ،واالعتراف بتلك المصادر حسب األصول تماشيا ً مع أهداف
النظام )(GMAS؛

)(3

اعتماد البروتوكول
تكون مستخدمة؛

بوصفه قناة نشر إضافية لإلنذارات على األطراف المعنية غير القنوات التي قد

)(4

التعاون بين االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي السادس على الصعيدين دون اإلقليمي واألقاليمي
فيما يخص مواصلة تطوير أنظمة النشرات المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )،(MHEWS
مثل نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في جنوب شرقي أوروبا )( (SEE-MHEWSفي االتحاد اإلقليمي
السادس) ونظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة آلسيا الوسطى وجنوب القوقاز )(CASC-MHEWS
(في االتحادين اإلقليميين الثاني والسادس) في إطار النظام ) ، (GMASوإجراء مشاورات مع الهيئات المعنية
التابعة ل التحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي السادس بشأن تعزيز التعاون لتعزيز الجهود الوطنية وتعبئة
الموارد البشرية والفنية والمالية الالزمة لتطوير تلك األنظمة وإطار النظام ) (GMASوتنفيذها بنجاح؛

)(CAP

يطلب من األعضاء الذين يقودون المشروع التجريبي لالتحاد اإلقليمي الثاني تعزيز القدرات في مجال الحد من مخاطر
الكوارث المرتبطة باألرصاد الجوية ،ومواصلة تعزيز الموقع اإللكتروني للنظام ) (GMAS-Aبحيث يشمل المزيد من
نواتج النشرات بالتشاور مع المستخدمين والمزودين األعضاء؛
يقرر إنشاء فرقة تُعنى بمواصلة تطوير إطار النظام ) (GMASلفائدة آسيا بوصفها هيكالً فرعيا ً تابعا ً للفريق العامل
المعني بالخدمات والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني؛
يحث األعضاء على النظر ،عند اإلمكان ،في تقديم الدعم إلى األعضاء الذين ال يديرون نظما ً شاملة لإلنذار المبكر ،في
إطار آليات التعاون المناسبة ،بغية تمكينهم من إصدار إنذاراتهم ،بما في ذلك بنسق البروتوكول ) ،(CAPعن طريق
اعتماد نهوج وأساليب وتكنولوجيات مالئمة ،وكذلك دعم األعضاء في األقاليم األخرى عند االقتضاء؛
يدعو لجنة الخدمات إلى إحراز تقدم في وضع خطة تنفيذ إطار النظام ) (GMASوإدماج البروتوكول ) (CAPفي الالئحة
الفنية للمنظمة )(WMO؛
يطلب من األمين العام دعم األعضاء في مشاركتهم في العناصر الفنية واإلجرائية إلطار النظام ).(GMAS
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(RA II-17) 6

التقدم اإلقليمي في عناصر الهيدرولوجيا وموارد المياه
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا
وموارد المياه ،والقرار  - (Cg-18) 25المبادرات الكبرى في مجال الهيدرولوجيا،
وإذ يالحظ أن المؤتمر الثامن عشر حدد الطموحات الثمانية البعيدة األجل التالية للتصدي للتحدي العالمي المتصل بالمياه:
)(1

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة،

)(2

الجميع مستع ّد للجفاف،

)(3

البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم خطة األمن الغذائي،

)(4

البيانات العالية الجودة تدعم العلم،

)(5

المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً للهيدرولوجيا التطبيقية،

)(6

إدراكنا للموارد المائية في عالمنا،

)(7

المعلومات التي تدعم التنمية المستدامة تغطي الدورة الهيدرولوجية بالكامل،

)(8

معرفة نوعية المياه،

وإذ يالحظ أيضا أن المؤتمر الثامن عشر قرر أن األنشطة واألنظمة الهيدرولوجية الجارية التالية تشكل أركانا ً أساسية
تدعم الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOومواصلة بلورتها نظراً ألهميتها لتحقيق الطموحات البعيدة األجل لمجتمع
الهيدرولوجيا التطبيقية:
)(1

إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا،

)(2

تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق،

)(3

المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي)،

)(4

عمليات البيانات الهيدرولوجية وإدارة البيانات الهيدرولوجية،

)(5

مبادرة التنبؤ بالفيضانات التابعة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك وضع االستراتيجية العالمية لنظام التوجيه الخاص
بالفيضانات الخاطفة من أجل االستدامة؛ واألولوية االستراتيجية لوضع نظام لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،
والمساهمات الهيدرولوجية في إدارة مخاطر الكوارث ،بما في ذلك إدارة الفيضانات ) (APFMوالجفاف )،(IDMP

)(6

النظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية )،(HydroSOS

)(7

بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه،

)(8

المبادرة العالمية للبيانات المائية )،(WWDI

وإذ يالحظ مع االرتياح المبادرة التي اتخذتها األمانة مؤخراً لتنظيم منتديات إقليمية فصلية عبر اإلنترنت تجمع بين
المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي ومستشاري الهيدرولوجيا الوطنيين ،ومديري المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،والممثلين
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الدائمين لالتحاد اإلقليمي الثاني ،من أجل تقديم مدخالت ومتطلبات هيدرولوجية إقليمية متسقة إلى اللجنتين الفنيتين،
ومجلس البحوث ،وفريق التنسيق الهيدرولوجي ،والجمعية الهيدرولوجية،
وإذ يحيط علما باختيار عدة خبراء هيدرولوجيين من اإلقليم ليكونوا أعضا ًء في مختلف الهيئات الفرعية للجنتين الفنيتين
ومجلس البحوث،
يقرر تكليف المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي بأن يضع ،بمساعدة فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه
وبدعم من فريق التنسيق الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WMOخطة العمل الهيدرولوجية لالتحاد اإلقليمي الثاني
(وفق القرار  )(EC-71) 5بوصفها مساهمة في الخطة التشغيلية اإلقليمية (انظر المقرر  .)(RA I-18) 9وينبغي إيالء
العناية الواجبة لألولويات اإلقليمية عند وضع خارطة الطريق (مرفق القرار  (RA II-17) 6والقرار  (Cg-18) 24والقرار
)(Cg-18) 25؛
يطلب من المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي ورئيس االتحاد اإلقليمي الثاني عقد جلسة إعالمية بشأن التحالف المعني
بالمياه والمناخ (المقرر  )(EC-72) 3وإعداد مدخالت إقليمية لتقديمها إبّان الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام 2021؛
يطلب من فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني أن يضع خطة تنفيذ إقليمية
للنظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ) (HydroSOSويق ّدِّمها إبّان الدورة التاسعة
عشرة للمؤتمر ) ،(2023شريطة توفر الوثائق الخاصة بنتائج المرحلة التجريبية من النظام ) (HydroSOSقبل ثالثة أشهر
من الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر )(2023؛
يطلب أيضا من فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني أن يخطط ،بمساعدة
األمانة ،أنشطة لتنمية الكفاءات في مجالَي الهيدرولوجيا وموارد المياه تكون وجيهة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsاألقل تقدما ً في اإلقليم؛
يطلب فضال عن ذلك من فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني أن يدعم تنفيذ
المشاريع الجارية المتعلقة بالهيدرولوجيا وموارد المياه (بما في ذلك المشاريع الممولة من خارج الميزانية مثل مبادرة
المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر ) (CREWSفي أفغانستان ،والنظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة ) (FFGSفي
جنوب شرق آسيا ،والنظام ) (FFGSفي جنوب آسيا ،ومبادرة ) (CREWSفي كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،والنظام ) (FFGSفي وسط آسيا ،وتعزيز اإلنذار المبكر بمخاطر الجبال في وسط آسيا ،وبرنامج تحديث
األر صاد الجوية الهيدرولوجية في وسط آسيا ،وغيرها) ،ووضع مشاريع مقترحة جديدة ،وتيسير المشاورات بين
البلدان وتعزيزها؛
يطلب من األمين العام أن يواصل تيسير المنتديات الهيدرولوجية اإلقليمية عبر اإلنترنت على أساس منتظم ،وأن يدعم
المنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية الخاصة بالتوقعات الهيدرولوجية؛
يطلب من فريق التنسيق الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WMOموافاته بخبراته وتجاربه المتعلقة بوضع خطة عمل
المنظمة ) (WMOبشأن الهيدرولوجيا ،وال سيما ما استخدمه من منهجية وأساليب تشاور ونهج تخطيط ،والمساعدة في
تكييفها مع متطلبات االتحاد اإلقليمي الثاني؛
يطلب أيضا من فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني أن يقوم ،في إطار هيكل
إدارة اال تحاد اإلقليمي الثاني ،بتنسيق اإلدماج المتكامل للهيدرولوجيا بغية دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة
) (WMOالخاصة باعتماد نهج نظام األرض فيما يتعلق بالطقس والمياه والمناخ؛
يدعو األعضاء ،الذين لم يعينوا بعد مستشاراً وطنيا ً للهيدرولوجيا ،إلى القيام بذلك وفقا ً للمادة (5ب) من الالئحة العامة
وطلب مساعدة األمانة إذا تبين أن اإلجراء غير واضح أو يصعب تنفيذه.
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األولويات اإلقليمية للهيدرولوجيا وموارد المياه في االتحاد اإلقليمي الثاني
ُحددت األولويات الهيدرولوجية اإلقليمية التالية:
(أ)

تعزيز المعرفة والفهم بشأن الكفاءات المتعلقة بتوفير الخدمات الهيدرولوجية فيما بين البلدان األعضاء في االتحاد
اإلقليمي الثاني عن طريق تنظيم دراسة استقصائية أو سلسلة من المقابالت لتقييم الكفاءات واالحتياجات الحالية
ألعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني؛

