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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

1.IV.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

2016

الترتيبات المادية للدورة
المكان
ستعقد الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي جنيف
-1
في الفترة من  15إلى  24حزيران /يونيو  2016في المقر الرئيسي للمنظمة ).7 bis, avenue de la Paix ،(WMO
وستفتتح الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي يوم األربعاء الموافق  15حزيران /يونيو  2016الساعة .09:30
وستوفر الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست للمنظمة ) (WMOفي قاعة اجتماعات الجلسات العامة
-2
(قاعة  .)Obasiأما قاعات االجتماعات األخرى ،التي تتوافر فيها أو ال تتوافر خدمات الترجمة الفورية ،فإنها ستكون
متاحة أيضا ً لالجتماعات الجانبية .وتتوافر الترتيبات التفصيلية الخاصة باالجتماعات وتخصيص القاعات في خطة
العمل المؤقتة الخاصة بالدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي على صفحة الويب الرئيسية للدورة الثامنة والستين.
تسجيل المشاركين
سينشأ مكتب للتسجيل واإلعالم بجوار صالة المؤتمرات لتيسير تسجيل المشاركين وتقديم معلومات عامة.
-3
وستعمل هذه الخدمة من الساعة  08:30حتى الساعة  .17:30وستبدأ عملية التسجيل للدورة من الساعة  15:00إلى الساعة
 17:30يوم الثالثاء ،الموافق  14حزيران /يونيو  ،2016ومن الساعة  08:00يوم األربعاء ،الموافق  15حزيران /يونيو
 . 2016وستتواصل عملية التسجيل طوال الدورة .وسيحصل المشاركون على بطاقات هوية عند التسجيل ،وينبغي تعليق
البطاقة على المالبس طوال الدورة.
يلزم تسجيل جميع المشاركين ،ونوصي بشدة بالتسجيل سلفا ً على صفحة الويب للدورة الثامنة والستين.
-4
ويجب أن يحدد أعضاء المجلس مستشاريهم .وينبغي لممثلي المنظمات الدولية المدعوين لحضور الدورة بصفة مراقبين
أن يقدموا صورة التفويض الممنوح لهم من سلطة مختصة في المنظمات التي ينتمون إليها.
وينبغي لممثلي أعضاء المنظمة ) (WMOالراغبين في حضور الدورة ومتابعة أعمالها أن يقدموا وثيقة
-5
التفويض ،مثل رسالة من العضو المعني أو ما يثبت االنتماء إلى بعثة دائمة للعضو في جنيف ،وعليهم أن يسجلوا
أنفسهم عند الوصول.
قائمة المشاركين
ستوضع على الموقع الشبكي للدورة سريعا ً عقب بداية الدورة قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين .وستنقح هذه
-6
القائمة بعد وصول كافة المشاركين وتسجيلهم.
لغات العمل
ستوفر خدمات الترجمة الفورية في الجلسات العامة بلغات المنظمة ) (WMOالرسمية الست وهي:
-7
اإلسبانية ،واإلنكليزية ،والروسية ،والصينية ،والعربية ،والفرنسية .وستعقد االجتماعات الجانبية باللغة اإلنكليزية ،أو مع
توفير خدمات الترجمة الفورية حيثما أمكن .وستصدر الوثائق بلغات المنظمة ) (WMOالرسمية الست.
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الوثائق
أوصى مكتب المنظمة ) (WMOبضرورة تقديم الوثائق التحضيرية للدورة قبل افتتاح الدورة بستين يوما ً
-8
من أجل استعراضها قبل الدورة وإتاحة الوقت ألعضاء المجلس لتقديم تعليقات وتعديالت عليها .كما أوصى بنشر كافة
الوثائق ،بما في ذلك تعليقات أعضاء المجلس ،على الموقع الشبكي للدورة قبل بدء الدورة بمدة  45يوما ً ( 1أيار /مايو).
ستأخذ الوثائق شكل مقررات و /أو قرارات تقتضي من المجلس التنفيذي اتخاذ إجراءات بشأنها.
-9
وستتضمن القرارات أحكاما ً رسمية بشأن المسائل المالية والتنظيمية والمسائل األخرى التي يلزم تنفيذها من جانب
األعضاء ،والتي يحيلها المؤتمر إلى المجلس التنفيذي؛ وإنشاء الهيئات الفرعية واختصاصاتها .وس ُتسجل أحكام أخرى
في شكل أحكام مرتبة ومر ّقمة .أما المقررات فهي لتسجيل التعليمات /التوجيهات الموجهة لألمين العام والرئيس
والهيئات التأسيسية بموجب قرارات /مقررات المؤتمر؛ الهيئات التأسيسية التابعة للمجلس التنفيذي والهيئات األخرى
التي ترفع تقاريرها للمجلس؛ آراء /مالحظات المجلس التنفيذي بشأن موضوع بعينه والمسائل اإلجرائية وغير ذلك من
الم سائل المتصلة بالشؤون الداخلية للمجلس .ولن تقدم معلومات أساسية إال إذا كانت تدعم مشروع مقرر /قرار.
س ُتقدم التقارير المرحلية في شكل وثائق معلومات ) (INFمنفصلة ( ُتر ّقم وفق بنود جدول األعمال) .وبعد
- 10
انتهاء الدورة ،تجمّع كافة التقارير المرحلية في مجلد واحد يُستخدم في إعداد التقرير السنوي للمنظمة )(WMO
(حزيران /يونيو  - 2015أيار /مايو .)2016
يرجى من أعضاء المجلس التنفيذي والمراقبين الراغبين في تقديم وثائق قبل الدورة أن يرسلوا هذه
- 11
الوثائق إلى أمانة المنظمة ) (WMOفي أقرب وقت ممكن إلتاحة الوقت لترجمتها وتوزيعها .وينبغي تقديم هذه الوثائق
قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن  45يوماً ،طبقا ً ألحكام المادة ( 152ب) من الالئحة العامة.
معالجة الوثائق وتدفقها
سيجري تبسيط كل من طريقة عرض وثائق الدورة وتنظيم العمل في أثناء الدورة لتلبية رغبة األعضاء
- 12
في تحسين فعالية الوثائق والمناقشات .ولذا ،ستركز الدورة الثامنة والستون للمجلس على المسائل اإلستراتيجية التي من
الضروري أن يتخذ المجلس بشأنها قرارات أو يقدم توجيهات ،مع الحد في الوقت ذاته من التقارير.
وإلتاحة الفرصة لتقديم تعليقات على الوثائق التحضيرية للدورة ،ستوضع النسخ اإلنكليزية لوثائق الدورة
- 13
على الموقع الشبكي للدورة في أقرب وقت ممكن ،قبل  60يوما ً من بدء الدورة (أي في  15نيسان /أبريل) ،ثم ستوضع
النسخ باللغات األخرى بمجرد توافرها .ويرجى من أعضاء المجلس الراغبين في أن ُتدرج تعليقاتهم في الوثائق على
الموقع الشبكي أن يرسلوا هذه التعليقات ،في موعد غايته  1أيار /مايو ،إلى صندوق البريد اإللكتروني للدورة:
 ،plenary@wmo.intمع اإلشارة في المكان المخصص للموضوع إلى رقم الوثيقة واسم عضو المجلس الذي يوجه
التعليقات .وس ُتدرج التعليقات الواردة قبل  1أيار /مايو على النحو الواجب في نسخة المسودة  ،2التي سيشار فيها
بوضوح إلى مصدر التعليقات .وستنشر نسخ المسودة  2على الموقع الشبكي للدورة وستحل محل المسودة  1األصلية.
وينبغي توجيه التعليقات على التقارير المرحلية ) (INFsوالمعلومات األساسية إلى األمانة عبر البريد
- 14
اإللكتروني .plenary@wmo.int :ولن ُتقدم هذه التعليقات ،شأنها شأن الوثائق ) ،(INFsرسميا ً خالل المناقشات العامة.
س ُتسجل وقائع الجلسات .ولن ُتدون محاضر تفصيلية لالجتماعات العامة ما تطلب الجلسة العامة ذلك
- 15
ً
تحديدا من أجل مداوالت بعينها.
التقرير الموجز المؤقت
يتكون تقرير الدورة المؤقت الموجز من القرارات والمقررات الواردة في الوثائق المعتمدة خالل الدورة.
- 16
وستوضع هذه الوثائق المعتمدة ،بعد اعتمادها في الدورة ،في ملف "التقارير المؤقتة" .ويمكن االطالع على الهيكل العام
لتقرير الدورة في الوثيقة .EC-68/Doc. 1
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األجهزة الحاسوبية واالتصاالت
ستوفر أجهزة حاسوبية مزودة بوصلة إنترنت في مدخل القاعة في الطابق األرضي من مقر المنظمة
- 17
) .(WMOوقاعة المؤتمرات مزودة بمقابس للطاقة واإلنترنت الالزمة للحواسيب المحمولة .وباإلضافة إلى ذلك ،يوجد
نظام ) (wifiفي كافة أنحاء المبنى الستخدام المندوبين .والوصول إلى شبكة  wifiداخل المنظمة ) (WMOبالمجان وال
يحتاج إلى كلمة سر .ويُشجع المشاركون على اصطحاب حواسيبهم المحمولة إذ ستجري الدورة دون استخدام وثائق
ورقية.
ونوصي المشاركين الذين يصطحبون معهم أجهزة الحواسيب المحمولة أن يصطحبوا معهم أيضا ً
- 18
توصيالت المقابس المالئمة ) (plug adaptersالتي تمكنهم من توصيل أجهزتهم بالمقابس الكهربائية السويسرية .وتتوافر
معلومات عن المقابس على شبكة اإلنترنت (مثالً على الموقع  .)http://www.iec.ch/worldplugs/typeJ.htmويتوافر عدد
محدود من موصالت المقابس لإلعارة في مكتب المؤتمر لإلعالم .وينصح أيضا ً بإحضار وصلة للتوصيل بشبكة
اإلنترنت في قاعة المؤتمر إذا اقتضى األمر.
استخدام الهواتف النقالة
نذ ّكر المشاركين بأنه ينبغي إغالق الهواتف النقالة عند دخول قاعة االجتماعات ،احتراما ً لزمالئهم.
- 19
ويُرجى من المشاركين إجراء المحادثات الهاتفية خارج قاعات المؤتمر.
توفير المكاتب
سيتاح عدد محدود من المكاتب لإليجار في مبنى المنظمة ) (WMOفي أثناء الدورة الثامنة والستين
- 20
للمجلس .وينبغي للوفود الراغبة في استئجار مكاتب إرسال طلب إلى شعبة خدمات المؤتمرات ) (cnf@wmo.intيحددون
فيه احتياجاتهم .وسوف يتم التعامل مع هذه الطلبات على أساس "األولوية حسب األسبقية".
العنوان البريدي
- 21

يمكن توجيه الرسائل الخاصة بالمندوبين إلى العنوان التالي:
Ms/Mr ................
Delegate to WMO Executive
Council
WMO Secretariat
7 bis, avenue de la Paix
C.P. 2300
CH-1211 GENÈVE 2

- 22

وسيقوم مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم بجمع الرسائل الموجهة إلى المشاركين وتسليمها إليهم.

الهاتف  -الفاكس
- 23

أمانة المنظمة:

هاتف:
فاكس:

+41 22 730 81 11
+41 22 730 89 27

مكتب المؤتمر لإلعالم والتسجيل:
هاتف:
فاكس:
البريد اإللكتروني:

+41 22 730 89 06
+41 22 730 89 27
cnf@wmo.int
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مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات:
هاتف:

+41 44 511 2007

(أو  *07من داخل المنظمة)
البريد اإللكتروني:

wmo.servicedesk@getronics.com

ترتيبات اإلقامة بالفنادق
نحيط السادة المشاركين علما ً بأن اإلقامة بالفنادق في جنيف والمناطق المحيطة بها قد تكون صعبة.
- 24
ولعلكم ترغبون لهذا السبب في إجراء ترتيبات اإلقامة في أقرب وقت ممكن .ويمكن الحصول على قائمة بالفنادق في
جنيف التي تقدم أسعاراً خاصة لألمم المتحدة من هنا .وينبغي للمشاركين إبالغ الفنادق بأنهم سيحضرون اجتماعا ً تعقده
المنظمة ).(WMO
النقل العام
تقدم الفنادق في جنيف لكل الضيوف ،بنا ًء على الطلب ،تذكرة مجانية للمواصالت العامة لمدة اإلقامة.
- 25
وإضافة إلى ذلك ،عند الوصول إلى مطار جنيف تتوافر تذاكر مجانية الستخدام المواصالت العامة لمدة ساعة ونصف
الساعة من الماكينة التي توجد داخل صالة استالم الحقائب قبل عبور الجمارك.
ويتوافر المزيد من المعلومات اللوجستية على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOتحت عنوان "معلومات
- 26
للزائرين" هنا.
ـــــــــــــــــــــــــ
عدد التذييالت:

1
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التذييل

الوصول إلى المنظمة ) (WMOقادما ً من المطار
سيارات األجرة :من مكان انتظار سيارات األجرة خارج صالة الوصول (الطابق األرضي) ،التكلفة :تتراوح بين
و 30فرنكا ً سويسريا ً تقريباً.

25

الحافالت العامة :الحافلة رقم  28يمكن استقالها من خارج مبنى الوصول (الطابق األول – المغادرة) .ومكان انتظار
الحافالت يقع على الجانب األيسر عند الخروج من مبنى الوصول .وتسير الحافلة في طريقها إلى محطة
” ،“Jardin Botaniqueالتي توجد أمام مبنى المنظمة )( (WMOالمحطة األخيرة) .والحافلة رقم  5خارج مبنى الوصول
(الطابق األول – المغادرة) تصطحبكم حتى محطة ” ،“Place des Nationsوبعد ذلك السير على األقدام لمدة تتراوح بين
 5إلى  10دقائق إلى مبنى المنظمة ).(WMO
يمكن الحصول على تذاكر مجانية من الماكينة التي توجد داخل صالة استالم الحقائب قبل عبور الجمارك.
الوصول إلى المنظمة ) (WMOقادما ً من وسط مدينة جنيف
من محطة القطار ” “Cornavin Stationيمكنكم استقالل الحافلة رقم  1والحافلة رقم  25مباشرة للمنظمة ) ،(WMOفي
اتجاه ” .”Jardin Botaniqueويمكنكم أيضا ً استقاللها الترام رقم  15حتى ” .“Place des Nationsوبعد ذلك يمكنكم
الوصول إلى المنظمة ) (WMOسيراً على األقدام ( ،Avenue de la Paixفي اتجاه البحيرة –  5دقائق) .والمحطة األخيرة
للحافلتين رقم  11و 28هي ” ،“Jardin Botaniqueالتي توجد مقابل مبنى المنظمة )( (WMOمالحظة :ال تمر هاتان
الحافلتان بوسط المدينة).
يمكن الحصول على خريطة لشبكة الحافالت مجانا ً من مركز معلومات  UNIRESOفي  Cornavin Stationأو من
 TPGعلى صفحة الويب
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وثيقة مقدمة من:
رئيس المنظمة

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

15.VI.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

2016

تقرير رئيس المنظمة

)(WMO

يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من انتهاء الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ) (EC-67في
-1
 17حزيران /يونيو  2015حتى  15حزيران /يونيو .2016
-2

وقد ظل عدد أعضاء المنظمة ) 191 (WMOعضواً ،ويشمل هذا العدد  185دولة و 6أقاليم.

وغادر السيد  ،Leonardo Musmannoالممثل الدائم إليطاليا لدى المنظمة ) (WMOمنصبة كمدير للمرفق
-3
الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSفي  28تشرين األول /أكتوبر  .2015وتقاعد السيد Noritake Nishide
الممثل الدائم لليابان لدى المنظمة ( )WMOمن منصبه كمدير للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()NMHS
في  1نيسان /أبريل  ،2016وتقاعد السيد  Robert Vertessyالممثل الدائم ألستراليا لدى المنظمة ( )WMOمن منصبه
كمدير للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSفي  29نيسان /أبريل  .2016وغادر السيد
 ،Juan Manuel Caballero Gonzálezالممثل الدائم للمكسيك لدى المنظمة ( )WMOمنصبه كمدير للمرفق الوطني
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSفي  13حزيران /يونيو  .2016كما غادر السيد أحمد عبد هللا محمد ،الممثل
الدائم لقطر لدى المنظمة ) (WMOورئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،منصبه كمدير للمرفق الوطني لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSفي  8آذار /مارس .2016
واتخذ الرئيس اإلجراءات التالية نيابة عن المجلس التنفيذي بمقتضى أحكام المادة  ،(7) 9والتي شملت
-4
إقرار تمديد تعيينات الموظفين بعد السن القانونية إلنهاء الخدمة:
االسم
(الجنسية)
السيد
(سلوفاكيا)
السيد LAFEUILLE J.
(فرنسا)
السيد KORETSKI A.
(االتحاد الروسي)
السيد WILSON J.
(أستراليا)
السيد BLONDIN C.
(فرنسا)
السيد CARLSON D.
(الواليات المتحدة
األمريكية)
ONDRAS M.

الوظيفة ،الرتبة والوحدة التنظيمية
رئيس شعبة نظم الرصد التابعة للمنظمة )( (WMOف – ،)5
إدارة نظم الرصد والمعلومات
رئيس شعبة نظم الرصد الفضائية القاعدة (ف – ،)5
مكتب البرنامج الفضائي ،إدارة نظم الرصد والمعلومات
رئيس إدارة الوثائق والمطبوعات (ف – ،)5
إدارة الخدمات اللغوية والمؤتمرات والنشر
مدير (مد –  ،)1مكتب التعليم والتدريب،
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
مدير (مد –  ،)2إدارة مكتب األمين العام والعالقات الخارجية
مدير (مد –  ،)2مسؤول التخطيط المشترك التابع للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ،إدارة البحوث

المدة
 4أشهر حتى  30تشرين
الثاني /نوفمبر 2015
شهر واحد حتى  31كانون
األول /ديسمبر 2015
 12شهراً حتى  31تموز/
يوليو 2016
شهران حتى  31تموز/
يوليو 2016
 7أشهر إضافية حتى 31
تموز /يوليو 2016
 24شهراً حتى 30
حزيران /يونيو 2018
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ورأس الرئيس االجتماعات التالية:

●

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ،فلورنسا ،إيطاليا 18-14 ،آذار /مارس
2016؛

EC-68/INF. 2.1, p. 2
●

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ،جنيف 19-16 ،شباط/
فبراير 2016؛

●

الدورة الثالثة عشرة لالجتماع التشاوري بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل،
جنيف 29-28 ،كانون الثاني /يناير 2016؛

●

االجتماع الخامس والسبعون لمكتب المنظمة ) ،(WMOجنيف 27-25 ،كانون الثاني /يناير 2016؛

●

االجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ) ،(PRA-PTCجنيف،
 22-21كانون الثاني /يناير 2016؛

●

اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  ،2016جنيف 20-19 ،كانون الثاني /يناير 2016؛

●

حلقة العمل لتحديد نطاق تقييم المركز المناخي اإلقليمي القطبي – المنطقة القطبية الشمالية ،جنيف،
 19-17تشرين الثاني /نوفمبر 2015؛

●

الدورة السادسة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ) ،(EC-PHORSريكيافيك ،أيسلندا 11-8 ،أيلول /سبتمبر
.2015

-6

مهام الرئيس الرسمية األخرى:

●

االحتفال بالذكرى السنوية المائة لمرصد إيزانيا في جزر تينيريف ،إسبانيا 8 ،نيسان /أبريل 2016؛

●

زيارة تعارف للمرفق الوطني لألرصاد الجوية ) ،(AEMETمدريد ،إسبانيا 6 ،نيسان /أبريل 2016؛

●

زيارة تعارف لمرفق األرصاد الجوية اإليطالي في روما ،إيطاليا 11-10 ،آذار /مارس 2016؛

●

المشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP 21التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ) 30 ،(UNFCCCتشرين الثاني /نوفمبر إلى  11كانون األول /ديسمبر 2015؛

●

اجتماع مع األمين العام المنتخب ،البروفيسور بيتيري تاالس ،هلسنكي ،فنلندا 5 ،أيلول /سبتمبر .2015

وأعرب الرئيس عن تقديره للعقيد  ،(A.M) Silvio Cauالممثل الدائم إليطاليا ،وللدكتور
-7
 ،Lopez Gonzalezالممثل الدائم إلسبانيا ،على كرم ضيافتهما أثناء زيارتيّ التعارف للمرفق الوطني في بلد كل منهما
ولجميع من أسهموا في تقدم المنظمة ) (WMOالمستمر منذ انعقاد الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،ووجه شكراً
خاصا ً لألمين العام ولموظفي األمانة على الدعم المتفاني والحرفي الذي يقدمونه للهيئات التأسيسية وألعضاء المنظمة
).(WMO
Miguel-Angel

ــــــــــــــــــــــــــ
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

17.III.2016
2016

تقرير األمين العام
2.2.1

منذ الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي وحتى نهاية عام  ،2015أولى األمين العام اهتماما ً خاصا ً

لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة  .2015-2012كما شرع في تنفيذ قرارات ومقررات المجلس والدورة
السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،ال سيما فيما يتعلق بتحديد مزيد من أوجه الكفاءة والوفورات.
2.2.2

وعلى الصعيد العالمي ،كرس األمين العام جهوداً خاصة لمساهمة المنظمة ) (WMOفي عمليات األمم

المتحدة من قبيل خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ،2030-2015

و مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ .وساهمت تلك الجهود المبذولة إلى جانب إصدار تقارير المنظمة )( (WMOالنشرة
الخاصة بغازات الدفيئة لعام  ،2015والبيان السنوي المؤقت عن حالة المناخ العالمي في عام  ،2015والمستجدات
الخاصة بظاهرتي النينيو والنينيا) في لفت االنتباه إلى حالة تغير المناخ وتقلبيته وتأثيرهما على مخاطر األرصاد الجوية
الهيدرولوجية .لذا ،فقد أُقِرَّ في استراتيجيات األمم المتحدة واتفاقاتها بمفاهيم من قبيل نهج المخاطر المتعددة والدور الذي
تؤديه المعارف والبحوث والرصدات المناخية ونظم اإلنذار المبكر والخدمات المناخية في اتخاذ القرارات.
2.2.3

وقاد األمين العام ،بصفته رئيس لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) ،(UN-Waterمساهمة أعضاء

اآللية وشركائها في تحديد هدف إنمائي مستدام بشأن المياه والصرف الصحي (الهدف  6من أهداف التنمية المستدامة)،
واالقتراحات الخاصة بالمؤشرات ذات الصلة .وتؤدي المنظمة ) (WMOاليوم دوراً رئيسيا ً في رصد الهدف  6من
أهداف التنمية المستدامة رصداً متكامالً تحت إشراف لجنة األمم المتحدة ).(UN-Water
2.2.4

ومنذ كانون الثاني /يناير  ،2016استهل األمين العام المعيّن حديثا ً استعراضا ً لتنظيم اجتماعات الهيئات

التأسيسية ممارسة أعمالها ونتائجها ،وأعمال هياكلها (هيئات المجلس التنفيذي) وهياكلها الفرعية (أفرقة الخبراء) خالل
الفترات الفاصلة بين الدورات  .وبالتشاور مع الرئيس وبالتزامن مع اجتماعات رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية
وعمل الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) ،(WMOشجع األمين
العام على إعادة النظر في التركيز االستراتيجي لتلك االجتماعات وأساليب عملها.
2.2.5

ولجعل عمل األمانة أكثر اتساقا ً مع الخطة اإلستراتيجية واإلرشادات المقدمة من الهيئات الرئاسية ،حدد

األمين العام أهدافا ً تنظيمية لتوجيه عملية تحديد أهداف وغايات لإلدارات ومشتركة بين اإلدارات لعام  (1) :2016إرساء
ثقافة موجهة نحو العمالء وعمليات داخلية ناجعة على صعيد المنظمة )(WMO؛ ) (2تعزيز األنشطة اإلقليمية للمنظمة
) (WMOوحضورها وتأثيرها على الصعيد المحلي من خالل حشد الموارد وإقامة الشراكات؛ ) (3تنظيم وتخطيط وعقد
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اجتماعات أكثر فعالية؛ ) (4تعزيز مكانة المنظمة ) (WMOوبروزها لدى الجمهور؛ ) (5جعل أنشطة المنظمة

)(WMO

متسقة مع استراتيجيات األمم المتحدة ذات الصلة .ومكنت هذه العملية من تحديد المجاالت التي تستدعي التحسين
وعززت تقديم الخدمات لفائدة األعضاء ،ال سيما في مجالي المناخ وتغير المناخ.
2.2.6

وفي ضوء ما تقدم ،عزز األمين العام دور المنظمة ) (WMOكمحفز لحشد الموارد من أجل تعزيز قدرات

األعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لها على تقديم الخدمات .وشجع في هذا
الصدد على توسيع نطاق مسؤولية حشد الموارد وعلى اتباع عملية لتبسيط إدارة المشاريع في األمانة الستقطاب التمويل
الخارجي وتعزيز قدرة األمانة على تقديم الخدمات في مجاالت العمل الرئيسية.
2.2.7

ولتعزيز قدرات األمانة ،أدخل األمين العام إجراءات إدارية مبسطة تتعلق بعمليات الوثائق والسفر

والتوظيف .كما عزز األمين العام التركيز بشكل أقوى على الجوانب التواصلية إلبراز عمل المنظمة

)(WMO

واالعتراف به ،كما يتجلى ذلك في إطالق الموقع الشبكي العام للمنظمة ) (WMOفي  23آذار /مارس (اليوم العالمي
لألرصاد الجوية).
2.2.8

وشجع األمين العام على منح دور أكبر للعمليات والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOباعتبارها

نقاط اتصال أساسية مع األعضاء ،وسيتجسد ذلك من خالل اتخاذ مقر االتحاد اإلقليمي األول في أديس أبابا ومقر
االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس في سنغافورة عام  .2017ولتعزيز قدرة المنظمة ) (WMOعلى تقديم الخدمات،
شجع األمين العام أيضا ً على تعزيز الشراكات مع منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة وشركاء آخرين ،ال سيما من
خالل االتصاالت والزيارات الشخصية.
2.2.9

ولتقييم احتياجات المستخدِمين وتوقعاتهم ودرجة رضاهم تقييما ً أفضل ،أجرى األمين العام استقصاء

ألصحاب المصلحة شمل نطاقه األعضاء ،والمجلس ،وإدارات المنظمة ) ،(WMOوالمنظمات الشريكة ،ورابطة
الموظفين.
ــــــــــــــــــــــــــ
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو
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29.III.2016
2016

تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام (PTC-2016) 2016
ناقش رؤساء اللجان الفنية خالل اجتماعهم لعام ( 2016جنيف 20-19 ،كانون الثاني /يناير  )2016قرارات المؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) ،(Cg-17فضالً عن المسائل التي تتطلب تنسيقا ً بين اللجان ،من قبيل :الجداول
الزمنية النعقاد دورات اللجان الفنية ) (TCsوالهيئات التأسيسية األخرى؛ والنصاب الالزم في دورات اللجان الفنية؛
والعضوية؛ ومطبوعات المنظمة التي ستنشر خالل الفترة المالية السابعة عشرة للمنظمة )(WMO؛ واالنتخابات
بالمراسلة؛ والبيانات الكبيرة؛ ومرحلة ما قبل التشغيل للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوناقش الرؤساء أيضا ً
األنشطة المشتركة بين اللجان والتي تشمل :تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛ والعمل الذي يضطلع به
المتطوعون مع اللجان؛ والرؤية الفضائية للنظام ) (WIGOSلعام 2040؛ واإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
كما تبادل الرؤساء اآلراء بشأن الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOووافقوا على سبل للمضي قُدما ً في الفترة المالية
.2019-2016
ويمكن الوصول إلى تقرير االجتماع ) (PTC-2016على العنوان الشبكي التالي:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view

نواتج االجتماع الرئيسية
ستعد اللجان الفنية والنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمجموعة مقاالت تتناول المسائل الناشئة
-1
والمسائل الخاصة بالبيانات الكبيرة ،كوسيلة لتبادل اآلراء بشأن مسائل عديدة من بينها التحديات والفرص والمخاطر
والمنافع التي تجلبها البيانات الكبيرة ،وذلك بغرض توجيه قرار المجلس بشأن هذه المسألة توجيها ً فعّاالً.
ومن الضروري أن تستغل اللجان الفنية واألمانة الفرص التي تتيحها األهداف اإلنمائية الجديدة مثل جدول
-2
األعمال لما بعد  ،2015وإطار عمل سينداي ،ومؤتمر األطراف الحادي والعشرين ) ،(COP-21من أجل إعداد مقترحات
مشاريع من شأنها أن تجتذب مصادر تمويل ،كإحدى سبل حشد الموارد لتنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم
البيانات.
واتفق الرؤساء على التركيز على طرق لتشجيع العلميين من الشباب ومزيد من النساء على العمل مع
-3
اللجان ،كسبيل للتصدي للتحدي الذي يطرحه انخفاض عدد المتطوعين العاملين مع اللجان الفنية.
وقدم رؤساء اللجان الفنية آراءهم بشأن اعتبارات هامة ذات الصلة بتنفيذ "رؤية عمليات الرصد الفضائية
-4
القاعدة التابعة للنظام ) (WIGOSلعام  ،"2040وقدموا اقتراحات من بينها إمكانية االستفادة من الفرص التي تتيحها
السواتل الصغيرة التي يمكن إعادة استخدامها.
وفيما يخص إطار اللوائح الفنية للمنظمة ) ،(WMOاتفق رؤساء اللجان الفنية على إجراءات محددة
-5
سيتخذونها كجزء من خارطة الطريق للمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-18الذي سيُعقد في ،2019
على النحو التالي:
(أ)

يتفق الرؤساء ،قبل انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) ،(Cg-18على مقترحات من أجل
إعداد خطة منسقة لتحديث ودعم إطار عمل الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبحلول المؤتمر الثامن عشر
في ( 2019انظر المرفق الرابع من التقرير)؛
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(ب)

تسمية خبراء من كل لجنة من اللجان كمنسقين معنيين بالالئحة الفنية في أيار /مايو 2016؛

(ج)

إعداد جدول زمني منسق لجميع المطبوعات التنظيمية المعنية على نحو يتماشى مع دورات اللجان الفنية
المقررة خالل الفترة المالية ) ،(2019-2016في أيار /مايو .2016

وإدارة المناطق الساحلية أولوية بالنسبة ألعضاء المنظمة ) .(WMOوتساهم أنشطة األرصاد الجوية
-6
البحرية مساهمة متكاملة في تحسين الخدمات المقدمة لسكان المناطق الساحلية .واتفق األعضاء على ضرورة دعم
الخدمات البحرية وتسليط الضوء عليها كاستراتيجية للمنظمة ) .(WMOودعا الرؤساء إلى إنشاء مراكز بحرية إقليمية
متخصصة لألرصاد الجوية.
وأع ّدت قائمة باإلجراءات المحددة التي اتفق عليها رؤساء اللجان الفنية (انظر المرفق الثاني من التقرير).
-7
وستؤخذ هذه االجراءات في االعتبار في وثائق دورة المجلس ) (EC-68ذات الصلة.
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المجلس التنفيذي

وثيقة مقدمة من:
رئيس لجنة علم المناخ

الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

7.VI.2016
2016

تقرير رئيس لجنة علم المناخ ()CCl
تض ّم لجنة علم المناخ أكثر من  25فرقة تعمل بشكل أساسي في المجاالت التالية:






إدارة البيانات المناخية؛
مراقبة المناخ وتقييمه؛
آليات التنبؤات والتوقعات المناخية وآليات تقديمها؛
التواصل مع المستخدمين من أجل التكيف مع المناخ وإدارة مخاطره؛
تطوير القدرات.

ونظراً إلى أن لكل فرقة مجموعة خاصة بها من التحديات والفرص ،فيصعب إعداد تلخيص مقتضب لعمل لجنة علم
المناخ برمتها .وسأر ّكز عوضا ً عن ذلك على النموذج المحتمل لتحويل عمل الفرقة المعنية بشبكات الرصد الطوعية.
المشاكل




في المناطق التي تشهد هطوالً حرارياً ،تتطلب مراقبة الظروف المناخية المزيد من محطات رصد
الهطول مقارنة بالمحطات المتوفرة حاليا ً في معظم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
)(NMHSs؛
تسعى البلدان الراغبة في خفض تكاليف الرصد في أغلب األحيان إلى إنشاء محطات أوتوماتية لرصد
الطقس ،لكن صيانة هذه المحطات تكون صعبة ومكلفة جداً.

الفرص








تتقدم تكنولوجيات االتصاالت سريعا ً في كل مكان؛
أضحى إرسال البيانات عبر الهواتف المحمولة لمسافة  10000كلم بنفس سهولة إرسالها لمسافة
o
كلم واحد؛
إن األجهزة البالستيكية الدقيقة لقياس األمطار غير مكلفة:
 30دوالراً أمريكيا ً للجهاز الواحد فقط ،ولو أن الشحن قد يكون مكلفا؛ً
o
يمتلك موظفو جميع المرافق الوطنية ( )NMHSsالمهارات الالزمة لصيانة شبكات الرصد الطوعية؛
حين تكون الصيانة مهمة الراصد ال األجهزة؛
o
إن الجهات المعنية برصدات الهطول كثيرة:
الزراعة؛
o
المياه والصرف الصحي؛
o
إدارة الطوارئ؛
o
إلخ.؛
o
ويمكن بفضل تواصل جيد ،جعل الجهات الفاعلة تشارك في الرصدات.

الخطة




إعداد نموذج؛
رفع مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات انطالقا ً من شبكة طوعية قائمة لقياس األمطار؛
 توسيع الشبكة القائمة إلى بلد آخر.
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تطبيق الشبكة األمريكية الطوعية لتعاون المجتمع في رصد المطر والبرد والثلج ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما




توسيع الشبكة األمريكية الطوعية لتعاون المجتمع في رصد المطر والبرد والثلج ( )CoCoRaHSلتطبيقها
في جزر البهاما:
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبيانات ومعالجتها من قبل الشبكة ()CoCoRaHS؛
o
إدارة الشبكة من قبل دائرة األرصاد في جزر البهاما؛
o
 )Nوالنظام العالمي لرصد المناخ
تمويل أولي من قبل اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( OAA
.)G
( COS

التواصل مع الجهات المعنية


كان تواصل دائرة األرصاد الجوية في جزر البهاما مع الجهات المعنية ممتازاً .وعلى سبيل المثال:
اقترحت شركة جزر البهاما للمياه والصرف الصحي أكثر من  30موقعا ً على  11جزيرة تو ّد أن
o
ّ
تنفذ فيها رصدات للهطول؛
ر ّكب معهد جزر البهاما للزراعة والعلوم البحرية جهازاً لقياس األمطار في شهر آذار /مارس؛
o
أعربت الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ أيضا ً عن اهتمامها البالغ بتنفيذ رصدات الهطول
o
واستخدامها.

الشكل  :1صورة تجمع (من اليسار إلى اليمين) السيد  Trevor Basdenمدير دائرة األرصاد الجوية في جزر البهاما والممثل
الدائم ،والدكتور  Thomas C. Petersonرئيس لجنة علم المناخ التابعة للمنظمة ( )WMOوالنقيب  Stephen Russellمدير
الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ ،والسيد  Henry Regesمن الشبكة ( )CoCoRaHSفي جامعة والية كولورادو ،الواليات
المتحدة األمريكية ورئيس مجموعة مقرري لجنة علم المناخ بشأن شبكات الرصد الطوعية إلى جانب جهاز قياس األمطار
أمام مقر الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ في جزيرة نيو بروفيدانس في بداية شهر آذار /مارس  .2016وكان سطح العمود
ال يزال يحتاج إلى القطع باتجاه مائل وإلى ضمان أمن محيطه بشكل أفضل وقت التقاط هذه الصورة.
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الوضع الحالي








هناك الكثير من العمل المقرر بين تاريخ إعداد هذه الوثيقة في نيسان /إبريل  2016وبداية اجتماع المجلس
التنفيذي؛
ُ ح ّدد موعد التدشين الرسمي لشبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما في األسبوع الثالث من شهر أيار/
مايو خالل زيارة السيد  Regesإلى الجزر مجدداً؛
صارت البيانات اليومية عن الهطول المتأتية من محطات شبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما ُترسل
عبر الحاسوب أو تطبيق شبكة ( )CoCoRaHSعلى الهواتف الذكية التي يشترك فيها المزيد من الراصدين
كل يوم؛
ّ
وفور تسلم مقر شبكة ( )CoCoRaHSفي جامعة والية كولورادو ألي رصدةُ ،تتاح البيانات تلقائيا ً للجهات
التالية:
دائرة األرصاد الجوية في جزر البهاما؛
o
شركة جزر البهاما للمياه والصرف الصحي؛
o
الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ في جزر البهاما؛
o
المركز الوطني لألعاصير التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )(NOAA؛
o
وفي الواقع ،ألي مواطن أو أخصائي علمي أو وكالة في أي مكان من العالم؛
o
وتدمج البيانات في مجموعة البيانات اليومية للشبكة التاريخية العالمية للمناخيات الصادرة عن اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( ،)NOAAو ُتحفظ في أرشيف مجموعة البيانات هذه لألجيال القادمة.

كلمة ختامية بشأن هذه الشراكة




ثمة أسلوب لتصوّ ر شبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما هو:
اعتبار شبكة ( )CoCoRaHSكرابطة لكرة القدم تو ّفر:
o
 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛
 الخبرة؛
واعتبار شبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما كفريق كرة قدم:
o
 يكون السيد  Trevor Basdenمدير دائرة األرصاد الجوية في جزر البهاما والممثل الدائم
صاحبه؛
 والخبيران اللذان عملت معهما أثناء زيارتي إلى الجزر في آذار /مارس ،السيد
 Godfrey Burnsideوالسيد  ،Byron Bainالمدربين؛
 ويش ّكل الراصدون المتطوعون في جزر البهاما الفريق؛
ولالطالع على رصدات شبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما التي وردت اليوم بين الساعة  6والساعة
 9صباحا ً بالتوقيت المحلي ،يمكن زيارة الموقع التالي:
http://data.cocorahs.org/cocorahs/maps/?country=bhs؛
o
ّ
أتوقع خالل المجلس التنفيذي أن يكون عدد المحطات التي تبلغ بالرصدات قد ارتفع مقارنة بالعدد
o
المبيّن في الرسم التالي المؤرخ نيسان /إبريل .2016
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الشكل  :2لقطة شاشة تبيّن محطات شبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما التي بلّغت برصدات الهطول في  28نيسان/
إبريل  .2016والموعد الرسمي لتدشين شبكة ( )CoCoRaHSفي جزر البهاما مقرر في أواخر شهر أيار /مايو .2016

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/INF. 2.4(5

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

10.VI.2016
2016

تقرير رئيس لجنة ال ُنظم األساسية
1

إدارة أعمال لجنة ال ُنظم األساسية

عُقد االجتماع السادس عشر لفريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية
1.1
 15إلى  19شباط /فبراير .2016

)(CBS

بجنيف خالل الفترة من

ستستضيف الصين بمدينة غوانزو االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية خالل الفترة من  23إلى
1.2
 29تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016باالقتران مع المؤتمر الفني الذي س ُيعقد في يومي  21و 22تشرين الثاني /نوفمبر
 .2016وقد وافق فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية على مسودة جدول أعمال االجتماع السادس عشر للجنة النظم
األساسية ،وقرّ ر أن يكون موضوع المؤتمر الفني "االتجاهات المستجدة فيما يتعلق بالمعلومات واستخدامها" .وتجري
حاليا الدعوة إلى تقديم ورقات بحثية إلى المؤتمر الفني.
أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية بهيكل لألفرقة المشاركة في لجنة النظم األساسية للفترة
1.3
2017ـ ،2020واعترف بأهمية إدراج تطوير القدرات والحد من مخاطر الكوارث واإلطار العالمي للخدمات المناخية في
برنامج عمله للفترة المذكورة.
اقترح فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية توضيح األحكام الواردة في األدلة التي يمكن تعديلها
1.4
باستعمال إجراءات بسيطة (المسار السريع) أو إجراءات قياسية (بين الدورات) ،وحدد تلك األحكام الواردة في األدلة
والتي أوصى بتطبيق تلك اإلجراءات عليها .و ُتدعى الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي إلى النظر في تلك
اإلجراءات المنقحة والموافقة عليها بموجب البند ) 19.2(2من جدول األعمال.
أعرب فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية عن تقديره للمساهمات الطوعية التي قدمها األعضاء
1.5
والخبراء لدعم أعماله .وأكد أنه سيمنح شهادات تقدير للخبراء خالل االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية.
2

اإلنجازات الرئيسية منذ عقد الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي

األداة  /OSCARالسطح عملها في

البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSبدأت
 2أيار /مايو  2016ووفرت مصدرا مرجعيا وحيدا للمعلومات بشأن جميع مرافق الرصد التي تسهم في النظام .WIGOS
التنفيذ اإلقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSتقوم المنطقة السادسة باختبار مركز إقليمي لنظام .WIGOS
وعُقدت اجتماعات إقليمية لتخطيط تنفيذ نظام  WIGOSفي جميع المناطق الست.
خطة تجريبية لمراقبة رصد نظام  .WIGOSبدأ العمل بخطة تجريبية لرصد جودة وعدد الرصدات التي تتلقاها مراكز
التنبؤ العددي بالطقس بهدف تحسين توقيت وفائدة المعلومات المتعلقة بجودة الرصدات.
تحسين مواصفات قدرات السواتل الحالية والمزمعة واإلعداد للجيل المقبل من السواتل .جرى تحسين مستوى األداة
 /OSCARالسطح لتقدم معلومات إضافية بشأن قدرة السواتل .وتجرى اختبارات نهائية على النظام وقت تحرير هذا
التقرير ،ولذا فمن المرتقب أن يشرع النظام في العمل عند انعقاد الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي .ووافق مشغلو
السواتل على أفضل الممارسات لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجية ) (NMHSsعن طريق االستخدام
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األمثل للجيل المقبل من السواتل .كما جرى تحديث استراتيجية التدريب لمساعدة المرافق الوطنية
االستعداد للعمل بهذه السواتل الجديدة.

)(NMHSs

على

نشر المعلومات من السواتل ذات المدار المنخفض بالنسبة لألرض .سيعرض دليل شبكة البث المباشر للنقل في الوقت
لبيانات النظم الساتلية المنخفضة المدار بالنسبة لألرض )( (DBNETوهو النظام الذي يتيح الحصول على

شبه الحقيقي
معلومات من السواتل المنخفضة المدار بالنسبة لألرض في وقت شبه حقيقي) على االجتماع السادس عشر للجنة النظم
األساسية للموافقة عليه .وسيعود ذلك بالنفع خصوصا على المراكز التي تشغل نظم التنبؤ العددي بالطقس.
حماية الترددات الراديوية .جرت حماية مصالح المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOخالل المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية ( 2015الذي ّ
بت في نوع الترددات الراديوية التي ينبغي أن تخصص لكل تطبيق من التطبيقات).
ورغم أن هذه الجهود قد كللت بالنجاح خالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  ،2015فال تزال هناك ضغوط قوية
إلعادة تخصيص الترددات الراديوية المستخدمة لدعم أنشطة األرصاد الجوية الستخدامها في مجاالت تطبيق أخرى.
تقديم المساعدة لألنشطة اإلقليمية لتنفيذ نظام معلومات المنظمة .عقدت حلقات عمل للتخطيط لتنفيذ نظام معلومات
المنظمة في اإلقليم الرابع (باربادوس) واإلقليم األول (المغرب وكينيا) لمساعدة األقاليم على إعداد خططها لتنفيذ نظام
معلومات المنظمة.
إعداد عمليات تمثيل جديدة للبيانات .اس ُتحدثت وسائل لتمثيل البيانات الشرحية للنظام  WIGOSباللغة الترميزية
ومنتجات إضافية لدعم منظمة الطيران المدني الدولي ،وذلك باالستفادة من األسس التي أرساها كل من النموذج
المنطقيللبيانات)METCE(ونموذج تبادل معلومات األرصاد الجوية التابع للمنظمة ( .)IWXXXM( )ICAOوستعرض
هذه النماذج على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية باالقتران مع عمليات تمثيل البيانات المتعلقة بالمعلومات
الهيدرولوجية التي وضعت بالتعاون مع لجنة الهيدرولوجيا واالتحاد الجيوفضائي المفتوح.
XML

التنبؤ المتواصل .أعدت ورقة بيضاء بشأن كيفية تطوير النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ لدعم توفير خدمات
التنبؤ المتواصل ،بغية عرضها على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية .وسيطلب إلى الدورة الثامنة والستين
للمجلس التنفيذي الموافقة على إنشاء فريق توجيهي للنظر في هذا الموضوع.
تنقيح مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ .أجري تنقيح كامل لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
لمراعاة التغيرات التي طرأت على التكنولوجيات التي تدعم األرصاد الجوية التشغيلية منذ اإلصدار السابق .وسيعرض
ذلك على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية إلصدار توصية بشأنه.
المشروع اإليااحي للتنبؤ بالطقس القاسي .تواصلت المشاريع المنفذة ،وستعرض على االجتماع السادس عشر للجنة
النظم األساسية خطة لدمج األنشطة في إطار تشغيلي لضمان استمرار تقديم الفوائد الحاصلة لألعضاء على نحو مستدام.
أنشطة التصدي للطوارئ غير النووية .يتم اختبار مبادئ توجيهية جديدة بشأن أفضل الممارسات في مجال التصدي
للطوارئ غير النووية ،وستعرض هذه المبادئ على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية.
الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اختيار مواقع محطات الطاقة النووية وتشغيلها .جرى تنقيح
اإلرشادات الحالية (مطبوع المنظمة رقم  ،)550ويقتضي هذا التنقيح تعاونا وثيقا بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة علم المناخ ) (CClولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyواللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM؛
وتثير هذه المسألة تحديات فيما يخص الحصول على الموافقة الرسمية من جميع اللجان.
خدمات الطقس الفاائي .بلغت مرحلة النضج وعما قريب ستصبح جاهزة للعمل؛ وتشمل هذه الخدمات جميع المجاالت
التي تديرها لجنة النظم األساسية ،ويتوقع أن يضع االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية مسؤولية تنسيقها تحت
إشراف النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ.
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المبادئ التوجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار ،ستساعد
األعضاء ،وسيطلب من االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية إنشاء فرقة خبراء إلعداد هذه الخدمات.
إطار الكفاءة للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس .ستعد لجنة النظم األساسية المواد الداعمة
بالتعاون مع مكتب التعليم والتدريب.
__________

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

10.VI.2016
2016

تقرير رئيس لجنة علوم الغالف الجوي ()CAS
التحديات المجتمعية في العشر سنوات المقبلة كما تراها اللجنة ()CAS
حددت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ( ،)CAS-16المنعقدة في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013ست
أولويات لتوجيه العمل في المستقبل:


الطقس شديد التأثير وآثاره االجتماعية واالقتصادية في سياق التغير العالمي؛



الماء :نمذجة دورة الماء والتنبؤ بها لتحسين برنامج الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRوإدارة الموارد؛



نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري :خدمة المجتمع ودعم السياسات؛



األهباء الجوية :اآلثار على جودة الهواء والطقس والمناخ؛



التوسع الحضري :البحوث والخدمات المقدمة للمدن الكبرى والمجمعات الحضرية الكبيرة؛



التكنولوجيا المتطورة :تأثيرها على العلوم واستخداماتها.

تواجه التحديات المجتمعية من خالل المشاريع المنفذة في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWوالبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ( .)WWRPويتضمن ذلك نظام األرض برمته ،والهدف المنشود هو تحقيق االستمرارية عبر
النطاقات الزمنية والمكانية .فالمعالجة المتواصلة للبيانات والتنبؤ المتواصل مسألة شاملة في المنظمة ( )WMOولها
مكون قوي في مجال البحث والتطوير( .انظر والية الفريق التوجيهي للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
( ،)GDPFSالذي تقوده لجنة النظم األساسية (.)CBS
انظرhttps://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html :
ومشاركة لجنة علوم الغالف الجوي ( )CASأمر هام في هذا المضمار ،ألن "العلم الموجه لتقديم خدمات" مكون أساسي
في سلسة (سالسل) القيمة في خدمات نظم األرصاد الجوية /األرض .وتقدم نتائج المؤتمر العلمي العالمي المفتوح
للطقس المنعقد في مونتلاير في آب /أغسطس  2014أساسا ً مفيداً للعمل .فهناك تحديات هيكلية تتعلق بالبحوث الجارية
في مختلف اللجان الفنية للمنظمة ( )WMOومن خالل األنشطة التي تشارك المنظمة ( )WMOفي رعايتها ،مثل النظام
العالمي لرصد المناخ ( )GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ( )WCRPوالفريق العامل المعني بالتجريب العددي
( .)WGNEوليس من الواضح أن الطريقة الحالية التي تعمل بها اللجان الفنية واألنشطة التي تشارك في رعايتها
المنظمة ( )WMOتخدم سالسل القيم بطريقة مثالية.
وتطور مفهوم سلسة القيمة أمر هام ،وهناك العديد من التحديات التي برزت ،على سبيل المثال:


أصبحت الخدمات متخصصة أكثر فأكثر ،وتعتمد على اإلنترنت وبدون عالمة مؤسسية واضحة؛
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النظام العالمي المتكامل للرصد ( )WIGOSضروري لمعالجة البيانات ويحتاج إلى تجاوز نمو المجال التقليدي
للمنظمة ()WMO؛



أصبحت اإلدارة المستدامة للبيانات تشكل قضية كبرى (ألن البيانات أصبحت كبيرة الحجم ،وعالية السرعة،
وشديدة التنوع)؛



دور المنظمة ( )WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي مؤسسة الطقس العالمية؛



"البيانات الكبيرة" مقابل التدفقات التقليدية لبيانات الرصد المراقبة من المنظمة (.)WMO

انطباعات من االجتماعات التي عقدتها مؤخراً اللجنة التوجيهية المعنية بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
( ،)WCRPولجنة التوجيه العلمي المعنية بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ( ،)WWRP SSCولجنة التوجيه العلمي
المعنية ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( ،)GAW SSCوالفريق العامل المعني بالتجريب العددي ()WGNE
عُقد اجتماع لجنة التوجيه العلمي المعنية بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية العام الماضي في الفترة من  8إلى
نيسان /أبريل  2015في جنيف .وقد أنجز البرنامج ( )WCRPالكثير ونهض علم المناخ بشكل ملحوظ ،وحشد أفضل
علماء المناخ ووفر لهم تنظيما ً فعاالً للغاية .والبرنامج ( )WCRPمحرك هام لعمليات الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ( ،)IPCCالتي تعزز بدورها البرنامج ( .)WCRPومن المهم للمنظمة ( ،)WMOباعتبارها جهة راعية
مشاركة للبرنامج ( ،)WCRPقيام البرنامج ( )WCRPبتوجيه جزء معتبر من موارده لعلوم سلسلة الخدمات .ومن األمثلة
القائمة بالفعل إصدار تنبؤات عقدية على غرار ما تم عمله في التنبؤات الموسمية .فيقدم بالفعل نحو عشرة مراكز
عالمية توقعات عقدية .وثمة حاجة ملحة أخرى وهي تحليل التوقعات المناخية في النطاقات المكانية والزمانية المالئمة
الحتياجات قطاعات مجتمعية محددة .وتتضمن األساليب المستخدمة تقليص النطاق الديناميكي ،والتقليص التجريبي
اإلحصائي للنطاقات ،واستخدام استبانات غير منتظمة وغيرها من ال ُنهج األكثر أو األقل سالسة ،واستخدام مجموعات
مختلفة من التوقعات ،وتصحيح االنحرافات ،وما إلى ذلك.
10

