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الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ) ،(WMOالبروفيسور  ،G. Adrianالدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
.1
) ،(EC-74يوم االثنين الموافق  25تشرين األول /أكتوبر  ،2021في الساعة  11:00بالتوقيت العالمي المنسق /توقيت
غرينتش ،عن طريق التداول بالفيديو .ورحب بأعضاء المجلس التنفيذي وسائر المشاركين في الدورة ،وذ َّكر بأن الدورة
قد عُقدت لمتابعة القرارات والمقررات التي اعتمدها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبّان دورته االستثنائية في عام
 2021ولتناول بعض المسائل عمالً بما طلبه المجلس التنفيذي إبّان دورته الثالثة والسبعين .وأعرب عن أمله في أن تُعقد
الدورة الخامسة والسبعون للمجلس التنفيذي حضوريا ً مع توفير إمكانية المشاركة عن بُعد لغير القادرين على السفر.
ورحب أيضا ً األمين العام ،البروفيسور ب .تاالس ،بأعضاء المجلس التنفيذي وسائر المشاركين في الدورة ،وشدد على
القرارات والمقررات التاريخية التي اعتمدها المؤتمر إبّان دورته االستثنائية في عام  2021فيما يخص السياسة الموحدة
لتبادل بيانات نظام األرض دولياً؛ وشبكات الرصد وآليات التمويل التمكينية المرتبطة بها؛ والهيدرولوجيا التطبيقية؛
واإلصالح اإلقليمي.
.2

ويرد جدول األعمال الذي أقره المجلس التنفيذي في التذييل .1

وهنأ المجلس التنفيذي رئيس المنظمة واألمانة على نجاح الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام ،2021
.3
وأعرب عن أمله في أن يستفيد األعضاء أقصى استفادة ممكنة من تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدها المؤتمر
ومن مواصلة إصالح الهيئات التأسيسية .وفضالً عن ذلك ،لفت المجلس انتباه فريق تطوير القدرات إلى طلب المؤتمر
إدراج مسألة وضع اإلرشادات الخاصة باستمرارية األعمال والتخطيط االحترازي لدى األعضاء في استراتيجية
المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات.
.4

واعتمدت الدورة قرارين يردان في التذييل  ،2و 5مقررات ترد في التذييل .3

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .4وقد بلغ مجموع المشاركين  ،222وكانت نسبة مشاركة اإلناث إلى
.5
الذكور ] ،[137:85أي ] [62:38في المئة.
واختتم الرئيس أعمال الدورة الساعة  13:07بالتوقيت العالمي المنسق /توقيت غرينتش من يوم االثنين
.6
الموافق  25تشرين األول /أكتوبر .2021

التذييل  – 1جدول األعمال
.1

جدول األعمال والمسائل التنظيمية

1.1

افتتاح الدورة

1.2

إقرار جدول األعمال

1.3

المسائل التنظيمية

.2

متابعة الدورة االستثنائية للمؤتمر في

.3

البنود التي طلبها المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والسبعين
كوفيد19-

3.1

مواجهة آثار جائحة

3.2

متابعة التوصيات الخاصة بالرقابة

3.3

المسائل اإلجرائية

.4

اختتام الدورة

(Cg-Ext.(2021)) 2021
)(EC-73

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(EC-74) 1

المعايير والعمليات الخاصة بالترشيح واالختيار
لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )(IMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-73) 10جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى ،والقرار - (EC-72) 13
النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،اللذين طلبا على التوالي من اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACاستعراض عمليات
ومعايير الترشيح واالختيار لجائزة المنظمة ) ،(IMOوإبقاء النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ) (2020قيد االستعراض
والتحديث عند الضرورة،
وقد نظر في التعديالت المقترحة على المادة
يعتمد المادة

7

7

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،والتي قدمتها اللجنة )،(PAC

المعدلة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بصيغتها الواردة في المرفق  1لهذا القرار؛

يؤيد النسخة المعدلة لدعوة األعضاء إلى تقديم ترشيحات لجائزة المنظمة ) ،(IMOعلى النحو الوارد في المرفق
لهذا القرار؛

2

يطلب من اللجنة ) (PACولجنة االختيار لجائزة المنظمة ) (IMOإبقاء معايير وعملية الترشيح واالختيار لجائزة
المنظمة ) (IMOقيد االستعراض ،وتقديم تحديثات حسب االقتضاء ،لضمان تحسين معايير وعمليات تحقيق التوازن
والتنوع في االختيار.

المرفق  1للقرار

(EC-74) 1

المعايير والعمليات الخاصة بالترشيح واالختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
تعديل المادة  7من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،
طبعة ( ،2021مطبوع المنظمة رقم )1256

)(IMO

سجل التعديالت المدخلة على المطبوع

التاريخ
2021.xx.xx

.7

القسم
7

الغرض من التعديل
تغييرات موضوعية
اعتماد معايير وعمليات إضافية
لالختيار

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

اقترحه
اللجنة

)(PAC

اعتمده
القرار )1/3.3(1
)(EC-74

)(IMO

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOيمنحها المجلس التنفيذي كل سنة تقديراً لعمل بارز في
7.1
مجال األرصاد الجوية أو أي مجال آخر من المجاالت المشار إليها في المادة  2من االتفاقية .وقد قرر المؤتمر السادس
عشر ضرورة منح جائزة المنظمة ) (IMOمن الميزانية العادية .كما اتفق على أن من األفضل تنظيم الحفل السنوي لمنح
الجائزة في أثناء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،أو بالتزامن معها ،وعلى نشر المحاضرة التي يلقيها الفائز
(الفائزون) في نشرة المنظمة ) (WMOوعلى الموقع الشبكي للمنظمة ).(WMO

التقرير النهائي الموجز للدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي

4

يرسل األمين العام إلى جميع أعضاء المنظمة رسالة تعميمية يبلغهم فيها بقرارات المجلس التنفيذي بشأن
7.2
جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ،ويدعوهم إلى تقديم أسماء جميع المرشحين ،مشفوعة في كل حالة ببيان من
صفحة واحدة تقريبا ً عن مؤهالت كل مرشح وجدارته ،مع إيالء االعتبار الواجب لضرورة السعي إلى تحقيق هدف
المنظمة المتمثل في المساواة بين الجنسين من خالل زيادة التنوع الجنساني بين صفوف المرشحين المتقدمين .وينبغي
أن يتضمن هذا البيان إشارة إلى توصية بمرشح واحد على األقل ،وما ال يزيد على ثالثة مرشحين ،وإلى إنجازات
المرشح ،مع التركيز على الخبرات المكتسبة خالل السنوات الخمس األخيرة في مجال واحد على األقل مما يلي:
' '1النهوض بعلوم الطقس والمناخ والماء و/أو تطبيقاتها في المجتمع؛ ' '2قيادة المجتمع الدولي المعني بالطقس والمناخ
والماء ،مع التركيز بوجه خاص على تعزيز أغراض المنظمة ،و /أو تعريف الجمهور بعلوم الطقس والمناخ والماء،
و/أو زيادة مشاركة الجمهور في مجال علوم الطقس والمناخ والماء وتطبيقها .وينبغي أن ترفق بالبيان سيرة ذاتية
للمرشح وقائمة بمؤلفاته المنشورة.
ينبغي أال يزيد عدد المرشحين الذين يقدمهم أي عضو لجائزة معينة عن ثالثة .وفي حالة تقديم ثالثة
7.3
مرشحين ،فال بد أن ي كون من بينهم امرأة واحدة على األقل .ونشجع رؤساء االتحادات اإلقليمية على تقديم إخطارات
تذكيرية إلى األعضاء للتشجيع على زيادة التنوع اإلقليمي بين صفوف المرشحين الذين يقدمهم األعضاء.
ي ُحتفظ عادة بأي ترشيح مقدم لجائزة معينة على قائمة المرشحين للجوائز الالحقة خالل الفترة
7.4
المالية المعنية.
أي ترشيح يرد قبل افتتاح دورة المجلس التنفيذي بأقل من شهر واحد (الموعد النهائي المشار إليه في
7.5
الرسالة التعميمية) ال ينظر فيه في تلك الدورة ،ولكنه يؤخذ في االعتبار فيما يتعلق بجميع الجوائز الالحقة خالل الفترة
المالية المعنية.
تحال أسماء المرشحين التي يقدمها األعضاء إلى لجنة االختيار ،ما لم يكونوا مندرجين في أي من
7.6
الفئتين التاليتين:
(أ)