(ب) تحسين توفر المعلومات القائمة على المخاطر التي يمكن أن تستند إليها أنشطة التنبؤ بالفيضانات النهرية وإدارة
الفيضانات باالستناد إلى المخاطر ،وإتاحة أدوات لتحديد مخاطر واحتماالت الفيضانات عن طريق تنفيذ مشروع
تجريبي .وسيهدف هذا المشروع التجريبي إلى تحسين نتائج اتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر واإلنذار
المبكر وإدارة الكوارث عن طريق تعزيز القدرات في إطار اإلدارة الوطنية للكوارث؛
(ج) تعزيز استخدام التنبؤ الهيدرولوجي الوطني واإلقليمي إلدارة الكوارث المتصلة بالمياه ،مما سيؤدي إلى تحسين
إلمام المؤسسات المستخدمة للتنبؤات بمنتجات التنبؤ ،بما في ذلك أوجه قصورها وعدم التيقن منها .وسيشمل ذلك
وضع نظام تجريبي لدعم القرارات المتعلقة بالتنبؤ بالفيضانات وظواهر الجفاف .ويتماشى هذا النشاط مع مبادرة
التنبؤ بالفيضانات ) (FFIوالقرار  ،(SERCOM-1) 8وسيحسن القدرة على إصدار التحذيرات الهيدرولوجية عن
طريق توطيد التعاون الفعال بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) (NHSsوتعزيز دور المراكز الهيدرولوجية في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS؛
(د)

تحسين الحد من مخاطر الكوارث المتصلة بالمياه على مستوى المناطق الحضرية واألحواض وعلى الصعيد
القطري عن طريق تحديد وتنفيذ الممارسات واإلجراءات الموصى بها إلعداد تنبؤات أدق بشأن األحوال
الهيدرولوجية ،بما فيها الفيضانات وحاالت الجفاف والتحركات الجماعية ،وتوضيح عمليات الغالف الجليدي ،مع
توفير مهلة كافية ،بخاص ٍة في حالة الفيضانات النهرية والفيضانات الخاطفة ،من أجل تحسين التأهب واالستجابة
للظواهر الهيدرولوجية المتطرفة باستخدام عمليات الرصد المتعلقة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية وأوجه التقدم
المحرزة في مجال التنبؤ العددي بالطقس ،بما في ذلك التنبؤ المناخي ونمذجة العمليات الهيدرولوجية؛

(هـ) ضمان نشر التحذيرات الهيدرولوجية واألخذ بها بطريقة مناسبة ،والنظر في تطبيق البروتوكول ) (CAPعلى
األخطار الهيدرولوجية ،مع توفير دراسات إفرادية بشأن تطبيق البروتوكول ) (CAPفي مجال الهيدرولوجيا،
ومواصلة بلورة الصلة بين التنبؤ بالفيضانات وإصدار اإلنذارات بالفيضانات (النهرية والخاطفة والحضرية)،
وإجراءات االستجابة المالئمة ،باالستناد إلى المواد اإلرشادية المتاحة من خالل البرنامج المشترك بشأن إدارة
الفيضانات )(APFM؛
(و)

دعم إدارة موارد المياه بتنفيذ ممارسات وإجراءات تقييم موارد المياه على مستوى األحواض وعلى الصعيد
القطري من أجل دعم األمن الغذائي والتنمية المستدامة ،والحصول على مؤشرات واضحة ودقيقة عن توفر
موارد المياه في الحاضر والمستقبل وعن نوعية موارد المياه ألغراض التخطيط واإلدارة؛

(ز)

تحسين إدارة الشبكات الهيدرومترية وممارسات جمع البيانات على مستوى األحواض وعلى الصعيد القطري
عن طريق وضع وتنفيذ الممارسات واإلجراءات الموصى بها في مجال العمليات الهيدرومترية ،بما في ذلك نظم
إدارة الجودة وممارسات ضمان الجودة ومراقبتها فيما يخص البيانات الهيدرومترية ،بغية دعم عمليات اتخاذ
القرارات المتعلقة بإدارة موارد المياه.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار
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األنشطة اإلقليمية في مجال خدمات األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 15تعزيز خدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في المناطق المعرضة لجميع أنواع
الفيضانات والطقس القاسي،

)(2

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

)(3

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

)(4

القرار  - (Cg-18) 65المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمحيطات،

)(5

القرار  - (EC-70) 26تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم ،)485
الذي يقر التعديالت على هذا المرجع ،وال سيما التسمية الرسمية للمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
) (RSMCsالمعنية بالتنبؤ العددي بأمواج المحيطات وخدمات األرصاد الجوية البحرية،

)(6

القرار  - (EC-72) 4تعزيز الخدمات البحرية،

)(7

القرار  - (EC-71) 10التعديالت على دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم ،)702

وإذ يقر بما يلي:
)(1

اإلنذار المبكر بغمر السواحل خدمة بالغة األهمية بالنسبة لإلقليم،

)(2

إدراج إطار الكفاءة المتعلق بالطقس البحري في دليل الكفاءة (مطبوع المنظمة رقم ،)1205

)(3

)(4

النسخة المنقحة المتاحة في مكتبة المنظمة ) (WMOمن دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة
رقم  (2019) )702والمعلومات والخدمات المتعلقة بالجليد البحري (مطبوع المنظمة رقم  (2021) )574التي
توفر إرشادات في مجال التنبؤ باألمواج وخدمات المعلومات المتعلقة بالجليد البحري،
نتائج التقييم اإللكتروني للخدمات البحرية والساحلية الوطنية التي نشرتها المنظمة ) (WMOفي عام ( 2019سلسلة
منشورات شعبة األرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات رقم  )1التي خلصت إلى وجود فجوات كبيرة داخل
االتحاد اإلقليمي الثاني،

وإذ يعرب عن تقديره لكل األعضاء الذين:
)(1

يوفرون خدمات بحرية وساحلية في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم،

)(2

استكملوا االستبيانات الحديثة التي أصدرتها أمانة المنظمة ) (WMOللمساعدة في تقييم حالة خدماتهم البحرية
والتكاليف المرتبطة بها،

)(3

أتاحوا خبراء للمساهمة في عمل اللجنة الدائمة لخدمات األرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية
) (SC-MMOبغية دعم تعزيز خدمات الطقس البحري والخدمات المناخية الساحلية والبحرية،

االتحاد اإلقليمي الثاني :التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة

26

يالحظ مع االرتياح:
)(1

إنجاز المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPفي بنغالديش في عام  2017وتعميمه ،واإلنذارات
المبكرة الناجحة التي أُصدرت خالل أحداث الفيضانات الساحلية الالحقة؛

)(2

مساهمات االتحاد اإلقليمي الثاني التي أدت إلى النجاح في إنجاز وتقييم المفهوم العام للمشروع ) (CIFDPومن ثم
إزالة الجانب "اإليضاحي" منه ،واإلطالق الالحق لمبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFIاللذان وافق عليهما
المؤتمر إبّان دورته الثامنة عشرة في إطار القرار  - (Cg-18) 15تعزيز خدمات اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة في المناطق المعرضة لجميع أنواع الفيضانات والطقس القاسي ،والقرار  - (Cg-18) 29تعزيز الخدمات
البحرية والساحلية؛

)(3

مواد التوعية العامة للمنظمة ) (WMOبشأن مخاطر الفيضانات الساحلية وقيمة عوامات المحيطات من أجل
سالمة األشخاص ،التي أُعدت في عا َمي  2019و 2020والمتاحة حاليا ً باللغتين اإلنجليزية والفرنسية على الموقع
اإللكتروني للمنظمة )(WMO؛

)(4

مساهمات أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني في الندوة المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة البحرية الدولية
) (IMOبشأن الطقس البحري المتطرف (لندن ،تشرين األول /أكتوبر )2019؛

يدعو األعضاء إلى:
)(1

تعيين جهات التنسيق الوطنية للخدمات البحرية فيها و/أو تحديث القائمة ،إن لم تقم بذلك( .ترد قائمة أعضاء
االتحاد اإلقليمي الثاني وجهات التنسيق التابعة لها في المرفق)؛

)(2

المشاركة في أي تقييمات واستقصاءات ترسلها أمانة المنظمة ) (WMOبشأن تقديم الخدمات ،لتقييم نقاط القوة
والثغرات في الخدمات البحرية لدى األعضاء؛

)(3

المشاركة في الندوة الثانية المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (IMOبشأن الطقس البحري المتطرف،
المزمع عقدها في إندونيسيا (التاريخ لم يُحدّد بعد في انتظار وضوح الرؤية بشأن السفر في ظل جائحة
كوفيد ،)19-بوصفها فرصةً إلبراز أهمية دور وعمل الخدمات البحرية في اإلقليم أمام جمهور عالمي؛

