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اﻟﺴﯿﺎق
تﻀﻊ الﺨﻄة االﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿة للﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
 2019-2016الﺘﻮجهات واﻷولﻮيات لﻜﻲ تﺴﺘﺮﺷﺪ بها الﻤﻨﻈﻤة
العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ﻓﻲ تﻨﻔﯿﺬ ﻧﺸاﻃاتها ،لﺘﻤﻜﯿﻦ جﻤﯿﻊ
اﻷﻋﻀاﺀ مﻦ تﺤﺴﯿﻦ معلﻮماتهﻢ وﻧﻮاتﺠهﻢ وﺧﺪماتهﻢ .وتﺘﺤﺴﺐ
الﺨﻄة االﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿة لﺘﺰايﺪ الﻄلﺐ ﻋلى الﺨﺪمات ذات الﺠﻮدة
العالﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻄﻘﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ ،مﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ
ﻗﺪرة الﻤﺠﺘﻤعات ﻋلى الﻤﻘاومة ،واﻹﺳهام ﻓﻲ الﻨﻤﻮ االﻗﺘﺼادي
وﺣﻤاية اﻷرواح والﻤﻤﺘلﻜات مﻦ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة الﻤﺘﺼلة
بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ .والهﺪف ھﻮ تﻘﺪيﻢ ﺧﺪمات ذات جﻮدة
ﻋالﯿة للﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ مﻼﺋﻤة الﺣﺘﯿاجاتهﻢ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ •
والهﯿﺪرولﻮجﯿا وﻏﯿﺮ ذلﻚ مﻦ الﺨﺪمات الﺒﯿﺌﯿة لﺘﻤﻜﯿﻨهﻢ مﻦ الﺘﺼﺪي
للﺘﺤﺪيات الﻤﺘﻄﻮرة بﺸﻜﻞ ﺳﺮيﻊ والﻤﺮتﺒﻄة بﺘﻘلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتﻐﯿﺮه.

ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷوﺿﺎع ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
بﺮامﺞ الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOالﺘﻲ تﺴلﻢ بﺘﺰايﺪ الﻤﺨاﻃﺮ االجﺘﻤاﻋﯿة -
االﻗﺘﺼادية والﺒﯿﺌﯿة والﻤﻨاﻓﻊ الﺘﻲ تﺠلﺒها ﺧﺪمات اﻷرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،تُﺼﻤﻢ وتُﻨﻔﺬ لﺘﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرات جﻤﯿﻊ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsمﻦ أجﻞ الﻮﻓاﺀ بﻮالياتها
وإﻓادة ﺣﻜﻮماتها ومﺆﺳﺴاتها ومﻮاﻃﻨﯿها ،واﻹﺳهام ﻓﻲ تﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄة
الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام  2030واتﻔاق باريﺲ وإﻃار ِﺳﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ
مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث  ،2030-2015والﻮﻓاﺀ باالﺣﺘﯿاجات الﻤﺠﺘﻤعﯿة
العالﻤﯿة الﻮاﺳعة الﻨﻄاق الﺘالﯿة:
•

تﺤﺴﯿﻦ ﺣﻤاية اﻷرواح والﻤﻤﺘلﻜات للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ آﺛار ﻇﻮاھﺮ الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ
وﻏﯿﺮھا مﻦ الﻈﻮاھﺮ الﺒﯿﺌﯿة الﺨﻄﯿﺮة وتلﺒﯿة الﺤاجة إلى
تﺤﺴﯿﻦ ﺳﻼمة الﻨﻘﻞ بﺮاً وبﺤﺮاً وجﻮاً؛

•

اﺳﺘﺌﺼال الﻔﻘﺮ ،وﺿﻤان اﺳﺘﺪامة ﺳﺒﻞ العﯿﺶ وﻗﺪرتها ﻋلى
مﻮاجهة الﻤﺼاﻋﺐ ،وتﺤﻘﯿﻖ اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،والﺤﺼﻮل