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

(ب) المرشحين الذين ليسوا على قيد الحياة في تاريخ ترشيحهم .بيد أنه يجوز منح الجائزة بعد الوفاة
ألي مرشح توافيه المنية في الفترة بين تاريخ ترشيحه وتاريخ منح الجائزة.
تُنشأ في نهاية كل دورة من دورات المجلس التنفيذي لجنة اختيار ،تتألف من أربعة من أعضاء المجلس
7.7
ً
التنفيذي ،لكي تعد ،استعدادا لدورة المجلس التالية ،قائمة تتضمن ما ال يزيد على خمسة أسماء لينظر فيها المجلس
التنفيذي الذي يجري االختيار النهائي باالقتراع السري .وتستبدل لجنة االختيار عضواً واحداً كل سنة.
توزع قائمة بأسماء المرشحين الذين تسميهم لجنة االختيار ،طي رسالة سرية على كل عضو من أعضاء
7.8
المجلس التنفيذي قبل اتخاذ القرار النهائي بمدة  24ساعة على األقل .وترفق السلطات واألعضاء بالقائمة عند تقديمها
بيانات وتسجيالت فيديو بشأن مؤهالت ومزايا المرشحين الذين يظهرون فيها .وتستنسخ هذه البيانات وتسجيالت فيديو
بالشكل الذي ترد به من السلطات التي تقدم هذه الترشيحات.
يُختار الفائز بالجائزة خالل جلسة عامة مغلقة ،باستخدام إجراء تحديد المرشح المفضل (انظر القاعدة .)5
7.9
ويجوز للمجلس التنفيذي االطالع قبل التصويت على تسجيالت الفيديو للمرشحين المدرجين في قائمة أفضل المرشحين.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المرفق  2للقرار

5

(EC-74) 1

النسخة المعدلة للدعوة إلى تقديم ترشيحات لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية
استمارة ترشيح
جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

إن جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOهي أعظم الجوائز التي تمنحها المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOشأناً بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة .ويرجع عنوان هذه
الجائزة إلى المنظمة غير الحكومية لألرصاد الجوية الدولية التي أنشئت في عام 1873؛ وكانت
المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOسلفاً للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOالتي أنشئت
في عام  1950وهي منظمة حكومية دولية.
وتتألف جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOمن:
ً
ميدالية ذهب عيار  14قيراطاً قطرها 57
مليمترا ،تحمل على أحد وجهيها شعار المنظمة
(أ)
الرسمي وعلى الوجه اآلخر العبارة الالتينية “Pro singulari erga scientiam meteorologicam
”merito؛
(ب) مكافأة مالية قدرها  10 000فرنك سويسري؛
(ج) شهادة محررة على ورق برشمان.

االستحقاق
ً
تقديرا لعملهم البارز في مجال
تمنح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOكل سنة ألفراد
األرصاد الجوية أو في أي مجال آخر من المجاالت المشار إليها في المادة  2من اتفاقية المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ،والتي ترد في الصفحة  2من االستمارة ،مع التركيز على الخبرات المكتسبة
خالل السنوات الخمس األخيرة في مجال واحد على األقل مما يلي '1' :النهوض بعلوم الطقس والمناخ
والماء و/أو تطبيقاتها في المجتمع؛ ' ' 2قيادة المجتمع الدولي المعني بالطقس والمناخ والماء ،مع
التركيز بوجه خاص على تعزيز أغراض المنظمة ،و /أو تعريف الجمهور بعلوم الطقس والمناخ
والماء ،و/أو زيادة مشاركة الجمهور في مجال علوم الطقس والمناخ والماء وتطبيقها.

إجراءات الترشيح
ال يجوز أن يزيد عدد الترشيحات المقدمة من عضو ما في المنظمة للحصول على الجائزة في أي
سنة ،عن ثالثة .وفي حالة تقديم ثالثة مرشحين ،فال بد أن يكون من بينهم امرأة واحدة على األقل.
ونشجع األعضاء على إيالء االعتبار الوجب لضرورة السعي إلى تحقيق هدف المنظمة المتمثل في
المساواة بين الجنسين من خالل زيادة التنوع الجنساني ،ويجوز لألعضاء ترشيح أشخاص مؤهلين من
اإلناث والذكور من أي دولة أو إقليم عضو.
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وأي ترشيح يرد بعد الموعد النهائي المشار إليه في الرسالة التعميمية (قبل افتتاح دورة المجلس
التنفيذي بشهر واحد) ال يُنظر فيه في دورة المجلس التنفيذي للعام المعني ،ولكنه يؤخذ في االعتبار
لجميع الجوائز التالية خالل الفترة المالية.
تُحال أسماء المرشحين المقدمة من أعضاء المنظمة (وزير الخارجية أو البعثة الدائمة للدولة العضو
لدى المنظمة ) (WMOأو الممثل الدائم للدولة /اإلقليم العضو لدى المنظمة) إلى لجنة االختيار لجائزة
المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOشريطة عدم دخولهم في فئة من الفئتين التاليتين:
(أ) أعضاء المجلس التنفيذي غير المؤهلين للترشح للجائزة خالل فترة عضويتهم في المجلس
التنفيذي ،باعتبارهم ناخبين؛
(ب) المرشحين غير األحياء في تاريخ الترشيح .ويجوز مع ذلك منح الجائزة بعد وفاة المرشح إذا
حدثت الوفاة بين تاريخ الترشيح وتاريخ منح الجائزة.

المرشح
يُدرج اسم المرشح ،وعنوانه البريدي الوظيفي والمنزلي ،والمسمى الوظيفي الحالي ،والمؤسسة التابع
لها حالياً .ويُرجى أن يُرفق بالبريد اإللكتروني الخاص بالترشيح ،إلى جانب استمارة الترشيح الموقعة،
السيرة الذاتية للمرشح أو ملخص لها ،وقائمة المطبوعات (بالمسح الضوئي بنسق  )PDFوملخص
اإلنجازات (ملف بنسق .)MS Word

ملخص اإلنجازات والعروض الفيديوية
يُرجى تقديم بيان موجز (صفحتين كحد أقصى) لإلنجازات الفردية في المجاالت التي تخص الجائزة،
مع االلتزام بالدقة والموضوعية على النحو الوارد في قسم "االستحقاق" .ويرجى تقديم هذا البيان
ً
إلكترونياً بنسق MS Word
تيسيرا لترجمته .كما يُرجى إرفاق قائمة بالمطبوعات ذات الصلة الصادرة
للمرشح ،إن وجدت ،وعدم إرفاق المطبوعات ذاتها االلتزام بالدقة والموضوعية واتباع التوجيهات
الواردة في استمارة الترشيح.
يرجى أيضاً تقديم مقطعين فيديو قصيرين لدعم الترشيح :أحدهما يقدمه الممثل الدائم أو السلطة
المختصة بالترشيح ،أما اآلخر فيقدمه المرشحون أنفسهم .وينبغي أال تتجاوز مدة كل منهما خمس
دقائق ،وأن يكونا بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة ).(WMO