يشجع األعضاء على:
)(1

)(2

)(3

)(4

ترشيح خبراء بارزين إلى شبكة خبراء المنظمة ) (WMOللمساهمة في المستقبل في األعمال المتعلقة بالشؤون
البحرية داخل لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة
الخدمات) ،وبخاص ٍة عمل اللجنة ) (SC-MMOوأفرقتها الفرعية ،فضالً عن عمل لجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ومجلس البحوث وأفرقة المنظمة ) (WMOالمعنية بالمناخ وتطوير القدرات
الذي يساهم في خدمات الطقس البحري والخدمات المناخية الساحلية والبحرية؛
الترشح ألن تصبح مركزاً إقليميا ً متخصصا ً لألرصاد الجوية ) (RSMCلنمذجة األمواج و/أو المحيطات إذا كانت
تتمتع بالكفاءات الالزمة في ذلك المجال؛
االطالع على الكتالوج الخاص بنظام معلومات المنظمة ) (WMOإذا كانت مهتمة بالنفاذ إلى المنتجات القياسية
المتعلقة بالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية المعنية بالشؤون البحرية؛
استخدام فيديوهات موجهة تحديداً إلى المجتمعات الساحلية والترويج لها وتوزيعها على نطاق واسع ،من أجل
شرح الفيضانات الساحلية ومخاطرها ،وما ينبغي القيام به أثناء تلك األحداث؛ وقيمة عوامات المحيطات من أجل
سالمة األشخاص؛ وإعالم المجتمعات الضعيفة في المناطق دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي الثاني؛
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النظر في وضع المبادرة ) (CIFIو/أو تعزيزها؛
جمع بيانات قياس األعماق وتنقيحها قدر اإلمكان وتبادلها من أجل تحسين التنبؤ العددي دعما ً لخدمات التنبؤ
واإلنذار بالغمر الساحلي؛
استخدام منشورات المنظمة ) (WMOالمتاحة لتعزيز الخدمات البحرية والساحلية ،بما في ذلك النسخة المنقحة
حديثا ً من المعلومات والخدمات المتعلقة بالجليد البحري (مطبوع المنظمة رقم  )574ودليل تحليل األمواج
والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم  )702ودليل الكفاءة (مطبوع المنظمة رقم )1205؛

يقرر:
)(1

تحديد األعضاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في التحضير لنظام المراجعة للدول األعضاء في المنظمة
بشأن خدمات األرصاد الجوية للمحيطات في إطار االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر ،وطلب المساعدة
من رئيس لجنة الخدمات؛

)(2

مواصلة إعطاء األولوية لالحتياجات التدريبية في مجال الغمر الساحلي والخدمات البحرية؛

)(IMO

يحث األعضاء على تعزيز مشاركتهم في مجموعة العوامات العالمية من أجل تحسين تغطية عمليات رصد المحيطات
واستخدام بياناتهم في منتجات خدماتهم البحرية؛
يطلب من األمين العام أن ييسر:
)(1

التدريب على األدوات الوجيهة ،وتحسين إمكانية الوصول إلى منتجات التنبؤ بالمحيطات ،وال سيما خدمات
البحث واإلنقاذ المطلوبة من األطراف في االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر؛

)(2

مواصلة تطوير قدرات الخدمات البحرية والساحلية ،بما في ذلك بدء دورة الخدمات البحرية للمنظمة ) (WMOفي
االتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(3

تحسين تدريب موظفي األرصاد الجوية في الموانئ والعاملين في برنامج سفن الرصد الطوعية المشترك بين
المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC؛

)(4

مواصلة تعزيز قدرات الخدمات البحرية باستخدام إطار الكفاءة البحرية للمساعدة في تطوير الخدمات البحرية
في االتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(5

تقديم الدعم لألعضاء الراغبين في وضع و/أو تعزيز مبادرات التنبؤ واإلنذار المبكر بالغمر الساحلي؛

يطلب من رئيس لجنة الخدمات أن ييسر تقديم المساعدات الفنية لكل األغراض المذكورة آنفاً ،وال سيما عن طريق
اللجنة ) (SC-MMOوأفرقتها الفرعية؛
يطلب من جهات التنسيق الوطنية للخدمات البحرية أن تعزز أنشطة التواصل والترويج بشأن قيمة الخدمات البحرية
بالنسبة لمرافقها والنظراء الوطنيين والشركاء العاملين في مجال السالمة البحرية مثل وكاالت السالمة البحرية،
وسلطات الموانئ ،والوكاالت الهيدروغرافية ،والمنظمات الوطنية إلدارة الكوارث ،وما إلى ذلك.
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المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
في االتحاد اإلقليمي الثاني

)(RWC

إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى القرار  – (RA II-16) 1خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
للفترة  ، 2020-2017ومقرر الدورة الثالثة عشرة لفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني )،(RA II MG-13
والمقرر  – (RA II MG-16) 1/3.2الخطوات التالية إلنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام ) (WIGOSفي االتحاد
اإلقليمي الثاني،
)(WIGOS

وقد درس القرار  – (EC-73) 9خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(2023-2020والقرار  – (EC-73) 12عملية مراجعة المراكز اإلقليمية التابعة للنظام )،(WIGOS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

29

وقد نظر في التوصية  – (INFCOM-1) 13عملية مراجعة المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )،(WIGOS
يرحب بتشغيل المركز اإلقليمي ) – (RWCبيجين (الصين) والمركز اإلقليمي ) – (RWCطوكيو (اليابان) في المرحلة
التجريبية منذ عام  ،2018والتشغيل المشترك بدءاً من  1تموز /يوليو  ،2021وفقا ً لمفهوم المراكز اإلقليمية ) (RWCفي
االتحاد اإلقليمي الثاني؛
يحيط علما بتقرير لجنة البنية التحتية ) (INFCOMوفرقة التقييم المخصصة في أيلول /سبتمبر ( 2021انظر وثيقة
المعلومات )RA II-17/INF. 6.3؛
يقرر تعيين المركز اإلقليمي ) – (RWCبيجين والمركز اإلقليمي ) – (RWCطوكيو كمركزين إقليميين للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (RWCفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،أنشأتهما الصين واليابان ،لدعم أعضاء اإلقليم
كمراكز ) (RWCsتشغيلية بشهادة ،استنادا إلى المعلومات األساسية التالية وإلى توصية لجنة البنية التحتية ):(INFCOM
)(1

)(2

ُوضعت عملية مخصصة لتقييم المركزين اإلقليميين ) ،(RWCsتتماشى إلى أقصى حد ممكن مع عملية مراجعة
المراكز اإلقليمية ) ،(RWCsبما في ذلك إنشاء فرقة تقييم تابعة للجنة البنية التحتية )(INFCOM؛
كال المركزين اإلقليميين ) (RWCsيمتثل الخصائص المحددة للمراكز اإلقليمية ) ،(RWCsوفقا ً لتقرير فرقة التقييم
المخصصة التابعة للجنة البنية التحتية )(INFCOM؛

يعتمد توصية لجنة البنية التحتية ) ( (INFCOMاستناد ًا إلى تقرير فرقة التقييم المخصصة) بإعادة تقييم المركزين
اإلقليميين ) (RWCsليس قبل عامين على األقل ،مع مراعاة أن معايير التقييم المستخدمة في هذه العملية المخصصة
ُ
ستستعرضها مرة أخرى لجنة البنية التحتية ) (INFCOMقبل تطبيقها في تقييم المركزين اإلقليميين ) (RWCsاللذين أنشئا
في الوضع التجريبي في جميع األقاليم؛
يطلب من الصين واليابان النظر في تنفيذ التدابير التي اقت رحتها فرقة التقييم المخصصة التابعة للجنة البنية
التحتية )(INFCOM؛
يطلب من األعضاء المشاركة بنشاط في أنشطة المركزين اإلقليميين ) ،(RWCsوال سيما لمتابعة القضايا ذات الصلة
باستخدام نظام مراقبة جودة البيانات للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) – (WDQMSنظام إدارة
الحوادث )(IMS؛
يطلب أيضا من األعضاء تسمية أو تحديث مراكز تنسيق وطنية ) (NFPsمعنية بالنظام ) ،(WIGOSومراكز تنسيق
وطنية معنية باألداة  /OSCARالسطح ،ومراكز تنسيق وطنية معنية بالنظام ) ،(WDQMSبما يسمح بتفاعلهم المنتظم مع
المراكز اإلقليمية )(RWCs؛
يطلب من الفريق العامل المعني بالبنية التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني تنسيق ودعم األنشطة المتعلقة بالمراكز
اإلقليمية ) (RWCفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،بالتعاون الوثيق مع اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة
) (SC-ONالتابعة للجنة البنية التحتية )(INFCOM؛
يطلب من فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والفريق العامل المعني بالبنية التحتية إدراج األنشطة ذات الصلة
في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ) (2024-2021وأخذها بعين االعتبار عند إنشاء الهياكل الفرعية؛
يطلب من األمين العام تقديم الدعم الالزم لتيسير أنشطة المراكز اإلقليمية ) (RWCفي االتحاد اإلقليمي الثاني.
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تبادل الرصدات والبيانات لدعم األنشطة في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يذكر بما يلي:
القرار  – (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في الفترة
المالية القادمة للمنظمة )،(2023-2020) (WMO
القرار  – (EC-73) 30فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين
القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية )،(EC-PHORS
القرار  – (EC-73) 18االنتقال وخطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
القرار  – (EC-73) 22خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة

)(WIS 2.0

وبنيته الوظيفية ومشاريعه اإليضاحية،

المقرر  – (EC-69) 46تطوير وتنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCفي المنطقة القطبية الشمالية
والمنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات المناخية )،(RCOFs
المقرر  – (EC-70) 47المراكز المناخية اإلقليمية القطبية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية،
المقرر  – (RA II-16) 11تنفيذ عمليات المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCوتنسيقها في االتحاد اإلقليمي الثاني،
وقد نظر في أولويات االتحاد اإلقليمي الثاني المتفق عليها للفترة  – 2023-2020توفير المعلومات والخدمات المناخية
والمساهمة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ والمراكز اإلقليمية ) ،(RWCوشبكة الرصد األساسي العالمية
) /(GBONشبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONونظام معلومات المنظمة ) – (WISتقاسم البيانات وتصنيفها،
يرحب بالدعوة إلى العمل التي أطلقتها قمة الجبال العالية في المنظمة ) (WMOلعام 2019؛
يقرر أنه يلزم نهج ارتكازي لتسريع وتيرة تطوير وتوفير المعلومات المناخية في اإلطار الخاص بشبكة المركز المناخي
اإلقليمي للقطب الثالث ) (TPRCC-Networkمن جانب األعضاء المعنيين ،على النحو المحدد في خطة التنفيذ ،كوثيقة
حية ) (RA II-17/INF. 6.3تُدرج في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني )(2024-2021؛
يؤيد زيادة مشاركة األعضاء والشركاء للتمكين من الوصول إلى بيانات الغالف الجليدي ،دعما ً لتحقيق األهداف
االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
يطلب من األعضاء القيام بما يلي:
)(1