ﻋلى الﻤاﺀ والﻄاﻗة ،وتﻮﻓﯿﺮ ﺣﯿاة صﺤﯿة ،وتﺤﻘﯿﻖ الﻤﺴاواة
بﯿﻦ الﺠﻨﺴﯿﻦ ،وتﺤﻘﯿﻖ الﻨﻤﻮ االﻗﺘﺼادي ومﻜاﻓﺤة آﺛار تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ تﻮﻓﯿﺮ الﺨﺪمات ﻓﻲ مﺠاالت الﻄﻘﺲ
والﻤﻨاخ والهﯿﺪرولﻮجﯿا وما يﺘﺼﻞ بﺬلﻚ مﻦ ﺧﺪمات بﯿﺌﯿة
لﺪﻋﻢ إدارة مﺨاﻃﺮ الﻤﻨاخ ،والﻘﺪرة ﻋلى الﻤﻘاومة ﻓﯿﻤا
يﺘﺼﻞ بالﻤﻨاخ ،واالﻗﺘﺼاد اﻷﺧﻀﺮ ،والﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث ،واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺰراﻋة ،وتﺤﺴﯿﻦ صﺤة
الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ والﺮﻓاه االجﺘﻤاﻋﻲ ،وإدارة الﻤﯿاه ،واللﺠﻮﺀ إلى
مﻮارد الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﻄاﻗة الﻤاﺋﯿة ،والﺸﻤﺴﯿة
وﻃاﻗة الﺮياح؛
االﺳﺘﺨﺪام الﻤﺴﺘﺪام للﻤﻮارد الﻄﺒﯿعﯿة وتﺤﺴﯿﻦ الﺠﻮدة
الﺒﯿﺌﯿة مﻦ ﺧﻼل تﺼﻤﯿﻢ ﺧﺪمات ﺧاصة بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ
والهﯿﺪرولﻮجﯿا وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ ﺧﺪمات بﯿﺌﯿة ﻹدارة
مﻮارد الﻐﻼف الﺠﻮي والﻤﻮارد اﻷرﺿﯿة والﻤاﺋﯿة ﻓﻲ
جﻤﯿﻊ الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة ،وتﻄﻮيﺮ وإدارة الﻤﻮارد الﻄﺒﯿعﯿة
اﻷﺧﺮى.

دور اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺎ
يﻮﺿﺢ الﺸﻜﻞ  1أدﻧاه دور الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻓﻲ تلﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات الﻤﺠﺘﻤعﯿة العالﻤﯿة .والﻤﺮاﻓﻖ
الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻗاﺋﻤة ﻋلى مﺆﺳﺴة
لعﻤلﯿات الﺮصﺪ والﺒﯿاﻧات الﺘﻲ تﺴﺘﺨﺪم ،إلى جاﻧﺐ أﻧﺸﻄة الﺒﺤﺚ،
لﺘﻘﺪيﻢ معلﻮمات وﺧﺪمات ﻗﯿّﻤة وﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﻤﻨاﺳﺐ ومﻦ ﻧﻮﻋﯿة
جﯿﺪة .ويﻤﻜﻦ أن تﺆﺛﺮ ھﺬه الﻤعلﻮمات والﺨﺪمات بﺸﻜﻞ إيﺠابﻲ
ﻓﻲ الﻘﺮارات الﺤاﺳﻤة لﻤﻦ ھﻢ ﺳﺮيعﻮا الﺘﺄﺛﺮ بﻈﻮاھﺮ الﻄﻘﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮﻓة ،وﻛﺬلﻚ ﻓﻲ مﺴاﻋﺪة صاﻧعﻲ الﻘﺮارات
ﻋلى تلﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات الﻤﺠﺘﻤعﯿة .وھﺬه الﺨﺪمات تﺴاﻋﺪ أيﻀاً ﻓﻲ
ّ
وتﻤﻜﻦ مﻦ تﺤﻘﯿﻖ ﻧﻮاتﺞ آمﻨة وﻓعالة ﻓﻲ الﻨﻘﻞ
تﺤﺴﯿﻦ جﻮدة الﺒﯿﺌة،
وﻓﻲ دﻋﻢ الﻨﺘاﺋﺞ الﺼﺤﯿة اﻹيﺠابﯿة مﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺬارات باﻵﺛار
الﺼﺤﯿة الﻤﺘﺮتﺒة ﻋلى تﺮدي جﻮدة الهﻮاﺀ أو تﻔﺸﻲ اﻷمﺮاض

اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻛوارث
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧﻘل ﺟواً
وﺑﺣراً وﺑراً
وﺗﺷﻐﯾﻠﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺻﻣود ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ
ﺗﻘﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎخ وﺗﻐﯾره
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗدام
ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي

اﻟﻧواﺗﺞ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟطﻘس
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ
وإدارة اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻟﻣدﺧﻼت

اﻟﻣﺣرﻛﺎت

اﻟﺑﺣوث
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
واﻟﻧﻣذﺟﺔ
واﻟﺗﻧﺑؤ

اﻟرﺻدات
وﺗﺑﺎدل
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣوث
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،إدارة اﻟﺟودة ،إدارة اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،اﻟﻛﻔﺎءة ،اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات
ﻋواﻣل اﻟﺗﻣﻛﯾن
اﻟﺷراﻛﺎت

الﺸﻜﻞ  :1ﻋﺮض تﺨﻄﯿﻄﻲ للعﻤلﯿات الﺘﻲ يﺸﻤلها تﻘﺪيﻢ ﺧﺪمات ﻓعالة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والهﯿﺪرولﻮجﯿا والﺨﺪمات الﻼزمة
لﺘﺤﻘﯿﻘها ذات الﺼلة بﻮالية الﻤﻨﻈﻤة )(WMO
الﻤﺤﻤﻮلة بالﻨﻮاﻗﻞ .وتﺆدي الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOدوراً أﺳاﺳﯿاً ﻓﻲ تﻨﺴﯿﻖ
بﯿاﻧات اﻷرصاد الﺠﻮية العالﻤﯿة وﻓﻲ تﺤﺪيﺪ معايﯿﺮ الﺠﻮدة لﺘﻘﺪيﻢ
الﺨﺪمات الﺨاصة بالﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
) .(NMHSsوﻓعالﯿة ھﺬه الﻤﺮاﻓﻖ ) (NMHSsوﻛﻔاﺀتها تﺘعﺰز مﻦ
ﺧﻼل تﺤﺴﯿﻦ االﺳﺘﺨﺪام الﻤﺘﺒادل للﺒﯿاﻧات وﻧﻈﻢ إدارة الﺠﻮدة ،بﻤا
ّ
يﻤﻜﻨها مﻦ تﺤﺴﯿﻦ وﻓاﺋها بﻮاليﺘها وإﺛﺒات أھﻤﯿﺘها وإبﺮاز مﻜاﻧﺘها
للﺤﻜﻮمات الﻮﻃﻨﯿة وﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤات اﻷﺧﺮى صاﺣﺒة الﻤﺼلﺤة.
ومﻦ الﻤﺮجﺢ أن تﺴﺘﻤﺮ ﻇﻮاھﺮ الﻄﻘﺲ ﺷﺪيﺪة الﺘﺄﺛﯿﺮ وﻇﻮاھﺮ
الﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮﻓة ،وأن يﺰداد تﻮاتﺮھا وﺣﺪتها بﺴﺒﺐ تﻘلﺒﯿة الﻤﻨاخ
وتﻐﯿﺮه ،وﺳﯿﻜﻮن لها آﺛار ﻛﺒﯿﺮة ﻋلى الﻤﺠﺘﻤﻊ واالﻗﺘﺼاد والﺒﯿﺌة.
والﺘﻜالﯿﻒ الﺸﺨﺼﯿة واالجﺘﻤاﻋﯿة لهﺬه الﺨﺴاﺋﺮ ھاﺋلة؛ واﻵﺛار