فترة الترشيح
يظل الترشيح قائماً طوال الفترة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية التي تبلغ أربع سنوات .وإذا
لم يقع االختيار على المرشح للجائزة في عام معين ،فإنه يظل على قائمة المرشحين للجوائز التالية
خالل بقية الفترة المالية .والفترة المالية الحالية للمنظمة ) (WMOالتي سيُنظر خاللها في الترشيح هي
من عام  2020إلى عام .2023

استمارة الترشيح
يمكن الحصول على نسخ إلكترونية الستمارة الترشيح لجائزة المنظمة ) (IMOمن مكتب األمين العام
عبر العنوان البريد اإللكتروني التاليIMOPrize_nominations@wmo.int :
The Secretary-General’s Office
World Meteorological Organization
P.O. Box 2300
1211 Geneva 2 – SWITZERLAND
IMOPrize_nominations@wmo.int
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الحد الزمني للترشيح
ينبغي أن ترد الترشيحات الموقعة للجائزة السادسة والستين للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية
بالبريد اإللكتروني بنسق  PDFعلى العنوان IMOPrize_nominations@wmo.int :في موعد ال يتجاوز
 18نيسان /أبريل .2021
)(IMO

المادة  2اقتباس من اتفاقية المنظمة )" (WMOاألغراض"
المادة

2

أغراض المنظمة هي:
(أ) تيسير سبل التعاون العالمي إلنشاء شبكات من المحطات للقيام بعمليات األرصاد الجوية
واألرصاد الهيدرولوجية وغيرها من األرصاد الجيوفيزيائية المتصلة باألحوال الجوية وتشجيع
إنشاء مراكز لتقديم خدمات األرصاد الجوية والخدمات المتصلة بها ورعاية المراكز الموجودة؛
(ب) تشجيع إنشاء نظم للتبادل السريع لمعلومات األرصاد الجوية والمعلومات المتصلة بها
ومواالتها؛
(ج) العمل على توحيد األرصاد الجوية واألرصاد المتصلة بها وطرق نشر األرصاد
واإلحصائيات؛
(د) توسيع دائرة تطبيق األرصاد الجوية إلى مجاالت الطيران والمالحة البحرية ومشاكل المياه
والزراعة وغير ذلك من أوجه النشاط البشري؛
(هـ) تشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية
والمرافق الهيدرولوجية؛
(و) تشجيع البحوث والتدريب في مجال األرصاد الجوية وكذلك ،إذا اقتضى األمر ،في المجاالت
المتصلة بها والمعاونة في تنسيق الجوانب الدولية لما يُجرى من بحوث وتدريب.

استمارة الترشيح
ترشيح لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

اسم المرشح (االسم بالكامل):
........................................................................................................................
تاريخ ومكان الميالد............................................................................................... :
الجنسية............................................................................................................. :
العنوان.............................................................................................................. :
الهاتف .......................................................... :الفاكس.......................................... :
البريد اإللكتروني.................................................................................................... :
التعليم............................................................................................................... :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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الجوائز واأللقاب................................................................................................... :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
المطبوعات واألبحاث العلمية ذات الصلة (يُرجى تضمين رسالتكم اإللكترونية الخاصة بالترشيح قائمة بالمطبوعات،
وليس المطبوعات ذاتها)

األنشطة الدولية ذات الصلة:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
السيرة الذاتية (يُرجى تضمين رسالتكم اإللكترونية الخاصة بالترشيح السيرة الذاتية)
ملخص اإلنجازات (يُرجى تضمين رسالتكم اإللكترونية ملخصاً من صفحة أو صفحتين لإلسهامات الهامة للمرشح في
المجاالت المتصلة بالجائزة) ،مع التركيز على الخبرات المكتسبة خالل السنوات الخمس األخيرة في مجال واحد على
األقل مما يلي '1' :النهوض بعلوم الطقس والمناخ والماء و/أو تطبيقاتها في المجتمع؛ ' '2قيادة المجتمع الدولي المعني
بالطقس والمناخ والماء ،مع التركيز بوجه خاص على تعزيز أغراض المنظمة ،و /أو تعريف الجمهور بعلوم الطقس
والمناخ والماء ،و/أو زيادة مشاركة الجمهور في مجال علوم الطقس والمناخ والماء وتطبيقها .وينبغي تقديم الترشيحات
باستخدام القالب النموذجي الوارد في المرفق بنسق .MS Word
جهة الترشيح (وزير الخارجية أو البعثة الدائمة للدولة العضو لدى المنظمة ) (WMOأو الممثل الدائم للدولة /اإلقليم
العضو لدى المنظمة)

اسم الدولة /اإلقليم العضو في المنظمة............................................................................ :
اسم جهة الترشيح (بالكامل)........................................................................................ :
العنوان.............................................................................................................. :
الهاتف ........................................................... :الفاكس.......................................... :
البريد اإللكتروني.................................................................................................... :
المنصب/الوظيفة................................................................................................... :
التاريخ.............................................................................................................. :
توقيع جهة الترشيح................................................................................................. :

إرشادات هامة بشأن تقديم الترشيحات
يرجى إرسال الترشيحات على العنوان اإللكتروني التالي.IMOPrize_nominations@wmo.int :
يجب أن تظهر عبارة ” “IMO nominationفي خانة ” “subjectفي البريد اإللكتروني .كما ينبغي أن يتضمن البريد
اإللكتروني المرفقات التالية (1) :استمارة الترشيح مستوفاة وموقعة من الشخص المختص ،بنسق PDF؛ ) (2السيرة
الذاتية أو ملخص لها للمرشح؛ ) (3قائمة بالمطبوعات ذات الصلة الصادرة للمرشح؛  ،إن وجدت (4).ملخص إنجازات
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المرشح في صفحة أو إلى صفحتين ،بنسق MS Word؛ ) (5مقطعا فيديو قصيران عن المرشح (ال تتجاوز مدة كل منهما
خمس دقائق ،بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة ) :)(WMOأحدهما يقدمه الممثل الدائم أو السلطة المختصة بالترشيح ،أما
اآلخر فيقدمه المرشحون أنفسهم.

مرفق استمارة الترشيح لجائزة المنظمة

)(IMO

قالب نموذجي
ملخص إنجازات (اسم المرشح) المرشح لجائزة المنظمة

)(IMO

(عرض موجز في صفحة أو صفحتين لإلنجازات األخيرة،
المحققة على وجه الخصوص خالل السنوات الخمس األخيرة في مجال واحد على األقل من المجاالت التالية):
''1

النهوض بعلوم الطقس والمناخ والماء و/أو تطبيقاتها في المجتمع؛

''2

قيادة المجتمع الدولي المعني بالطقس والمناخ والماء ،مع التركيز بوجه خاص على تعزيز أغراض المنظمة ،و/
أو تعريف الجمهور بعلوم الطقس والمناخ والماء ،و/أو زيادة مشاركة الجمهور في مجال علوم الطقس والمناخ
والماء وتطبيقها.