و ُعقد اجتماع لجنة التوجيه العلمي المعنية بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ( )WWRP SSCفي جنيف في الفترة من
 24إلى  27تشرين الثاني /نوفمبر  .2015وكان من بين بنود المناقشة المشروع اإليضاحي البحثي في مجال الطيران
( )AvRDPالذي طلبته لجنة األرصاد الجوية للطيران ) .(CAeMويمضي التنبؤ باألرصاد الجوية للطيران قدما ً نحو
زيادة إدماج بيانات األرصاد الجوية عالية االستبانة في نظم رباعية األبعاد لدعم صنع القرارات الخاصة بإدارة الحركة
الجوية وزيادة فعالية العمليات المعتمدة على المسار (من بوابة إلى أخرى) .وهذا االنتقال من النهج التقليدي القائم على
النواتج ’لإلحاطة وإسداء المشورة‘ إلى نهج يعتمد على قيام نظم دعم القرارات الخاصة بإدارة الحركة الجوية بتطبيق
أفضل البيانات سينتج عنه تغيرات هامة في التقديم الحالي لخدمات األرصاد الجوية للطيران .وهذا هو السبب في أننا
نعمل مع لجنة األرصاد الجوية للطيران ليس فقط في تنفيذ المشروع اإليضاحي البحثي في مجال الطيران (،)AvRDP
الذي يهدف إلى توضيح فوائد خدمات الطقس للطيران الشاملة واآلنية وتحديد كميتها في مناطق المطارات والتي تركز
على الطقس شديد التأثير ( ،)https://avrdp.hko.gov.hk/ولكن أيضا ً في توسيع النطاق لكي تصبح شاملة بالنسبة للرحلة
الجوية نفسها .كما يحتاج توفير الموارد للمشروع ( )AvRDPإلى االهتمام؛ يلزم إنشاء صندوق استئماني.
ومن أحد التحديات الستة ذات األولوية للجنة علوم الغالف الجوي ( )CASاألهباء الجوية وتأثيراتها على جودة الهواء
والطقس والمناخ .فقد استطلع الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ( )WGNEإلى حد ما موضوع األهباء الجوية في
التنبؤ العددي بالطقس ويبدو أنها اع ُتبرت تأثيرات من المرتبة الثانية ال تسوغ مستويات عالية من التفاصيل الجديدة في
صياغة النماذج .وينبغي مواصلة العمل في هذا الشأن ،نظراً بالطبع للدور الهام لألهباء الجوية في زيادة تأثير التغير
الكامل للمناخ وتأثير زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،حسبما أثبتت نتائج حساب نموذج نظام األرض.
وعُقد اجتماع لجنة التوجيه العلمي المعنية ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAW SSCفي جنيف في الفترة
من  15إلى  17آذار /مارس  .2016وأُجريت مناقشة هامة بالنسبة للجنة علوم الغالف الجوي (( )CASوالنظام العالمي
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لرصد المناخ ( ))GCOSعن الكيفية التي يمكن للنظام ( )GCOSأن يساهم بها في رعاية تدفقات بيانات الرصد الخاصة
به الواردة على سبيل المثال من برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWوغيره .وكيف يمكن للبرنامج ()GAW
والنظام ( )GCOSأن يعززا معا ً عملية تعبئة الموارد واستهاللها لنظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري
()IG3IS؟
وكان برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPممثالً في اجتماع لجنة التوجيه العلمي المعنية ببرنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ( ،)Valentin Foltescu( )GAW SSCوقد أتاح ذلك تبادالً مفيداً وهاما ً للمعلومات والخطط بين لجنة
علوم الغالف الجوي ( )CASوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( .)UNEPومن أمثلة ذلك إعداد برنامج األمم المتحدة للبيئة
لنظم زهيدة الثمن لرصد جودة الهواء :ما هي جودة هذه النظم بعد الحكم عليها من خالل إجراءات ضمان الجودة
السارية في البرنامج ()GAW؟ وهل يمكن للبرنامج ( )GAWأن يوفر بيانا ً عن اعتماد /تأهيل أجهزة استشعار لجودة
الهواء زهيدة الثمن .وأُشير إلى أنه ال يوجد نظام عالمي موحد لرصد األهباء الجوية ،بينما هناك بعض الشبكات العالمية
المشاركة (اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( .))NOAAومن منظور التواصل ،فإن نشرة غازات االحتباس
الحراري واحدة من أقوى وثائق التواصل الصادرة عن المنظمة ( ،)WMOكما تعد نشرة األهباء الجوية هامة أيضا ً.
وتقدم الظواهر البيئية ،مثل سحب الرماد الناجمة عن ثوران بركان  ،Eyafjällajökullفرصا ً إلظهار قدرات المنظمة
( .)WMOوقد قدم  ،Phil de Colaالذي شارك في إعداد نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ()IG3IS
وروج له ،تقريراً بشأن ما قام به إلثارة اهتمام أصحاب المصلحة ،مشيراً إلى أن نظام المعلومات ( )IG3ISمصمم
"للمساعدة في عمل تقديرات مستنيرة النبعاثات غازات االحتباس الحراري".
واجتمع الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ( )WGNEفي مجلس البحوث العلمية والصناعية ( )CSIRفي بريتوريا،
بجنوب أفريقيا في الفترة من  26إلى  29نيسان /أبريل  .2016وينفذ الفريق ( )WGNEواليته بشكل جيد ،والتي تتمثل في:


تعزيز تطوير نماذج دوران الغالف الجوي الستخدامها في التنبؤ بالطقس والمناخ والماء والبيئة على النطاقات
الزمنية كافة وتشخيص أوجه القصور ومعالجتها؛



تنسيق التجارب العددية بغية إقرار نتائج النماذج ،والخصائص المرصودة للغالف الجوي ،واستكشاف التقلبية
الطبيعية والقسرية له وإمكانية التنبؤ به؛



تدقيق التقنيات العددية ،وصياغة العمليات الفيزيائية للغالف الجوي؛



رصد النجاحات المنجزة في أساليب تمثيل البيانات ،واستعراض مشاريع إعادة التحليل بغية توفير مجموعة
بيانات متجانسة متعددة السنوات من أجل الدراسات التشخيصية المتعلقة بالغالف الجوي والمناخ.

لجنة القانون الدولي ( )ILCالتابعة لألمم المتحدة ،قصر األمم 4 ،أيار /مايو ُ .2016كلفت لجنة القانون الدولي ()ILC
بوضع تشريعات دولية "بشأن حماية الغالف الجوي" .وإلبالغ اللجنة ( ،)ILCعُقدت دورتان غير رسميتين مع العلميين
ُ
شاركت في الدورتين مع الحديث عن "الجوانب العلمية للغالف الجوي:
( 7أيار /مايو  2015و 4أيار /مايو  ،)2016وقد
نظرة عامة" ،و"الهندسة الجيولوجية ،طريق للتقدم؟" .وعمل اللجنة أمر هام وقد يؤدي إلى إقرار تشريعات متوازية مع
اتفاقية األمم المتحدة بشأن "قانون البحار" (.)1982
_________________

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

1.IV.2016
2016

تقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
منذ الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ) (EC-67أحرز تقدم كبير نحو نهج منتظم ومنسق على المستوى الوطني
لتوضيح فوائد التعاون ،وإعداد "إثبات المفهوم" في عدة بلدان مختارة (بوركينا فاسو وبوتان ودومينيكا ومولدوفا وبابوا
غينيا الجديدة وجمهورية تنزانيا المتحدة) الذي من شأنه السماح باستخالص الدروس المستفادة من تكرار الممارسات
الجيدة في البلدان األخرى .واعتماد رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية إلطار قائم على النتائج في المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOكمساهمة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSخطوة رئيسية في هذا
الصدد.
اإلنجازات الرئيسية

نحو تعزيز التنسيق على المستوى الوطني:
●

بدأت عملية الدعم المنسق على المستوى الوطني التي وافقت عليها اللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACوكذلك
األنشطة المشتركة في بوتان؛

●

أعد في كولومبيا إطار المنظمة ) (WMOالقائم على النتائج مساهمة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوالذي اعتمده رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،وكذلك خطة تنسيق الجهود التي أعدتها
المنظمة ) (WMOبشأن الخدمات المناخية؛

●

اعتمدت خطة عمل اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACفي الدورة الثالثة للجنة ) (PACفي تشرين األول/
أكتوبر  .2015وتتضمن خطة العمل أنشطة داخل البلدان الستة التي يجري التركيز عليها؛

●

يحدد حاليا ً أعضاء اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACاألنشطة المتعلقة بالخدمات المناخية في البلدان الستة
التي يجري التركيز عليها ،كما استكملت قاعدة البيانات بشأن القدرات الوطنية.

تشغيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ):(GFCS
●

"برنامج تكييف الخدمات المناخية في أفريقيا"


من المقرر أن توافق مجدداً اللجنة التوجيهية الوطنية للمناخ في أيار /مايو  2016اإلطار للخدمات
المناخية المعد لجمهورية تنزانيا المتحدة؛



تم تقليص التنبؤات الموسمية إلى مستوى المنطقة في مالوي وجمهورية تنزانيا المتحدة؛



َّ
تقدم المعلومات المناخية حاليا ً من خالل اإلذاعة والرسائل النصية القصيرة ) (SMSفي كال البلدين؛







تصل المعلومات المناخية في الوقت الحالي إلى ما مجموعه  4436مزارعاً %50 ،منهم من النساء،
وذلك بفضل الوسطاء الذين تلقوا تدريبا ً من خالل هذا البرنامج؛
عززت عمليات تقييم شدة التأثر والتكيف المتعلقة بالجوانب الصحية األدلة على وجود لصالت بين
المناخ والصحة ،والحاجة إلى الخدمات المناخية ،مما أدى إلى تنفيذ الخدمات المناخية التجريبية
األربع من أجل الصحة لمواجهة األمراض المحمولة ومخاطر الفيضانات؛
نظمت فعالية للتعلم بشأن إدماج الطقس والمناخ في المنهجيات التشاركية ،في نيروبي في شباط/
فبراير  ،2016بمشاركة  27طرفا ً معنياً ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية
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) (NGOsومعاهد البحوث والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) .(NMHSsوأفضت
الفعالية إلى إنشاء مجموعات ممارسة لتقاسم حصيلة التعلم؛
●

المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المناخية في رواندا وأوغندا وجيبوتي انتقلت إلى مكتب اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوتموّ ل هذه المشاريع عن طريق منحة مقدمة من جمهورية كوريا من
خالل إدارة األرصاد الجوية الكورية )(KMA؛

●

اعتمد المثال النموذجي للطاقة (أثناء الدورة الثالثة للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) .)(IBCSونظم اجتماع "الخدمات المناخية لقطاع الطاقة" في باريس في  17شباط /فبراير 2016؛

●

اعتمدت األهداف االستراتيجية لخطة التشغيل والموارد لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللفترة
(MC-3) 2018-2015؛

●

اعتمدت عملية ومنهجية مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

●

أطلق العرض اإليضاحي لمجموعة أدوات الخدمات المناخية على شبكة اإلنترنت؛

●

نظمت إدارة األرصاد الجوية الصينية تدريبا ً بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي نيسان/
أبريل 2016؛

●

نظم برنامج األغذية العالمي ) (WFPلقا ًء بعنوان "حوار بشأن األمن الغذائي والخدمات المناخية" في روما في
يومي  18و 19كانون الثاني /يناير  2016لمناقشة االحتياجات واألولويات الرئيسية وتحديدها من أجل قطاع
األمن الغذائي فيما يتعلق بالخدمات المناخية .وستتواصل المشاورات بشأن األطراف الرئيسية المعنية طوال
عام 2016؛

●

المكتب المشترك للمناخ والصحة بين منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة ):(WMO















نشرت مذكرة إحاطة بشأن ظاهرة النينيو (التذبذب الجنوبي) ) (ENSOوالصحة وتيسير وصول
منظمة الصحة العالمية ) (WHOللمعلومات عن مخاطر ظاهرة النينيو واستخدامها لتحديد حاالت
التأهب واإلجراءات اإلنسانية في البلدان المتضررة ،وتقديم معلومات بشأنها؛
أجري تدريب بشأن نمذجة المناخ والصحة ،وبشأن بناء القدرات بالتعاون مع الشركاء؛
أجريت مشاورات بشأن استعراض مشاركة قطاع الصحة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSعلى المستويين الوطني واإلقليمي؛
نظم المؤتمر السنوي الثالث للمناخ والصحة في أفريقيا باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية
)(WHO؛
نشرت ورقة بيضاء بشأن "العمل على إعداد إطار أخالقي للخدمات المناخية" باالشتراك مع شراكة
الخدمات المناخية )(CSP؛
أعدت منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOبدعم من المكتب المشترك بين المنظمة ) (WHOوالمنظمة
) ،(WMOنهجا ً شموليا ً للخدمات المناخية من أجل الصحة ،بما في ذلك مواد إرشادية جديدة وأدوات
جديدة .واختبر النهج في مالوي وجمهورية تنزانيا المتحدة؛
أجرت وزارة الصحة في دومينيكا ،بدعم من المكتب المشترك بين المنظمة ) (WHOوالمنظمة
) ،(WMOتقييما ً لشدة تأثر الصحة بالمناخ والتكيف مع المناخ لتحديد االحتياجات إلى الخدمات
المناخية؛
أعدت منتديات إقليمية للتوقعات المناخية ركزت على الجوانب الصحية في جنوب آسيا والكاريبي
باالشتراك مع المنظمة ).(WMO
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الحوكمة:
●

إنشاء فريق خبراء معني بالحاجة إلى بيانات محددة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

الثغرات المتبقية والتحديات
●

●

●

الثغرة رقم  :1اعتماد إطار قائم على النتائج في المنظمة ) (WMOكمساهمة في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSإنجاز كبير من أجل تحسين التعاون .ومع ذلك ،تحتاج مشاركة الهيئات التأسيسية للمنظمة
) (WMOمشاركة فعالة مع اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACمزيداً من اإلرشادات؛
الثغرة رقم  :2من أجل توضيح مختلف األنشطة المتعلقة بالخدمات المناخية والتي ينفذها حاليا ً أعضاء المنظمة
) ،(WMOاستحدثت منصة قائمة على شبكة اإلنترنت تتيح لألعضاء والشركاء تسمية األنشطة التي تساهم في
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSويذكر األعضاء بأهمية المساهمة في هذه المبادرة بتسمية جهات
اتصال لتحميل المعلومات عن المشاريع واألنشطة ذات الصلة.
التحدي رقم  :1يلزم تعزيز مكانة وصورة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSومضاعفة جهود
الدعاية لفوائد وإنجازات احتياجات اإلطار ) (GFCSلتصل إلى الجمهور المعني وتعبئة دعم إضافي من أجل
اإلطار ).(GFCS

الجوانب اإلقليمية
بغية تعزيز القدرات من أجل تقديم خدمات مناخية على المستوى اإلقليمي ،والترويج إلعداد نهج إقليمي ،أجرى اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمجلس النرويجي لالجئين ) (NRCتقييمات لقدرات المركز األفريقي لتطبيقات
األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بالتنمية ) .(ICPACوباستخدام مرفق و ّفره المجلس النرويجي لالجئين ) (NRCمن خالل البرنامج النرويجي لبناء
القدرات ) ،(NORCAPأوفد اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمنسقا ً إقليميا ً في مكتب منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة ) (FAOفي داكار (السنغال) لدعم منطقة الساحل في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وفضالً عن ذلك ،استناداً إلى نتائج تقييمات القدرات سيجري انتداب خبراء إلى المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد
الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
) (ICPACوبوركينا فاسو والنيجر.
الشراكات وتعبئة الموارد
منذ انعقاد الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،انضم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPوالمجلس النرويجي
لالجئين ) (NRCإلى اللجنة االستشارية للشركاء ) .(PACوبالنسبة لتعبئة الموارد ،فقد وردت المساهمات التالية منذ انعقاد
دورة المجلس التنفيذي السابعة والستين :سويسرا 32 100 :فرنك سويسري (مساهمة مقدمة للصندوق االستئماني لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبدعم من حلقة العمل بشأن بناء القدرات والتوأمة من أجل نظم رصد المناخ
) ،(CACTOSشيلي) ،النرويج 236 904 :فرنكات سويسرية (مساهمة النرويج من أجل وظيفة مدير كبير للبرنامج
لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلفترة سنتين) ،جمهورية كوريا من خالل إدارة األرصاد الجوية الكورية
) 427 442,92 :(KMAدوالر أمريكي (لتنفيذ مشاريع الخدمات المناخية في رواندا وأوغندا وجيبوتي) .وباإلضافة إلى
ذلك ،تعهدت وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDبمبلغ مليون دوالر أمريكي.
المساواة بين الجنسين
●

تدمج حاليا ً مسألة المساواة بين الجنسين في مشاريع تطوير وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
فعلى سبيل المثال ،بفضل "برنامج تكييف الخدمات المناخية في أفريقيا" تصل حاليا ً المعلومات المناخية لما
مجموعه  4436مزارعاً %50 ،منهم من النساء.
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االتصاالت
●

أعد برنامج تعليمي إلكتروني بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSباالشتراك مع معهد األمم
المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARلتعزيز صورة الخدمات المناخية وإذكاء الوعي ألهميتها وفوائدها؛

●

صدرت شرائط فيديو بشأن "األنشطة المناخية في الصين :خدمات للحد من مخاطر الكوارث" و"الخدمات
المناخية من أجل األنشطة المناخية"؛

●

●

تعد اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACحاليا ً "ورقة بيضاء بشأن مساهمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSفي جدول أعمال عام  ،"2030لعرضه للنظر فيه في االجتماع القادم للجنة اإلدارة في تشرين األول/
أكتوبر 2016؛
أنشئت صفحة على موقع فيسبوك من أجل "برنامج تكييف الخدمات المناخية في أفريقيا".
__________

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

13.IV.2016
2016

النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

حالة النظام العالمي لرصد المناخ
أصدر النظام العالمي لرصد المناخ تقريره ) (GCOS-195الذي قُ ّدم إلى الدورة الثالثة واألربعين للهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتكنولوجية ) ،(SBSTAومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
)( (UNFCCC COP 21باريس ،من  30تشرين الثاني /نوفمبر إلى  11كانون األول /ديسمبر .)2015
وأثبت النظام العالمي لرصد المناخ قيمته العالية وش ّكل أساس التقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) .(IPCCبيد أنه ،وكما تحدد ذلك الهيئة الحكومية الدولية ،ثمة فجوات في نظام الرصد العالمي فيما يرجع إلى
المعلومات اإلقليمية .ومن المهم للرصدات المناخية تحسين مستوى الفهم والتنبؤ بتغير المناخ ليس فقط على المستوى
العالمي ولكن أيضا ً على المستوى اإلقليمي .إن احتياجات الخدمات المناخية ،كالتكيّف مع تغير المناخ وتقلّبيته على
النطاقين اإلقليمي والمحلي ،تضيف متطلبات أخرى بشأن نظام الرصد.
ويستعرض التقرير الحالة العامة لكل واحد من المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVويقيّم التقدم المحرز في ضوء آخر
خطة للتنفيذ ،وخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما ً لالتفاقية اإلطارية(تحديث  ،)2010باإلضافة إلى تحديد
الثغرات.
ويتمثل االستنتاج العام للتقرير في أن النظام العالمي لرصد المناخ يواصل تحقيق التقدم ،لكنه يبقى دون تلبية بعض
المتطلبات األساسية للمعلومات المناخية القائمة على الرصد .والتقرير ال يقدم إجراءات أو خططا لمعالجة الفجوات أو
أوجه النقص أو المتطلبات اإلضافية التي تم تحديدها :وهذا هو دور خطة التنفيذ الجديدة للنظام العالمي لرصد المناخ
الجاري إعدادها إلطالقها وتقديمها إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في .2016
ويمكن اإلطالع على النسخة النهائية المحررة بشأن "حالة النظام العالمي لرصد المناخ" ) (GCOS-195على الموقع
الشبكي التالي.http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf :
والملخص التنفيذي ) (GCOS-194متاح باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.
الجوانب اإلقليمية وحشد الموارد

إدارة شبكة النظام النظام العالمي ) (GCOSوآلية التعاون بشأن النظام العالمي

)(GCOS

تقوم أمانة النظام العالمي باإلبالغ بصورة منتظمة عن شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
 ،)GSNوشبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GUANوآلية التعاون بشأن النظام العالمي
( 
) ، (GCMبما في ذلك تحديث قائمة المحطات وإحصاءات الرصد الخاصة بالسنوات الماضية والحالية ومشاريع
الرصدات األخيرة التي اضطلعت بها إدارة شبكة النظام العالمي ).(GCOS
وتركز أنشطة هذا البرنامج على األرصاد الجوية السطحية والخاصة بالهواء العلوي ،وعليه وُ ضعت مراكز رائدة تابعة
للجنة النظم األساسية ) (CBSتعمل لحساب النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSمن قبل لجنة النظم األساسية التابعة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOكجهة مسؤولة عن أداء المراقبة لشبكات النظام العالمي ) ،(GCOSخاصة
شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GSNوشبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي
لرصد المناخ ( ،)GUANودعم أي إجراء فيما يخص المتابعة في األقاليم المعيّنة.
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ويتمثل أحد المكونات األساسية لإلبالغ عن أعمال ومسؤوليات المراكز الرائدة ،وتحديثها وتشجيعها ،في االجتماع مرة
كل سنتين بين ممثلين عن المراكز الرائدة والمنظمة ) (WMOوالنظام العالمي ) .(GCOSوقد ُنظم االجتماع األخير في
سانتياجو ،شيلي ،في تشرين األول /أكتوبر  ،2013وتأجيل اجتماع كان من المقرّ ر عقده في المملكة المتحدة (آذار/
مارس  .)2016ومن المقترح اآلن عقد هذا االجتماع ،رهنا ً بتوافر التمويل ،في كامبريدج ،المملكة المتحدة ،خالل
األسبوع من  9-5أيلول /سبتمبر .2016

تقرير أداء شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( )GSNفي

2015

تمثل اإلحصاءات التالية عن شبكة الرصد السطحي ( )GSNملخصا ً سنويا ً لرسائل تقرير المتوسطات والمجاميع
الشهرية الصادرة من محطة أرضية ( )CLIMATفي أرشيف المناخ التابع للنظام ( GCOSالمركز الوطني للمعلومات
البيئية ) ،(NCEIالواليات المتحدة األمريكية) .ويستند التقييم إلى النسبة المئوية لعام ( 2015تشرين األول /أكتوبر
 - 2014أيلول /سبتمبر  )2015للمحطات الممتثلة لمتطلبات النظام العالمي ) (GCOSوالممتثلة جزئيا ً وغير الممتثلة
(الجدول .)1
وال يزال اإلقليم األول يش ّكل أضعف شبكة لألداء ،إذ ال يمثل سوى  %22من المحطات التي تستجيب للحد األدنى من
المتطلبات ،و %27من المحطات التي ال تقدم تقارير عن المتوسطات والمجاميع الشهرية الصادرة من محطة أرضية
 .)CLIMATوهذا ال يزال يعزز ضرورة قيام النظام ( )GCOSبتركيز دعمه في هذا اإلقليم.

(
 ،)GSNفإن الوضع يزداد
وفيما يتعلق بالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNالتي تشمل شبكة الرصد السطحي ( 
سوءاً في االتحاد اإلقليمي األول حيث ال تتجاوز نسبة المحطات التي تستجيب للحد األدنى من المتطلبات  .%13وتشهد
جميع األقاليم األخرى تزايداً في نسبة المحطات التي لم تقدم أي تقرير ،ممّا يوحي بأنه ليس كل الدول تقدم رسائل تقرير
 )CLIMATلمحطاتها الخاصة بالشبكة المناخية األساسية

المتوسطات والمجاميع الشهرية الصادرة من محطة أرضية (
.)GSN
اإلقليمية ) ،(RBCNزياد ًة على محطات شبكة الرصد السطحي ( 
ومن البديهي أيضا ً أنه لم يطرأ في جميع األقاليم أي تحسن ملحوظ ،أو تدهور ،على مدى السنوات األخيرة ،باستثناء
شبكة المنطقة القطبية الجنوبية.
)GSN
شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( 
اإلقليم

الرقم

االتحاد
اإلقليمي
األول
االتحاد
اإلقليمي
الثاني
االتحاد
اإلقليمي
الثالث
االتحاد
اإلقليمي
الرابع
االتحاد
اإلقليمي
الخامس

156

258

94

178

151

12

11-6

5-1

0

رسائل تقرير
المتوسطات والمجاميع
الشهرية الصادرة من
محطة أرضية
)CLIMAT

(

رسائل تقرير المتوسطات
والمجاميع الشهرية
الصادرة من محطة
)CLIMAT

أرضية (

رسائل تقرير المتوسطات
والمجاميع الشهرية
الصادرة من محطة
)CLIMAT

أرضية (

رسائل تقرير
المتوسطات والمجاميع
الشهرية الصادرة من
محطة أرضية
)CLIMAT

(

%22

%39

%12

%27

()23 ،28 ،32 ،29

()39 ،36 ،33 ،33

()14 ،11 ،10 ،10

()24 ،25 ،25 ،28

%77

%15

%2

%6

()75 ،73 ،73 ، 71

()19 ،19 ،19 ،21

()1 ،2 ،2 ،3

()5 ،6 ،6 ،5

%68

%19

%9

%4

()69 ،84 ،89 ،76

()28 ،13 ،6 ،20

()0 ،0 ،0 ،1

()3 ،3 ،5 ،3

%88

%10

%2

%0

()80 ،81 ،88 ،88

()18 ،17 ،11 ،10

()1 ،1 ،1 ،1

()1 ،1 ،0 ،1

%68
()52 ،58 ،63 ،70

%16
()34 ،23 ،16 ،17

%4
()1 ،7 ،7 ،1

%12
()11 ،12 ،14 ،13
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االتحاد
اإلقليمي
السادس
منطقة
القطب
الجنوبي

138

42

%76

%16

%3

%5

()81 ،78 ،82 ،80

()15 ،17 ،12 ،9

()0 ،1 ،2 ،5

()4 ،4 ،4 ،6

%74

%22

%2

%2

()50 ،45 ،60 ،79

()33 ،43 ،36 ،19

()12 ،5 ،2 ،2

()5 ،7 ،2 ،0

الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية () ،(RBCNبما فيها شبكة الرصد السطحي ) (GSNالواردة أعاله)
اإلقليم

الرقم

االتحاد
اإلقليمي
األول
االتحاد
اإلقليمي
الثاني
االتحاد
اإلقليمي
الثالث
االتحاد
اإلقليمي
الرابع
االتحاد
اإلقليمي
الخامس
االتحاد
اإلقليمي
السادس

723

12

11-6

5-1

0

رسائل تقرير
المتوسطات والمجاميع
الشهرية الصادرة من
محطة أرضية
)CLIMAT

(

رسائل تقرير المتوسطات
والمجاميع الشهرية
الصادرة من محطة
)CLIMAT

أرضية (

رسائل تقرير
المتوسطات والمجاميع
الشهرية الصادرة من
محطة أرضية
)CLIMAT

(

رسائل تقرير
المتوسطات والمجاميع
الشهرية الصادرة من
محطة أرضية
)CLIMAT

(

%13

%24

%10

%53

()12 ،13 ،19 ،17

()22 ،23 ،20 ،20

()13 ،12 ،7 ،7

()51 ،53 ،52 ،54

664

%72
()57 ،67 ،73 ،71

%18
()30 ،22 ،15 ،18

%2
()2 ،1 ،4 ،4

%8
()11 ،10 ،8 ،7

298

%68
()65 ،73 ،81 ،73

%13
()23 ،15 ،6 ،14

%7
()0 ،1 ،1 ،1

%12
()12 ،11 ،12

337

247

594

%78

%11

%3

%8

()66 ،67 ،72 ،78

()18 ،18 ،18 ،11

()3 ،2 ،2 ،3

()13 ،13 ،8 ،8

%64

%19

%3

%14

()50 ،56 ،59 ،64

()34 ،24 ،17 ،21

()3 ،6 ،9 ،1

()13 ،14 ،15 ،14

%79

%13

%1

%7

()74 ،77 ،77 ،81

()18 ،15 ،13 ،8

()1 ،1 ،3 ،3

()7 ،7 ،7 ،7

الجدول  :1وفقا ً لمتطلبات النظام العالمي ) (GCOSينبغي أن تقدم شبكة الرصد السطحي ) (GSNوالشبكة المناخية
األساسية اإلقليمية ) (RBCNالممتثلة بشكل كامل  12تقريراً بشأن المتوسطات والمجاميع الشهرية الصادرة من محطة
أرضية ) .(CLIMATوتمثل القيم النسبة المئوية لعام ( 2015تشرين األول /أكتوبر  – 2014أيلول /سبتمبر  )2015من
المحطات الممتثلة والمحطات غير الممتثلة .وترد بين قوسين اإلحصاءات الخاصة بالسنوات  2014و 2013و2012
و 2011على التوالي.