تحسين الوصول إلى بيانات الغالف الجليدي والبيانات المساعدة المتاحة ،في الموقع وال ُمجمعة باالستشعار عن
بُعد ،في اإلطار الخاص بنظام معلومات المنظمة ) (WISومن خالل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW؛

)(2

تسجيل رصداتهم في المناطق القطبية والجبلية ،في األداة  /OSCARالسطح ،مع إعطاء األولوية للرصدات التي
تدعم تنفيذ شبكة المركز )(TPRCC؛
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يحث األعضاء على القيام بما يلي:
)(1

تيسير الوصول إلى رصدات وبيانات الغالف الجليدي والرصدات والبيانات ال ُمساعدة التي يحتفظ بها الشركاء،
على النحو المحدد في خطة التنفيذ الخاصة بشبكة المركز )(TPRCC؛

)(2

إنقاذ ورقمنة السجالت التاريخية وإتاحتها ألغراض البحوث والخدمات المناخية؛

يطلب من لجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن تقوم ،من خالل الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWبما يلي:
)(1

دعم األعضاء ،وخاصة األعضاء في المناطق الجبلية العالية في آسيا ،بتوفير سبل الوصول إلى بيانات
ورصدات الغالف الجليدي في الموقع وال ُمجمعة باالستشعار عن بُعد والفضائية القاعدة؛

)(2

تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالبنية التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي
الثاني ،بشأن أفضل ممارسات قياس الغالف الجليدي في المناطق الجبلية ،والوصول إلى بيانات الغالف الجليدي
واستخدامها لتوليد معلومات مناخية تعكس التغيرات في المناطق الجبلية العالية؛

يطلب أيضا من لجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن تقوم ،بالتعاون مع لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMواألفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،بتيسير تنظيم
حلقات العمل من أجل سد الفجوات في القضايا الفنية من قبيل التحقق من بيانات االستشعار عن بُعد وإعادة التحليل فيما
يتعلق بالمناطق الجبلية العالية ،وبشأن وظائف محددة جاري تطويرها من جانب شبكة المركز ) ،(TPRCCللنظر فيها
في إطار النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS؛
يطلب من األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني أن تراعي تكوين واختصاصات فرقة المهام الحالية المعنية
بشبكة المركز ) (TPRCCعند تصميم الهياكل الفرعية ذات الصلة ،وضمان أن تُوفر لها اإلرشادات المناسبة؛
يدعو المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني إلى المساعدة على تطوير شبكة المركز )(TPRCC؛
يشجع أعضاء شبكة المركز ) (TPRCCعلى تنظيم أول منتدى للتوقعات المناخية للقطب الثالث ) (TPCOFبتوجيه من
الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالقائمة التابعة لالتحاد
اإلقليمي الثاني؛
يدعو المنظمات الشريكة إلى التعاون بنشاط مع األعضاء والهياكل الفرعية ذات الصلة لالتحاد اإلقليمي الثاني والمنظمة
) (WMOلتحقيق األهداف المحددة في خطة تنفيذ شبكة المركز )(TPRCC؛
يطلب من األمين العام تيسير تنظيم حلقات العمل لدعم تطوير الوظائف المحددة على النحو المبين في خطة تنفيذ شبكة
المركز ) ،(TPRCCوتنظيم أول دورة للمنتدى ).(TPCOF
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الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة

2024-2021

إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يذكر بما يلي:
)(1

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

)(2

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

)(3

القرار  - (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث،

)(4

القرار  - (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها،

)(5

الخطة التشغيلية للفترة ( 2023-2020الوثيقة )،)Cg-18/INF. 3(1

)(6

القرار  - (RA II-16) 13الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة ،2019-2016

)(7

القرار  - (RA II-17) 2هيكل عمل االتحاد اإلقليمي الثاني،

)(8

التوصية  - (EC-73) 1االستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )،(WMO

يعتمد الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة  ،2024-2021على النحو الوارد في الوثيقة ،RA II-17/INF. 6.5
باعتبارها وثيقة حية؛
يأذن لرئيس االتحاد اإلقليمي الثاني بأن يجري ،بدعم من فريق اإلدارة ،التحديثات الالزمة للخطة التشغيلية بانتظام،
بالتشاور مع أفرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وفريق /أفرقة التنسيق ،والمنسقين اإلقليميين المعنيين بالبحوث
) ،(RFP/Rفي ضوء قرارات /مقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،والتوصيات الواردة في عملية المراقبة والتقييم؛
يحث األعضاء على المشاركة في رعاية األنشطة والمشاريع المدرجة في الخطة التشغيلية ،والمشاركة فيها بنشاط،
ومراعاتها عند إعداد وتنفيذ وتعزيز برامجهم الوطنية في مجاالت األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والفروع ذات الصلة،
من أجل تحسين تلبية الطلب على مجموعة أكبر من الخدمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واالحتياجات االجتماعية
االقتصادية؛
يطلب من المراكز اإلقليمية المتخصصة ،مثل المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوالمركز
المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمراكز اإلقليمية للنظام ) ،(WIGOSوالمراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsوالمراكز
اإلقليمية لألدوات البحرية ) ،(RMICsومراكز نظام معلومات المنظمة ) ،(WISومراكز التدريب اإلقليمية ) ،(RTCsدعم
تنفيذ الخطة التشغيلية ،بنا ًء على طلب أفرقة العمل؛
يدعو األعضاء إلى مواصلة النظر في تقديم مقترحات إضافية بأنشطة /مشاريع تتناول األولويات واالحتياجات
اإلقليمية ،إن لم تكن هذه األولويات واالحتياجات غير مغطاة حتى اآلن ،إلدراجها في الخطة التشغيلية؛
يدعو أيضا األعضاء إلى زيادة فعالية المنصة التفاعلية للمنظمة ) (WMOكمصدر للمعلومات لتحديد االحتياجات في
مجال القدرات ،وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التشغيلية ،وتتبع التغيرات في حالة قدرات األعضاء ،وذلك عن
طريق المشاركة بنشاط وبانتظام في حملة جمع بيانات المراقبة؛
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يطلب إلى الرئيس أن يقوم ،بدعم من فريق اإلدارة ،بمراعاة الخطة التشغيلية عند استعراض المقترحات المقدمة من
رؤساء أفرقة العمل المعنية بالهياكل الفرعية ألفرقة العمل وفريق (أفرقة) التنسيق ،بما في ذلك االختصاصات،
والتشكيل المقترح ،والنتائج المتوخاة المتوقعة؛
يطلب أيضا إلى الرئيس أن يقوم بما يلي ،بالتعاون مع الهيئات التأسيسية ذات الصلة:
)(1

مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وتقديم تقارير لألعضاء عن ذلك
على األقل مرة واحدة سنوياً؛

)(2

السعي ،بالتعاون مع األمين العام ،إلى إقامة شراكات مع الشركاء ذوي الصلة في منظومة األمم المتحدة،
والجهات المانحة متعددة األطراف ،والوكاالت الدولية /اإلقليمية ،وإلى التعاون معها ،السيما في تقديم دعم فني
ومالي لتنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني؛

يطلب إلى األمين العام مساعدة األعضاء في تعبئة الموارد لتنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  – (RA II-16) 13الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة ،2019-2016
الذي لم يعد سارياً.

القرار

(RA II-17) 11

استعراض قرارات االتحاد السابقة
ّ
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يشير إلى الفقرة  3.7.1من الملخص العام من التقرير النهائي الموجز للدورة التاسعة للجنة التنفيذية مع القرارات
(مطبوع المنظمة رقم ،)67
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن بعض القرارات التي اعتمدت قبل انعقاد الجزء الثاني من الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني تم
تنقيحها ودمجها في قرارات الدورة السابعة عشرة (كما يرد في مرفق هذا القرار)،

)(2

أن بعض القرارات السابقة قد أدرجت في المطبوعات المناسبة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOأو عفا
عليها الزمن،

)(3

إمكانية نشر نص القرارات التي ال تزال سارية في مرفق هذا القرار،

يقرر اإلبقاء على سريان القرارات الواردة في مرفق هذا القرار.
ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار
يعد سارياً.