القرار

(EC-74) 2

تعديل النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية (المرفق الثاني لالئحة العامة  -الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع
المنظمة رقم  ،)15مطبوع المنظمة رقم ،15

)(2

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

)(3

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

)(4

النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية (مطبوع المنظمة رقم ،)1241

)(5

القرار  - (Cg-Ext(2021)) 8استعراض شامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )،(WMO

)(6

القرار  - (Cg-Ext(2021)) 9اختصاصات االتحادات اإلقليمية واختصاصات رؤسائها ونواب رؤسائها،

وإذ يأخذ في االعتبار القرارين اللذين اعتمدهما المؤتمر ،في إطار إصالح المنظمة ) ،(WMOبشأن االستعراض الشامل
للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )( (WMOالقرار  )(Cg-Ext(2021)) 8واختصاصات االتحادات اإلقليمية واختصاصات
رؤسائها ونواب رؤسائها (القرار ،)(Cg-Ext(2021)) 9
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وإذ يحيط علما بضرورة وضع االختصاصات العامة ألفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية،
يقرر تعديل النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية (مطبوع المنظمة رقم  )1241كما يلي عمالً بالقرار
)):Ext(2021

(Cg- 9

ترد واجبات رئيس االتحاد في المادة  134من الالئحة العامة .وينبغي أن تكون أدوار الرئيس المحددة

4.4

كما يلي:
(أ)

تيسير ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،تحديد الثغرات الرئيسية في القدرات وأولويات اإلقليم باالستعانة
بقواعد البيانات التشخيصية لقدرات األعضاء ،واالسترشاد بها في إعداد الخطط اإلقليمية والستخدامها
كأساس للخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة دعما ً لألعضاء؛

(ب) تيسير ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،صياغة خطة االتحاد اإلقليمي ،استناداً إلى الثغرات في قدرات
األعضاء في اإلقليم ،بما في ذلك تحديد المؤشرات العددية لمراقبة تنفيذ الخطة؛
(ج) تيسير ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،تعيين خبراء من اإلقليم في الهيئات الفرعية للمنظمة ،فضالً عن
استخدامهم بفعالية في الهياكل الفرعية لالتحادات اإلقليمية؛
(د)

قيادة ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،مراقبة وتقييم أنشطة االتحاد اإلقليمي ،بما في ذلك أنشطة المراكز
اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع اللجان الفنية المعنية ورؤساء األفرقة /الفرق العاملة أفرقة الخبراء
والمنسقين والمكاتب اإلقليمية؛

(هـ) التنسيق أعمال التواصل واإلعالم مع المكتب اإلقليمي ،وتيسير الوفاء بما هو مطلوب من األعضاء من أجل
اإلبقاء على تحديث منصات المنظمة )(WMO؛
ينبغي أن تكون واجبات نائب الرئيس التصرف نيابة عن الرئيس عندما يفوضه الرئيس ،أو عندما يكون
4.5
الرئيس غير قادر على أداء المهام .وينبغي أن تكون أدوار نائب الرئيس المحددة كما يلي:
(أ)

مساعدة الرئيس في أداء المهام المحددة في المادة  134من الالئحة العامة؛

(ب) العمل بصفة نائب رئيس فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي؛
(ج) االضطالع باألنشطة التي أوكلها إليه الرئيس أو فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي أو طلب منه
االضطالع بها.
المرفق األول  -االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية
)(3

تحديد متطلبات وأولويات األعضاء والهيئات اإلقليمية بدعم من المكاتب اإلقليمية ،وإبالغ المجلس التنفيذي
واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى بها إلى جانب العقبات المواجهة في التنفيذ السريع للبرامج واالستراتيجيات
واألنشطة المزمعة ،بحسب االقتضاء ،بوصفها نقطة بداية عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
) (WMOواألنشطة؛ والتعاون مع األعضاء واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى ،بحسب االقتضاء ،لدعم جميع
المراكز اإلقليمية التي أنشأتها هيئات المنظمة ) ،(WMOومراقبتها واستعراضها بانتظام ،بما يكفل امتياز أدائها
وتشغيلها المستدام وتقديمها خدمات فعالة ألعضاء اإلقليم؛ والتشاور مع اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث
والهيئات األخرى ،بحسب االقتضاء ،بشأن تحديد خبراء مشتركين للمساعدة في تقاسم األولويات والمتطلبات
اإلقليمية وتنفيذ األولويات الفنية وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛ وتحديد الفجوات الفنية وتشجيع التدريب
إلعداد خبراء المستقبل؛
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المساهمة في الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوخطط التنفيذ األخرى ،بحسب االقتضاء،
لكي تعكس من منظور إقليمي األولويات االستراتيجية المتفق عليها ،وكفالة مشاركة األعضاء في أنشطة محددة
األهداف ترمي إلى تحقيق النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

المرفق الثاني  -االختصاصات العامة ألفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية
(ت ُعد في إطار المرحلة التالية إلصالح الهيئات التأسيسية)
في إطار شروط المسؤولية المحددة أدناه وبموجب السلطة التي يفوضها االتحاد اإلقليمي األصلي ،يتولى كل فريق إدارة
المسؤولية عن تقديم المشورة والدعم لرئيس االتحاد ونائبه بشأن جميع المسائل المتصلة بعمل االتحاد ،وال سيما ما يلي:
(أ)

اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية لالتحاد واستيفائها وتحديد أولوياتها ،ودعم الهياكل وما يلزمها من موارد،
بالتشاور الوثيق مع االتحادات اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،والهيئات األخرى ذات الصلة،
لضمان المواءمة االستراتيجية مع الخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة )(WMO؛

(ب) تنسيق استجابة االتحادات للطلبات المقدمة من المؤتمر والمجلس التنفيذي والمتصلة بها ،مثل اإلسهام في
الخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOواعتبارات التعاون بين القطاعين العام والخاص،
واالستعراضات الجارية لهياكل المنظمة ) (WMOوعملياتها ،ومراقبة وتقييم األنشطة ذات الصلة بالنواتج المتوقع
أن تحققها االتحادات؛
(ج) القيام ،بالتشاور مع اللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،والهيئات األخرى ذات الصلة ،باإلشراف على إعداد
واستيفاء توجيهات المنظمة ) (WMOوغيرها من الموارد ذات الصلة ،من أجل دعم األعضاء في تنفيذ الالئحة
الفنية للمنظمة ) (WMOودعم امتثالهم لها؛
(د)

تنسيق وتعزيز أنشطة وفرص تطوير القدرات استناداً إلى أمثلة ومبادئ الممارسات الجيدة ،بالتعاون مع اللجنتين
الفنيتين ،ومجلس البحوث ،وفريق تطوير القدرات ،والهيئات األخرى ذات الصلة ،مع التركيز على تلبية
االحتياجات ذات األولوية للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك الدول واألقاليم الجزرية الصغيرة النامية؛

(هـ) مناقشة المسائل المتعلقة بعمل االتحاد ،وضمان اتباع نهج منسق في مختلف مجاالت العمل التي يغطيها االتحاد؛
(و)

تنسيق تنفيذ االتحاد الناجح لخطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية؛

(ز)

التخطيط لدورات االتحاد اإلقليمي والتحضير لها وتنفيذها ،بالتنسيق مع الهيئات األخرى ذات الصلة؛