تقرير أداء شبكة رصد الهواء العلوي ) (GUANفي

2015

تستند اإلحصاءات المق ّدمة بشأن شبكة رصد الهواء العلوي )(GUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام
 30هكتوبسكال في الشهر)
 25عملية سبر يومية على ارتفاع 
 2015في ضوء الحد األدنى لمتطلبات النظام ) ( (GCOS

لكل إقليم ،وفقا ً لإلحصاءات الشهرية التي تقدمها المراكز الوطنية للتنبؤات البيئية ).(NCEP
في االتحاد اإلقليمي األول بلغت نسبة محطات شبكة رصد الهواء العلوي ) %35 (GUANفقط في  ،2015بالمقارنة مع
نسبة  %39في  ،2013وهو اإلقليم ذو األداء األسوأ على اإلطالق .وهذا األداء الضعيف والمتفاقم مرتبط أساسا ً بالتمويل
الالزم لتشغيل محطة رصد الهواء العلوي وصيانتها .وال يزال التواصل مع المحطة على المستوى الفني لتحديد سبب
األداء الضعيف يمثل تحديا ً ويعني في الغالب أن عدم معالجة قضايا سهلة نسبيا ً يمكن أن يستمر لفترات زمنية طويلة.
باإلضافة إلى ذلك هناك عدد متزايد من المحطات التي تواجه مشاكل وإخفاقات في أنظمة توليد الهيدروجين مما نتج
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عنه توقف النشاط لفترة طويلة .وظلت أربع ) (4محطات متوقفة عن النشاط خالل هذه الفترة؛ دار السالم (نظام
الهيدروجين)؛ الخرطوم ،السودان (نظام الهيدروجين)؛ أنتاناناريفو ،مدغشقر (المواد االستهالكية الخاصة بالمسابير
الالسلكية)؛ جزيرة ماريون ،جنوب أفريقيا (عيب تقني وإمكانية الوصول إلى الموقع).
ولم يختلف األداء في االتحاد اإلقليمي الثاني خالل عام  2015عمّا كان عليه الحال في عام  ،2014إذ لم تستجب أربع
محطات للحد األدنى من المتطلبات .ولم تتوقف أي محطة عن العمل بشكل كامل أثناء هذه الفترة ،وبالرغم من أن
محطة باكستان أطلقت فقط مناطيد رائدة بدون شفرات تقليدية لعمليات سبر لمدة  5سنوات ،ينبغي تقديم طلب إلزالتها
من شبكة رصد الهواء العلوي ).(GUAN
وجاء األداء في االتحاد اإلقليمي الثالث في  2015أسوأ بشكل طفيف مما كان عليه الحال في  ،2014إذ لم تستجب
محطات للحد األدنى من المتطلبات .وتوقفت محطة واحدة ) (1عن النشاط خالل هذه الفترة؛ ليما ،بيرو (المواد
االستهالكية الخاصة بالمسابير الالسلكية).

6

وجاء األداء في االتحاد اإلقليمي الرابع في  2015أسوأ بشكل طفيف مما كان عليه األمر في  ،2014إذ لم تستجب
محطات للحد األدنى من المتطلبات .ولم تتوقف أي محطة عن النشاط بشكل كامل خالل هذه الفترة.

5

وحسّن االتحاد اإلقليمي الخامس أداءه في عام  2015بشكل طفيف بالمقارنة مع أدائه في  ،2014إذ لم تستجب  8محطات
للحد األدنى من المتطلبات .توقفت محطتان ) (2عن العمل بشكل كامل خالل هذه الفترة ،هونيارا ،جزر سليمان (المواد
االستهالكية الخاصة بالمسابير الالسلكية) وبورت موريسبي ،بابوا غينيا الجديدة (المواد االستهالكية الخاصة بالمسابير
الالسلكية).
ولم يختلف األداء في االتحاد اإلقليمي السادس في  2015عنه في عام  ،2014إذ لم تستجب  3محطات للحد األدنى من
المتطلبات .ولم تتوقف أي محطة عن النشاط بشكل كامل خالل هذه الفترة.
وحقق األداء في إقليم المنطقة القطبية الجنوبية في  2015تحسنا ً طفيفا ً بالمقارنة مع أدائه في  ،2014إذ لم تستجب
محطات للحد األدنى من المتطلبات .ولم تتوقف أي محطة عن النشاط بشكل كامل خالل هذه الفترة.
اإلقليم

عدد محطات شبكة رصد
الهواء العلوي )(GUAN

االتحاد اإلقليمي األول
االتحاد اإلقليمي الثاني
االتحاد اإلقليمي الثالث
االتحاد اإلقليمي الرابع
االتحاد اإلقليمي الخامس
االتحاد اإلقليمي السادس
القطب الجنوبي

23
32
18
24
38
24
12

النسبة المئوية لمتطلبات النظام العالمي في
( %لسنوات  2014و 2013و 2012و2011
)%57 ،%48 ،%46 ،%39( %35
)%87،%87 ،%87 ،%87( %87
)%78 ،%89 ،%67 ،%72( %67
)%87 ،%83 ،%75 ،%83( %79
)%87 ،%84 ،%74 ،76%( %79
)%87 ،%92 ،%83 ،%87( %87
)%83 ،%83 ،%58 ،%58( %67

4

2015

الجدول  :2الجدول أعاله هو ملخص لرصد شبكة رصد الهواء العلوي )(GUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
 25عملية سبر يومية على ارتفاع  30هكتوبسكال
) (GCOSلعام  2015في ضوء الحد األدنى لمتطلبات النظام ) ( (GCOS

ً
في الشهر) لكل إقليم ،وفقا لإلحصاءات الشهرية التي تقدمها المراكز الوطنية للتنبؤات البيئية ) .(NCEPوترد بين قوسين
 2011تعتمد على التوافر فقط وفقا ً للمركز
 2012و 

 2012و .2011بالنسبة لعامي

نفس اإلحصاءات لسنوات  2014و 
2013
الوطني للبيانات المناخية.
سبعة ) (7من محطات شبكة لرصدات الهواء العلوي )’ (%4) (GUANصامتة‘ (كانت الرصدات المبلغ عنها في تقرير
الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادر من محطة أرضية صفراً) خالل عام  ،2015مما يعني
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حدوث تدهور بالنسبة لعام  3( 2014محطات) .وفي عام  2013كانت هناك ثالث محطات ’صامتة‘ ،و 4في عام
و 5في عام .2011

2012

الموارد المعبّأة لشبكتي الرصد السطحي ( )GSNورصدات الهواء العلوي )(GUAN
آلية التعاون للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتهدف إلى تحسين النظام وأنشطة حشد الموارد لبرنامج النظام
) .(GCOSوقد وُ ضعت هذه اآللية عقب قرار للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة التفاقية
 )UNFCCCرقم )5/CP.5

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCفي ( 2014قرار االتفاقية اإلطارية (
من أجل "تمكين البلدان النامية من جمع البيانات وتبادلها واالستفادة منها على أسس مستمرة وفقا ً لالتفاقية اإلطارية
 .")UNFCCCومنذ ذلك الحين ،تم جمع ما يفوق  3ماليين دوالر أمريكي على مدى السنين إلنجاز المشاريع

(
المخصصة لتحسين نظم رصد المناخ .وقد اس ُتكملت المشاريع التالية في عام  ،2015أو ال تزال في طور اإلنجاز:


يضطلع مكتب دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة بإدارة مشروع تجديد  11محطة في مدغشقر.
وأجرى مكتب دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة والنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSثالث
زيارات تقنية في تشرين الثاني /نوفمبر لمعالجة قضايا تتعلق بنظام شبكة جمع البيانات ) ،(DCSوشراء
موقعين إضافيين .وحددت هذه الزيارات
بطاقات  SIMإضافية للهواتف الن ّقالة والمساعدة في عمليات تركيب
َ
لألسف وجود قضايا أخرى سواء في شبكة نظام جمع البيانات وفي االعتماد على شبكة الهاتف النقال في
المواقع النائية لربط االتصاالت .واست مر الدعم عن بعد لكن المزيد من المشاكل ،إضافة إلى إمدادات الطاقة
في مقر تاناناريفو ،أدت إلى خفض توافر الرصدات لنسبة تقل عن  .%10ويتمثل جانب إيجابي طفيف في
توافر دليل الرصدات (تقارير الرصد السطحي الصادرة عن محطة أرضية ) (SYNOPSوالمتوسطات
والمجاميع الشهرية الصادرة من محطة أرضية ))(CLIMAT؛



مشاركة خبير مستشار متمركز في هراري ،زمبابوي ،للعمل بدوام جزئي ) (%50في دعم مشاريع النظام
العالمي ) (GCOSفي االتحاد اإلقليمي األول .ويتر ّكز العمل على إعادة بناء محطات رصد المناخ السطحي
في تشاد ومالي باستخدام تمويل سخي من اليونان؛



الدعم المقدم من اليابان لعمليات محطات شبكة لرصدات الهواء العلوي )(GUANفي إيريفان ،أرمينيا،
للسنوات  2013و 2014و( 2015مسبار السلكي ومناطيد)؛





أُجري إصالح و ُقدمت خدمة وتدريب للمهندسين المحليين بشأن نظام توليد الهيدروجين في هراري ،زمبابوي
(شبكة لرصدات الهواء العلوي ) )(GUANخالل شباط /فبراير  .2015وظلت المحطة متوقفة عن العمل لعدة
أشهر لكن على إثر عمل النظام ،استؤنفت عمليات السبر التشغيلية في  1آذار /مارس .واضطلع مدير شبكة
النظام العالمي ) (GCOSبإدارة هذا المشروع ،من خالل نموذج الدوران العام ) ،(GCMبتمويل من ألمانيا؛
أُجري إصالح و ُقدمت خدمة وتدريب للمهندسين المحليين بشأن نظام توليد الهيدروجين في غان بجزر
الملديف (شبكة لرصدات الهواء العلوي ) )(GUANخالل آذار /مارس  .2015وظلت المحطة متوقفة عن
العمل لعدة أشهر لكن على إثر عمل النظام ،استؤنفت عمليات السبر التشغيلية في  12آذار /مارس .واضطلع
مدير شبكة النظام العالمي ) (GCOSبإدارة هذا المشروع بتمويل من دائرة األرصاد الجوية في المملكة
المتحدة.

المشاريع الجديدة والمقترحة ):(2016


تستفيد عمليات محطة شبكة رصد الهواء العلوي ) (GUANفي إيريفان ،أرمينيا ،من دعم اليابان خالل عام
 ،2016في إطار عقد لتوفير مسبار السلكي وُ ضع في شباط /فبراير  2016وخطة لتوفير مناطيد إضافية .وقد
وضع هذا العقد باستخدام نظام المشتريات الجديد للمنظمة ) (WMOمع تحسين المواصفات الخاصة بالنظام
الالسلكي الذي يمكن استخدامه لمشتريات أخرى ذات صلة بنفس المتطلبات في محطات شبكة رصد الهواء

EC-68/INF. 4.6, p. 6

العلوي ) .(GUANولسوء الحظ حصل عيب في نظام توليد الهيدروجين مما تسبب في توقيف العمليات،
وتعمل المنظمة ) /(WMOالنظام العالمي ) (GCOSعلى خطة لتمويل زيارة بغرض اإلصالح والخدمة
والتدريب من طرف شركة  SAGIMلصناعة المعدات؛


قدم النظام العالمي ) (GCOSالدعم المالي لجامعة والية كولورادو ،دعما ً لتوسيع شبكة ( CoCoRahsشبكات
قياس األمطار) في باهاماس؛



المع ّدات (كاميرات وآالت النسخ والترتيب على الرف) الخاصة بمشروع إنقاذ البيانات في بوتسوانا،
باستخدام تمويل سخي من ألمانيا؛



ا ُّتفق على دعم مرشح لمرصد شبكة قياس اإلشعاع السطحي المرجعية ) (BSRNفي بيرو ،فيما يتعلق بتوفير
األدوات .ويعمل النظام العالمي ) ،(GCOSبالتعاون مع لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOعلى المواصفات
المالئمة لمناقصة تنافسية من خالل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO؛



تم في شباط /فبراير شراء المسابير الالسلكية ) ،(800وعند االقتضاء استبدال النظام األرضي والتدريب
لمحطة شبكة رصد الهواء العلوي ) (GUANفي نيروبي ،كينيا ،بدعم سخي من سويسرا .وسيوفر ذلك
مخزونا ً من المسابير الالسلكية والمناطيد للسنتين القادمتين؛



توفير مناطيد لمحطات شبكة رصد الهواء العلوي ) (GUANفي إيريفان (أرمينيا) ،وجان (جزر ملديف)،
ونيروبي (كينيا)؛



توفير مسابير السلكية لمحطة شبكة رصد الهواء العلوي ) (GUANفي جان (جزر ملديف).
ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

EC-68/INF. 12

وثيقة مقدمة من:
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المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

11.IV.2016
2016

الشراكات
التعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
تماشيا ً مع النتائج المنشودة في إطار النتيجة المتوقعة  ،7واصلت المنظمة ) (WMOبذل جهودها من أجل
-1
تعزيز مكانتها إزاء الشركاء داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها باعتبارها الجهة المرجعية لألمم المتحدة فيما يتعلق
بمسائل الطقس والمناخ والماء .وأولي اهتمام خاص للمشاركة بفعالية في مختلف مسارات العمل المتبعة تحضيراً
للجمعية العامة لألمم المتحدة التي عُقدت في أيلول /سبتمبر  2015بنيويورك وعقبها ،والتي اعتمدت خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030بما فيها أهداف التنمية المستدامة ،والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في كانون األول /ديسمبر  2015بباريس واعت َمد اتفاق باريس .إضافة إلى
ذلك ،ا ُّتخذت إجراءات موجهة نحو (العمل على) تنفيذ مسار ساموا للدول الجزرية الصغيرة النامية ،وإطار عمل سنداي
للحد من مخاطر الكوارث.

التعاون مع منظومة األمم المتحدة
شاركت المنظمة ) (WMOبفعالية في عمل فريق اإلدارة البيئية ) ،(EMGالذي يعد إطاراً على نطاق
-2
المنظومة لالستراتيجيات المتعلقة بالبيئة في منظومة األمم المتحدة بطرح اقتراحات من المقرر أن يصدق عليها مجلس
الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ) (CEBفي دورته الربيعية (فيينا 28-27 ،نيسان /أبريل) من
خالل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج )( (HLCPجنيف 9-8 ،آذار /مارس) قبل تأييدها من جانب جمعية األمم
المتحدة للبيئة )( (UNEAنيروبي 27-23 ،أيار /مايو).
وشاركت المنظمة ) (WMOأيضا ً بفعالية في عمل الفريق العامل المعني بتغير المناخ التابع للجنة الرفيعة
-3
المستوى المعنية بالبرامج ) (HLCPالذي يرأسه األمين العام المساعد للمنظمة ) ،(WMOواقترح الفريق أولويتين من أجل
تنسيق عمل منظومة األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ،إلى جانب المبادئ الرئيسية المشتركة التباع نهج على نطاق
منظومة األمم المتحدة إزاء اإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ ،ليصدق عليهما مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم
المتحدة المعني بالتنسيق ) (CEBفي دورته الربيعية (فيينا 28-27 ،نيسان /أبريل) من خالل اللجنة الرفيعة المستوى
المعنية بالبرامج )( (HLCPجنيف 9-8 ،آذار /مارس).
وقدمت المنظمة ) (WMOمساعدة علمية وفنية من أجل وضع قرار ناجح لألمم المتحدة بشأن ظاهرة
-4
النينيو في نيويورك ،م ما أفضى إلى تخطيط فعاليات رفيعة المستوى في سياق الجمعية العامة والمجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة.
وشاركت المنظمة ) (WMOفي الجهود المنسقة التي يبذلها مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
-5
) (UNISDRمن أجل رسم خطة تنفيذ إطار عمل سنداي .وأدى ذلك إلى المساهمة من خالل فريق الخبراء العامل
الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باألهداف والمؤشرات إلطار عمل سنداي ،إلى جانب تقديم إسهامات في
خطة عمل األمم المتحدة المنقحة بشأن الحد من مخاطر الكوارث فيما يتعلق بالقدرة على المقاومة من خالل اللجنة
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الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) /(HLCPفريق اإلدارة العليا )( (SMGفريق اإلدارة العليا المعني بالحد من مخاطر
الكوارث من أجل القدرة على المقاومة).
وساهمت المنظمة ) (WMOفي عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت ) (IAEGالمعني بأهداف التنمية
-6
ً
المستدامة ،واقترحت أن تجعل تركيزات غازات االحتباس الحراري مؤشرا للهدف  13من أهداف التنمية المستدامة
بشأن تغير المناخ ،ألنه ال بد من توثيق اآلثار الجوية للمساهمات المحددة الوطنية ) (NDCsالتي تدعم اتفاق باريس.
وشاركت المنظمة ) (WMOفي عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالعلم والتكنولوجيا
-7
واالبتكار في أهداف التنمية المستدامة في إطار آلية تيسير التكنولوجيا.
واتخذت المنظمة ) (WMOالخطوات الالزمة للمشاركة على نحو أفضل في حوكمة مجموعة األمم المتحدة
-8
اإلنمائية ) (UNDGوأنشطتها .ونوقشت هذه المسألة بين األمين العام للمنظمة ) (WMOورئيسة المجموعة )،(UNDG
السيدة ( Helen Clarkمديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،)(UNDPومن المرجح أن يفضي ذلك إلى إعداد مذكرة
تفاهم بين المنظمتين.
ووقعت المنظمة ) (WMOمذكرتي تفاهم مع المنظمة الهيدروغرافية الدولية ) (IHOومع االتحاد البريدي
-9
العالمي ).(UPU

التعاون مع المنظمات الدولية األخرى
وقعت المنظمة ) (WMOترتيبات عمل مع المرفق الدولي للبيئة الفضائية ) (ISESالعضو في شبكة المجلس
-10
الدولي للعلوم  -النظام العالمي للبيانات ) (ICSU-WDSومذكرة تفاهم مع المجلس النرويجي لالجئين ) (NRCفي مجال
إعارة موظفين احتياطيين دعما ً لتعزيز الخدمات المناخية من خالل نشر خبراء المجلس ) / (NRCالبرنامج النرويجي
لبناء القدرات ).(NORCAP
وواصلت المنظمة ) (WMOتعاونها البناء مع الشراكة العالمية للمياه ) (GWPفي إطار البرنامج المشترك
-11
بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMالراسخ والناجح وبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) ،(IDMPإلى جانب شركاء في
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSدعما ً لتحديد أهداف ومؤشرات وتنفيذها سعيا ً إلى تحقيق الهدف  6من
أهداف التنمية المستدامة بشأن الماء.
ً
وأقامت المنظمة ) (WMOأيضا ً
عالقة مع الفريق المعني بتقدم أفريقيا ،الذي يرأسه كوفي عنان ،سعيا ً إلى
-12
كسب دعم سياسي رفيع المستوى للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETواالستراتيجية األفريقية
المتكاملة لألرصاد الجوية (الخدمات الجوية والمناخية).
و ُتعد المنظمة ) (WMOمذكر َتي تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة ) (IEAفي سياق اعتبار الطاقة من
-13
المجاالت ذات األولوية بالنسبة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSومع االتحاد البرلماني الدولي ) (IPUفي
إطار الجهود التي تبذلها المنظمة ) (WMOمن أجل الترويج لمكانة أنشطتها ودورها إزاء البرلمانات ،وهي الهيئات التي
تتخذ القرارات ،في جملة أمور ،بخصوص إرساء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
قانونياً/مؤسسيا ً وميزانياتها.

التعاون مع المنظمات اإلقليمية
لما كانت سنة  2015تمثل بداية هيئة تشريعية أوروبية جديدة ،فقد بُذلت جهود عديدة في سبيل تعزيز
-14
التعاون في مختلف المجاالت السياساتية للمفوضية األوروبية ،وزيادة االهتمام المكرس للدور المحتمل والقيمة المضافة
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لدوائر األرصاد الجوية ،بهدف مواءمة مبادرات المفوضية األوروبية في الطقس والمناخ والماء مع مبادرات المنظمة
) ،(WMOالسيما تلك التي تتم في االتحاد اإلقليمي السادس ،وذلك لتجنب االزدواجية وتحسين التآزر فيما بينها.
وشاركت المنظمة ) (WMOبفعالية في إعداد استراتيجية المفوضية (خارطة طريق المديرية العامة للبحث
-15
َّ
واالبتكار ) )(DGRTDمن أجل إتاحة سوق للخدمات المناخية في أوروبا .والمنظمة ) (WMOاليوم ممثلة (إلى جانب
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ) (GFCSفي الفريق العامل المعني بتنفيذ خارطة طريق الخدمات المناخية الذي أنشئ
كإجراء للمتابعة.
وتحققت خطوة أخرى في تعزيز هذه الشراكة من خالل انضمام المفوضية األوروبية إلى عضوية اللجنة
-16
االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار العالمي ) ،(GFCSومن المقرر أن تستضيف المفوضية األوروبية االجتماع
المقبل لهذه الهيئة في حزيران /يونيو .2016
وعقد األمين العام للمنظمة ) (WMOاجتماعا ً ثنائيا ً مثمراً مع المفوض المعني بالبحث والعلم واالبتكار في
-17
بروكسل في تشرين الثاني /نوفمبر لتبادل اآلراء قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف )(COP 21
ومناقشة إمكانية التعاون مستقبالً بين المنظمتين في مجال "البيانات الكبيرة" ،ومراقبة انبعاثات غازات الدفيئة/ثاني
أكسيد الكربون ،وآلية المشورة العلمية إزاء اتخاذ القرارات.
و ُتعد المنظمة ) (WMOمذكرة تفاهم مع أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،لدعم أهدافه التي تشمل
-18
التنسيق الفعال بين الدول األعضاء في كافة المجاالت وتكاملها وترابطها ،وتعزيز الروابط بين شعوبها ووضع قوانين
متجانسة في مختلف المجاالت مثل االقتصاد والمال والتجارة والجمارك والسياحة والتشريعات واإلدارة وكذلك تشجيع
التقدم العلمي والفني في الصناعة والتعدين والزراعة والمياه والموارد الحيوانية وإنشاء مراكز البحث العلمي وإقامة
المشاريع المشتركة والتشجيع على التعاون مع القطاع الخاص.
و ُتعد المنظمة ) (WMOأيضا ً مذكرة تفاهم مع المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
-19
) .(ACMADوينبغي أن يُنظر إلى ذلك في سياق الدعم المتواصل الذي تقدمه المنظمة ) (WMOللمؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية ).(AMCOMET
(انظر.)https://www.wmo.int/amcomet/ :
وحرصت المنظمة ) (WMOعلى تنظيم أول اجتماع للخبراء وحلقة عمل بين أفريقيا والشرق األوسط
-20
ً
بشأن األثر الصحي للتراب المحمول جوا (عمان ،األردن 5-2 ،تشرين الثاني /نوفمبر  )2015بالتشارك مع المركز
اإلقليمي لصحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية ) ،(WHO/CEHAوالمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ) ،(UNEP/ROWAوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )،(EUMETSAT
وهيئة األرصاد الجوية اإلسبانية التابعة للدولة ).(AEMET
وأنشئ المجلس العربي للوزراء المعنيين باألرصاد الجوية والمناخ من أجل تعزيز التعاون دون اإلقليمي،
-21
وعقد اجتماعه األول الخاص بالوزراء بالتزامن مع المنتدى العربي لألرصاد الجوية واجتماع اللجنة الدائمة لألرصاد
الجوية في أيار /مايو  2016باإلمارات العربية المتحدة.
ودعمت المنظمة ) (WMOأنشطة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية
-22
ً
) (PCM/LASمن خالل المشاركة في اجتماعات اللجنتين المنشأتين حديثا :اللجنة المعنية بوسائط اإلعالم واللجنة المعنية
بإدارة المعلومات عن األخطار الجوية والمناخية.
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وواصلت المنظمة ) (WMOتعاونها في منطقة المحيط الهادئ مع أمانة البرنامج البيئي اإلقليمي للمحيط
-23
الهادئ ) (SPREPمن خالل مجلس األرصاد الجوية للمحيط الهادئ ) (PMCوشراكة مكتب األرصاد الجوية للمحيط
الهادئ ) (PMDPمن أجل تنفيذ برامج ومشاريع مختلفة في منطقة المحيط الهادئ ،بما فيها تنظيم الدورة الثالثة لمجلس
األرصاد الجوية للمحيط الهادئ ) (PMC-3واالجتماع األول لوزراء دول المحيط الهادئ بشأن األرصاد الجوية
) (PMMM-1في تونغا في تموز/يوليو .2015