(RA II-16) 14
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مرفق القرار

(RA II-17) 11

قائمة القرارات السابقة لالتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) والتي ال تزال سارية في تاريخ دورته السابعة عشرة
التدبير المقترح
القرار رقم

عنوان القرار

يظل ساري
المفعول

يُستعاض لن يظل ساري
المفعول
عنه

(VII-RA II) 9

إدراج معلومات عن األمواج ونظم الضغط في
النشرات الخاصة بالطقس والبحار

(VII-RA II) 11

تقديم خدمات األرصاد الجوية البحرية لألنشطة
الساحلية والبحرية

X

(X-RA II) 12

استخدام النظام الدولي لالتصاالت البحرية بواسطة
السواتل ) (INMARSATفي جمع تقارير األرصاد
الجوية والتقارير األوقيانوغرافية الصادرة من السفن

X

(XII-RA II) 14

دعم اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية )(JCOMM

X

(RA II-15) 1

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات في
االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)

X

(RA II-16) 1

خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) (WIGOSللفترة 2020-2017

X

(RA II-16) 2

الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية والشبكة
المناخية األساسية اإلقليمية في اإلقليم الثاني

X

(RA II-16) 3

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني

X

(RA II-16) 4

الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والمعني
بالخدمات في مجال الطقس

X

(RA II-16) 5

الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والمعني
بالخدمات المناخية

X

(RA II-16) 6

الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والمعني
بالخدمات الهيدرولوجية

X

(RA II-16) 7

الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والمعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WMOونظام معلومات المنظمة ()WMO

X

X

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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التدبير المقترح
عنوان القرار

القرار رقم

يظل ساري
المفعول

يُستعاض لن يظل ساري
المفعول
عنه

(RA II-16) 8

مشروع تجريبي لتطوير الدعم للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في التنبؤ العددي
بالطقس

X

(RA II-16) 9

مشروع تجريبي للحفاظ على قدرات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وتعزيزها لتوفير
تنبؤات رسمية بالطقس على المدى المتوسط

X

(RA II-16) 10

المشروع التجريبي لحشد الدعم للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي جمع
بيانات نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات ( )AMDARوتطبيقها

X

(RA II-16) 11

مشروع تجريبي بشأن التنبؤ القائم على اآلثار

X

(RA II-16) 12

مشروع تجريبي لتحسين القدرة على الحد من مخاطر
الكوارث الجوية في االتحاد اإلقليمي الثاني

X

(RA II-16) 13

الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة
2019-2016

(RA II-16) 14

استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة

X
X

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقررات المعتمدة في الجزء األول
المقرر

(RA II-17) 1

تقرير رئيس االتحاد
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

أن يالحظ مع االرتياح التقارير الواردة في وثيقة المعلومات  RA II-17/INF. 2.1من رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني
ورؤساء األفرقة العاملة والمكتب اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة ) ،(WMOوالتي
تعرض اإلنجازات التي تحققت خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين؛

)(2

االعتراف بمساهمة األعضاء في تنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة  ،2019-2016مع الفترة
الممتدة حتى 2021؛

)(3

يشجع األمين العام واالتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين على زيادة مشاركتهم في األنشطة اإلقليمية ،واتخاذ
زمام مبادرات جديدة من شأنها أن تفضي إلى زيادة مواءمة التعاون اإلقليمي وتعزيزه ،بما في ذلك تبادل
األنشطة فيما يتعلق بالخطط التشغيلية التي تقتضي استجابة إقليمية.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :انظر وثيقة المعلومات .RA II-17/INF. 2.1

المقرر

(RA II-17) 2

مؤتمر إقليمي رفيع المستوى
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر:
)(1

تنظيم جزء إقليمي رفيع المستوى وجزء فني إقليمي ،بما في ذلك جمعية هيدرولوجية إقليمية ،وإطالق التقرير
الرائد عن حالة المناخ في آسيا لعام  ،2020بالتزامن مع الجزء الثاني من الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي
الثاني عن طريق التداول بالفيديو؛

)(2

دعوة فرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي ) (TT-RPالتابعة لالتحاد اإلقليمي
الثاني إلى التعاون مع فرقة العمل المعنية بالمفهوم اإلقليمي ) (TT-RCالتابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني واألمانة على
مواصلة وضع برنامج الجزء اإلقليمي الرفيع المستوى للقيام بما يلي:
(أ)

إبراز صورة أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني وتنمية قدراتهم المؤسسية إلظهار المنافع االجتماعية
االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

(ب) تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة،
وتحديد األولويات على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
(ج) تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية الوجيهة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة
لألمم المتحدة ،وهيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،وشركاء التنمية ،والمنظمات
غير الحكومية ،واالتحادات المهنية ،والمنظمات األكاديمية والبحثية؛

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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إشراك األطراف المعنية في مبادرات ومشاريع إقليمية تتصل باألولويات االستراتيجية للمنظمة ،وحشد
الدعم السياسي والمالي الالزم لدعم قدرات األعضاء لضمان تقديم معلومات وخدمات حيوية في مجاالت
األر صاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا والمعلومات والخدمات األخرى البيئية المتصلة بها ،وضمان
الوصول لتلك المعلومات والخدمات؛

)(3

دعوة مسؤولين على المستوى الوزاري أو أعلى في أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني إلى رئاسة الوفد إلى الجزء
اإلقليمي الرفيع المستوى؛

)(4

تشجي ع األعضاء على النظر في التشكيل األوسع للوفد وإشراك مشاركين من األوساط األكاديمية والقطاع
الخاص ووكاالت التمويل المحتملة فضالً عن مندوبين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

)(5

سبل الدعم المتاحة لدى األمانة لتنظيم المؤتمر اإلقليمي الرفيع المستوى والمؤتمر
دعوة األمين العام إلى تقديم ُ
اإلقليمي ،وفقا ً لممارسات الدورات االفتراضية؛

)(6

دعوة المنظمات الشريكة إلى المشاركة بنشاط في الجزء اإلقليمي الرفيع المستوى بواسطة ممثلين من أعلى
مستوى ممكن.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :توصيات فرقة العمل المعنية باستعراض الشراكة اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي ) (TT-RPالتابعة
لالتحاد اإلقليمي الثاني.

المقرر

(RA II-17) 3

تطوير القدرات في االتحاد اإلقليمي الثاني
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

مواصلة تطوير وتعزيز مبادرات االتحاد لتطوير القدرات من خالل مراعاة مجاالت التركيز االستراتيجية
الرئيسية التي حددها فريق تطوير القدرات ) (CDPالتابع للمجلس التنفيذي ،وهي تحديداً:
(أ)

إعداد السياسات والمسائل المؤسسية؛

(ب) تطوير الموارد البشرية ،والتعليم والتدريب؛
(ج) تطوير القدرات من خالل اإلدارات الفنية للمنظمة )(WMO؛
(د)

تطوير القدرات من خالل تعبئة الموارد والشراكات والمساعدة اإلنمائية؛

(هـ) تنقيح استراتيجية تطوير القدرات؛
)(2

أن يحث أعضاءه على تقديم معلومات عن احتياجات ومبادرات تطوير القدرات في بلدانهم إلى أمانة المنظمة
) ،(WMOبالتنسيق مع المكتب اإلقليمي ،بغرض أن تنسق المنظمة ) (WMOالدعم في اإلقليم؛

)(3

أن يطلب من األمين العام تقديم الدعم عند استعراض استراتيجية تطوير القدرات في اإلقليم؛

)(4

أن يحث أعضاءه على تقديم معلومات مفيدة للفريق ) (CDPخالل عملية المراجعة من أجل ضمان أن يغذي تقييم
االحتياجات /الثغرات اإلنمائية في اإلقليم ،االستراتيجية المنقحة لتطوير القدرات )(2022؛
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)(5

أن يعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه مرفق األرصاد الجوية في سنغافورة لتنفيذ برنامج المنظمة
) (WMOلتطوير الريادة واإلدارة في االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس؛

)(6

)(7

أن يعرب عن تقديره أيضا ً للدعم المتواصل الذي يقدمه األمين العام لتطوير الريادة واإلدارة في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs؛
أن يطلب من األمين العام مواصلة دعم أنشطة تطوير الريادة واإلدارة ،ال سيما التركيز على المسائل االجتماعية
االقتصادية ،والتخطيط االستراتيجي ،ومهارات االتصاالت.

لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).RA II-17/INF.4(1
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :مع مراعاة القرار  - (EC-71) 7فريق تطوير القدرات ،والمقرر  - (EC-72) 11زيادة الشراكات
الفعالة وحجم ونطاق مشاريع تطوير المنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز في هذه المشاريع ،والمقرر - (EC-72) 12
توصيات لتنقيح استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ،والمقرر  - (EC-72) 13تطوير الكفاءات والخبرات
األساسية والحفاظ عليها ،وكذلك ) (1الحاجة إلى مزيد من التفاعل والتعاون بين مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsداخل
اإلقليم وخارجه (2) ،الحاجة إلى االبتكار في توفير أنشطة التعليم والتدريب.

المقرر

(RA II-17) 4

التقرير السنوي عن حالة المناخ في آسيا
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر:
)(1

أن يعترف بقرار فريق اإلدارة ،في دورته السادسة عشرة ،والجهود الجارية إلعداد تقرير تجريبي عن حالة
المناخ في آسيا في عام  ،2020يُتوقع نشره في خريف عام  ،2021وإصداره في مجموعة من اللقاءات رفيعة
المستوى؛

)(2

أن يستعرض عبء العمل والدروس المستفادة من التقرير التجريبي من أجل إنشاء عملية منتظمة لنشر المطبوع
حالة المناخ في آسيا ،على أساس سنوي ،مع االستفادة من التوجيه العلمي والفني الذي تقدمه فرقة الخبراء
المعنية بمراقبة المناخ وتقييمه ) (ET-CMAالتابعة للجنة الدائمة للخدمات المناخية ) (SC-CLIالتابعة للجنة خدمات
وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) .(SERCOMوسيعتمد التقرير على
الخبرة اإلقليمية ،وسيستند إلى المواد المتوافرة في اإلقليم ،والبيانات التي يقدمها األعضاء ومراكز البيانات
اإلقليمية ،والتحليالت التي تجريها المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات المناخية اإلقليمية )،(RCFs
والنهج الذي تتبعه المنظمة ) (WMOفي التقارير السنوية عن حالة المناخ العالمي وحالة الخدمات المناخية؛

)(3

)(4

أن يك ِّّلف فريق اإلدارة ب أن يقوم ،بدعم من الفريق العامل المعني بخدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ،وبدعم من اإلدارات الفنية في أمانة المنظمة ) (WMOومن المكتب
اإلقليمي لالتحاد اإلقليمي الثاني ،باإلشراف على إعداد هذا التقرير سريعاً؛
أن يتشارك في هذه العملية مع الكيانات اإلقليمية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة ،وغيرها من المنظمات ذات
الصلة ،وأن يتشاور معها ويدعوها إلى التعاون في هذا التقرير ،وال سيما فيما يتعلق ببيانات الظواهر شديدة
التأثير وب مدخالتها المتعلقة بآثار المناخ على القطاعات االجتماعية واالقتصادية ،وفيما يتعلق بسياسات
وممارسات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛
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أن يطلب إلى األمين العام تيسير التعاون بين األعضاء واألطراف المعنية على جمع البيانات وتحليلها
ومراجعتها ،ودعم نشر التقرير وإصداره والتعريف به لإلحالة إليه في عمليات صنع القرار في اإلقليم ،بما في
ذلك على أعلى المستويات.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار
واتخاذ القرارات؛

)(2

القرار  – (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها.