(ح) استبانة الخبراء الذين سيعملون في الهيئات الفرعية لالتحاد اإلقليمي ،واختيارهم وتعيينهم واستعراضهم دوريا ً،
مع مراعاة التوازن الجغرافي والجنساني وبالتنسيق الوثيق مع اللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،والهيئات
المقرة؛
بناء على ترشيحات األعضاء والوكاالت ُ
األخرى ذات الصلةً ،
(ط) تنسيق المشورة الفنية التي يقدمها االتحاد ومدخالت االتحاد في إعداد واستيفاء األولويات وخطط العمل والخطط
التشغيلية للجنتين الفنيتين ومجلس البحوث وهيئات المنظمة ) (WMOاألخرى ذات الصلة؛
(ي) دعم وتشجيع مشاركة الخبراء البراعم ،والقطاع الخاص ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،في أعمال االتحاد ودوراته؛
(ك) اإلشراف على أنشطة المراكز اإلقليمية للمنظمة ) (WMOبالتعاون مع أمانة المنظمة )(WMO؛
(ل)

تقديم إرشادات بشأن تعبئة الموارد ،بما في ذلك التعاون مع األمانة؛
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(م)

التقرير النهائي الموجز للدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
تشجيع الممارسات الجيدة وتعزيز تبادل الخبرات من أجل تعزيز عمليات الرصد وتبادل البيانات وتنمية القدرات
وتسليط الضوء على عمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا".؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية العمل بشكل استباقي على تنفيذ القرارات المذكورة آنفا ً؛
يدعو رؤساء اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) ،(WMOبحسب االقتضاء ،إلى دعم
تنفيذ القرارات المذكورة آنفا ً؛
يطلب من األمين العام تقديم الدعم المناسب من أجل التنفيذ الفعال للقرارات المذكورة آنفا ً.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقرر

(EC-74) 1

أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر اعتماد أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
على اإلنترنت.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :المقرر  – (EC-73) 1أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي.

مرفق المقرر

(EC-74) 1

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
.1

أحكام قانونية

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

التسجيل

يخطر ممثلو األعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي ) ،(ECوالمراقبون المدعوون ،وممثلو أعضاء
2.1
المنظمة ) (WMOاآلخرين ،األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيشاركون في الدورة ،وفقا ً للممارسة المعتادة وللنظام
الداخلي للمجلس التنفيذي.
يسير التسجيل اإلنترنتي على غرار الممارسة المعتادة .ويقدم الموقع الشبكي للدورة الرابعة والسبعين
2.2
للمجلس التنفيذي ) (EC-74مزيداً من المعلومات.
2.3

ترد في الجدول المرفق إرشادات لتحديد هوية المشاركين في الدورات اإلنترنتية.

.3

الحضور والنصاب القانوني

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

التقرير النهائي الموجز للدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
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.4

الوثائق

تتاح وثائق الدورة وتدار وفق الممارسة المعتادة ،على الموقع الشبكي للدورة الرابعة والسبعين للمجلس
4.1
التنفيذي ) . (EC-74وتوزع الوثائق السرية على أعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبيهم من خالل القسم المحمي بكلمة سر
على الموقع الشبكي للدورة.
تحقيقا ً للكفاءة في مناقشة الوثائق في الدورات اإلنترنتية ،نشجع أعضاء المجلس التنفيذي على تقديم
4.2
تعليقاتهم على الوثائق ب البريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح
الدورة بأسبوع.
ينبغي توزيع الوثائق السرية من خالل القسم المحمي بكلمة سر على الموقع الشبكي للدورة ،وفقا ً
4.3
للممارسة المعتادة .ويتلقى أعضاء المجلس التنفيذي كلمة السر عن طريق البريد اإللكتروني.
.5

المداخالت

تتاح الفرصة لألعضاء ،أو لمناوبيهم /مستشاريهم خالل الدورة اإلنترنتية ألخذ الكلمة .وتقتصر عادة مدة
5.1
كل بيان على ثالث دقائق.
ينبغي ألي عضو في المجلس التنفيذي يرغب في أخذ الكلمة أو في إثارة نقطة نظام ،أن يبدي رغبته
5.2
في ذلك باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،على النحو المبين في الموقع الشبكي للدورة الرابعة والسبعين للمجلس
التنفيذي ).(EC-74
.6

تسجيل الجلسات
عمالً بالمادة ( 95ج) ،تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض السجالت.

.7

اتخاذ القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة
موضوعية ،يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريراً إلى الجلسة العامة.
.8

اللجان

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

اللغات

يستمر تطبيق المادة
العمل األخرى للدورة.

97

من الالئحة العامة ،والتي تنص على توفير الترجمة الشفوية للمداخالت بلغات
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مذكرة توضيحية بشأن الممارسات اإللكترونية لتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
اإلجراء

الدورة المادية

تسجيل أعضاء المجلس يرسل أعضاء المجلس التنفيذي رسائل بشأن مشاركتهم،
التنفيذي ،وحضورهم ،ويشيرون إلى من سيرافقونهم والصفة التي سيشاركون بها
(مناوب ومستشار (مستشارون)).
وتحديد هويتهم
ويخطر المراقبون المدعوون وممثلو أعضاء المنظمة )(WMO
األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيحضرون الدورة.
إضافة إلى ذلك ،يتم التسجيل اإلنترنتي من خالل نظام
التسجيل في االجتماعات ).(ERS
توضع لوحة باسم كل عضو في المجلس التنفيذي ،بغض
النظر عن حجم الوفد.
يُحدد عدد المشاركين الحاضرين في االجتماعات في آن واحد
بالقدرة االستيعابية للقاعة  .Obasiوإذا تبين أن قاعة االجتماع
غير كافية الستيعاب جميع أعضاء المجلس التنفيذي،
ومناوبيهم ،ومستشاريهم ،والرؤساء المدعوين ،والرؤساء،
والخبراء ،والمراقبين ،وموظفي األمانة ،تتخذ األمانة
الترتيبات للبت الفيديوي في قاعة أخرى.

 1الالئحة العامة ،الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم .)15
 2النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،طبعة ( 2020مطبوع المنظمة رقم .)1256

المرجع
المادة،124 1
القاعدة2.3 2
القرار

40

)(Cg-XVI

القاعدة

3.5

الدورة اإلنترنتية
مطابق .ستقرر األمانة اتفاقية محددة للتسمية لتيسير االستبانة
اإلنترنتية لهوية أعضاء المجلس التنفيذي والمشاركين المرافقين
لهم .وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء المجلس التنفيذي يشاركون
بصفتهم الشخصية ال كممثلين ألعضاء بعينهم.
فيما يلي أعضاء المجلس التنفيذي والمرافقون لهم:
رئيس المنظمة ) (WMOونواب الرئيس:
رئيس المنظمة ) :(WMOالرئيس /المنظمة )(WMO
•
• نواب رئيس المنظمة ):(WMO
النائب األول للرئيس /المنظمة )(WMO؛ النائب الثاني
للرئيس /المنظمة )(WMO؛ النائب الثالث للرئيس/
المنظمة )(WMO
أعضاء المجلس التنفيذي:
• عضو المجلس التنفيذي :عضو المجلس التنفيذي /اللقب
• المناوب /المستشار:
لقب عضو المجلس التنفيذي /المناوب أو المستشار/
اللقب
رؤساء االتحادات اإلقليمية:
• الرئيس /االتحاد اإلقليمي األول (الثاني ،... ،السادس)
للرؤساء
قد يقيد عدد المشاركين الموصولين باالجتماع الفيديوي ،في
آن واحد مع أعضاء المجلس التنفيذي ،تبعا ً لقدرة النظام

التقرير النهائي الموجز للدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
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اإلجراء

الدورة المادية

المرجع

الدورة اإلنترنتية
المختار لالجتماع الفيديوي .ويحدد الموظف المسؤول عن
المؤتمرات (مدير النظام) العدد األمثل للوصالت وقدرة
النظام.