التعاون مع مؤسسات التمويل
التعاون مع مجموعة البنك الدولي
في األول من حزيران /يونيو  ،2015وقعت المنظمة ) (WMOمذكرة تفاهم مع البنك الدولي لإلنشاء
-24
والتعمير )/(IBRDالمؤسسة الدولية للتنمية ) (IDAلوضع إطار تعاوني من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الظواهر
المناخية والكوارث من خالل دعم المراكز اإلقليمية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وانضمت المنظمة ) (WMOإلى الفريق االستشاري التابع للمرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
-25
) (GFDRRكجهة مراقبة( .يمثل الفريق االستشاري هيئة المرفق ) (GFDRRالمعنية باتخاذ القرارات ويستحدث جوهر
معظم األهداف االستراتيجية للمرفق ) (GFDRRعلى المدى البعيد مشرفا ً على النتائج المتوقعة).
وعلى مدى عام  ،2015تعاون كل من المنظمة ) (WMOوالبنك الدولي واستراتيجية األمم المتحدة الدولية
-26
للحد من الكوارث مع حكومة فرنسا على إعداد الموارد وحشدها من أجل مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر
) .(CREWSوقدمت ثماني جهات مانحة تعهدات حتى اآلن ،وتخطط المنظمة ) (WMOإلى جانب الشركاء اآلخرين
إلنشاء أمانة للمبادرة في المنظمة ) (WMOلتنسيق التنفيذ.
وانضم البنك الدولي إلى اللجنة االستشارية للشركاء
-27
المناخية ).(IBCS

)(PAC

ــــــــــــــــــــــــــ

التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/INF. 12(2

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

6.VI.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

2016

حوار خاص بشأن المساهمات التكاملية والتعاونية التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام
والخاص في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
الخميس 16 ،حزيران /يونيو

2016

(مقر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOقاعة أوباسي)
البرنامج
مقدمة:
09:30

مالحظات تمهيدية للسيد  ،David Grimesرئيس المنظمة
كلمة ترحيب يلقيها البروفيسور بيتيري تاالس ،األمين العام للمنظمة )(WMO
)(WMO

المتحدثون المدعوون ( 15دقيقة لكل متحدث يعقبها  5دقائق لألسئلة واألجوبة)
09:40

الدكتور  ،Guoguang Zhengمدير ،هيئة األرصاد الجوية ،الصين
اللواء بحري  ،Conrad C. Lautenbacherالمدير عام التنفيذي لمؤسسة ،GeoOptics, Inc.الواليات
المتحدة األمريكية
البروفيسور  ،Andrea Celeste Sauloمدير المرفق الوطني لألرصاد الجوية ،األرجنتين
السيد  ،David Kennyمدير عام شركة  ،IBM Watsonالواليات المتحدة األمريكية
الدكتور  ،Mamadou Lamine Bahمدير اإلدارة الوطنية لألرصاد الجوية ،غينيا
السيد  ،Kjell Forsenالرئيس والمدير عام التنفيذي لشركة  ،Vaisala Oyjفنلندا
البروفيسور  ،Alan Thorpeأستاذ زائر ،جامعة ريدينغ ،المملكة المتحدة
السيد  ،Jean-Marc Lacaveرئيس – مدير عام دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ،فرنسا

12:30

استراحة للغداء

14:30

حلقات نقاش تفاعلية

16:00

مناقشة عامة للمجلس التنفيذي
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حوار خاص بشأن المساهمات التكاملية والتعاونية التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام
والخاص في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
الخميس 16 ،حزيران /يونيو

2016

(مقر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOقاعة أوباسي)
مذكرة مفاهيمية
سيخصص المجلس التنفيذي يوم الخميس 16 ،حزيران /يونيو  2016لمناقشة األدوار الهامة التي تؤديها األطراف الفاعلة
للقطاعين العام والخاص حاليا ً ومستقبالً في تقديم خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البحرية والبيئية ذات
الصلة .والهدف من هذا االجتماع الخاص هو حفز التفكير االستراتيجي ومساعدة المجلس التنفيذي ألن يرسم الطريق
ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلمواجهة التحديات المطروحة وإيجاد الوسائل إلقامة عالقات قوية
بين القطاعين العام والخاص لفائدة اإلنسانية جمعاء ،وتحديد سياسات المنظمة ) (WMOالمستقبلية بشأن هذا التشارك
الهام.
ودعا كل من البروفيسور بيتيري تاالس ،األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوالسيد
 ،Grimesرئيس المنظمة ) (WMOرواد القطاعين الخاص والعام للمشاركة في حوار خاص بشأن المساهمات التكاملية
والتعاونية التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
David

وسيعرض المتحدثون القضايا المستجدة وآراءهم في تطور خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وكيف يمكن أن
تتغير أدوار القطاعين العام والخاص في غضون الخمس سنوات إلى العشرين سنة القادمة .وستغطي المواضيع
مجموعة من القضايا منها البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية واالستشعار عن بعد /السواتل ونماذج األعمال الجديدة
وتعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsومع القطاع الخاص لتقديم معلومات
وخدمات "تالئم الهدف المنشود" .وستركز حلقات النقاش على احتياجات المستخدمين النهائيين وتوقعاتهم.
وتؤثر ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة ،اليوم أكثر من أيما وقت مضى ،تأثيراً كبيراً في مواطني الدول األعضاء
واقتصاداتهم ومؤسساتهم وتجارتهم .فأكثر من  80في المائة من الكوارث التي تحدث في العالم ترتبط بظواهر األرصاد
الجوية الهيدرولوجية ،وتسهم التنبؤات واإلنذارات الجيدة باألحوال البيئية المتغيرة بشكل مباشر ومتزايد في تحقيق
الرخاء لجميع الدول .وتسفر عالقات التعاون والتكامل ،وفي بعض األحيان العالقات التآزرية بين القطاعين العام
والخاص ،وفي كثير من األحيان مع المؤسسات غير الهادفة ل لربح في كافة أنحاء العالم ،عن تلبية احتياجات
أكثر من  7مليارات شخص وماليين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وقد درجت العادة على أن المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوهي مؤسسة من مؤسسات القطاع العام وتمولها الحكومات
بصفة رئيسية ،هي التي تقدم أساسا ً خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية .وهذا الترتيب هو الذي أتاح
تطوير وصيانة النظام العالمي لرصد الطقس الذي يمكن من خالله لجميع البلدان الوصول إلى البيانات الرصدية عالية
الجودة في الوقت الحقيقي .ويمثل هذا النظام المعياري حجر الزاوية للخدمات الحديثة ،وكذلك لنظام مراقبة المناخ .ومن
مصلحة القطاعين العام والخاص على السواء كفالة توفير الموارد المالئمة للشبكات العالمية لرصد الطقس والمناخ.
وتعمل المرافق الوطنية ) (NMHSsبمثابة سلطات السالمة العامة ،وهي مسؤولة عن إصدار اإلنذارات الخاصة بالطقس
ويجوز لها أيضاً ،رهنا ً بالسياسات الحكومية الوطنية ،أن تقدم مجموعة متنوعة كبيرة من الخدمات األخرى لقطاعات
من قبيل النقل والسالمة والشؤون العسكرية والبيئة والطاقة والسياحة .وأدوات السياسات تتفاوت بين الحكومات ولذلك
توجد اختالفات في تقديم الخدمات وفي أدوار مؤسسات القطاع العام /الخاص وفي السياسات الوطنية الخاصة ببيانات
الطقس.
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وقد اعتمد المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالتبادل الحر للبيانات على مستوى العالم (قرار
المنظمة ) )1995 ،Cg-XII( 40 (WMOوالقرار  .))2015 ،Cg-17( 60وباإلضافة إلى التبادل الحر للبيانات ،فإن أحد
العوامل الناجحة في دوائر المنظمة ) (WMOهو تبادل الدراية العلمية والفنية فيما بين البلدان .ويؤدي هذا التبادل دوراً
حاسما ً في تعزيز نوعية وكمية الخدمات الحديثة.
والتحديات التي ال تنفك تتزايد المتعلقة بمعالجة الكم الهائل من البيانات والمعلومات ،والوصول إليها ،تفرض حدود أطر
صنع القرار ،أو تؤثر فيها ،على المستويات المحلية إلى المستويات العالمية .والتقنيات الذكية هي في آن واحد مصدر
للمعلومات ومستهلكة لها بشكل متزايد .وفي هذا الصدد ،فإن أدوار الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص آخذة في
التطور .وفي هذا السياق ،من األهمية بمكان للمنظمة ) ،(WMOوهي الهيئة العالمية للتعاون فيما بين الدول ،التفكير في
الطريق الواجب اتباعه وصياغته لزيادة توضيح أدوار وتوقعات الجهات الفاعلة المختلفة ،وإقامة تعاون مع المؤسسات
يعود بالنفع على الجميع ،وتعزيز العالقات بين القطاعين العام والخاص.
ــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو
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2016

تقرير مرحلي بشأن المساواة بين الجنسين
تركز العمل ،عقب الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،على إعداد خطة عمل للمسائل الجنسانية وتحديث قاعدة
بيانات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية وإعداد مواد إعالمية وتنظيم لقاءات متعلقة
ببناء القدرات والتعاون فيما بين الوكاالت.
اإلنجازات الرئيسية

خطة العمل الخاصة بالمسائل الجنسانية
●

وُ ضعت خطة عمل خاصة بالمسائل الجنسانية بالتشاور مع فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،حسبما طلب القرار  (Cg-17) 59المتعلق بالمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة ،وسياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين والتي ترد في مرفقه .وتهدف الخطة
إلى تفعيل السياسة وتقديم توجيهات إلى أمانة المنظمة ) (WMOوهيئاتها التأسيسية ولألعضاء.

الشراكات من أجل تطوير القدرات
●

في عام  ،2015ضمّت المنظمة ) (WMOقواها إلى قوى معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNITARوهيئة
األمم المتحدة للمرأة إلطالق برنامج القيادة النسائية .وفي حلقة عمل عُقدت أثناء المؤتمر السابع عشر،
أصبحت كبار المندوبات أول المستفيدين من البرنامج من خالل األنشطة التي حفزتهن على إجراء تقييم نقدي
لخصائص القائدة القوية ،وتقدير مواطن القوة لنساء قائدات وتعزيز تطبيق المهارات الرئيسة ذات األولوية
العالية من أجل أداء فعال.

●

وفي الفترة من تشرين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمبر  ،2015حضر كبار المديرين في أمانة المنظمة
) (WMOتدريبا ً بشأن االعتبارات الجنسانية واإلدارة الشاملةُ ،ن ِّظم بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.
وأذكى التدريب وعي المشاركين فيما يتعلق بالتحيزات الالشعورية والقوالب النمطية الجنسانية؛ وعزز
كفاءاتهم لقيادة مختلف الفرق؛ وتعريفهم بالممارسات الجيدة في مجاالت من قبيل القيادة والثقافة التنظيمية
والتطوير الوظيفي والتوظيف إلخ .وأعد المشاركون أنشطة متعلقة بخطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل
الجنسانية.

نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ ( المشار إليه فيما يلي بـ "المؤتمر المعني بالمسائل الجنسانية")
●

واصلت المنظمة ) (WMOإدراج نتائج المؤتمر في العمليات الدولية واللقاءات اإلقليمية .وشمل ذلك ،منذ
الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP 21وخطة
التنمية المستدامة لعام  2030واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) .(CEDAWوكان التقرير قد
صدر بجميع اللغات الرسمية الست.
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16904#.VtmG80Yt2JU
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المساواة بين الجنسين
●

تحققت المساواة بين الجنسين بالنسبة للوظائف الفنية (من ف –  1إلى ف  )4 -في أمانة المنظمة ) (WMOإذ
بلغت نسبة النساء والرجال  %51و %49على التوالي في كانون األول /ديسمبر ( 2015الشكل .)1
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الشكل  :1نسبة النساء والرجال في الوظائف الفنية (من ف –  1إلى ف  )4 -في أمانة المنظمة

)(WMO

الثغرات المتبقية والتحديات
تظل نسبة تمثيل النساء في وظائف اإلدارة العليا ضئيلة جداً في أمانة المنظمة ) .(WMOففي كانون األول /ديسمبر
 2015كانت النساء يشغلن  %16فقط من الوظائف في الفئة الفنية ف –  5وما فوقها  ،ولم يتحسن االتجاه في السنوات
الماضية كما يتضح من الشكل .2
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الشكل  :2نسبة النساء والرجال في وظائف اإلدارة العليا (ف –  5وما فوقها) في أمانة المنظمة

)(WMO

والنساء ممثالت في إدارة المنظمة تمثيالً ناقصا ً بشكل كبير أيضا ً .وفي المؤتمر السابع عشر كان ما يقارب ثالثة أرباع
الوفود من الرجال ،في حين بلغت نسبة الوفود من النساء  %27من العدد اإلجمالي .وال تشكل نسبة األعضاء المنتخبين
من النساء في المجلس التنفيذي سوى  %14فقط .ويزيد عددهن زيادة ضئيلة في أفرقة المجلس التنفيذي وفي لجنة
مراجعة الحسابات حيث تمثل النساء حوالي ثلث األعضاء ،كما يظهر في الشكل  .3وفي الوقت ذاته ،فإن النساء
ممثالت تمثيالً زائداً في فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
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الشكل  :3نسبة النساء والرجال في أفرقة المجلس التنفيذي وفي لجنة المراجعة
في آذار /مارس  ،2016تمثل النساء في المتوسط  %16فقط من أعضاء أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية،
و %20في أفرقة اإلدارة التابعة للجان الفنية (الشكل  .)4وكانت األغلبية من النساء في أفرقة اإلدارة التابعة للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علم المناخ ) %30( (CClو ،%33على التوالي) ،وال توجد أي امرأة في أفرقة
اإلدارة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة الهيدرولوجيا ).(CHy
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الشكل  :4نسبة النساء والرجال في أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
وفيما يتعلق باألفرقة العاملة وفرق الخبراء التابعة لالتحادات اإلقليمية /اللجان الفنية ،تمثل النساء  %19فقط من الخبراء
المشاركين في هذه الهيئات حتى آذار /مارس  .2016وكما يتضح من الشكل  ،5كان أفضل تمثيل للنساء في األفرقة
العاملة وفرق الخبراء في كل من االتحاد اإلقليمي الثالث ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة علم المناخ
) (CClولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMحيث تمثل  %33-30من األعضاء .وتمثل النساء  %10فقط من
الخبراء في األفرقة العاملة وفرق الخبراء في كل من االتحاد اإلقليمي األول ولجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات
وطرق الرصد ).(CIMO
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الشكل  :5نسبة النساء والرجال في األفرقة العاملة وفرق الخبراء التابعة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
الجوانب اإلقليمية
تشير خبرة المنظمة المكتسبة من مؤتمر المسائل الجنسانية وحلقة عمل القيادة النسائية إلى الحاجة إلى المزيد من هذه
اللقاءات على المستوى اإلقليمي .و ُتبذل حاليا ً المساعي لتوفير تبرعات إلجراء حلقات عمل للقيادة النسائية باالقتران مع
االجتماعات اإلقليمية و/أو الفنية .وكانت لجنة الهيدرولوجيا أول هيئة تأسيسية تابعة للمنظمة ) (WMOت َت َب ّنى فكرة عقد
حلقة عمل للقيادة النسائية قبل انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي كانون األول /ديسمبر ،2016
واإلعداد لها.
وبالمثل ،فإن نتائج المؤتمر المعني بالمسائل الجنسانية يجب نقلها إلى المستوى اإلقليمي والوطني عن طريق تنظيم
لقاءات إقليمية تهدف إلى وضع القضايا والتوصيات في السياق اإلقليمي وتقييم إمكانية تطبيقها واتخاذ إجراءات
ملموسة.
الشراكات والموارد المحشودة
أقامت المنظمة ) (WMOشراكة قوية مع هيئة األمم المتحدة للمرأة التي تشارك في رعاية الدورة التدريبية المتعلقة
باالعتبارات الجنسانية واإلدارة الشاملة ،واالجتماع السنوي لخطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة )(UN-SWAP
والمؤتمر المعني بالمسائل الجنسانية .وتشارك المنظمة عالوة على ذلك في برنامج القيادة النسائية الذي قاده معهد األمم
المتحدة للتدريب والبحث ) (UNITARوالتحالف العالمي بشأن المسائل الجنسانية ووسائل اإلعالم ،والذي تصدرته
اليونسكو .وفي كانون األول /ديسمبر  ،2015أصبحت المنظمة ) (WMOعضواً في الشبكة المشتركة بين الوكاالت
والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
وشاركت المنظمة ) (WMOأيضا ً في سلسلة صالونات بعنوان "المستقبل الذي تستحقه المرأة" نظمتها بعثة الواليات
المتحدة في جنيف .وتجمع هذه المبادرة الدوائر الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد
البحوث التخاذ إجراءات استراتيجية وتعاونية فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية.
وفي كانون الثاني /يناير  ،2016ضم األمين العام للمنظمة ) (WMOصوته إلى صوت المدافعين عن المسائل الجنسانية
بجنيف ،وهي شبكة من كبار القادة يعملون على النهوض بالمساواة بين الجنسين في مجال اإلدارة التنفيذية والعمل
البرنامجي داخل مؤسساتهم .والتزم األمين العام بالنهوض بثقافة تراعي البعد الجنساني في المنظمة ) (WMOوالسعي
إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
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االتصاالت
أنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين في المنظمة ) (WMOقد منحت المنظمة مكانة هامة داخل منظومة األمم المتحدة
وخارجها .وفي تشرين األول /أكتوبر  ،2015استضافت المنظمة ) (WMOاالجتماع السنوي بشأن خطة العمل على
نطاق منظومة األمم المتحدة ) (UN-SWAPحيث اجتمع ممثلون من كافة كيانات األمم المتحدة لمناقشة األداء في تعزيز
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وقد أشيد بالمنظمة ) (WMOباعتبارها نموذجا ً من بين كيانات األمم المتحدة،
خاصة فيما يتعلق بالسياسة والمراقبة واالتصاالت الخاصة بالبعد الجنساني .وتقوم كيانات أخرى حاليا ً باستنساخ العديد
من نواتج المنظمة ) (WMOوممارساتها ذات الصلة.
وكنتيجة لدور المنظمة ) (WMOالقيادي في تنظيم مؤتمر المسائل الجنسانية ومشاركتها النشطة في المنتديات المتعددة
األطراف ذات الصلة ،فإنها قد تحولت أيضا ً إلى شريك ال غنى عنه في معالجة مسائل المساواة بين الجنسين في الطقس
والماء والمناخ .وفي أوائل عام  ،2016قدمت المنظمة ) (WMOمساهمة هامة في التوصيات العامة التي تقوم بإعداها
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) (CEDAWبشأن األبعاد الجنسانية في الحد من مخاطر الكوارث وتغير
المناخ.
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تقرير مرحلي بشأن االتصاالت والشؤون العامة
حقق مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAطوال العام الماضي تقدما ً كبيراً في إعادة بناء الموقع الشبكي العام
للمنظمة ) ،(WMOوتقديم تغطية صحفية عالمية شاملة إيجابية وواسعة النطاق للتقارير والرسائل الرئيسية ،وتوسيع
نطاق وجود المنظمة ) (WMOفي وسائط اإلعالم المجتمعية ،وبلورة قدرة أكبر للتوعية بالفيديو وبوسائل اإلعالم
المتعددة ،وتنظيم المعارض في اللقاءات الكبرى ،وتقديم عروض لجماعات الزوار ،وإشراك مذيعي النشرات الجوية
للتحدث عن تغير المناخ ،والتعاون مع منسقي االتصاالت في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsومع منظومة األمم المتحدة.
وباإلضافة إلى الدعم الذي قدمه المكتب ) (CPAلألمين العام ،فإنه قد عمل مع األعضاء ومع إدارات األمانة إلعداد
أنشطة لالتصاالت وتنفيذها لدعم المساهمات التي تقدمها دوائر المنظمة ) (WMOللخدمات المناخية وللحد من مخاطر
الكوارث وإلقامة مدن سليمة وذات قدرة على المقاومة وللرصدات المناخية وللدول الجزرية الصغيرة النامية وألولويات
المنظمة ) (WMOاألخرى.
وقد أُطلق الموقع الشبكي العام الجديد للمنظمة ) (WMOفي اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام  2016على الموقع
 .public.wmo.intوقد أُنجز ذلك بفضل برمجية نظام إدارة المحتوى التي تحسّن المرونة والتحكم في الموقع بشكل كبير.
ويقدم الموقع الشبكي العام معلومات عامة تهم جمهور عريض من غير المتخصصين .فعلى سبيل المثال ،حقق موقع
معرض الصور "أخصائيات األرصاد الجوية في معترك العمل" ،الذي أُطلق يوم  7آذار /مارس 17 000 ،2016
مشاهدة خالل ثالثة أسابيع .وبلغ عدد مشاهدات مجموع المواقع الشبكية المختلفة للمنظمة ) (WMOأكثر من  5.1مليون
مشاهدة في عام  .2015وفي المستقبل ،س ُتنقل الوثائق الرسمية والمعلومات الفنية األخرى الموجهة لألعضاء واألطراف
المعنية إلى موقع أوساط المنظمة ).(WMO
وقد حظيت أنشطة التوعية اإلعالمية التي تنفذها المنظمة ) (WMOبقدر كبير من التغطية اإلعالمية .فأفادت تقارير
خدمة المراقبة الصحفية التابعة للمنظمة ) (WMOأن اسم المنظمة ) (WMOقد ُذكر  41 600مرة بلغات األمم المتحدة
الست خالل السنة التقويمية  2015مقارنة بعدد  27 500مرة في عام  .2014وتضمنت أكثر الموضوعات مشاهدة نشرة
غازات االحتباس الحراري التي تصدرها المنظمة ) (WMOوبيانات حالة المناخ وتحديث المعلومات الخاصة بظاهرة
النينيو وتنقيح األطلس الدولي للسحب.
وقد اكتسب وجود المنظمة ) (WMOفي وسائط اإلعالم المجتمعية زخماً .فحتى شباط /فبراير  ،2016بلغ عدد المعجبين
بالمنظمة ) (WMOعلى الفيس بوك ( 62 000قياسا ً بعدد  50 000في كانون األول /ديسمبر  ،)2015كما بلغ عدد متابعي
"أخبار المنظمة ) "(WMOعلى تويتر  24 000متابع .هذا ،وقد تعاون المكتب ) (CPAمع األعضاء والشركاء لتوسيع
نطاق التوعية بوسائط اإلعالم المجتمعية باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية أساسا ً .وقد شيّد مكتب االتصاالت
والشؤون العامة بنك فليكر للصور الخاصة به وكان له حضور على إنستجرام .وبفضل شركائنا ،تصل أنشطة
االتصاالت الرئيسية بالمنظمة ) (WMOبانتظام إلى جمهور الماليين من الناس.
ويصدر مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAفي كل عام عددين من نشرة المنظمة ) ،(WMOوهو مطبوع
المنظمة ) (WMOالرئيسي؛ وقد صدر العدد األخير في آذار /مارس  .2016كما نشر مكتب االتصاالت والشؤون العامة
) (CPAبضعة أعداد من نشرة عالم األرصاد الجوية ” “MeteoWorldوالتقارير اليومية ” ،“In the Mediaوالمواد الخاصة
باليوم العالمي لألرصاد الجوية ،ورزنامة حائط سنوية .ويعمل مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAمع إدارات
األمانة إلصدار نشرات المعلومات والملصقات وال ُكتيبات والتقارير الموجهة لشرائح أكبر من المجتمع.
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وأصدر مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAعدة إصدارات متعددة الوسائط .ففي تشرين الثاني /نوفمبر
أصدر المكتب ) (CPAأول فيلم متحرك للمنظمة ) (WMOعلى اإلطالق بشأن ظاهرة النينيو بثالث لغات .وح ّدث المكتب
) (CPAاستوديو الفيديو الخاص بالمنظمة ) (WMOوأشرف على إنتاج فيديوهات اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSبلغات األمم المتحدة .وبلغ عدد مشاهدات الفيديوهات على الموقع الشبكي للمنظمة ) 405 000 (WMOمشاهدة
في عام  ،2015وأقام نحو  2300موقع آخر أو قناة وصالت بالفيديوهات.
2015

وبدعم من حكومة الدانمرك ومؤسسة األمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوالمركز
المناخي ،وشركاء آخرين ،واصل المكتب ) (CPAإشراك مذيعي النشرات الجوية للتحدث عن تغير المناخ .ونظم
حلقات عمل في باريس وهانوي وطوكيو؛ وقام برعاية مذيعين من البلدان النامية إلرسال التقارير من مكان انعقاد
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP 21في باريس ،وكلف بإعداد المزيد من "تقارير الطقس في عام
 "2050وتقارير مصورة عن تأثيرات المناخ في مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/INF. 16.1(1

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

15.III.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو 2016

تقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية
خطة عمل  .2015استكمل مكتب الرقابة الداخلية  IOOجميع االلتزامات الواردة في خطة العمل لعام
-1
 2015واصدر  9تقارير على النحو الوارد أدناه:
الجدول  - 1التقارير الصادرة في

2015

التقرير

النوع

التقدير

01-2015

عملية السفر

IA

ُرض جزئيا
م ٍ

02-2015

رسالة االتفاقات

IA

ُرض جزئيا
م ٍ

03-2015

إدارة الخزينة

IA

ُرض
م ٍ

04-2015

التوظيف

IA

ُرض جزئيا
م ٍ

05-2015

صناديق االستئمان السعودية

IA

ُرض جزئيا
م ٍ

06-2015

دعم النرويج لبرنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف

IA

ُرض جزئيا
م ٍ

07-2015

إدارة المبنى واألمن

IA

ُرض
غير م ٍ

08-2015

البيانات المالية للنظام العالي لرصد المناخ

FA

غير متاح

09-2015

دعم النرويج لبرنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف

IA

ُرض جزئيا
م ٍ

)(II

GCOS
)(I

أثناء  ، 2015واصل مكتب الرقابة الداخلية تقديم الدعم إلى وحدة التفتيش المشتركة في إجراء مراجعاتها
-2
ونسق الردود في تقاريره إلى وحدة التفتيش المشتركة ومجلس الرؤساء التنفيذيين  .CEBوجرت متابعة توصيات وحدة
التفتيش المشتركة ) (JIUوقُدمت التقارير إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي .كما تناول مدير مكتب الرقابة
الداخلية إدارة نظم الكشف عن البيانات المالية في المنظمة  ،WMOعلى النحو المح ّدد.
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رأي مكتب الرقابة الداخلية بشأن عمليات المراقبة الداخلية -

2015

وفقا للنظام األساسي لمكتب الرقابة الداخلية ،يُطلب من مدير مكتب الرقابةة الداخليةة تقةديم رأي بشة ن المكلفةين بالحوكمةة
فيما يتعلق بمدى المالءمة والفعالية العامة إلدارة المخاطر في المنظمة  ،WMOوعمليات المراقبة والحوكمة .ويُشار إلةى
هذه األنشطة بصورة جماعية في هذا الرأي على أنها "نظام المراقبات الداخلية".
والغرض من الرأي السنوي هو المساهمة في الضمانات المتاحة لألمين العام لتعزيز بيان المراقبة الداخليةة .وال يتضةمن
الرأي المعبّر عنه أن مكتب الرقابة الداخلية استعرض جميع المخاطر والضمانات المتعلقة بالمنظمة.
ويتضمن هذا الرأي تقييمةا عامةا لةنظم الحوكمةة ،وإدارة المخةاطر ،والمراقبةة الداخليةة فةي المنظمةة  ،WMOبمةا فةي ذلة
مقارنة مع السنة السابقة حيثما ينطبق ذل  .وهو يستند إلى:
(أ)

نتائج التزامات المراقبة الداخلية التي اس ُتكملت أثناء العةام ،والجةاري اسةتكمالها ،بمةا فةي ذلة تقيةيم اإلطةار
والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر؛

(ب)

نتائج عمليات إدارة المخاطر المؤسسية المنش ة في األمانة؛

)ج)

نتائج عمليات الرقابة الداخلية التي أجراها مراجع الحسابات الخارجي ،ووحدة التفتيش المشتركة ،إلخ.؛

(د)

نتائج مراجعة الحسابات المسبقة واإلجراءات التصحيحية التي تتخذها اإلدارة واإلبالغ عنها؛

(هـ)

نتائج المشاريع الخاصة وغيرها من المشاريع التي تنجزها اإلدارات ،من مثل تقيةيم الةدعامات الخمةس مةن
طرف المفوضية األوروبية.