الﻤالﯿة وﺣﺪھا ﺿﺨﻤة – وﻗﺪ تﺮاوﺣﺖ الﺨﺴاﺋﺮ الﻤﺆمﻦ ﻋلﯿها
ﺿﺪ الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة ما بﯿﻦ ﻋﺸﺮة ملﯿارات و 50ملﯿاراً مﻦ
الﺪوالرات ﻓﻲ الﺴﻨة دولﯿاً ﻋلى مﺪى العﻘﺪ الﻤاﺿﻲ )الﺸﻜﻞ
 .(2واﻹﻧﺬارات الﻤﺒﻜﺮة بﻈﻮاھﺮ الﻄﻘﺲ ،والﻄﻘﺲ الﺒﺤﺮي،
والﻤﻨاخ والﻈﻮاھﺮ الهﯿﺪرولﻮجﯿة ﺷﺪيﺪة الﺘﺄﺛﯿﺮ يﻤﻜﻦ أن تﺴاھﻢ
ﻓﻲ تﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿات اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،وﻗﺪرة الﻤﺠﺘﻤعات
الﻤﺤلﯿة ﻋلى الﻤﻘاومة ،وإدارة الﻤﻮارد الﻤاﺋﯿة ،وﺳﻼمة اﻷرواح
وﺣﻤاية الﻤﻤﺘلﻜات ،ويﻤﻜﻦ أن تﺤﺪ مﻦ اﻵﺛار الﻤﺪمﺮة لهﺬه
الﻈﻮاھﺮ  .واالﺳﺘﺜﻤارات الﺮامﯿة إلى تعﺰيﺰ ھﯿاﻛﻞ مﺮاﻗﺒة
وتﺤﺴﯿﻦ جﻮدة الﺘﻨﺒﺆات بﺄﺣﻮال الﻄﻘﺲ والﻄﻘﺲ الﺒﺤﺮي والﻤﻨاخ
والهﯿﺪرولﻮجﯿا يﻤﻜﻦ أن تﺆدي إلى الﻮﻗاية مﻦ الﻜﻮارث وإلى

الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلﻘة بالﻄﻘﺲ ،والﻄﻘﺲ الﺒﺤﺮي ،والﻤﻨاخ ،والﻤﯿاه ال يﺘعﯿﻦ بالﻀﺮورة أن تﺼﺒﺢ ﻛﻮارث ﻃﺒﯿعﯿة )مﺼﺪر
(S.Piyaset / Adobe Stock, UN Photo / Logan Abassi
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الﺸﻜﻞ  :2إجﻤالﻲ الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية العالﻤﯿة ﺣﺴﺐ العﻘﺪ وﻧﻮع الﺨﻄﺮ بﺒﻼيﯿﻦ دوالرات الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وﻓﻘاً ﻷﺳعار ،2012
أﺛﻨاﺀ الﻔﺘﺮة ) 2014-1965الﻤﺼﺪر :الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOومﺮﻛﺰ الﺒﺤﻮث بﺸﺄن الﻘﺮارات الﺒﯿﺌﯿة )(2015 ،(CRED
ا

الﺘﺨﻄﯿﻂ االجﺘﻤاﻋﻲ – االﻗﺘﺼادي بﺸﻜﻞ ﻓعال ،باﻹﺿاﻓة إلى لﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة الﺒالﻎ ﻋﺪدھﻢ  191ﻋﻀﻮاً .واﻷولﻮيات
االﺳﺘﺜﻤارات الﻔعالة ﻓﻲ الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة الﺮﺋﯿﺴﯿة الﺘالﯿة ﺳﺘﺤﻈى بﺘﺸﺪيﺪ إﺿاﻓﻲ ﻓﻲ بﺮامﺞ الﻤﻨﻈﻤة )(WMO
وﻃاﻗة الﺮياح والﻄاﻗة الﻤاﺋﯿة.
والﻤﯿﺰاﻧﯿة الﻘاﺋﻤة ﻋلى الﻨﺘاﺋﺞ للﻔﺘﺮة :2019-2016

دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ

) أ(

)(WMO

تﻮﻓﺮ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻘﯿادة والﺨﺒﺮة العالﻤﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ الﺘعاون الﺪولﻲ
ﻓﻲ تﻮﻓﯿﺮ أﻋﻀاﺋها واﺳﺘﺨﺪامهﻢ لﺨﺪمات ذات ﻧﻮﻋﯿة ﻋالﯿة ويُعﺘﺪ
بها ﻓﻲ مﺠاالت الﻤﻨاخ والﻄﻘﺲ والهﯿﺪرولﻮجﯿا وما يﺘﺼﻞ بﺬلﻚ
مﻦ ﺧﺪمات بﯿﺌﯿة ،مﻦ أجﻞ تﺤﺴﯿﻦ رﻓاه مﺠﺘﻤعات جﻤﯿﻊ اﻷمﻢ.
وھﻲ تﻔعﻞ ذلﻚ مﻦ ﺧﻼل تﻨﺴﯿﻖ الﻤعايﯿﺮ والﻤﻤارﺳات ﻓﯿﻤا بﯿﻦ
أﻋﻀاﺋها ،باالﺳﺘﻨاد إلى الﻘﯿﻢ اﻷﺳاﺳﯿة للﻤهﻨﯿة واالمﺘﯿاز والﻨﺰاھة
والﺤﺴاﺳﯿة الﺜﻘاﻓﯿة وﻋﺪم الﺘﻤﯿﯿﺰ وروح العﻤﻞ الﺠﻤاﻋﻲ ﻓﻲ
الﺨﺒﺮة الﺪولﯿة .وورد وصﻒ مهﻤة الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻓﻲ االتﻔاﻗﯿة
الﺨاصة بها .وھﻲ تﺮﻛﺰ ﻋلى تﯿﺴﯿﺮ الﺘعاون ﻋلى ﻧﻄاق ﻋالﻤﻲ
ﻓﻲ إﻗامة وتﻮﺣﯿﺪ ﻧﻈﻢ لﺠﻤﻊ ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺠﻮي والﺮصﺪات
الهﯿﺪرولﻮجﯿة وﻏﯿﺮھا مﻦ ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة وتﺠهﯿﺰھا
وتﺒادلها ،باﻹﺿاﻓة إلى تعﺰيﺰ الﺒﺤﻮث والﺘﻄﺒﯿﻘات ﻓﻲ ﻗﻄاﻋات
مﺨﺘلﻔة ،مﻦ بﯿﻦ جﻤلة مﺴﺆولﯿات أﺧﺮى.

أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة 2019-2016

)ب( اﻹﻃار العالﻤﻲ للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة ) :(GFCSتﻨﻔﯿﺬ الﺨﺪمات
الﻤﻨاﺧﯿة ﻓﻲ ﺳﯿاق اﻹﻃار العالﻤﻲ للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة
) (GFCSوال ﺳﯿﻤا لﺼالﺢ الﺒلﺪان الﺘﻲ تﻔﺘﻘﺮ لها.
)ج(

الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ ) :(WIGOSتعﺰيﺰ الﻨﻈام
العالﻤﻲ للﺮصﺪ ﻋﺒﺮ الﺘﻨﻔﯿﺬ الﻜامﻞ للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ
للﺮصﺪ ) (WIGOSوﻧﻈام معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة ).(WIS

) د(

ﺧﺪمات اﻷرصاد الﺠﻮية للﻄﯿﺮان :تﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرة الﻤﺮاﻓﻖ
الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsﻋلى
تﻘﺪيﻢ ﺧﺪمات مﺴﺘﺪامة ذات جﻮدة ﻋالﯿة دﻋﻤاً لﺴﻼمة وﻛﻔاﺀة
واﻧﺘﻈام إدارة ﺣﺮﻛة الﻄﯿﺮان ﻋلى ﻧﻄاق العالﻢ مﻊ مﺮاﻋاة
العﻮامﻞ الﺒﯿﺌﯿة ﻋلى الﻨﺤﻮ الﻮاجﺐ.

)ھـ(

الﻤﻨاﻃﻖ الﻘﻄﺒﯿة والﻤﺮتﻔعات الﺠﺒلﯿة  :تﺤﺴﯿﻦ الﺮصﺪ
والﺘﻨﺒﺆ والﺨﺪمات الﺘﺸﻐﯿلﯿة ﻓﻲ مﺠالﻲ اﻷرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﻘﻄﺒﯿة والﻤﺮتﻔعات الﺠﺒلﯿة
وﺧارجها.

)(WMO

تعﻜﺲ أولﻮيات الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOللﻔﺘﺮة  2019-2016الﻤﺪﺧﻼت
مﻦ جﻤﯿﻊ الهﯿﺌات الﺘﺄﺳﯿﺴﯿة للﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوبﺸﻜﻞ ﺧاص
االتﺤادات اﻹﻗلﯿﻤﯿة الﺴﺘة الﺘﻲ تﺠﻤﻊ وجهات الﻨﻈﺮ الﺠﻤاﻋﯿة

الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث :تﺤﺴﯿﻦ دﻗة وﻓعالﯿة الﺘﻨﺒﺆات
الﻘاﺋﻤة ﻋلى اﻷﺛﺮ واﻹﻧﺬارات الﻤﺒﻜﺮة بالﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعﺪدة
ذات اﻷﺛﺮ العالﻲ ﻓﻲ مﺠال اﻷرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
والﻤﺨاﻃﺮ الﺒﯿﺌﯿة ذات الﺼلة مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺪارية إلى
الﻘﻄﺒﯿﻦ ،بﻤا يﺴاھﻢ ﻓﻲ الﺠهﻮد الﺪولﯿة الﻤﺒﺬولة ﻓﻲ مﺠال
الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث وﻓﻲ مﺠالﻲ الﻘﺪرة ﻋلى الﻤﻘاومة
والﻮﻗاية.