النصاب القانوني

تأكيد حضور أعضاء المجلس التنفيذي ،أو مناوبيهم المعينين
حسب األصول ،في القاعة من خالل بطاقات الحضور.
ويجري التحقق من النصاب القانوني المحدد بثلثي أعضاء
المجلس التنفيذي في بداية الدورة ،ويؤ َّكد في كل جلسة عامة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة ما وفقا ً للمادة  17من
االتفاقية ،تحال القرارات المعتمدة بأغلبية ثلثي األعضاء
الحاضرين ،بالمراسلة إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
وال يعتبر أي قرار من هذا النوع قراراً للمجلس التنفيذي إال
إذا وافق عليه ثلثا األصوات المؤيدة والمعارضة المدلى بها
خالل ستين يوما ً من إرساله إلى األعضاء ،شريطة مشاركة
أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي في التصويت.

المادة 17 3من
االتفاقية
القاعدة 2.4
المادة  129من
الالئحة العامة

يؤكد الحضور اإلنترنتي استناداً إلى الوصالت النشطة .ويتم
التحقق من النصاب القانوني المتمثل في ثلثي أعضاء المجلس
التنفيذي ( 25في حالة الدورة الرابعة والسبعين للمجلس
التنفيذي) في بداية الدورة ،ويؤ َّكد في كل جلسة عامة.
إذا تعذر اكتمال النصاب القانوني ،مثالً بسبب مشاكل في إمكانية
االتصال اإلنترنتي ،يمكن:
’ ‘1تعليق االجتماع حتى يتم إعادة االتصال ،شريطة أن
يكون هذا خالل ساعات العمل المتفق عليها للدورة،
’ ‘2تأجيل االجتماع إلى يوم العمل التالي،
’ ‘3استمرار االجتماع مع األعضاء الحاضرين واعتماد
القرار الحقا ً عن طريق المراسلة.

المداخالت وتقديم
التعليقات الخطية

يُطلب أخذ الكلمة برفع اللوحة التي عليها االسم.
يقدم أعضاء المجلس التنفيذي (أو مناوبوهم /مستشاروهم نيابة
عنهم) مداخالتهم أوالً ،ويليهم المراقبون .وتقتصر عادة مدة
كل بيان على ثالث دقائق.
تقدم التعليقات الخطية على الوثائق بعد المداخلة على العنوان
اإللكتروني.plenary@wmo.int :

المادة  124من
الالئحة العامة

لإلعراب عن الرغبة في أخذ الكلمة ،انقر على
(رفع اليد) في قسم ”( “Reactionsردود الفعل) الموجود في
شريط القائمة في الجزء السفلي من الشاشة للمنصة .Zoom
تُتاح معلومات إضافية حول نظام التداول بالفيديو من خالل
الموقع الشبكي للدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
).(EC-74
تعطى الكلمة ألعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبيهم .وإذا رغب
المشاركون اآلخرون المرافقون لعضو المجلس التنفيذي في
الكالم ،ينبغي للعضو /المناوب في المجلس التنفيذي أن يأخذ
الكلمة أوالً ثم ينقلها إلى مستشاره للمداخلة .ويرجى من

 3اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم .)15
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اإلجراء

الدورة المادية

المرجع
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الدورة اإلنترنتية
المنظمات الشريكة (المراقبين) أن يكون لها متحدث رسمي
واحد.
نظراً إلى محدودية الوقت في الدورات اإلنترنتية ،وتحقيقا ً
للكفاءة في المناقشات خالل االجتماع ،نشجع أعضاء المجلس
التنفيذي على تقديم تعليقاتهم على الوثائق على البريد
اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون
ذلك قبل أسبوع من افتتاح الدورة.

تسجيل الجلسات

تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض المادة ( 95ج) من
الالئحة العامة
السجالت.

مطابق

تسيير األعمال خالل
الجلسات (نقاط النظام
واالقتراحات
والتعديالت)

المادة  79من
يجوز ألي عضو في المجلس التنفيذي إثارة نقطة نظام من
القاعة عن طريق إجراء محدد .ويتعامل الرئيس على الفور مع الالئحة العامة
نقطة النظام وفقا ً للوائح.

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

اتخاذ القرارات

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

المادة ( 16أ) من
االتفاقية

تعيين أعضاء بالنيابة
في المجلس التنفيذي

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

القاعدة

التصويت في جلسة
مغلقة

غير مطلوب في دورات المجلس التنفيذي القصيرة التي تعقب
المؤتمر.

6.1

مطابق

مطابق

مطابق
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اإلجراء

الدورة المادية

المرجع

اللغات

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

المادة  97من
الالئحة العامة

تحديد هوية المراقبين
وممثلي األعضاء

ينبغي تسجيل ممثلي المراقبين (المنظمات الدولية المدعوة)
والدول غير األعضاء وممثلي األعضاء (الذين يعينهم رسميا ً
الممثلون الدائمون أو البعثات الدائمة في جنيف) ،من خالل
نظام التسجيل في االجتماعات ) .(ERSوتشير شارة المراقب
إلى المنظمة التي ينتمي إليها .وتشير شارة ممثل العضو إلى
الدولة أو اإلقليم العضو.
وتخصص صفوف في قاعات االجتماعات توضع عليها لوحة
االسم مكتوب عليها "( "Representatives of Membersممثلو
األعضاء) ،إن أمكن .وإذا تبين أن قاعات االجتماعات غير
كافية الستيعاب ممثلي األعضاء ،فضالً عن المشاركين
الرسميين والمراقبين وأعضاء األمانة ،تتخذ األمانة الترتيبات
لبث جلسات المجلس التنفيذي في قاعة أخرى عن طريق
الفيديو ،شريطة أن يكون االجتماع معقوداً في مقر المنظمة
) (WMOفي جنيف.
وال يحق لممثلي األعضاء أخذ الكلمة.

القرار

تحديد هوية رئيسي
اللجنتين الفنيتين،
والرؤساء ،والخبراء
المدعوين اآلخرين

تحدد صفة رئيسي اللجنتين الفنيتين ورؤساء الهيئات ذات
الصلة المدعوين لحضور دورة المجلس التنفيذي ،على
شاراتهم ولوحات األسماء .أما الخبراء المدعوون اآلخرون
والمستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون ،فال تحدد هويتهم إال
على شاراتهم.

40

)(Cg-XVI

القاعدة

)(3.5

الدورة اإلنترنتية
مطابق .بوسع المشاركين اختيار اللغة المنشودة من القائمة
اإلنترنتية.
تحدد األمانة أسلوب تسمية معينا ً لتيسير االستبانة اإلنترنتية
لهوية المراقبين وممثلي األعضاء ،مثل:
أعضاء المنظمة ) :(wmoاسم العضو /اللقب
●
ممثلو المنظمات الدولية /البلدان غير األعضاء
اسم المنظمة /اللقب
•
اسم البلد غير العضو /اللقب
•
وقد يُقيد عدد المشاركين الموصولين باالجتماع الفيديوي ،في آن
واحد مع أعضاء المجلس التنفيذي ،تبعا ً لقدرة النظام المختار
لالجتماع الفيديوي.
ولن يتمكن ممثلو األعضاء من أخذ الكلمة.