(Cg-18) 20

 -مساهمات المنظمة

)(WMO

المقرر

في تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات

(RA II-17) 5

التنسيق من خالل المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات المناخية اإلقليمية
لدعم تحسين التنبؤات المناخية من أجل استخدامها في القطاعات التي تتأثر بالمناخ

)(RCFs

إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر:
)(1

زيادة آليات التعاون والتنسيق وتطوير القدرات لضمان اتساق العمليات وتنسيقها ،والدعم المتبادل بين المراكز
) (RCCsفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،بتوجيه من الفريق العامل المعني بخدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة؛

)(2

إنشاء آليات للتنسيق والتعاون من خالل المنتديات ) (RCFsفي اإلقليم لتنفيذ تنبؤات موسمية موضوعية ونواتج
مخصصة على نطاقات دون إقليمية (بما في ذلك تقديم خدمات على المستوى القطري) ،وتيسير جمع احتياجات
المستخدمين في قطاعات الزراعة واألمن الغذائي ،وإدارة الموارد المائية (بما في ذلك حالة الفيضانات والجفاف،
والتوقعات بهما من خالل مبادرة النظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
) ،)(HydroSOSوقطاعات الصحة ،والطاقة ،والحد من مخاطر الكوارث ،فضالً عن منتديات النقاش العلمي ،من
أجل دعم التقدم نحو التنبؤات دون الموسمية.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار
واتخاذ القرارات؛

)(2

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

)(3

المقرر  - (EC-72) 9تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا ً على النطاقات دون اإلقليمية؛

)(4

إرشادات المنظمة ) (WMOبشأن الممارسات التشغيلية للتنبؤ الموسمي الموضوعي (مطبوع المنظمة رقم .)1246

(Cg-18) 20

 -مساهمات المنظمة

)(WMO

في تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات
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المقرر

(RA II-17) 6

التعاون بين القطاعين العام والخاص
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

أن يولي رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني وفريق اإلدارة االعتبار الواجب لتوجيهات بشأن التعاون بين القطاعين
العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم  )1258في تخطيط األنشطة اإلقليمية ذات الصلة ،وال سيما تلك المتعلقة
بإذكاء الوعي المتبادل وبناء الثقة بين القطاعين ،واستخدام إمكانات التعاون بين القطاعين العام والخاص
في سد الفجوة في القدرات؛

)(2

)(3

)(PPE

أن يشجع أعضاءه على استخدام التوجيهيات في إقامة التعاون والعمل المشترك والشراكات على المستوى
الوطني عبر القطاعات العام والخاص واألكاديمي وقطاعات المجتمع المدني التي تسعى إلى تحقيق أهداف
مشتركة من أجل الصالح العام ،مع مراعاة الظروف الخاصة بكل عضو ،والنظر في آلية مناسبة للتعاون مع
القطاعات المذكورة أعاله عند تصميم وتنفيذ المشاريع والمبادرات الحالية والمقبلة في االتحاد اإلقليمي الثاني؛
أن يشجع أعضاءه أيضا ً على تبادل األمثلة الجيدة للممارسات الوطنية للتعاون والعمل المشترك مع القطاعين
الخاص واألكاديمي ،وتقديمها إلى األمانة إلدراجها في خالصة الممارسات الجيدة؛

)(4

أن ينظر في تنظيم منتدى إقليمي للتعاون ) ،(PPEوربطه بالمنتدى االستشاري المفتوح ) ،(OCPفي إطار شراكة مع
جمعيات القطاع الخاص ،لمناقشة القضايا والفرص والمبادرات الخاصة باإلقليم لزيادة التعاون والعمل المشترك
بين القطاعات تعزيزاً للمنافع االجتماعية واالقتصادية؛

)(5

أن يطلب من فريق اإلدارة أن يبحث المشروع التجريبي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات األرصاد
الجوية الذكية في الحواضر الكبرى ،الذي تشترك في استضافته إدارة األرصاد الجوية الصينية ) ،(CMAومرصد
هونغ كونغ ) ،(HKOومكتب األرصاد الجوية والجيوفيزياء بمكاو ) ،(SMGوأن يقوم ،بعد أن يبحث فريق اإلدارة
المشروع التجريبي ،بدعوة أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني للمشاركة في المشروع التجريبي واإلسهام فيه (يرجى
النظر في المذكرة المفاهيمية في وثيقة المعلومات .)INF. 5.2

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  - (EC-72) 11توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (طبعة )2020؛

)(2

القرار  - (EC-70) 33التعاون بين القطاعين العام والخاص؛

)(3

القرار
الطقس والمناخ"؛

)(4

القرار  - (Cg-18) 80إعالن جنيف –  :2019بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء.

(Cg-18) 79

 -المنتدى االستشاري المفتوح "الشراكة واالبتكار من أجل الجيل المقبل لمعلومات

اعتمدت الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي المطبوع توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص،
.1
ونُشرت (طبعة  )2020على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOباعتبارها وثيقة إرشادية لألعضاء الساعين إلى التعاون
مع كيانات غير حكومية .وتهدف هذه التوجيهات إلى قيام المنظمة ) (WMOوأعضائها بتوفير معلومات لألنشطة العالمية
واإلقليمية والوطنية وتيسيرها ،من أجل تشجيع أصحاب الشأن في القطاعات العام والخاص واألكاديمي على المبادرة
بالتعاون بغرض تقديم خدمات أفضل للحكومات واالقتصاد والمواطنين.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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منذ المؤتمر الثامن عشر ،نُفذت أنشطة عديدة للتعاون ) ،(PPEوتحديداً أنشطة تتعلق باالتحاد اإلقليمي الثاني،
.2
وتهدف إلى إذكاء وعي األعضاء وتحديد التحديات والفرص من خالل تحسين الشراكات مع القطاع الخاص ،بما في
ذلك ما يلي:
•

قيام مكتب التعاون ) (PPEبتقديم إحاطات للمكتب اإلقليمي لكل من االتحاد اإلقليمي الثاني والخامس
لتحديث حالة السياسات واألنشطة المتصلة بالتعاون ) ،(PPEوإسداء المشورة بشأن األنشطة اإلقليمية
المحتملة في االجتماع التشاوري اإلقليمي لالتحاد اإلقليمي الثاني المعقود في  29تشرين األول/
أكتوبر 2020؛

•

جمع وتبادل الممارسات الجيدة ودراسات الحالة عن األطر القانونية التي تحكم العالقات بين القطاعين
العام والخاص من بعض أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني؛

•

التشاور والتنسيق مع المكتب اإلقليمي واألعضاء ذوي الصلة (الصين ،وهونغ كونغ ،الصين ،ومكاو،
الصين) إلنشاء مشروع إيضاحي دون إقليمي عن التعاون ).(PPE

وتم االعتراف من خالل المشاورات مع المكتب اإلقليمي بأن االتحاد اإلقليمي الثاني يحتاج إلى بذل مزيد من
.3
الجهود إلذكاء الوعي للفوائد ،وكذلك المخاطر ،المحتملة للتعاون ) (PPEلبناء الثقة بين القطاعين والعمل معا ً بشكل
أفضل لمصلحة المجتمع .وإدراكا ً ألن هذا التغيير في النموذج المتبع يستتبع تغييراً كبيراً في الثقافة ،اقتُرح تنظيم آلية
إقليمية (من قبيل مؤتمر أو منتدى) ،لتعريف األعضاء بالتعاون ) ،(PPEومناقشة القضايا التي لها أهمية بالغة على
مستقبل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsمثل:
•

نماذج التعاون ) – (PPEكيفية بناء نماذج قابلة للتطوير لمختلف السيناريوهات الوطنية؛

•

رؤية طويلة األجل للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوللمؤسسة ككل؛

•

األطر القانونية التي تم ِّ ّكن من التعاون )(PPE؛

•

تنفيذ سياسة البيانات؛

•

استدامة النظم الوطنية  -كيف يمكن أن يساعد التعاون ) (PPEفي تحقيق هذه االستدامة؛

•

تطوير الموارد البشرية؛

•

التغلب على أوجه القصور الحرجة في إطار زمني واضح.