) و(
)ز(

تﻄﻮيﺮ الﻘﺪرات :تعﺰيﺰ ﻗﺪرة الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
ﻋلى االﺿﻄﻼع بﻤهﻤﺘها.
الﺤﻮﻛﻤة ﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤة
الﻤﻨﻈﻤة ).(WMO

):(WMO

والﺮصﺪات الهﯿﺪرولﻮجﯿة ،وﻛﺬلﻚ الﺮصﺪات الﺒﯿﺌﯿة
ورصﺪات الﻄﻘﺲ الﻔﻀاﺋﻲ ذات الﺼلة ،باالﻋﺘﻤاد ﻋلى
الﻤعايﯿﺮ العالﻤﯿة الﺘﻲ أرﺳﺘها الﻤﻨﻈﻤة ).(WMO

)(NMHSs

تﺤﺴﯿﻦ ﻓعالﯿة وﻛﻔاﺀة
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الﻨهﻮض بالﺒﺤﺚ الﻤﺤﺪد اﻷھﺪاف :تعﺰيﺰ ﻗﺪرات اﻷﻋﻀاﺀ
ﻋلى الﻤﺴاھﻤة ﻓﻲ الﺒﺤﻮث العالﻤﯿة ﻓﻲ مﺠال تﻄﻮيﺮ ﻋلﻮم
وتﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ وﻋلﻮم الﺒﯿﺌة ذات الﺼلة،
واالﺳﺘﻔادة مﻨها.

للﺘﻮصﻞ إلى تﺤﻘﯿﻖ تﺤﺴﯿﻨات ھامة مﺤﺪدة اﻷھﺪاف لﺘلﺒﯿة -6
االﺣﺘﯿاجات الﻤﺘﺰايﺪة ،ﺳﺘﺮﻛﺰ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOجهﻮدھا ﻋلى
الﻨﺘاﺋﺞ الﻤﺘﻮﻗعة الﺘالﯿة:

تﻄﻮيﺮ تعﺰيﺰ الﻘﺪرات :تعﺰيﺰ ﻗﺪرات الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) ،(NMHSsوال ﺳﯿﻤا
الﺒلﺪان الﻨامﯿة وأﻗﻞ الﺒلﺪان ﻧﻤﻮاً والﺪول الﺠﺰرية الﺼﻐﯿﺮة
الﻨامﯿة ،ﻋلى االﺿﻄﻼع بﻮالياتها.
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تعﺰيﺰ الﺸﺮاﻛات :إﻗامة ﺷﺮاﻛات وأﻧﺸﻄة تعاوﻧﯿة جﺪيﺪة
وتعﺰيﺰھا لﺘﺤﺴﯿﻦ أداﺀ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة ) (NMHSsﻓﻲ
تﻘﺪيﻢ الﺨﺪمات وتﻮﺿﯿﺢ ﻗﯿﻤة مﺴاھﻤات الﻤﻨﻈﻤة )(WMO
داﺧﻞ مﻨﻈﻮمة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،والﻤﻨﻈﻤات اﻹﻗلﯿﻤﯿة ذات
الﺼلة ،واالتﻔاﻗﯿات الﺪولﯿة ،واالﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﻮﻃﻨﯿة.
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تﺤﺴﯿﻦ الﻜﻔاﺀة والﻔعالﯿة :ﺿﻤان الﺴﯿﺮ الﻔعال لعﻤلﯿة صﻨﻊ
الﻘﺮار وﻋﻤﻞ الهﯿﺌات الﺘﺄﺳﯿﺴﯿة واﻹﺷﺮاف ﻋلى الﻤﻨﻈﻤة.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
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تﺤﺴﯿﻦ جﻮدة الﺨﺪمات وتﺤﺴﯿﻦ تﻘﺪيﻤها :تعﺰيﺰ ﻗﺪرات
اﻷﻋﻀاﺀ ﻋلى تﻘﺪيﻢ تﻨﺒﺆات ومعلﻮمات وإﻧﺬارات وﺧﺪمات
ﻋالﯿة الﺠﻮدة للﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والهﯿﺪرولﻮجﯿا وتﻨﺒﺆات
ومعلﻮمات وإﻧﺬارات وﺧﺪمات بﯿﺌﯿة ذات صلة وتﺤﺴﯿﻦ
ﺳﺒﻞ الﺤﺼﻮل ﻋلﯿها ً
تلﺒﯿة الﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ولﺘﻤﻜﯿﻦ
الﻘﻄاﻋات الﻤﺠﺘﻤعﯿة الﻤعﻨﯿة مﻦ اﺳﺘعﻤالها ﻓﻲ اتﺨاذ
الﻘﺮارات.
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الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث :تعﺰيﺰ ﻗﺪرات اﻷﻋﻀاﺀ ﻋلى
الﺤﺪ مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ
والعﻨاصﺮ الﺒﯿﺌﯿة ذات الﺼلة وتﺨﻔﯿﻒ تﺄﺛﯿﺮاتها الﻤﺤﺘﻤلة .ودرجة أﺧﺬ ھﺬه الﺨﻄة بعﯿﻦ االﻋﺘﺒار ﻓﻲ جﺪول الﺘﻨﻤﯿة الﻮﻃﻨﻲ
واﻹﻗلﯿﻤﻲ والﺪولﻲ ھﻮ مﻦ بﯿﻦ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻲ تﺤﻘﯿﻖ
تﺤﺴﯿﻦ معالﺠة الﺒﯿاﻧات ،والﻨﻤﺬجة والﺘﻨﺒﺆ :تعﺰيﺰ ﻗﺪرات
الﻨﺘاﺋﺞ الﻤﺘﻮﻗعة .وﺳﯿﻜﻮن للﻮﺿﻊ الﻤالﻲ العالﻤﻲ الﻤﺘﺄرجﺢ
اﻷﻋﻀاﺀ ﻋلى إﻋﺪاد معلﻮمات وتﻨﺒﺆات وإﻧﺬارات أﻓﻀﻞ
تﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋلى الﻤﺴاھﻤات الﻄﻮﻋﯿة ،الﺘﻲ تﻮﻓﺮ بعﺾ الﻤﻮارد
بﺨﺼﻮص الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ومعلﻮمات وتﻨﺒﺆات
وإﻧﺬارات بﯿﺌﯿة ذات صلة لﺪﻋﻢ اﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﺤﺪ مﻦ لﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷولﻮيات االﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿة ،وال ﺳﯿﻤا تعﺰيﺰ ﻗﺪرات الﻤﺮاﻓﻖ
مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث وتﺄﺛﯿﺮات الﻤﻨاخ واﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺘﻜﯿﻒ الﻮﻃﻨﯿة ) (NMHSsﻓﻲ الﺒلﺪان الﻨامﯿة وأﻗﻞ الﺒلﺪان ﻧﻤﻮاً وﻓﻲ
الﺪول الﺠﺰرية الﺼﻐﯿﺮة الﻨامﯿة.
معها ﻋلى وجﮫ الﺨﺼﻮص.
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تﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ وتﺒادل الﺒﯿاﻧات :تعﺰيﺰ ﻗﺪرات
اﻷﻋﻀاﺀ ﻋلى الﻮصﻮل إلى ﻧﻈﻢ مﺘﻜاملة وﻗابلة للﺘﺸﻐﯿﻞ
الﻤﺘﺒادل ،أرﺿﯿة الﻘاﻋﺪة وﻓﻀاﺋﯿة الﻘاﻋﺪة ،وتﻄﻮيﺮھا
وتﻨﻔﯿﺬھا واﺳﺘعﻤالها ﻹجﺮاﺀ رصﺪات الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ

ّ
وﺳﺘﻤﻜﻦ الﺠهﻮد الﺠﻤاﻋﯿة الﺘﻲ تﺒﺬلها اﻷﻋﻀاﺀ والﺠهات الﺸﺮيﻜة
الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ مﻦ اتﺨاذ ﻗﺮارات مﺴﺘﻨﯿﺮة وتﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘعﺪادھﻢ للﺼﻤﻮد
أمام الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلﻘة بالﻄﻘﺲ والﻤاﺀ
والﻤﻨاخ والﺒﯿﺌة.
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