سيُحدد أسلوب تسمية معين ،من قبيل:
رئيسا اللجنتين الفنيتين:
•
رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
) ،(INFCOMورئيس لجنة خدمات وتطبيقات الطقس
والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
)(SERCOM
•

رئيس الهيئة باالسم المختصر (رئيس فريق التنسيق
الهيدرولوجي ))(C/HCP
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الدورة اإلنترنتية
المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون :المستشار
•
الهيدرولوجي لالتحاد اإلقليمي األول (الثاني،...،
السادس)
الخبراء المدعوون :الخبير /اللقب
•
نواب رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين:
نواب رؤساء االتحادات اإلقليمية :نائب رئيس االتحاد
•
اإلقليمي (األول ،الثاني )...
نواب رئيسي اللجنتين الفنيتين:
•
نائب رئيس اللجنة  /INFCOMاللقب،
•
نائب رئيس اللجنة  /SERCOMاللقب
أمانة المنظمة ):(WMO
األمانة /اللقب
•
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المقرر

(EC-74) 2

مواجهة التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد 19-والتخفيف من آثارها
إن المجلس التنفيذي،
إذ يأخذ علما بما يلي:
)(1

)(2

خالل الفترة من حزيران /يونيو إلى أيلول /سبتمبر  ،2021تواصل تأثير جائحة كوفيد 19-على تنفيذ
الخطة التشغيلية لعام  ،2021وإن كان بدرجة أقل من األشهر السابقة بسبب التعديالت المدخلة وتدابير
التخفيف المتخذة؛
خالل  1( 2021كانون الثاني /يناير  13 -أيلول /سبتمبر) ،عُقد  246اجتماعا ً عن طريق التداول بالفيديو،
شارك فيها مزيد من المشاركين مقارنة باالجتماعات الحضورية؛

)(3

خالل  1( 2021كانون الثاني /يناير  13 -أيلول /سبتمبر) ،زاد استخدام الترجمة الفورية في االجتماعات
بنسبة  338في المائة مقارنة بعام ( 2020من  16إلى  70اجتماعاً) ،وبنسبة  600في المائة مقارنة بعام
( 2019من  10اجتماعات إلى  70اجتماعاً) ،باستخدام ما يصل إلى ست لغات رسمية ،مما م َّكن من
تحسين المشاركة من جميع المناطق؛

)(4

أدت األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19-إلى زيادة اعتماد دوائر المنظمة ) (WMOعلى االتصال
اإلنترنتي والبنية التحتية التكنولوجية المالئمة ،كما أفضت إلى تعرضها للتهديدات السيبرانية ،التي تتطلب
حلوالً تكنولوجية تكون في متناول جميع األعضاء وآمنة؛

)(5

انخفضت انبعاثات المنظمة ) (WMOالناجمة عن الحركة الجوية لثاني أكسيد الكربون ،والتي كانت تمثل
على الدوام زهاء ثالثة أرباع البصمة الكربونية السنوية للمنظمة ) ،(WMOبنحو  90في المائة من عام
 2019إلى عام  2020بسبب حظر السفر الذي فرضته جائحة كوفيد ،19-مما أدى إلى انخفاض كبير في
البصمة الكربونية للمنظمة لعام 2020؛

)(6

كما ورد في وثيقة المعلومات  ،Cg-Ext(2021)/INF. 4.3فإن جائحة كوفيد 19-قد أثرت على تشغيل وصيانة
النظم لدى األعضاء بدرجات مختلفة ،مما أدى في بعض األحيان إلى إعطاء األولوية لتقديم الخدمات؛

يقرر ما يلي بالنظر إلى استمرار الشكوك بشأن تطور جائحة كوفيد 19-وآثارها:
)(1

اتباع نهج مرن إزاء االجتماعات ،بما في ذلك االجتماعات الحضورية والمختلطة واالفتراضية ،بهدف
زيادة مشاركة المندوبين والخبراء إلى أقصى حد ،واحتواء البصمة الكربونية للمنظمة )(WMO؛

)(2

اعتماد الجدول الزمني المعدل الجتماعات عام  ،2022الوارد في مرفق هذا المقرر ،بغية ضمان تتابع
اتخاذ القرارات وتجنب تداخل االجتماعات؛

)(3

النظر في التقدم المحرز في تطبيق أوجه الكفاءة المكتسبة ،وفي الخطط المعدة لهذا الغرض ،لدعم تنفيذ
الخطة االستراتيجية والميزانية في سياق وثائق الميزانية التي ستقدم إلى الدورة الخامسة والسبعين
للمجلس التنفيذي )(EC-75؛

يطلب من األمين العام:
)(1

إدخال تعديالت على الخطة التشغيلية لعام  2022بهدف التخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-مع
ضمان تحقيق تقدم ،قدر اإلمكان ،في األهداف االستراتيجية ،وتقديم الخطة التشغيلية إلى الدورة الخامسة
والسبعين )(EC-75؛
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)(2

تقديم تقرير إلى الدورة الخامسة والسبعين ) ،(EC-75وتقييم لفعالية التدابير المنفذة للتخفيف من آثار جائحة
كوفيد 19-على عمل المنظمة )(WMO؛

)(3

ضمان ن شر المطبوعات اإللزامية للمنظمة ) ،(WMOوالمحددة في القرار  – (Cg-18) 81سياسة
المنظمة ) (WMOبشأن المطبوعات اإللزامية والتوزيع في الفترة المالية الثامنة عشرة ،بجميع اللغات
الرسمية للمنظمة؛

)(4

تقصي جدوى إنشاء مراكز لعقد المؤتمرات عبر الفيديو في المكاتب اإلقليمية وغيرها من مواقع األمم
المتحدة ذات الصلة (اللجان االقتصادية اإلقليمية) لدعم مشاركة المندوبين والخبراء في االجتماعات
االفتراضية والمختلطة ،وإبالغ الدورة الخامسة والسبعين ) (EC-75بذلك؛

يدعو األعضاء إلى الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بآثار جائحة كوفيد 19-على مجتمع المنظمة ) ،(WMOوإجراءات
التخفيف المنصوص عليها في وثيقة المعلومات  Cg-Ext(2021)/INF. 4.3وفي االستقصاء الذي أجرته المنظمة
) (WMOلألعضاء بعنوان تقرير اآلثار األولية ،الموزع على األعضاء ) ،(00946/2021/S/DPSلدعم استمرارية
األعمال خالل الجائحة تحسبا ً إلعداد سياسة /استراتيجية وخطة أكثر تطورا ً الستمرارية األعمال ،حسبما يطلب
القرار  – (Cg-Ext(2021)) 10نحو تصدي المنظمة ) (WMOبشكل منظم لألزمات العالمية ،ليستعرضهما المجلس
التنفيذي لعرضهما على المؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-19في عام .2023
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:

المقرر  - (EC-73) 5تأثيرات جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19وتصدي المنظمة ) (WMOلها

مرفق المقرر

(EC-74) 2

الجدول المؤقت الجتماعات الهيئات التأسيسية ومجلس البحوث والهيئات الفرعية التابعة
للمجلس التنفيذي في عام 2022
كانون الثاني /يناير

 26-24كانون الثاني /يناير:

شباط /فبراير

CDP :18-14
HCP :24-21

آذار /مارس

( 25-21يؤكد فيما بعد):