وستساعد هذه اآللية اإلقليمية أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني على التكيف مع المشهد المتغير لمشروع الطقس والمناخ
على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
وقدم مكتب التعاون ) ،(PPEمشاركةً مع المكتب اإلقليمي ،المشورة والتنسيق في إعداد مذكرة مفاهيمية بشأن
.4
مشروع إيضاحي مقبل يعرض التعاون المحتمل بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات حضرية ذكية للحواضر
الكبرى .وسيُعرض االقتراح على دورة االتحاد اإلقليمي الثاني إلقراره كمشروع إيضاحي دون إقليمي للتعاون ).(PPE
ويُتوقع أن يوضح هذا المشروع فوائد نهج التعاون بين أطراف متعددة في إدارة المخاطر المتصلة بالطقس والمناخ
والماء ،بما في ذلك في المناطق الحضرية.
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(RA II-17) 7

المبادرات الرئيسية
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

دعوة األعضاء في االتحاد اإلقليمي الثاني إلى االنضمام إلى األمين العام في استقطاب وحشد الموارد الالزمة
إلنشاء مرفق تمويل الرصد المنهجي ) ،(SOFFبما في ذلك عن طريق تأمين أعلى مستوى من الدعم السياسي
والتعبير عن الحاجة الملحة إلنشاء المرفق )(SOFF؛

)(2

حث األعضاء في االتحاد اإلقليمي الثاني على االلتزام بالمساهمة في مواصلة تطوير المرفق ) (SOFFومبادراته
ذات الصلة ،ومبادرة الدعم القطري ،والتشخيص الوطني لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ) ،(CHDوتنفيذها سريعاً؛

)(3

دعوة األعضاء في االتحاد اإلقليمي الثاني إلى التعاون بنشاط مع األمين العام ورئيس االتحاد في تنفيذ المبادرات
المذكورة التي اتخذت زمامها المنظمة ) (WMOفي إطار الشراكات اإلنمائية.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

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

)(2

المقرر  - (EC-72) 11زيادة الشراكات الفعالة وحجم ونطاق مشاريع تطوير المنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز
في هذه المشاريع.

المقررات المعتمدة في الجزء الثاني
المقرر

(RA II-17) 8

منصة الخدمة العالمية لمعلومات الطقس التابعة للمنظمة

)(WWIS) (WMO

إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا)،
إذ يحيط علما بالتقدم الذي أحرزته الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISفي تعزيز االعتراف بالمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSعن طريق توفير مصدر مركزي ورسمي للتنبؤات الرسمية بالطقس
والمعلومات المناخية لفائدة الجمهور ووسائل اإلعالم ،وكذلك بإنجازات الخدمة في هذا المجال
وإذ يالحظ الوضع الحالي لمشاركة أعضاء االتحاد اإلقليمي الثاني في الخدمة ) (WWISعلى النحو الموجز فيما يلي:
)(1

)(2

استناداً إلى اإلحصاءات الممتدة من  1أيار /مايو إلى  31تموز /يوليو  ،2021بلغ عدد األعضاء الذين يق ّدِّمون
معلومات تنبؤ على الخدمة ) (WWISفي االتحاد اإلقليمي الثاني  26عضواً من أصل ،34
من أصل  26عضواً يق ّدِّم تنبؤات إلى الخدمة )19 ،(WWISعضواً عن أكثر من  25يوما ً في الشهر ،وهو معدل
مقبول .وقد م األعضاء اآلخرون تنبؤات عن أقل من  25يوما ً في شهر واحد على األقل خالل الفترة المحددة
في الفقرة )،(1
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قدم  12عضواً من أصل  26تنبؤات بشأن العدد األدنى الموصى به من المدن وهو  10مدن .وقدم أعضاء آخرون
تنبؤات لعدد أقل من المدن،
 16عضواً من أصل  26قدموا تنبؤات عن نطاق التنبؤ الموصى به وهو  5أيام أو أكثر .وقدم األعضاء اآلخرون
تنبؤات عن نطاق زمني أقصر،

يحث األعضاء بشدة على تقديم تنبؤات رسمية للمدن بغية عرضها على الخدمة
يومية لما ال يقل عن  10مدن (حيثما أمكن) يكون نطاقها خمسة أيام أو أكثر.

)(WWIS

وضمان توفير تنبؤات

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

يعرض الموقع اإللكتروني للخدمة ) (WWISالتابعة للمنظمة ) (WMOالبيانات الرسمية التي تقدمها المرافق
الوطنية ) (NMHSsبشأن رصدات الطقس والتنبؤات بالطقس والمعلومات المناخية المتعلقة بمجموعة مختارة من
المدن .وتم ِّ ّكن الخدمة ) (WWISالمرافق الوطنية ) (NMHSsمن توسيع نطاق التنبؤات الرسمية التي تنتجها .وفيما
يلي المستويات الموصى بها لمشاركة األعضاء في مبادرة الخدمة ) (WWISللمنظمة ):(WMO
(أ)

مشاركة األعضاء في الخدمة ) (WWISوتقديمهم معلومات تنبؤ بشأن المدن يوميا ً (يمكن زيارة الموقع
اإللكتروني للخدمة ) (WWISعبر هذا الرابط)؛

(ب) تقديم األعضاء تنبؤات تخص  10مدن على األقل .ويُالحظ أن بعض الدول الجزرية الصغيرة قد ال تكون
قادرة على استيفاء هذا الشرط.
)(2

)(3

)(4

في القرار  - (Cg-17) 5برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ،طلب المؤتمر من اللجان أن تقدّم مزيداً من
اإلرشادات إلى األعضاء إزاء تعزيز تنبؤاتهم الخاصة بالمدن بفترات زمنية أطول ،واستبانة مكانية وزمنية
أعلى ،وعناصر جوية إضافية.
سعيا ً إلى المساعدة في مشاركة األعضاء في الخدمة ) (WWISوإبراز صورتهم ،عرض المركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFتقديم دعم فني يتمثل في تيسير الوصول إلى بيانات التنبؤ الخاصة
بعشر مدن ألي عضو يحتاج إلى تلك البيانات.
يمكن االطالع على حالة مشاركة األعضاء في الخدمة ) (WWISالتابعة للمنظمة ) (WMOعبر هذا الرابط.

المقرر

(RA II-17) 9

تفعيل التنبؤات الموضوعية الموسمية ودون الموسمية في منطقة آسيا
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر:
)(1

اعتماد نهج تنبؤات موضوعية موسمية ودون موسمية استراتيجيةً فنيةً شاملةً في االتحاد اإلقليمي الثاني من أجل
تعزيز التنفيذ اإلقليمي لنظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISبما في ذلك من خالل المنتديات اإلقليمية
للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي المنطقة؛

االتحاد اإلقليمي الثاني :التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة

44

)(2

تعزيز الت نسيق الفني مع لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
(لجنة الخدمات) ،و لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ،ومجلس البحوث ،وغيرها
من الهيئات المحددة في مرفق المقرر  (EC-72) 9لغرض توجيه تفعيل التنبؤات الموضوعية الموسمية
والمنتجات المصممة خصيصا ً على نطاقات دون إقليمية؛

يطلب من الهيئات الفرعية التي تعالج المسائل المناخية في االتحاد اإلقليمي الثاني:
(أ)

المساهمة في عملية التنفيذ بالعمل عن كثب مع الهيئات الفرعية المعنية التابعة للجنة الخدمات ولجنة البنية التحتية
والوحدات الفنية في أمانة المنظمة )(WMO؛

(ب) تيسير التعاون والتنسيق بين المراكز المناخية اإلقليمية ) /(RCCsشبكات المراكز ) (RCCsالمعينة والناشئة في
االتحاد اإلقليمي الثاني ،مثل شبكة المركز المناخي اإلقليمي للقطب الثالث ،في أثناء تفعيل التنبؤات الموضوعية
الموسمية ودون الموسمية؛
(ج) تيسير جمع احتياجات المستخدمين في مجاالت الزراعة ،واألمن الغذائي ،وإدارة الموارد المائية ،والصحة،
والطاقة ،والحد من مخاطر الكوارث؛
يطلب من المراكز ) /(RCCsشبكات المراكز ) (RCCsفي االتحاد اإلقليمي الثاني العمل عن كثب من أجل تفعيل
التنبؤات الموضوعية الموسمية ودون الموسمية في المناطق الفرعية ،وتبادل المعارف والخبرات الوجيهة؛
يطلب من فريق اإلدارة أن يقوم ،بدعم من الهيئات الفرعية المعنية بالخدمات المناخية والتابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني
ومن األمانة ،باإلشراف على تنفيذ عملية تفعيل التنبؤات الموضوعية الموسمية ودون الموسمية؛
يدعو األعضاء إلى مواءمة العمليات على المستوى الوطني بشكل وثيق من أجل االستفادة على أمثل وجه من التنبؤات
الموضوعية الموسمية المتاحة على المستوى دون اإلقليمي ،بما في ذلك عن طريق المنتديات ) (RCOFsوالتعاون النشط
مع جهات التنسيق الوطنية المعنية بالنظام ) ،(CSISدعما ً لتحسين تقديم منتجات مخصصة إلى المستخدمين الوطنيين.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

المقرر  - (EC-72) 9تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا ً على النطاقات دون اإلقليمية،

)(2

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

)(3

القرار  - (Cg-18) 20مساهمات المنظمة
القرارات،

)(4

المقرر  - (RA II-16) 11تنفيذ عمليات المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCوتنسيقها في االتحاد اإلقليمي الثاني.