وجرت أعمال مراجعة الحسابات الداخلية في  2015وفقا إلطار الممارسةات المهنيةة الدوليةة لمراجعةة الحسةابات الداخليةة
في معهد مراجعي الحسابات الةداخليين  .IIAولم يكمن هنما أي انتقمال لتسمتقتلية أو المويموعية فمي جمراء أنشمطة
المراقبة الداخلية أثناء العا .
الرأي
أثنةاء عةةام  2015كةان تصةةميم وأداء نظةام المراقبةةات الداخليةة غيةةر متكةافل فةةي بعةض المجةةاالت التةي اس ُتعرضةةت والتةةي
تجةةاوزت المخةةاطر فيهةةا ،المعةةايير المقبولةةة .وكانةةت مجةةاالت القلةةق الرئيسةةية الملحوظةةة تتمثةةل فةةي عمليةةات مراقبةةة دفةةع
األموال إلى الشةركاء المنفةذين ،وأمةن بنايةة المنظمةة  ،WMOوإجةراء عمليةات الرقابةة فيمةا يتعلةق بالمشةتريات ،واإلدارة
المالية لإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات .وتستحق هذه المجاالت اهتماما متواصال من اإلدارة.
االعتبارات الخاصة بالرأي
(أ)

تبينت من نتائج عملية تقييم الدعامات التي أجرتها المفوضية األوروبية مةواطن ن ضةعف وقصةور ماديةة فةي
نظام المشتريات؛

(ب)

ومةةن تقةةارير مراجعةةة الحسةةابات الداخليةةة الةةـ ) (8التةةي صةةدرت أثنةةاء ُ ،2015
صةةنف واحةةد ) (1علةةى أنةةه
ُرض"؛
ُرض" وستة ) (6صُنفت على أنها "مُرضية جزئيا" وواحد ) (1صُنف على أنه "غير م ٍ
"م ٍ

(ج)

أعةةرب مكتةةب الرقابةةة الداخليةةة عةةن سةةروره لمالحظةةة صةةنوف المراقبةةة الجيةةدة إلدارة الخزينةةة وعمليةةة
االستثمار .فسياسة اإلدارة في هذا المجال محافظة ،وتحد من المخاطر .إال أن تقلبات سعر الصةرف ينبغةي
أن ترا َقب بعناية؛
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(د)

تزايةةدت األمةةوال التةةي ُتةةدفع إلةةى الشةةركاء المنفةةذين باسةةتخدام رسةةائل االتفةةاق (قُةةدرت بةةـ  12مليةةون فرن ة
سويسري في  2014مقارنة بةـ  5.6مليةون فرنة سويسةري فةي  .)2013وتوجةد مةواطن ن ضةعف فةي العمليةة
بسبب عدم كفاية اإلرشةادات ،وعةدم مالءمةة المراقبةة وعةدم وضةوح التمييةز مةع عمليةات المشةتريات .وقةد
ظهر ذل كموضوع في عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بمشاريع شتى؛

(هـ)

زاد اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيةرة فةي فتةرة السةنتين الثانيةة ( 51فةي المائةة أكثةر مةن فتةرة
السةةنتين األولةةى) .وموّ لةةت الزيةةادة مةةن زيةةادة رجعيةةة األثةةر للرسةةوم (زيةةادة تبل ة  200فةةي المائةةة عةةن فتةةرة
السنتين األولى) ومن االحتياطي من األنشطة ذات األولوية المتقدمةة .أمةا أوجةه الرقابةة لكفالةة الشةفافية فةي
إعداد التقارير ،ومعقولية الرسوم المستردة ،والتوفير في النفقات ،فتحتاج إلى تحسين؛

(و)

أمن مبنى أمانة المنظمة ) (WMOيحتاج إلى تعزيز ال سيما على ضوء أوضاع األمن المتردية فةي أوروبةا.
وتتطلب مواطن ن الضعف في مراقبة المنافذ ومراقبة المبنى ،اهتماما فوريا؛

(ز)

يحتةةةاج إطةةةار إدارة المشةةةاريع وإرشةةةادها إلةةةى تحسةةةين .وبسةةةبب مةةةواطن ن الضةةةعف فةةةي صةةةياغة البةةةرامج/
المشاريع ،ال تستطيع المنظمةة  WMOدائمةا قيةاس نتةائج برامجهةا /مشةاريعها .ومةا فتةل تنفيةذ األنشةطة مةن
خالل الشركاء الوطنيين يش ّكل تحديا؛

(ح)

تلةةزم إدارة فعالةةة لعقةةود الخةةدمات المش ةتركة وإنفةةاذا التفاقةةات اإليجةةار .وجزئيةةا بسةةبب عةةدم كفةةاءة التنسةةيق
الداخلي ،لم تستطع المنظمة تحصيل إيرادات هامة من اإليجارات.

االحتيال وشبهة االحتيال
في الفترة من كانون الثاني /يناير  2015إلى شباط /فبراير  ،2016تلقى مكتةب الرقابةة الداخليةة سةت شةكاوى عبةر قنةوات
شةةتى .ثالثةةة ) (3منهةةا اس ة ُتكملت ،وقُةةدمت التقةةارير بش ة نها التخةةاذ إجةةراءات مةةن جانةةب اإلدارة .وأُغلقةةت حالتةةان ) (2ألن
تقصي الحقائق لم يكشف عن أي خط  /احتيال .وشكوى واحدة ) (1منها ال تزال ُتبحث حتى تاريخه.
وأكدت نتائج المهام على الحاجة إلى زيادة صنوف المراقبة فيما يتعلق بـ( :أ) المنافسة في اختيةار الخبةراء االستشةاريين؛
(ب) توافر العناية الواجبة في التحقق من الموردين ،واالستثناء من العطاءات التنافسةية؛ و(ج) مراقبةة المشةتريات .وكةل
ذل تم استرعاء اهتمام اإلدارة إليه التخاذ اإلجراءات المالئمة في هذا الصدد.
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نتائج االلتزامات ،ملخل النطاق واالستنتاجات
تقرير

01-2015

رض جزئيا
المراجعة الداخلية لحسابات خدمات السفر ُ -م ٍ

أجرى مكتب الرقابة الداخلية أثناء تشرين الثاني /نوفمبر  2014مراجعة حسابات لعملية السفر حسب خطةة
-1
العمل الموا َفق عليها لعام  .2014وبل اإلنفاق على خدمات السفر للفترة من كانون الثاني /يناير إلةى بب /أغسةطس 2014
من الميزانية العادية للمنظمة  WMOوالصناديق االستئمانية ما مقداره  11.44مليون فرن سويسري.
وكةةان الهةةدف مةةن هةةذه المراجعةةة هةةو ضةةمان إدارة السةةفر مةةع إيةةالء االعتبةةار الواجةةب للتةةوفير والكفةةاءة
-2
والفعاليةةةة ،وكةةةذل االمتثةةةال لإلطةةةا ر التنظيمةةةي .واستعرضةةةت المراجعةةةة عمليةةةة حجةةةز التةةةذاكر وإصةةةدارها ،ومعالجةةةة
المطالبةةات ،ومعالجةةة الفةةواتير .وغطةةت المعةةامالت مةةن كةةانون الثةةاني /ينةةاير إلةةى بب /أغسةةطس  2014وشةةملت سةةفريات
الموظفين والخبراء االستشاريين وأطراف ثالثة .ولم يشمل نطاق مراجعة الحسابات عملية إصدار اإلذن في اإلدارات.
وخلصةةت المراجعةةة إلةةى أن عمليةةة السةةفر فةةي المنظمةةة  WMOتنطةةوي علةةى إمكةةان إجةةراء وفةةورات هامةةة
-3
باتخاذ تدابير من مثل شراء بطاقات السفر في الوقت المناسةب ،وتنفيةذ أسةاليب حجةز مةن الخةارج عةن طريةق اإلنترنةت،
والمشةةاركة فةةي البةةرامج المؤسسةةية لنقةةاط األميةةال الجويةةة للسةةفر المتكةةرر .كمةةا الحظةةت المراجعةةة وجةةود مجةةال لتحقيةةق
كفةةاءات فةةي العملي ةات الفرعيةةة لةةـ( :أ) اإلذن بالسةةفريات والموافقةةة عليهةةا؛ (ب) إعةةداد الفةةواتير ودفعهةةا؛ و(ج) معالجةةة
المطالبات الخاصة بالسفر.
رض جزئيا
تقرير  02-2015استخدا رسائل االتفاقات ُ -م ٍ
أدى مكتب الرقابة الداخلية عملية مراجعة داخلية للموافقة على رسائل االتفاق ) (LoAsفةي المنظمةة
-4
أثناء الفترة بذار /مارس  -نيسان /أبريل .2015

WMO

وعلى وجه اإلجمال ،خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن إطار رسائل االتفةاق يحتةاج إلةى مراجعةة لجعلةه
-5
مالئما للغرض المنشود في الساحة المتطورة لألنشطة التنظيمية .وينبغي إرساء الشعور بالمشاركة الواسةعة فةي عمليةات
المراقبة الخاصة بالموافقة على رسائل االتفاق لكفالة االتساق في النهج وضمان االمتثال.
تقرير

03-2015

مراجعة حسابات دارة الخزينة ُ -مريية

أجرى مكتب الرقابة الداخليةة أثنةاء شةباط /فبرايةر  -نيسةان /أبريةل  2015عمليةات مراجعةة لحسةابات إدارة
-6
الخزينة في المنظمةة  WMOحسةب خطةة العمةل الموافةق عليهةا لعةام  .2015وهةذا االلتةزام جةزء مةن التزامةات الضةوابط
الداخلية لإلبالغ المالي  ICFRالذي يستهدف تعزيز البيان السنوي لألمين العام بش ن صنوف المراقبةة الداخليةة مةن خةالل
اختبار المراقبات الرئيسية في عمليات مختارة.
وهدف هذه المراجعة هو توفير ضمان ب ن المدفوعات أُجريت بعد الحصةول علةى الموافقةة المالءمةة ،وأن
-7
أصول المنظمة  WMOالنقدية محمية بصورة كافية.
وعلى العمةوم ،خلصةت مراجعةة الحسةابات إلةى أن العمليةات فيمةا يتعلةق بالخزينةة جةرت علةى نحةو يمتثةل
-8
للقواعد والسياسات .وهنا مراقبة مالءمة لكفالة حماية أصول المنظمة  WMOالنقدية.
أدى االنخفاض الذي حدث في حينه فةي قيمةة األرصةدة بةاليورو إلةى تةوفير مبلة كبيةر مةن المةال للمنظمةة
-9
 WMOعندما انخفضت قيمة اليورو انخفاضةا حةادا أمةام الفرنة السويسةري فةي كةانون الثةاني /ينةاير  2015بعةد أن تةر
البنة الةةوطني السويسةري المجةةال لليةورو مقابةةل الفرنة السويسةةري .وفةةي الوقةت ذاتةةه ينبغةي مراقبةةة تة ثير التقلبةةات فةةي
أسعار الصرف بسبب االلتزامات القائمة بالعملة األجنبية.
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تقرير

04-2015

رض جزئيا
تعيين الموظفين بعقود محددة المدة ُ -م ٍ

أجةرى مكتةةب الرقابةة الداخليةةة أثنةاء شةةباط /فبرايةر  -بذار /مةةارس  2015مراجعةة لتعيةةين المةوظفين بعقةةود
-10
ّ
محددة المدة حسب خطة عام  2015الموافق عليها.
وقيّمت مراجعة الحسابات مدى المراقبة القائمة ومدى أدائها لكفالة الوفةاء باألهةداف العامةة الختيةار أنسةب
-11
مرشح يمتثل لإلطار التنظيمي .كما قيّمت االمتثال للمعايير الموضوعة في مذكرات وحدة التفتيش المشةتركة ) (JIUبشة ن
تعيين الموظفين والمقارنات المرجعية في منظمات منظومة األمم المتحدة.
وخلصت المراجعةة بوجةه عةام إلةى أن المةوظفين المعينةين أوفةوا بمتطلبةات الوظةائف المُعلةن عنهةا .ويلةزم
-12
إجراء تحسينات في توثيق القرارات على أساس منطقي واضةح ،وحةدود زمنيةة للعمليةة ب كملهةا وإرسةاء سياسةة للتوزيةع
الجغرافي.
مرض
تقريممر  - 05-2015مراجعممة حسممابات الصممناديق االسممتئمانية للمملكممة العربيممة السممعودية م م المنظمممة ُ - WMOمم ٍ
جزئيا
أدى مكتةةةب الرقابةةةة الداخليةةةة التزامةةةا بشةةة ن اإلنفةةةاق مةةةن الصةةةندوقين االسةةةتئمانيين - 42177 :الصةةةندوق
-13
االستئماني لبناء القدرات في الرئاسة العامةة لألرصةاد وحمايةة البيئةة ) (PMEفةي المملكةة العربيةة السةعودية ،والصةندوق
االسةةتئماني  - 421211الصةةندوق االسةةتئماني لتحةةةديث  ،PMEالةةذي تموّ لةةه حكومةةةة المملكةةة العربيةةة السةةةعودية .وأُدرج
االلتزام في خطة عمل مكتب الرقابة الداخلية الموا َفق عليها.
وكةان هةةدف مراجعةةة الحسةابات هةةو ضةةمان أن يكةون اإلنفةةاق مةةن الصةندوقين االسةةتئمانيين ممتةةثال لقواعةةد
-14
ولوائح المنظمة  ،WMOكما يقيّم المخاطر والضوابط في إدارة الصندوقين االستئمانيين.
وخلص مكتب الرقابة الداخلية بوجه عام إلى أن األنشطة المضطلع بها من الصةندوقين االسةتئمانيين تتسةق
-15
مع غرضهما .وقدمت األمانةة دعمةا فعةاال للةدول األعضةاء فةي تحقيةق أهةداف الصةندوقين االسةتئمانيين .وكانةت خةدمات
الخبةةراء ،وأنشةةطة بنةةاء القةةدرات والخةةدمات المقدمةةة مةةن الصةةندوقين االسةةتئمانيين مالئمةةة تمامةةا لتعزيةةز المرفةةق الةةوطني
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا  NMHSsوتتسق مع أهداف المنظمة  .WMOكما أظهةرت المراجعةة التنسةيق الفعةال بةين
مختلف اإلدارات في األمانة فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى الدول األعضاء.
الحظ مكتب الرقابة الداخلية اللجوء كثيرا إلى استثناءات فيما يتعلةق بطبقةة السةفر ومتطلبةات المنافسةة فيمةا
-16
يتعلق بالمشتريات واستخدام الخبراء االستشاريين .ولم يُمتثل علةى نحةو ثابةت بالتوقيةت الزمنةي فيمةا يتعلةق بتحديةد طلةب
السفر وبمتطلبات المنافسة الدنيا الالزمةة لةدى اسةتخدام الخبةراء االستشةاريين .وبالنسةبة لالسةتثناءات التةي حةدثت ،ينبغةي
إيالء االهتمام لكفالة مراجعتها على نحو كافٍ وتوثيقها وإصدار المخالصات المناسبة.
تقرير

06-2015

رض جزئيا
 -الصناديق االستئمانية للنرويج بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )ُ - (II) (GFCSم ٍ

أجةةرى مكتةةب الرقابةةة الداخليةةة مراجعةةة لمشةةروع برنةةامج الخةةدمات المناخيةةة مةةن أجةةل التك ّيةةف فةةي أفريقيةةا
-17
ّ
"النرويج  "IIحسب خطة العمل لعام  ،2015التي ووفق عليها خالل نيسان /أبريل  -أيار /مايو  .2015وركةزت المراجعةة
على السنة األولى للمشروع بينما قدمت في الوقت نفسه نظرة تطلعيةة بالنسةبة إليةه وحةددت الةدروس المسةتفادة باالعتمةاد
على التنفيذ الذي تحقق حتى اآلن.
وتلزم مراقبة دقيقة لضمان إتمام المشروع فةي الوقةت المناسةب ومعالجةة المقترحةات الخاصةة بالتمديةدات،
-18
إن وُ جدت .وتحتاج الرقابة على اختيار الشركاء المنفذين ،والنفقةات المتكبةدة بسةببهم إلةى تحسةين .وثمةة حاجةة أيضةا إلةى
تحليل واضح لألنشطة المخططة مقابل األنشطة الفعلية في نهاية العام.
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والحظت مراجعة الحسابات أن المشروع متخلف عةن الجةدول الزمنةي بسةبب التة خير فةي اسةتالم األمةوال
-19
من الجهة المانحة بالنسبة للسنة األولى ،والصعوبات التي واجهها الشركاء فيما يتعلق بإقامة الهيكل الالزم.
أوكل وضع استراتيجية لالتصاالت إلى شري من ّفذ من خالل رسالة اتفاق بدون أي عملية اختيار تنافسةية.
-20
وتبين أن العمل الذي تم أداؤه رديء النوعية وأفضى إلى نفقات غير مثمرة تبل  68 000فرن سويسري.
ُثبتة للنفقات .ويمكن التشك في سةالمة ومشةروعية
-21
وثمة افتقار إلى الجودة في وثائق الشركاء الوطنيين الم ن
بعض النفقات.
قدمت المنظمة  WMOتقارير مرحلية إلى الجهة المانحة حسب المواعيد الزمنية الواردة في االتفاق .إال أن
-22
المنظمة  WMOشهدت ب ن البيان المالي المقدم إلى الجهة المانحة ال يتضمن شرحا كافيا لألرقةام المقدمةة ،وال سةيما فيمةا
يتعلق بالجدولين الواردين بالكورونا النرويجيةة  .NOKوباإلضةافة إلةى ذلة  ،ال يتضةمن مكاسةب /خسةائر سةعر الصةرف
التي تتحملها الصناديق االستئمانية ،حسبما ورد في دفاتر المنظمة .WMO
تقرير

07-2015

رض
 -مراجعة دارة المبنى واألمن  -غير ُم ٍ

أجةةرى مكتةةب الرقابةةة الداخليةةة خةةالل أيةةار /مةةايو  -بب /أغسةةطس  2015مراجعةةة لخةةدمات إدارة األمةةن
-23
والمبنى حسب خطة العمل لعام  2015الموا َفق عليها.
ور ّكةةةز اسةةةتعراض المراجعةةةة علةةةى إدارة األمةةةن والمبنةةةى والمرافةةةق المتعلقةةةة ب نشةةةطة شةةةعبة تكنولوجيةةةا
-24
المعلومات والخدمات المشتركة  ITCSDلتقييم مدى كفاية وفعالية التدابير والعمليات القائمة.
وفيما يتعلق ب من المبنى ،خلصت المراجعة إلى أن هنا مخاطر كامنة من حدوث اقتحام غير مسةموح بةه
-25
ناجم عن تصميم المبنى ومدخل مربب السةيارات ،وعةدم أداء معةدات األمةن واالفتقةار إلةى إجةراءات واضةحة فةي بعةض
المجاالت .ويلزم إذكاء الوعي واإلدرا ال سيما على ضوء التطورات في حالة األمن في أوروبا.
تحسّنت إدارة المرافق الخاصة بمبنى المنظمة  WMOمع تبسةيط العقةود .وينبغةي أن تتركةز جهةود إضةافية
-26
على وضع استراتيجية في األجلين المتوسط إلى الطويل للتجديد وتوفير الموارد لها.
ال توفر سياسةات وتةدابير األمةن القائمةة مسةتوى كافيةا مةن السةالمة وتجعةل أمانةة المنظمةة  WMOعُرضةة
-27
للتهديدات .فمبنى المنظمة  WMOهدف يسهل الوصول إليه بسبب مواطن ن النقص في مراقبةة المنافةذ .وأظهةر اسةتعراض
أعمال مشتريات مختارة لشعبة الخدمات المشتركة أيضةا الحاجةة إلةى عمليةات مراقبةة إضةافية لضةمان معةايير وتقييمةات
واضحة وغير مُبهمة.
والشركة التةي تشة ّغل مطعمةا وخةدمات تقةديم الوجبةات فةي المنظمةة  WMOلةم تةدفع رسةومها التعاقديةة منةذ
-28
ّ
نيسان /أبريل  .2014ويقةدر مكتةب الرقابةة الداخليةة أن المبلة الةذي لةم يُسةدد فةي هةذا الحسةاب يبلة نحةو  242,300فرنة
سويسةةري فةةي  30أيلةةول /سةةبتمبر  .2015ويلةةزم إجةةراء تنسةةيق بةةين إدارة الشةةؤون الماليةةة وشةةعبة تكنولوجيةةا المعلومةةات
والخدمات المشتركة  ITCSTلتقييم وتحصيل المستحقات.
تقرير

08-2015

 -مراجعة الحسابات المالية للصندوق االستئماني للنظا العالمي لرصد المناخ  - GCODال ينطبق

حسةةب خطةةة العمةةل الموا ّفةةق عليهةةا لعةةام  ،2015أجةةرى مكتةةب الرقابةةة الداخليةةة مراجعةةة لحسةةابات البيانةةات
-29
الماليةةة لصةةندوق النظةةام العةةالمي لرصةةد المنةةاخ )( 430300 - (GCOSالصةةندوق) .وهةةذا الصةةندوق هةةو مةةن بةةين خمسةةة
صناديق استئمانية لم ُتدمج بعد في البيانات المالية للمنظمة .1WMO
 - 410400 1صةةندوق البحةةوث المناخيةةة  DBCP - 421309 ،JCRFالمحطةةات العائمةةة لجمةةع البيانةةات - 421312 ،لجنةةة أعاصةةير التيفةةون  -اللجنةةة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ - 421313 ،فريق الخبراء المعني باألعاصير المدارية و - 430300النظام العالمي لرصد المناخ .GCOS
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الحظ مكتب الرقابة الداخلية أن تكلفة مرتب اثنان مةن مةوظفي النظةام العةالمي لرصةد المنةاخ  GCOSالتةي
-30
دفعتهةا المنظمةةة  WMOتبلة  441,200فرنة سويسةةري ( 36,5فةي المائةةة مةةن الةدخل اإلجمةةالي) لةةم يُعتةرف بةةه كمسةةاهمة
عينية في البيانات المالية .وليس لهذا اإلغفال ت ثير مالي في صافي النتيجة الخاصة بتل الفترة.
خلص مكتةب الرقابةة الداخليةة ،باالسةتناد إلةى مراجعةة الحسةابات إلةى أنةه باسةتثناء المسة لة المةذكورة بنفةا،
-31
تعرض البيانةات الماليةة ب مانةة جميةع الجوانةب الماديةة لعمليةات الصةندوق فةي الفتةرة مةن  1كةانون الثةاني /ينةاير إلةى 31
كةةانون األول /ديسةةمبر  2014وفقةةا للسياسةةات المحاسةةبية للمنظمةةة  WMOوكانةةت (i) :ألغةةراض الصةةندوق المعتمةةدة؛ )(ii
تمتثل للوائح وقواعد وسياسات وإجراءات المنظمة  ،WMOذات الصلة؛ و) (iiiمعةززة بوثةائق داعمةة معتمةدة علةى النحةو
المالئم.
تقرير

09-2015

رض جزئيا
 -صناديق النرويج االستئمانية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ُ - (I) GFCSم ٍ

أجةةرى مكتةةب الرقابةةة الداخليةةة أثنةةاء حزيةةران /يونيةةو  -بب /أغسةةطس  2015مراجعةةة لحسةةابات مشةةروع
-32
اإلطةار العةةالمي للخةةدمات المناخيةةة  -التكيةةف والحةةد مةةن مخةاطر الكةةوارث فةةي أفريقيةةا (‘النةةرويج  )‘Iحسةةب خطةةة العمةةل
المعتمدة لعام .2015
وقيّمةةت مراجعةةة الحسةةابات مةةدى كفايةةة وفعاليةةة الحوكمةةة ،وإدارة المخةةاطر ،وعمليةةات مراقبةةة المشةةروع
-33
وإدارة الصندوق االستئماني .وكانت الفترة التي غطتها مراجعة الحسابات تمتةد مةن بدايةة اسةتهالل المشةروع حتةى بذار/
مارس .2015
وينفذ المشروع خمس إدارات فةي المنظمةة  WMOبتنسةيق جيةد فيمةا بةين اإلدارات فةي األمانةة العامةة فيمةا
-34
يتعلق بإدارة المشاريع الشاملة للقطاعات.
وخلصت مراجعة الحسابات إلى أن الصندوق االستئماني يُستخدم ألغراض البرنامج وأن أنشطة المشةروع
-35
تنفذ وفقا لخطة العمل الموا َفق عليها .ويلزم إجةراء تحسةينات فةي قيةاس نتةائج وحصةائل المشةروع وإعةداد التقةارير عنهةا
إليضاح إنجازاته ألصحاب المصلحة.
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متابعة التوصيات
ينبغي لنشاط مراجعة الحسابات الداخلية أن تنشل عملية متابعة لمراقبة التوصةيات الصةادرة وضةمان تنفيةذ
-36
اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة بش نها ،تنفيذا فعاال .ويُجري مكتب الرقابة الداخلية متابعة لتوصياته كل سنتين.
2

طلب المكتب التنفيذي لى األمين العا

في دورته الحادية والستين" ،طلب المجلةس التنفيةذي إحالةة التوصةيات التةي يقةدمها مكتةب الرقابةة الداخليةة
-37
في المستقبل ويوافق عليها األمةين العةام إلةى جهةة مسةؤولة داخةل أمانةة المنظمةة ) ،(WMOووضةع جةدول زمنةي رسةمي
إلنجةةاز كةةل توصةةية .وإضةةافة إلةةى ذلة  ،ينبغةةي لألمةةين العةةام أن يواصةةل ،عنةةد االقتضةةاء ،تزويةةد أعضةةاء لجنةةة مراجعةةة
الحسابات بقائمة تشمل كافة التوصةيات المقدمةة خةالل العةام الحةالي واألعةوام السةابقة مشةفوعة بحالةة تنفيةذ كةل توصةية،
و ُتقدم مبررات قرار الرفض إذا كانت هنا توصيات مرفوضة".
-38

وعمال بما ورد أنفاُ ،تقدم أدناه توصية واحدة من التقرير الخاص ب نشطة المشتريات لم تقبلها اإلدارة:
التوصةةية  -ينبغةةي لمةةدير إدارة شةةؤون إدارة المةةوارد توسةةيع اختصةةاص لجنةةة المشةةتريات والعقةةود
ليشمل إسداء المشورة لألمين العام بش ن الموافقة على رسالة االتفاق  LoAبعد عتبة تحددها اإلدارة.