نيسان /أبريل

( CDPيؤكد فيما بعد)
PHORS :8-6
TCC :27-25
PAC :29-28

أيار /مايو

AOC

حزيران /يونيو

SAP
FINAC :17-16

RB

TCC
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EC-75 :24-20

تموز /يوليو
آب /أغسطس
أيلول /سبتمبر
تشرين األول /أكتوبر

SERCOM-2 :21-17

تشرين الثاني /نوفمبر

INFCOM-2
AOC

كانون األول /ديسمبر
 – AOCلجنة المراجعة والرقابة – CCP ،فريق التنسيق المناخي – CDP ،فريق تطوير القدرات – FINAC ،اللجنة االستشارية للشؤون
المالية – HCP ،فريق التنسيق الهيدرولوجي – INFCOM ،لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات – JCB ،المجلس التعاوني المشترك
بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) – PAC ،(IOCاللجنة االستشارية للسياسات – PHORS ،فريق الخبراء
المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية  – RB ،مجلس البحوث – SAP ،الفريق االستشاري
العلمي – SERCOM ،لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة – TCC ،لجنة التنسيق الفني

المقرر

(EC-74) 3

خطة عمل اإلدارة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-73) 31البيانات المالية للمنظمة ) (WMOلعام  ،2020الذي طلب فيه المجلس التنفيذي من
األمين العام إعداد خطة عمل مفصلة لإلدارة تتضمن المسؤوليات والحدود الزمنية لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي
الواحدة والعشرين من أجل استعراضها ومناقشتها إبّان الدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي،
يقرر ما يلي:
)(1

)(2
)(3

أن يحيط علما ً بمضمون وثيقة المعلومات ) - EC-74/INF. 3.2(1خطة عمل اإلدارة وحالة تناول توصيات
المراجع الخارجي؛
أن يحيط علما ً بحالة تنفيذ توصيات المراجع الخارجي على النحو المبيَّن في وثيقة المعلومات )EC-74/INF. 3.2(1؛
أن يطلب من األمين العام إضافة أي توصيات مقبلة تصدر عن المراجع الخارجي في خطة عمل اإلدارة ،وتحديد
أولويات العمل بالتشاور مع المراجع الخارجي ولجنة المراجعة والرقابة ،وموافاة المجلس التنفيذي سنويا ً
بخطة عمل اإلدارة مع البيانات المالية السنوية.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار

(EC-73) 31

وثيقة المعلومات

)EC-74/INF. 3.2(1
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(EC-74) 4

االستجابة لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة الواردة في التقريرين  JIU/REP/2020/1و،JIU/REP/2021/1
ومسار العمل
إن المجلس التنفيذي،
وقد درس وثيقة المعلومات )،EC-74/INF. 3.2(2
يحيط علما بأن اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACوافقت على إجراء كي يش ّكل الرئيس ،عمالً بالمقرر
 النظر في تقارير الهيئات الرقابية ،فريقا ً عامالً يباشر أعماله بحلول نهاية شهر كانون الثاني /يناير  2022ويُعنىبوضع إطار للتغييرات التشريعية الالزمة لتلبية متطلبات التوصية  7لوحدة التفتيش المشتركة )(JIU/REP/2020/1؛

(EC-73) 17

يطلب من اللجنة ) (PACأن تنظر في االقتراح النهائي للفريق العامل؛ وأن تق ّدم توصياتها إلى المجلس التنفيذي إبّان
دورته الخامسة والسبعين كي ينظر فيها ويق ّدم ما يتالءم من التوصيات بشأنها إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبّان
دورته التاسعة عشرة؛
وقد درس وثيقة المعلومات )،EC-74/INF. 3.2(3
يحيط علما بإنشاء فريق االستعراض المشترك إلجراء استعراض هيكلي وإجرائي لتحسين إعادة الهيكلة العامة لألمانة
وتعديلها ،وفقا ً للتوصية  2لوحدة التفتيش المشتركة )(JIU/REP/2021/1؛
يحيط علما أيضا بالجدول الزمني لوضع االستراتيجية الشاملة للموارد البشرية التي أوصت بها وحدة التفتيش المشتركة
في التوصية (JIU/REP/2021/1) 4؛
وقد درس خطة عمل اإلدارة التفصيلية لالستجابة لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة الواردة في التقرير
 ،JIU/REP/2021/1على النحو المبيَّن في وثيقة المعلومات )،EC-74/INF. 3.2(4
يحيط علما باستجابة اإلدارة وبالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات األخرى (أربع توصيات رسمية واالستجابة للتوصيات
غير الرسمية السبع والعشرين) المنبثقة من استعراض وحدة التفتيش المشتركة للتنظيم واإلدارة في المنظمة )(WMO
)(JIU/REP/2021/1؛
يطلب من لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCأن تستعرض خطة عمل اإلدارة التفصيلية ،والتقدم المحرز في تنفيذ
التوصيات إبّان دوراتها المقبلة ،وأن تق ّدم ما يتالءم من المشورة والتوصيات إلى المجلس التنفيذي إبّان دورته الخامسة
والسبعين؛
يقرر مواصلة استعراض تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتنظيم واإلدارة في المنظمة ) (WMOإبّان دورته الخامسة والسبعين
في ضوء ما تق ّدمه إليه اللجنة ) (AOCمن مشورة.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :المقرر

(EC-73) 17

24

التقرير النهائي الموجز للدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي
المقرر

(EC-74) 5

استعراض عضوية الهيئات التي أنشأها المؤتمر والمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي بشأن التعيينات وحاالت االستبدال والتغيير في عضوية الهيئات التي أنشأها المؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي:

مجلس البحوث
بناء على توصية رئيس مجلس البحوث:
تعيين البروفيسورة ( Amanda Lynchأستراليا /الواليات المتحدة األمريكية) ،العلوم البيئية واالجتماعية ،والدكتور
( Ilias Pechlivanidisاليونان) ،الهيدرولوجيا ،عضوين جديدين لمدة أربع سنوات تماشيا ً مع اختصاصات مجلس
البحوث .وتوقف عضوية البروفيسورة  Lynchفي الفريق االستشاري العلمي.
تمديد فترة تعيين الدكتورة  ،Veronique Bouchetممثلة المركز العالمي لألرصاد الجوية ) (WMCورئيسة فرقة العمل
التابعة لمجلس البحوث والمعنية بالذكاء االصطناعي حتى  31آذار /مارس .2022

لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

البروفيسورة ( P. Endersbyالرئيسة) ،والبروفيسورة  D. Karnawatiوالدكتور  K. Takahashiوالدكتور
(محل الدكتور .)A. Martis

فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالتوصية  7الواردة في التقرير

M. Mohapatra

JIU/REP/2020/1

السيد  ،M. Lacerdaوالدكتور  ،F. Teshomeوالدكتور  ،L. Uccelliniوالسيدة  ،C-L. Wongوالدكتور
ومنصب شاغر يقرر الرئيس من يشغله بالتشاور مع أعضاء المجلس التنفيذي المنتمين إلى االتحاد اإلقليمي السادس.
G. Zhuang

فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بتقييم اإلصالح
رئيس المنظمة (رئيس فرقة العمل) ،والدكتور  ،A. Aramugeوالدكتور  ،A. Johnsonوالسيد ،N. Hasegawa
والدكتورة  ،A. Laingوالسيدة  ،V. Schwarzوالدكتور  ،K. Takahashiوالدكتور .G. Zhuang

المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة

)(IOC

عمالً بالقرار  - (Cg-18) 9المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ،عيَّن رئيس المنظمة )( (WMOوثيقة المعلومات  )EC-72/INF. 2.1نائبه الثاني ،الدكتور ،A. Martis
رئيسا ً مشاركا ً من المنظمة ) (WMOيخلف الرئيس المشارك المؤقت ،الدكتور  ،L. Uccelliniبعد اختتام الدورة االستثنائية
للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية.
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