)(WMO

في تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ
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تطوير برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
في اإلقليم الثاني في إطار البرنامج التعاوني المشترك بين المنظمة )(WMO
والرابطة ) (IATAبشأن النظام )(WICAP) (AMDAR

)(AMDAR

إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

تطوير وتنفيذ البرنامج ) (AMDARفي االتحاد اإلقليمي الثاني في إطار البرنامج التعاوني ) ،(WICAPبغية البدء
في تطوير البرنامج اإلقليمي في تشرين األول /أكتوبر  2021وبهدف تجميع متطلباته الخاصة برصدات النظام
) (AMDARبحلول حزيران /يونيو  ،2022ومن المحتمل أن يبدأ تشغيله للبرنامج في عام 2023؛

)(2

مطالبة الفريق العامل المعني بالبنية التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني تنسيق تطوير وتنفيذ البرنامج
) (AMDARفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،بدعم من األنشطة المزمعة ال ُم درجة في الخطة التشغيلية لالتحاد
اإلقليمي الثاني )(2024-2021؛

)(3

إنشاء فرقة خبراء معنية بالبرنامج التعاوني ) (ET-WICAP) (WICAPتحت إشراف الفريق العامل المعني بالبنية
التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني لقيادة عملية التطوير والتنفيذ ،وتفويض فريق اإلدارة بالموافقة على
اختصاصات فرقة الخبراء هذه وتكوينها؛

)(4

مطالبة الفريق العامل المعني بالبنية التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني وفرقة الخبراء ) (ET-WICAPبالعمل
بشكل وثيق مع اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) ،(SC-ONوفريق التنسيق المعني بالبرنامج
التعاوني ) (WICAPوفرقة الخبراء المشتركة المعنية بنظم الرصد من على متن الطائرات ) (JET-ABOوالتابعة
للجنة البنية التحتية )(INFCOM؛

)(5

مطالبة األعضاء بتقديم الدعم الكامل لتطوير وتنفيذ البرنامج ) (AMDARفي االتحاد اإلقليمي الثاني؛

)(6

مطالبة األمين العام بتقديم المساعدة الفنية الالزمة ودعم األمانة لتطوير وتنفيذ البرنامج ) (AMDARفي االتحاد
اإلقليمي الثاني؛

)(7

دعوة المنظمات اإلقليمية الشريكة ،وأصحاب المصلحة ،والبرامج إلى المشاركة في أنشطة التنفيذ ذات الصلة؛

)(8

دعوة لجنة البنية التحتية ) (INFCOMإلى دعم تطوير البرنامج ) (AMDARفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،بما في ذلك
المواد التنظيمية واإلرشادية ذات الصلة ،بالتشاور مع االتحاد اإلقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :القرار  – (Cg-18) 39إقامة التعاون بين الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوالمنظمة ) (WMOفي
تشغيل برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARوتطويره؛ والقرار – (EC-72) 8
التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات )(AMDAR؛ والقرار  – (EC-73) 14التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام
إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالذي أقرته سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج
التعاوني )(WICAP؛ وخطة تنفيذ البرنامج التعاوني ).(WICAP
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التكوين األولي لشبكة الرصد األساسي اإلقليمية

)(RBON

إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

بدء تأسيس الشبكة ) (RBONفي اإلقليم الثاني من خالل تعيين جميع محطات الرصد المنتقاة من الشبكة
السينوبتكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNكمحطات للشبكة )،(RBON
مع مالحظة أن محطات الشبكة ) (GBONستشكل جوهر الشبكة )(RBON؛

)(2

مطالبة الفريق العامل المعني بالبنية التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني االضطالع باألنشطة التالية لدعم تنفيذ
الشبكة ) (RBONفي اإلقليم:
(أ)

تحديد أولويات مجاالت التطبيق ذات الصلة باإلقليم ،وفهرسة متطلبات مستخدمي الرصدات على
المستوى اإلقليمي فيما يتعلق بالمجاالت التي من المقرر أن تغطيها الشبكة )(RBON؛

(ب) تحديد معايير محددة لمواصلة اختيار محطات الشبكة ) ،(RBONمع مراعاة االحتياجات واألولويات
والعمليات اإلقليمية التي ستحددها لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )(INFCOM؛
(ج) التنسيق مع المركز اإلقليمي الخاص (المراكز اإلقليمية الخاصة) بالنظام ) (WIGOSفي اإلقليم بشأن
دعمها لتصميم الشبكة )(RBON؛
(د)

إعداد خارطة طريق لتنفيذ الشبكة ) ،(RBONامتثاالً للوائح ذات الصلة بالشبكة ) (RBONالمحددة في
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160بما في
ذلك القسم  3.2.3بشأن شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ،والتذييل  2.1بشأن المبادئ المتعلقة بتصميم
شبكات الرصد )(OSND؛

(هـ) رصد تنفيذ الشبكة
(و)

)(3

)(RBON

ومعالجة عدم االمتثال بالتشاور مع العضو المعني واألمين العام؛

إدراج أنشطة الشبكة ) (RBONذات الصلة في الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني
وأخذها بعين االعتبار عند تصميم الهياكل الفرعية؛

)(2024-2021

مطالبة األعضاء بما يلي:
(أ)

التأكد من تسجيل جميع محطات الشبكة ) (RBONبشكل مناسب في األداء  /OSCARالسطح وفقا ً لمرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1160؛

(ب) تسمية المزيد من محطات /منصات الرصد إلدراجها في الشبكة ) (RBONوفقا ً لمرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  3.2.3بشأن شبكة الرصد
األساسي اإلقليمية؛
)(4

مطالبة أيضا ً الفريق العامل المعني بالبنية التحتية والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني بما يلي:
(أ)

إعداد قائمة أولية للشبكة ) (RBONاستناداً إلى محطات الشبكة ) (RBSNوالشبكة ) (RBCNواستعراض
المحطات ال ُمرشحة اإلضافية للشبكة ) (RBONالتي يرشحها األعضاء ،وفقا ً للفقرتين )((2أ) و)((2ب)
أعاله ،وتقديم توصيات إلى رئيس االتحاد بإدراج هذه المحطات في الشبكة ) (RBONفي اإلقليم؛
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(ب) استكشاف مدى اهتمام األعضاء بإنشاء نشاط تجريبي للشبكة ) (RBONبشأن تبادل البيانات اإلقليمية
ألنواع معينة من الرصدات ،مع التركيز بشكل مبدئي على الرصدات الرادارية والرصدات الهيدرولوجية
ذات الصلة بمجاالت التطبيق ذات األولوية؛
(ج) العمل بشكل وثيق مع اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) ،(SC-ONوفرقة الخبراء
المشتركة المعنية بتصميم نظم رصد األرض وتطويرها ) (JET-EOSDEالتابعة للجنة البنية التحتية
) (INFCOMبشأن تنفيذ الشبكة ) (RBONفي اإلقليم؛
)(5

تفويض رئيس االتحاد اإلقليمية للموافقة ،بناء على طلب األعضاء المعنيين وبالتشاور مع الفريق العامل المعني
بالبنية التحتية و التابع لالتحاد اإلقليمي واألمين العام ،على التغييرات في تكوين الشبكة ) (RBONوفقا ً للوائح
المحددة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،)1160
القسم  3.2.3بشأن شبكة الرصد األساسي اإلقليمية؛

)(6

مطالبة األمين العام بتقديم المساعدة الفنية الالزمة ودعم األمانة لتنفيذ الشبكة ) (RBONفي اإلقليم ،وتيسير إدراج
الشبكة ) (RBSNوالشبكة ) (RBCNفي الشبكة )(RBON؛

)(7

دعوة المنظمات اإلقليمية الشريكة ،وأصحاب المصلحة ،والبرامج إلى المشاركة في أنشطة التنفيذ ذات الصلة؛

)(8

دعوة لجنة البنية التحتية ) (INFCOMإلى تطوير عملية تصميم الشبكة ) ،(RBONبما في ذلك المواد التنظيمية
واإلرشادية ذات الصلة ،بالتشاور مع االتحاد اإلقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :القرار  – (RA II-16) 1خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
للفترة 2020-2017؛ والمقرر  – (RA II-16) 13المرحلة التجريبية لشبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONفي االتحاد
اإلقليمي الثاني؛ والقرار  – (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية )(GBON؛ والقرار  – (EC-73) 9خطة المرحلة
التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(2023-2020؛ والتوصية  – (EC-73) 4تحديث المواد
التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية )(GBON؛ ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1160القسم  3.2.3بشأن شبكة الرصد األساسي اإلقليمية.

)(WIGOS
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األولويات البحثية في االتحاد اإلقليمي الثاني
إن االتحاد اإلقليمي الثاني (آسيا) يقرر ما يلي:
)(1

تعزيز التقارب والتكامل بين األنشطة اإلقليمية التي تدعم برامج البحوث التي ترعاها أو تشارك في رعايتها
المنظمة ) :(WMOالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )،(WWRP
وبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSفي إطار
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsومع األوساط األكاديمية والبحثية بشكل عام؛

)(2

تطلب من المنسقين اإلقليميين المعنيين بالبحوث ) (RFP/Rلالتحاد اإلقليمي الثاني ،والمتعاونين مع أعضاء
االتحاد ،تحديد أولويات البحث واالبتكار في اإلقليم للفترة  ،2024-2021بدعم وتعاون مع مجلس البحوث،
والفريق العامل المعني بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ،والفريق العامل المعني بخدمات وتطبيقات
الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ،وفريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا والموارد
المائية ،وتقديم هذه األولويات إلى فريق اإلدارة إلقرارها؛
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)(3

)(4

التعاون مع مجلس البحوث للمساهمة في تنفيذ برامج البحوث التابعة للمنظمة ) (WMOوفقا ً لألولويات المحددة
لإلقليم ،مع التركيز على تحويل المعارف العلمية إلى عمليات وخدمات؛
تعزيز الجهود الرامية إلى الحصول على موارد للبحوث ،وبناء شراكات مع مؤسسات البحوث في اإلقليم،
بمساعدة المنظمة ).(WMO

ـــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
القرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث،
القرار  – (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث.
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