PCC

[األولوية ]M
تعليقةةات اإلدارة  -يُةةرى أن المشةةورة بشةة ن رسةةالة االتفةةاق ينبغةةي أال تكةةون جةةزءا مةةن اختصةةاص لجنةةة
المشتريات والعقود.
الحظ مكتب الرقابة الداخلية أن مراجعة قواعد المشتريات في أيلول /سبتمبر أدخلت رسةالة االتفاقةات التةي
-39
تتضمن بنود المشتريات التي تتجاوز  5,000فرن سويسري ضمن نطاق سلطة مراجعة لجنة المشتريات والعقود.
توجد  144توصية في قاعدة بيانات المتابعة (وذل في بذار /مارس  .)2016وفي ختةام المتابعةة فةي شةباط/
-40
ُ
ّ
فبراير  ،2016اعتبرت  113توصية ( 78,5في المائة) منفذة .ويةرد فةي الجةدول أدنةاه وصةفا للوضةع الخةاص بالتوصةيات
في قاعدة بيانات المتابعة:
الجدول  - 2تنفيذ التوصيات
ُنفذت

السنة

-41

2

ُنفذت جزئيا

مفتوحة

المجموع

2015

19

47.5%

_

_

21

52.5%

40

2014

33

82.5%

1

2.5%

6

15%

40

2013

37

100%

_

_

_

_

37

2012

25

92.6%

1

3.7%

1

3.7%

27

المجموع

114

79.2%

2

1.4%

28

19.4%

144

يبين الرسم البياني التالي اتجاه معدالت التنفيذ حسبما أُبلغت إلى الدورات السابقة للجنة مراجعة الحسابات.

انظر الفقرة  7.2.49من التقرير النهائي الموجز للدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي.
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28
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21
5

114

96

101

AC-26

AC-25

AC-24

33

27

6

8

78

AC-23

23

21

9

5

107

91

AC-22

AC-21

80%
60%
40%
20%
0%

مفتوحة

ُنفذت جزئيا

ُنفذت

الشكل  - 1اتجاه معدل تنفيذ توصيات مكتب الرقابة اإلدارية
في  8بذار /مارس  ،2016كان المعدل العام للتنفيذ يبل  79,2في المائة .وهنةا  30توصةية مفتوحةة /منفةذة
-41
جزئيا .ويرد أدناه رسم بياني بتحليل تقادمها:
أكثر من 12
شهرا11 ،

بين ستة أشهر
و 12شهرا2 ،

أقل من ستة
أشهر17 ،

الشكل  - 2تقاد التوصيات المفتوحة
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أنشطة مكتب الرقابة الداخلية ،األخرى
التنسيق م مراجعي الحسابات الخارجيين
واصةةةل مكتةةةب الرقابةةةة الداخليةةةة االتصةةةال بةةةالمراجعين الخةةةارجيين للمنظمةةةة ( WMOالمكتةةةب الفيةةةدرالي
-43
السويسري للمراجعة ) ) (SFAOمن خةالل المشةاركة فةي اسةتراتيجيات مراجعةة الحسةابات ،وتقييمةات المخةاطر ،وخطةط
العمل ،وتقارير مراجعة الحسابات بغية تحقيق قدر أكبر من التآزر والضمان للمنظمة .WMO
الوصول لى المعلومات
وافةةق المجلةةس التنفيةةذي فةةي  2008علةةى سياسةةة الكشةةف عةةن تقةةارير مراجعةةة الحسةةابات الداخليةةة ،للةةدول
-44
ُ
األعضاء ،و ُح ّدثت هذه السياسة في  2013باالعتمةاد علةى الخبةرة المكتسةبة .وقةد كشةف عةن تقةارير الضةمان التاليةة وفقةا
لتل السياسة:
(أ)

التقرير  6-2015عن "تمويل النرويج ) (IIلدعم اإلطار العةالمي للخةدمات المناخيةة  GFCSفةي أفريقيةا" إلةى
فريق التقييم التابع للمفوضية األوروبية؛

(ب)

التقريةةر  1-14/2013عةةن أنشةةطة المشةةتريات للةةرئيس المشةةار لعمليةةات الرصةةد العالميةةة لةةألرض التةةابع
للمجلس التنفيذي.

أنشطة جهة التنسيق م وحدة التفتيش المشتركة
-45

تقرير مستقل عن متابعة التوصيات.

عمليات الكشف المالية
يواصل مدير مكتب الرقابة الداخليةة االضةطالع بالمسةؤولية عةن تنةاول عمليةات الكشةف الماليةة للمةوظفين
-46
ُ
الذي يطلب منهم األمين العام أداء ذل  .وطلبت عمليات كشةف ماليةة مةن  34موظفةا .وفةي  8بذار /مةارس  ،2016قةدمت
 14استمارة إعالن مالي .وبخر موعد لتقديم بيانات الكشف هو  31بذار /مارس .2016
موارد الرقابة الداخلية
حتى تاريخ تقديم هذا التقرير ،كان لدى مكتب الرقابة الداخلية ثالثة موظفين يعملون طول الوقت ،جمةيعهم
-47
يعمل بتصديق رسمي أو اعتماد في المراجعة الداخلية للحسابات .والموظفون الثالثة الةذين يعملةون طةول الوقةت هةم مةن
الهند ومدغشقر وفرنسا ،وبالتالي يشكلون تمثيال متنوعةا .والمةوارد الكافيةة متةوافرة لتوظيةف موظةف بعقةد قصةير المةدة،
حسب الضرورة.
__________

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

12.V.2016
2016

تقرير المراجع الخارجي للحسابات
تقرير المراجع الخارجي للحسابات

مراجعة البيانات المالية لعام 2015

والوالية محددة في المادة  15من الالئحة المالية للمنظمة
) (WMOوفي الوالية اإلضافية للمراجعات الخارجية
للحسابات الملحقة بتلك الالئحة .وعالوة على ذلك،
تصف وتحدد الرسالة المؤرخة  21أيلول /سبتمبر
 2012التي تؤكد الوالية المهمة المطلوبة ،وقد قبلت
المنظمة ) (WMOشروطها في ردها المؤرخ  19تشرين
الثاني /نوفمبر  .2012ويؤدي أعضاء المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة واجباتهم على نحو مستقل ،بدعم
من المتعاونين معهم.
ويقدم المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة الخدمات
المتعلقة بالمراجعة الخارجية لحسابات المنظمة )(WMO
على نحو مستقل تماما عن دوره كهيئة الرقابة المالية
العليا لالتحاد السويسري .والمكتب لديه فريق من
المهنيين المؤهلين تأهيال عاليا ،ويحظى بخبرة مستفيضة
في مراجعة حسابات المنظمات الدولية.
وللحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
Eric-Serge Jeannet
Deputy Director
Swiss Federal Audit Office
Monbijoustrasse 45

جدول المحتويات

ملخص تنفيذي
الالئحة والمعايير والمعلومات
16-15
متابعة التوصيات من المراجعات السابقة
54-17
نظام الرقابة الداخلية
إعداد بيانات مالية ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية
58-55
للقطاع العام
62-59
مراجعة تنفيذ ميزانية عام 2015
129-63
مراجعة البيانات المالية لعام 2015
131-130
الخالصة
14-1

المرفق :1
المرفق :2
المرفق :3
المرفق :4

3003 Berne
Tel. +41 (0)31 323 10 39
eric-serge.jeannet@efk.admin.ch
أو:

Didier Monnot
Mandate Officer
Tel. +41 58 463 10 48
didier.monnot@efk.admin.ch

الفقرات

المرفق :5

رأي المراجع الخارجي للحسابات
متابعة التوصيات من المراجعات السابقة
ملخص االستنتاجات فيما يتعلق بتحليل
المخاطر
مقترحات للتحسين فيما يتعلق بالمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام
القيودات المحاسبية اإلضافية

برن 20 ،نيسان /أبريل
رقم التسجيل:
baan

2016

1.16127.952.00412.04
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ملخص تنفيذي
يؤكد المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) ،(SFAOبصفته المراجع الخارجي لحسابات المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOأن مراجعة البيانات المالية لعام  ،2015المعروضة وفقا للمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASقد أسفرت عن نتيجة مرضية بوجه عام وأن باستطاعته أن
يصدر رأيا بشأن المراجعة خاليا من التحفظات.
وبادئ ذي بدء ،يود المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن يذكر الجهود التي بذلتها إدارة
المنظمة ) (WMOفي تنفيذ  11من التوصيات المقدمة في تقاريرنا الثالثة السابقة وعددها  14توصية.
ثانيا ،وفقا لجدول التناوب الخاص بنا لمراجعة حسابات العمليات الرئيسية للمنظمة ،جرى تحليل عملية
الشراء .ويعتقد المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن ثمة مجاال إلجراء مزيد من التحسين
في نظام الرقابة الداخلية في إطار هذه العملية ،التي ليست مجدية التكاليف تماما فيما يتعلق بشراء تذاكر
الطيران واختيار المورّ دين بعد توجيه دعوة لتقديم عطاءات.
وما زال نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بعملية المساهمات الطوعية يمثل مجاال ذا أولوية من مجاالت
مراجعة الحسابات .وقد أوجدت المنظمة أدوات لإلدارة ينبغي أن تفضي إلى تحسُّن الرقابة؛ ولكن يوجد
مجال لمزيد من التحسين على المستوى اإلداري .وقد ح ّدد المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
) (SFAOأربع توصيات ترمي إلى وصف جميع عمليات إدارة المشاريع ،وتحسين المعلومات المتوافرة،
وتحسين إدارة القسمة الدورية فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات ،وإيجاد ضوابط للتحقق (مبدأ األربع
عيون).
وتترك عملية اإلقفال السنوية للحسابات مجاال للتحسين ،ال سيما فيما يتعلق بتوزيع النفقات واإليرادات،
وعمليات تسوية الحسابات ،وتأكد شعبة الشؤون المالية من الجودة.
وأخيرا ،بحث المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOاألسباب المحتملة للخسائر المسجّ لة خالل
العامين الماضيين ( 21.7مليون فرنك سويسري في عام  2015و  14.8مليون فرنك سويسري في عام
 )2014رغم وجود ميزانية متوازنة .وإلى جانب التغير الذي حدث في العمليات المحاسبية الخاصة
بالمشاريع ،حُددت نقطة ضعف في إدارة “األموال /المشاريع الخارجة عن الميزانية” ،ال سيما فيما يتعلق
بجدوى تكاليفها وعبء التمويل المتبادل على الصندوق العام .ولذا يوصي المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة ) (SFAOبإجراء تحليل للتكاليف الفعلية المتعلقة بإدارة األموال /المشاريع الخارجة عن الميزانية
من أجل تحديد مستوى التغطية الضروري للتكاليف اإلدارية التي تخصصها المنظمة ) (WMOللمشاريع
المختلفة.

الالئحة والمعايير والمعلومات
الالئحة المالية والغرض من المراجعة
-1

السنوات المالية تنظمها أحكام اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالتعليمات الواردة في
الالئحة المالية ،وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ).(IPSAS
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-2

شملت المراجعة البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر .2015
وتتألف هذه البيانات من بيان الوضع المالي (البيان المالي األول) ،وبيان األداء المالي (البيان المالي
الثاني) ،وبيان التغييرات الحاصلة في صافي األصول /حصص الملكية (البيان المالي الثالث) ،وبيان
التدفقات النقدية (البيان المالي الرابع) ،وبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصندوق العام (البيان
المالي الخامس) ،فضال عن ملخص الطرق المحاسبية الرئيسية وغيرها من المالحظات التوضيحية.

-3

ألغراض الرجوع ،قمنا ،بصفتنا المراجع الخارجي لحسابات الفريق المعني برصدات األرض
وحسابات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCبمراجعتين أخريين ،أعد المكتب
الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOتقريرين منفصلين بشأنهما.

)(GEO

معايير المراجعة ومعلوماتها وكلمات الشكر والتقدير
-4

أجريت المراجعات وفقا للمعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات ) ،1 (ISAاتساقا مع الوالية اإلضافية
التي تشكل جزءا ال يتجزأ من الالئحة المالية للمنظمة.

-5

تحدد المعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات الدور الذي يجب أن يؤديه مراجعو الحسابات فيما يتعلق
بخطر وجود أقوال غير صحيحة في البيانات المالية ،سواء نتيجة للغش أو الخطأ ) .(ISA 240وبناء على
ذلك ،استخدم المراجع الخارجي للحسابات إجراءات خاصة في هذا المجال.

-6

عند إجراء اختبارات لمراجعة الحسابات ،اختار المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOعيّنات
على أساس المخاطر أو الحجم ذي الصلة للمبالغ المسجلة في العناوين التي ُفحصت.

-7

ال يشمل هذا التقرير المسائل ذات األهمية الطفيفة التي جرى استيضاحها وجرت مناقشتها مع المسؤولين
في سياق العمل المتعلق بهذا التقرير.

-8

التقى أعضاء فريق المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOبصفة منتظمة ،أثناء عملية مراجعة
الحسابات ،مع السيدة  ،E. Manaenkovaاألمين العام المساعد ،والسيد  ،A. Rolliمدير اإلدارة المعنية
بإدارة الموارد ،والسيد  ،L. Ngwiraرئيس الشعبة المالية ،والسيد  ،T. Mizutaniرئيس مكتب الميزانية،
وموظفين آخرين من إدارة الشؤون المالية ومن إدارات أخرى بالمنظمة ).(WMO

-9

يود المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن يؤكد على التعاون الممتاز وروح الصراحة اللذين
اتسمت بهما عملية مراجعة الحسابات .ونعرب أيضا عن شكرنا لما أبداه جميع موظفي المنظمة )(WMO
الذين التمسنا تعاونهم من استعداد لتقديم المعلومات والوثائق.

-10

إضافة إلى ذلك ،في  31آذار /مارس  2015اجتمعنا مع السيد  ،P. Taalasاألمين العام الجديد للمنظمة
) (WMOاعتبارا من  1كانون الثاني /يناير  ،2015الذي أبلغنا بسياساته األولية بشأن المنظمة ،ال سيما
خطته أن يُزيد نسبة األموال الخارجة عن الميزانية والمساهمات الطوعية

-11

أُبلغت نتائج مراجعة الحسابات في المناقشة األخيرة التي جرت في  20نيسان /أبريل  .2016وقد حضر
ذلك االجتماع السيد  ،A. Rolliمدير اإلدارة المعنية بإدارة الموارد ،والسيد  ،L. Ngwiraرئيس الشعبة
المالية ،والسيد  ،T. Mizutaniرئيس مكتب الميزانية ،وغيرهم من الموظفين من إدارة الشؤون المالية .وقد

1

المعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات ) (ISAالتي نشرها مجلس المعايير الدولية لمراجعة الحسابات وضمان سالمتها ).(IAASB
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ناب السيد  ،M. Köhliمسؤول مركز الكفاءات ،والسيد  ،A. Baumannمسؤول المراجعة ،عن المراجع
الخارجي في ذلك االجتماع.
-12

وفقا للشكل  7من الوالية اإلضافية للمراجعة الخارجية للحسابات ،المتصل بتعليقات األمين العام المطلوب
إدراجها في هذا التقرير ،ا ُتفق على إرسال تلك التعليقات مباشرة بالبريد اإللكتروني إلى المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة ) .(SFAOوقد وردت في  24نيسان /أبريل  ،2015وأُدرجت على النحو الواجب في
هذا التقرير.

-13

اللغة األصلية التي صيغ بها هذا التقرير هي الفرنسية ،ونحن نشير إلى أن النص الفرنسي هو الذي يُعتبر
ذا حجية.
التعاون مع مكتب الرقابة الداخلية

-14

الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (FSAOالعمل الذي يضطلع به مكتب الرقابة الداخلية
) (IOOويود أن يؤكد مرة أخرى على التعاون الممتاز الذي حافظ عليه المكتب مع وحدة المراجعة
الداخلية بالمنظمة )(WMO؛ وقد أُجريت مراجعاته وفقا لمبدأ االستقاللية وتلبي أغراضها .ووفقا للمعيار
الدولي  611من المعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات ) (ISAأُخذت في االعتبار نتائج العمل الذي قام
به مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOالتي من المرجح أن تكون ذا صلة بإجراءات المراجعة الخاصة بنا.
متابعة التوصيات من المراجعات السابقة

-15

جرت متابعة التوصيات التي وُ ضعت في مراجعاتنا السابقة التي أقفلت البيانات المالية .ويُبلغ في
المرفق  2عن حالة تنفيذ التوصيات وعن الوضع في نهاية آذار /مارس  2016على النحو التالي:
• مراجعة عام  :2012تم تنفيذ توصيتين من التوصيات األربع.
• مراجعة عام  :2013تم تنفيذ جميع التوصيات الخمس.
• مراجعة عام  :2014تم تنفيذ أربع توصيات من التوصيات الخمس.
وإجماال ،تم تنفيذ  11توصية من التوصيات البالغ عددها .14

-16

تبيَّن أدناه في هذا التقرير التوصيات الجديدة التي وُ ضعت بعد مراجعة حسابات اإلقفال لعام .2015
نظام الرقابة الداخلية

-17

يرد تقييم نظام الرقابة الداخلية والعمليات الرئيسية التي تؤثر على البيانات المالية على أساس متعدد
السنوات ويُعرضان في تقرير تخطيط مراجعة الحسابات لعام  .2015وتغطي مهامنا المختلفة لمراجعة
الحسابات ذلك النظام وتلك العمليات ،وفقا لجدول التناوب التالي.
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التناوب المخطط
التقييم

العملية

2015

2016

2017

2018

















االشتراكات العادية واإليرادات األخرى

-

-



-

المساهمات الطوعية وإدارة المشاريع





-

-

الشراء



-

-



الموارد البشرية

-



-



األصول الثابتة

-

-



-

إقفال الحسابات /إعداد البيانات المالية









الضوابط على مستوى المنظمة
الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات

)(ITGC

العمليات الرئيسية التي تتناولها المراجعة الخارجية
العمليات الرئيسية التي ال تتناولها المراجعة الخارجية (مبدأ التناوب)



-

تقييم وجود نظام الرقابة الداخلية
مستوى خطر وجود أخطاء مهمة في الحسابات السنوية نتيجة لوجود ثغرات في الضوابط الداخلية:


مرتفع
متوسط
منخفض (أو حتى ال توجد ثغرات في الضوابط الداخلية)

-18

يستند أيضا رأي مراجعي الحسابات إلى تقييم لوجود عمليات وضوابط رئيسية ذات طابع رسمي نابعة
من تحليل المخاطر .بيد أن المراجع الخارجي للحسابات ال يعلق على استدامة أو فعالية هذه العمليات.
وينبغي التمييز بين العمل الذي قام به المراجع الخارجي للحسابات واألنواع األخرى من المراجعات ،من
قبيل المراجعات اإلشرافية المالية أو المراجعات التي يقوم بها مكتب الرقابة الداخلية ،ألن المراجعات
األخيرة تركز بدرجة أكبر على الجوانب التشغيلية للعمليات وعلى فعالية ضوابط العمليات الرئيسية ذات
الصلة.

-19

أجرى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOاستعراضا لنظام الرقابة الداخلية أثناء المراجعة
المؤقتة ،التي أجريت في كانون األول /ديسمبر  .2015وقد جرت متابعة ذلك أثناء مراجعة حسابات
اإلقفال التي أجريت في آذار /مارس .2016




الضوابط على مستوى المنظمة
نطاق األنشطة التي روجعت حساباتها
-21

الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن األنشطة المذكورة أدناه ،الخاضعة إلدارة
المنظمة ) (WMOلم ُتراجع حساباتها منذ عام  2009على األقل:
•

لجنة األعاصير التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ؛
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•

الفريق المعني باألعاصير المدارية؛

•

فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات؛

•

صندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمجلس
الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC؛

•

النظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS

-22

كما ُذكر في العام الماضي ،لم يتلق المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالحسابات التي
ص ّدقت عليها هذه المجالس رسميا ،وال البيانات المالية المراجعة لهذه الهيئات .ومع ذلك قام مكتب الرقابة
الداخلية ) (IOOأثناء عامي  2014و  2015بتنفيذ إجراءات للرقابة وأصدر تقريرا يخص كل هيئة من
الهيئات الخمس .وقد استعرضنا هذه التقارير بعناية وناقشناها مع مكتب الرقابة الداخلية ).(IOO

-23

بالنظر إلى أن المبادئ التوجيهية النظامية تنص على أن هذه الصناديق يجب أن تص ّدق الهيئة الخارجية
لمراجعة حسابات المنظمة ) (WMOعلى حساباتها ،كان ال بد من اتخاذ خطوات ،وقررت المنظمة
) (WMOأن ُتدرج هذه الهيئات المختلفة مستقبال في نطاق مراجعة الحسابات .وا ُتفق مع المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة ) (SFAOعلى تمديد نطاق واليته اعتبارا من إقفال حسابات عام .2016
إدارة المخاطر

-24

مما يُذكر أن لجنة إدارة المخاطر التابعة للمنظمة ) (WMOتعمل تحت إشراف األمين العام المساعد
) .(ASGومهمة هذه اللجنة من حيث السياسة المتعلقة بالمخاطر ومن حيث إدارة المخاطر واردة في
المذكرة اإلدارية  2010/14المؤرخة  12آب /أغسطس ”( 2010لجنة إدارة المخاطر“) .وتوعز مذكرة
إدارية صدرت في  6آذار /مارس ” ،2014/4( 2014تنفيذ إدارة المخاطر“) إلى رؤساء اإلدارات ومديري
البرامج ومديري ال ُ
شعب بأن يستعرضوا بصفة منتظمة المخاطر المتعلقة بميدان نشاطهم بهدف إبالغ
اللجنة بتلك المخاطر ،فتقوم اللجنة بعدئذ بتوحيدها للمنظمة ككل .وتقدم لجنة إدارة المخاطر خرائط
للمخاطر إلى لجنة المراجعة مرتين سنويا.

-25

يود المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن يشدد على أهمية عملية تحليل المخاطر من أجل
إدارة شؤون المنظمة إدارة سليمة .وقد أجرينا مناقشة مع السيدة  ،E. Manaenkovaاألمين العام المساعد،
بشأن المخاطر المتعلقة بالجوانب التشغيلية والمالية المرتبطة بالمساهمات الطوعية وإدارة المشاريع .وبعد
الزيادة الكبيرة التي حدثت في المساهمات الطوعية في السنوات األخيرة ،سيواصل المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة ) (SFAOرصد هذه العملية واستعراضها بانتظام.
عملية الشراء

-26

تحسّن في عام  2015التوثيق المتعلق بالشراء .وخالل المراجعة النهائية للحسابات في آذار /مارس
ش ّدد المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOعلى أهمية وضع التدابير الالزمة لضمان أداء شعبة
الشراء لمهامها على نحو سليم.
2015

•

وفي الوقت نفسه ،بدأ سريان ال ُنسخ المنقحة من التعليمات الدائمة ،ال سيما الفصل “ 8.7إجراءات
الشراء”.
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•

وإضافة إلى ذلكُ ،نفذ هذا العام نظام إلكتروني جديد لتقديم العطاءات ،تستخدمه حاليا عدة وكاالت
تابعة لألمم المتحدة توجد مقارها في جنيف .ويتيح هذا النظام مزايا كثيرة من حيث الكفاءة
وإمكانية التتبّع.

•

وأخيرا ،استطاع موظفون من ُ
شعبة خدمات الشراء والسفر ) (PTSتحسين مهاراتهم من خالل
االشتراك في برنامج تدريبي.

-27

بالنظر إلى أن المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOلم يكن باستطاعته أن يستند في استنتاجاته
في عام  2015كليا على الضوابط الموجودة حاليا داخل ُ
شعبة خدمات الشراء والسفر ) ،(PTSفقد أجريت
عمليات فحص مفصّلة أثناء المراجعة المؤقتة .ولم تكشف هذه العمليات عن وجود أي أخطاء هامة.
وأظهرت العينات التي جرى اختبارها أن المبادئ التوجيهية الحالية للمنظمة ) (WMOبشأن الشراء قد
ا ُتبعت بوجه عام.

-28

مع ذلك ،حُدد وجود بعض نقاط ضعف في هذه العملية ،يمكن تحسينها .فعلى سبيل المثال ،من الممكن
خفض تكاليف السفر بضمان شراء تذاكر الطيران مسبقا .وقد أشار مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOإلى
استنتاجات مماثلة في تقرير صدر في عام .2015

-29

ذكر مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOأيضا حالة تتعلق بالشراء من أجل مشروع لم تكن فيها أسباب اختيار
مورّد بعينه بعد توجيه دعوة لتقديم عطاءات واضحة بدرجة كافية .وتب ّين لمكتب الرقابة الداخلية )(IOO
في هذه الحالة عدم اختيار أفضل عرض من حيث جدوى التكلفة.

-30

اكتشف مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOحالة أخرى تنطوي على أوجه شذوذ في التكاليف المتعلقة بحدث
جرى أثناء مؤتمر عام  .2015ويشيد المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOبالطريقة التي
عالجت بها المنظمة ) (WMOالمسألة وبالتحقيق الذي أجراه مكتب الرقابة الداخلية ) .(IOOوهو يشاطر
المنظمة ) (WMOرأيها القائل بأن هذا كان أمرا مؤسفا ولكنه يمثل حالة منفردة ،ولكنه يود أن يذ ّكر
المنظمة بأهمية اتباع المبادئ التوجيهية الداخلية المنصوص عليها فيما يتعلق بعملية الشراء ،ال سيما تلك
المتعلقة بالصناديق االستئمانية.
العمليات المتعلقة بالمساهمات الطوعية وإدارة المشاريع
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من الجدير بالذكر أن آلية لتنسيق المشاريع قد أنشئت في أمانة المنظمة ) (WMOفي آب /أغسطس .2012
وفي هذا السياق ،أنشئ مجلس إلدارة المشاريع ) (PMBويعمل حاليا تحت إشراف األمين العام المساعد
) .(ASGوأنشئت أيضا وحدة لتنسيق المشاريع ) (PCUفي عام  ،2014مع استقدام موظف جديد .ومهمة
هذه الهيئات ،وهي إدارة العمليات وإدخال أدوات مراقبة داخلية للمشاريع المعقدة الرئيسية الممولة من
المساهمات الطوعية ،واردة في المذكرة اإلدارية  2012 /18المؤرخة  7آب /أغسطس “( 2012إنشاء آلية
لتنسيق المشاريع داخل األمانة”).

-32

يالحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOمن محاضر الجلسات العادية التي عقدها مجلس
إدارة المشاريع ) (PMBفي عام  2015بذل جهود كبيرة فيما يتعلق بإدارة المشاريع ومراقبتها.

-33

ح ّددت المنظمة ) (WMOأن كل مشروع جديد ينبغي أن يبدأ في المستقبل بإعداد قائمة لمراجعة قبول
المساهمات الطوعية للمنظمة ) .(WMOوقد أُعدت هذه االستمارة لضمان توافق أهداف المشاريع مع
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التوجهات االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛ وهي تتضمن أيضا مراجعة موجزة لجدوى المشاريع وتقييما
للمخاطر بالنسبة لسمعة المنظمة.
-34

تحدد وتوضّح استمارة تحديد الم َُسا َءلة عن المشاريع ،التي ينبغي أن ُتمأل فيما يتعلق بكل مشروع ،األدوار
والمسؤوليات .وقد أُعدت وبدأ استخدامها تجنبّا لتكرار المشاكل و/أو عمليات سوء الفهم التي نشأت في
السنوات السابقة.
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ألغراض المراقبة العالمية أُعدت أيضا قائمة بعنوان “مشاريع المنظمة ) (WMOالجارية الممولة من
خارج الميزانية” ،تتضمن تقييما موجزا لكل مشروع .وتتضمن هذه القائمة معلومات عن مستوى التمويل،
وفترة التنفيذ ،ومرحلة االستكمال ،ومسؤوليات المشروع .ويجري تحديث هذه القائمة فصليا ويمكن
استخدامها كأساس للمناقشة أثناء اجتماعات مجلس إدارة المشاريع ).(PMB

-36

ُتع ّد وحدة تنسيق المشاريع ) (PCUأيضا تقريرا يصدر فصليا بعنوان ‘أهم اإلنجازات’ ،يقدم معلومات
مماثلة للمعلومات التي ترد في القائمة المذكورة أعاله ،ولكنه يتضمن أيضا ملخصا للمشاريع ،وأهم
اإلنجازات الرئيسية ،والتدابير التي يجب اتخاذها.

-37

األدوات الجديدة ينبغي أن تم ّكن المنظمة من مراقبة المشاريع بفعالية أكبر .ويرحب المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة ) (SFAOبهذه الجهود ويوافق على أنها ستعزز وتحسّن إدارة المشاريع .ولكننا أشرنا
إلى أن ُ
شعبة الشؤون المالية ال تستخدم أدوات اإلدارة والمراقبة هذه .وعالوة على ذلك ،فإنها ال تشارك
في تحديد مرحلة االستكمال .ولذا ،من المحتمل أن القائمة التي تحتفظ بها شعبة الشؤون المالية لتحديد
مرحلة االستكمال وفقا للتكاليف المتكبدة ال تتفق مع القائمة التي تنتج عن أدوات مجلس إدارة المشاريع/
وحدة تنسيق المشاريع ).(PMB/PCU
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في غياب أداة برمجيات إلدارة المشاريع ،يشير المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOإلى
ُ
أهمية التخزين المركزي لبيانات العقود وتقاسم المعلومات بين ال ُ
شعب واإلدارات .والتواصل بين الشعب
ضروري لكفالة إقفال الحسابات على نحو سليم.
التوصية رقم  :1يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOإلى التخزين
المركزي لبيانات المشاريع وإلى التعامل مع تلك البيانات على نحو مشترك بين اإلدارات .وينبغي أن
تتضمن تلك البيانات معلومات من قبيل مرحلة االستكمال ،واالتصاالت مع الجهات المانحة فيما يتعلق
بتمديدات المشاريع أو استرداد األموال.
تعليق األمين العام:
مقبولة :التوصية مقبولة .وستضع المنظمة ) (WMOاإلجراءات الضرورية للتخزين المركزي للمعلومات
المتعلقة بالمشاريع وإلتاحتها لألطراف الداخلية المختصة وذلك في إطار مشروع أدوات إدارة المشاريع.
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رغم استحداث أدوات مصممة جيدا ،ال توجد حاليا عملية خطية للمشاريع تحدد الضوابط الرئيسية
واألطراف المعنية .ووجود عملية من هذا القبيل من شأنه أن يتيح إرساء سير العمل بشكل موحد ،مرحلة
مرحلة ،فيما يتعلق بجميع المشاريع ،وأن يتيح ربط األدوات والنماذج بالمسؤوليات.
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الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأيضا أثناء المراجعة المؤقتة أن المساهمات
الطوعية مركزية ويتعامل معها شخص واحد فقط لديه خبرة في هذا المجال .ومع أن هذا الموظف عمل
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بضمير إلى حد كبير ،من الالزم وجود شخص آخر للتحقق من صحة المعاملة المحاسبية للمشاريع بوجه
عام .ويرى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن األخطاء التي حدثت في السنوات السابقة
كان من الممكن الحد منها أو تج ّنبها تماما من خالل وجود رقابة داخلية أفضل .وعالوة على ذلك ،فإن
غياب الشخص المعني لفترة طويلة يمكن أن يمثل مخاطر تشغيلية بالنسبة للمنظمة.
التوصية رقم  :2يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOإلى إعداد
توصيف لعملية إدارة المشاريع ،بدءا من قبول األموال الطوعية وانتهاء بإنجاز المشاريع وأي سداد
محتمل .وينبغي أن يشمل التوصيف جميع اإلدارات والمديرين المعنيين والضوابط الرئيسية المن َّفذة.
وينبغي أن يكون أحد الضوابط الرئيسية هو التحقق من صحة المعالجة المحاسبية لكل مشروع بوجه عام.
تعليق األمين العام
مقبولة :التوصية مقبولة .وقد ا ُتخذت خطوات أولية بالفعل في إعداد كتيّب بشأن إدارة المشاريع ،وافق
عليه مؤخرا مجلس إدارة المشاريع .وستمضي المنظمة ) (WMOقُ ُدما اآلن في تفعيل اإلجراءات المحددة
في هذه الوثيقة وكفالة تنفيذها على نطاق المنظمة.
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الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأيضا الجهود المبذولة في شعبة الشؤون المالية.
ويجري تطوير توصيته الداعية إلى إنشاء أساس وحيد ورأي عام بشأن المساهمات الطوعية /األموال
الخارجة عن الميزانية .ولكننا وجدنا أن اإليرادات ال تح َّدد دائما على أساس تق ّدم التكاليف (تقدم التنفيذ)،
بل كانت تستند في كثير من األحيان إلى خطة التسديد .وهذا ال يؤثر سوى على جانب األصول من
جوانب كشف الميزانية فيما يتعلق بالبنود المفتوحة .أما اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالفصل ما بين
اإليرادات القصيرة األجل واإليرادات الطويلة األجل وتحقيق اإليرادات فهي تستند إلى التكاليف الفعلية
حتى تاريخه أو إلى تقدير لها.
التوصية رقم  :3يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOإلى تحسين
القسمة الدورية فيما يتعلق بالتقدم الذي تحرزه المشاريع واالعتراف باإليرادات ذات الصلة .وينبغي أن
تستند اإليرادات التي ستؤجّ ل ،والتي سيُعترف بها على هذا النحو ،إلى ُّ
تقدم التكاليف ال إلى المدفوعات
المقدمة من الجهة المانحة.
تعليق األمين العام:
مقبولة :س ُتدخل المنظمة ) (WMOالتدابير الضرورية لتحسين جودة وحُسن توقيت تقارير إدارة المشاريع
لكفالة وجود اعتراف أدق باإليرادات والنفقات المتعلقة بالمشاريع.
عملية إقفال الحسابات
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يجري إقفال الحسابات وفقا لبرنامج لإلقفال يحدد المواعيد النهائية والمسؤوليات .ولذا فقد ُنفذت
التوصية  2014/7المتعلقة بإقفال حسابات عام .2013
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يالحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOتسوية الحسابات في معظم الحاالت باستخدام
وثائق داعمة .ولكن مراجعة هذه التسوية تستغرق م ّنا وقتا طويال جدا؛ وليس واضحا ما هي األرقام
المقابلة لألرصدة ،ألنها كثيرا ما تكون مأخوذة من وثائق وخالصات متعددة .وشعبة الشؤون المالية
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مسؤولة عن إجراء التسوية أثناء إقفال الحسابات ،بينما يتولى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
) (SFAOالمسؤولية عن مهمة مراجعتها .ولذا ،ينبغي تحسين هذا الجانب في المستقبل.
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فيما يتعلق بجودة الوثائق المحاسبية ،من األفضل وجود وثائق داعمة خارجية للمبلغ المذكور .فالوثائق
النابعة من النظام المحاسبي نفسه فقط ال يمكن اعتبارها وثائق داعمة.

-45

أتيحت البيانات المالية عند بداية المراجعة .ويعترف المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
بالجهود التي بذلتها شعبة الشؤون المالية والدوائر المعنية في القيام بهذه المهمة .ولكنه يرى أن من
الممكن تحسين ضمان الجودة؛ فهناك عدة أخطاء في العمليات الحسابية ،والتفسيرات الواردة في
المالحظات ال تقابل تقلبات الحسابات.
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الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOعدم وجود استمرارية في عزو الحسابات .ففي
حاالت عديدة عُزيت الحسابات بطريق الخطأ ،مما جعل مقارنتها باألرقام المتعلقة بالسنوات السابقة ذات
أهمية ضئيلة .وفيما يتعلق بضمان الجودة ،ينبغي أن يُبرز االستعراض التحليلي الذي تجريه ُ
شعبة
الشؤون المالية هذه األخطاء .وإعادة التصنيف المقترحة للقيودات المحاسبية في المرفق  5تسلط الضوء
على نقطة الضعف هذه في المراقبة .وعالوة على ذلك ،أبلغ مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOعن استنتاجات
مماثلة في مراجعة للحسابات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ).(IT

)(SFAO

التوصية رقم  :4يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOإلى إنشاء
تسويات واضحة ووثائق داعمة ذات صلة من أجل أرصدة الحسابات وإلى تحديد ضابط من أجل ضمان
العزو الصحيح للنفقات واإليرادات .وينبغي تعزيز ضمان جودة هذه المهام من أجل إعداد البيانات المالية.
تعليق األمين العام
مقبولة :يجري تنفيذ التوصية؛ وستن َّفذ بالكامل أثناء إقفال حسابات عام .2016
الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات
حوكمة تكنولوجيا المعلومات

)(IT

)(IT
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يجري إعداد استراتيجية تكنولوجيا المعلومات ) (ITالتي تغطي الفترة  .2019-2016وقد عُقد في منتصف
كانون األول /ديسمبر  2015اجتماع للجنة االستشارية الستراتيجية ُنظم المعلومات ) (ISSACلعرض
صيغة أولى لالستراتيجية .وتستند هذه الصيغة إلى عرض قُدم أثناء الدورة السابعة عشرة للمؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية ،ومن المقرر اعتمادها في أوائل عام .2016
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الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) ،(SFAOأثناء استعراضه لجميع العمليات المتعلقة
بالضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات ،أن المشروع المعنون “إطار الرقابة الداخلية على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت” قد استمر أثناء عام  ،2015بدعم من استشاري خارجي .وقد حُ ددت ضوابط
تكنولوجيا المعلومات القائمة واع ُترف بالفرص المتاحة للتحسين.
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جرت االستعانة بمركز األمم المتحدة الدولي للحساب اإللكتروني ) ،(UNICCوهو شريك المنظمة
في تكنولوجيا المعلومات ،لوضع إطار لتكنولوجيا المعلومات من أجل المنظمة ،باستخدام نهج قائم على
المخاطر .وقد أُعدت منهجية إلدارة المخاطر على أساس اإلطار العالمي .CobiT 5

)(WMO
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يمضي قُ ُدما أيضا المشروع المعنون “بنية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظمة” .والهدف من
هذا المشروع هو تقييم نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي الذي يدعم العمليات المتعلقة بأعمال المنظمة
) . (WMOوتركز المرحلة األولى على فهم االحتياجات األساسية للمنظمة وتقييم نظام تكنولوجيا المعلومات
الحالي الذي يدعم وظائف المنظمة .وطبقا لنتائج المرحلة األولى ،عُرضت على اللجنة االستشارية
الستراتيجية نظم المعلومات ) (ISSACرؤية للبنية المستهدفة التي يجب أن تتحقق.
االحتفاظ ب ُنسخ احتياطية واستمرارية عملية تكنولوجيا المعلومات

-51

وقت إجراء المراجعة المؤقتة في عام  2015لم يكن قد جرى تنفيذ خطة االسترجاع الكامل للبيانات (خطة
استرجاع البيانات بعد الكوارث  )DRP -مع مق ِّدم الخدمة ،وهو مركز األمم المتحدة الدولي للحساب اآللي
) .(UNICCووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها ،من المخطط إجراء اختبار لتلك الخطة في
عام .2016
إدارة حقوق الوصول
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أُجري استعراض للوصول إلى حسابات المستخدمين في نظام أوراكل وجرى توثيقه .وأثناء هذا
االستعراض ُطلب من رئيس كل إدارة /دائرة أن يص ّدق تصديقا رسميا .وينبغي تطبيق هذا النظام سنويا.
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ال ُتلبَّى طلبات إنشاء حسابات للمستخدمين وتعديلها وإزالتها وكذلك طلبات حقوق الوصول إال عندما
يجري التصديق عليها من شخص مأذون .وهذه الضوابط تحد من خطر قيام المستخدمين بتنفيذ عمليات
غير مأذون بها .وفي مشروع إطار الرقابة الداخلية ) ،(ICTيجري إعداد مسودة صيغة لإلجراء الخاص
بإدارة الوصول وس ُتستكمل أثناء الربع األول من عام  .2016وستجري االستعانة بمسؤول ألمن
المعلومات ) (CISOللعمل في عام  2016لمراقبة التنفيذ السليم لعملية إدارة الوصول.
إدارة التغيير
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إجماال ،تجري إدارة ومراقبة التغييرات التي ُتدخل على نظام أوراكل بطريقة مناسبة .ويص ّدق مدير
الوحدة على كل طلب إلدخال تغيير .وسيناريوهات ونتائج التجارب يوثقها ويوافق عليها الشخص
المسؤول عن العملية التي تتأثر بالتغيير .وفي مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجري حاليا
إعداد مسودة صيغة لإلجراء الخاص بإدارة التغييرات وس ُتستكمل في الربع األول من عام .2016
إعداد بيانات مالية ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

)(IPSAS
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أُقفلت حسابات السنة المالية  2015للمنظمة ) (WMOوفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) .(IPSASوتشكل هذه المعايير إطارا محاسبيا يتغير بسرعة ،يستدعي التحديث المستمر للمعارف
وجوانب عرض البيانات المالية.
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لم تحدث تغييرات في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي عام  .2015وستجري
التغييرات المقبلة في عام  2017عندما يبدأ سريان المعايير الجديدة الخمسة التالية:
•
•

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،34البيانات المالية المنفصلة؛
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،35البيانات المالية الموحدة؛

EC-68/INF. 16.1(2), p. 12

•
•
•

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،36االستثمارات في المؤسسات المرتبطة والمشاريع
المشتركة؛
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،37الترتيبات المشتركة؛
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،38اإلفصاح عن الحصص في الكيانات األخرى.

وهي ستحل محل المعايير التالية:
•
•
•

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،6البيانات المالية الموحدة والمنفصلة؛
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،7االستثمارات في المؤسسات المرتبطة؛
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،8الحصص في المشاريع المشتركة.
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المعايير الجديدة ،التي تتعلق بالحصص في الكيانات األخرى (“المحاسبة المتعلقة بالحصص في
الكيانات األخرى”) ،ستؤثر على الطريقة التي تتعامل بها المنظمة ) (WMOمع المشاريع المشتركة
) .(JRFC/WCRP,GCOSوسيتغير تعريف الرقابة تغيّرا كبيرا .فعلى سبيل المثال ،يجب التمييز بوضوح
بين مصطلح “المشاريع المشتركة” (المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  )36ومصطلح “الترتيبات
المشتركة” (المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام )37
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في األعوام األخيرة ،استطاعت المنظمة ) (WMOأن تحسِّن اتساق البيانات المالية المع َّدة حسب المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ( ،)IPSASبمساعدة مقدمي خدمة خارجيين .وبالنظر إلى التغيرات
المخططة ،يرى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن من المستصوب بالنسبة للمنظمة
) (WMOأن تستعين بخبير خارجي في عام  2016ليساعدها في االستعداد لتأثير تلك التغيرات على
البيانات المالية.

مراجعة تنفيذ ميزانية عام

2015
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على الرغم من أن البيانات المالية مع َّدة على أساس سنوي باستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام ،يغطي برنامج المنظمة ) (WMOوميزانيتها فترة السنتين  .2015-2014وقد أجريت عمليات تحقق
بشأن المعلومات الواردة في البيان المالي الخامس وفي المالحظة  7في البيانات المالية .ووفقا للمعيار
المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،24قام المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOبفحص المعلومات
المتعلقة بالميزانية لعام  2015الواردة في البيان المالي الخامس (مبلغ الميزانية األصلية) .وقد جرى توفيق
هذه المعلومات مع المعلومات المقدمة في الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي .وترد المعلومات ذات
الصلة في المرفق  1للقرار “ ،EC-LXIII) 19ميزانية فترة السنتين  2015-2014حسب النتائج المتوقعة”).
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للسنة الثانية على التوالي ،نالحظ أن المنظمة )ُ (WMOتبلغ عن خسائر فعلية كبيرة ( 21.7مليون فرنك
سويسري في عام  2015و  14.8مليون فرنك سويسري في عام  )2014رغم أن ميزانيتها متوازنة.
وال تستند الميزانية سوى إلى الصندوق العام ،بينما تشمل الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام عناصر أخرى ،من قبيل الصناديق االستئمانية واألموال الخارجة عن الميزانية .وثمة أسباب
مختلفة لهذه الخسائر .أوال ،يتعلق أحد األسباب الرئيسية بالتغيرات التي أُدخلت على طريقة المحاسبة
المتعلقة بالمشاريع .وهناك حاليا مشاريع جارية تنجم عنها تكاليف ،ولكن يُعترف ،في ظل الطريقة
المحاسبية القديمة ،باإليرادات مباشرة في حسابات األرباح والخسائر ،بدون إجراء قسمة دورية .وتكاليف
الخدمات المقدمة ،والزيادة في االعتماد المخصص للمساهمات اإللزامية ،والزيادة في تكاليف المرتبات
يمكن أن تفسّر أيضا الخسائر المتكبدة.
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عالوة على ذلك ،يوجد “استنزاف نقدي” لمبلغ قدره  22.2مليون فرنك سويسري في التدفق النقدي .وقد
يكون تفسير هذا هو البنود المفتوحة ،التي تبيِّن أن هناك مساهميْن رئيسييْن عليهما حاليا متأخرات في
مساهمتيهما اإللزاميتين .ولكن المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOال يرى أي خطر وشيك
لحدوث أزمة سيولة في عام .2016
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مع ذلك ،فإن المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOليس متأكدا من أن المنظمة تسيطر فعال
على إدارة “األموال /المشاريع الخارجة عن الميزانية” وأنها يمكن أن تتحقق من ربحيتها الفعلية،
ويتساءل عما إذا كان تبادل التمويل بين فئات األموال المختلفة يترك أثرا ضارا على الصندوق العام.
التوصية رقم  :5يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOإلى تحليل
التكاليف الفعلية للمنظمة فيما يتعلق بإدارة األموال /المشاريع الخارجة عن الميزانية لتحدد على وجه الدقة
مستوى التغطية الالزم للتكاليف اإلدارية التي تخصصها المنظمة ) (WMOللمشاريع المختلفة.
تعليق األمين العام:
مقبولة :وستجري المنظمة ) (WMOهذه الدراسة في أثناء عام .2016

مراجعة البيانات المالية لعام

2015

النقدية ومكافئات النقدية
-63

جرت مقارنة لألرصدة التي كانت موجودة في  31كانون األول /ديسمبر  2015لمختلف الحسابات النقدية
بالبيانات المصرفية ،التي أرسلت لنا مباشرة .والمبالغ المبيّنة فيما يتعلق باألصول السائلة ،والتي يبلغ
مجموعها  73.7مليون فرنك سويسري ( 95.9مليون فرنك سويسري في نهاية عام  ،)2014تبيِّن التقيّد
بمبدأ توافر األموال في غضون  90يوما.
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كما كان الحال في العام الماضي ،توجد حقوق توقيع فردية لبعض الحسابات المصرفية ،وفقا لتأكيدات
عالقات العمل الواردة في  31كانون األول /ديسمبر ( 2015مثال ،بخصوص المصرف الوطني في
كوستاريكا) .وكما حدث في اإلقفال السابق ،أحاطت شعبة الشؤون المالية المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة ) (SFAOعلما بأن حقوق التوقيع الفردية تكون ضرورية في بعض األحيان في المكاتب
اإلقليمية ،حيث ال يتسنى دائما فصل الواجبات بالنظر إلى وجود عدد صغير من الموظفين في الموقع.
وقد قرر المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأال يُصدر توصية ،ولكنه يود مع ذلك أن يذكر
هذه النقطة .وعدا عن بعض الحسابات المصرفية في المكاتب اإلقليمية ،هناك تقيّد بوجه عام بمبدأ حق
التصرف الجماعي.
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فيما يتعلق بتحديث سجل األفراد ذوي حقوق التوقيع ،الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
) (SFAOأن مسؤوال تنفيذيا كبيرا ظل يحتفظ بهذا الحق مع أنه لم يعد يعمل في المنظمة .ومطلوب من
المنظمة ) (WMOتحديث السجل.
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في كانون األول /ديسمبر  ،2014أعلن المصرف الوطني السويسري أنه سيطبّق سعر فائدة سلبي اعتبارا
من  22كانون الثاني /يناير  .2015وفي أعقاب هذا القرار ،بدأت المصارف التجارية في فرض أتعاب
فائدة سلبية تسري اعتبارا من مبلغ معيّن .وتجنبا لتأثيرات هذا التطور ،نشرت المنظمة ) (WMOأصولها
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السائل ة على مصارف متعددة .ونتيجة لذلك ،انخفضت األموال المحتفظ بها لدى مؤسسة ،PostFinance
وهي المؤسسة المالية الوحيدة المتبقية المص ّنفة .AAA
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ينبغي معاملة تكاليف الفائدة السلبية على أنها رسوم مصرفية ،وهو ما ليس متبعا حاليا في حسابات
المنظمة ) .(WMOويبيَّن في المرفق  5القيد المحاسبي إلعادة التصنيف ،الذي ال يترك أثرا على النتيجة.
المبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل
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تبلغ قيمة المبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل المرتبطة بالمساهمات  25.9مليون فرنك سويسري
( 22.8مليون فرنك سويسري في نهاية عام  .)2014وهذه الزيادة ترجع أساسا إلى بلديْن عضويْن تأخرا
في دفع مساهمتيهما اإللزاميتين .وبالنظر إلى أن تاريخ السداد الخاص بهذين البلديْن المساهميْن لم يكن
بوجه عام مدعاة للشكوى ،ال تبيَّن تسوية قيمة البنود المفتوحة في الحساب الختامي.
المخزونات
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يمثل المخزون المبيَّن في الحساب الختامي قيمة قدرها  91,000فرنك سويسري تقريبا ( 70,000فرنك
سويسري في نهاية عام  ،)2014وهو يتكون من المطبوعات بصفة رئيسية .ولم ين ِّفذ مراجعو الحسابات
أي إجراءات مفصّلة محددة في هذا القسم ،بسبب عتبات األهمية المادية.
سلَف للمشاريع واالجتماعات ،والمبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل األخرى
ال ُ
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تبلغ قيمة السُلف للمشاريع واالجتماعات والمبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل األخرى  12.8مليون
فرنك سويسري ( 10.1مليون فرنك سويسري في نهاية عام  .)2014والمشاريع التي تعمل فيها المنظمة
مع شريك تنفيذي ما زالت جارية .وقد سُجل رصيد أعلى بدرجة طفيفة في الحسابات في نهاية السنة.
وتؤثر السُلف على حسابات األرباح والخسائر عندما يُبلغ الشريك التنفيذي عن تكاليفه.
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يدرك المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOصعوبة الحصول على تحديثات مالية في الوقت
ال مناسب لتسجيل المصروفات على النحو الصحيح في حساب األرباح والخسائر .وتنشأ صعوبة أخرى
من أن فترة اإلبالغ نادرا ما تتوافق مع اإلقفال في نهاية السنة .ونتيجة لذلك ال بد من تقدير التكاليف حتى
تاريخه فيما يتعلق بكل شريك تنفيذي .وقد أوضحت المنظمة ) (WMOأنها ترغب في مواصلة اتباع هذه
الممارسة ،رغم بعض الصعوبات المرتبطة بها.
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فيما يتعلق بتبرع النرويج لبرنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا ،الذي تعمل فيه المنظمة
) (WMOمع خمسة شركاء تنفيذيين ،الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOوجود فروق
كبيرة بين التكاليف التي أبلغ عنها الشركاء التنفيذيون والتكاليف المسجلة في النظام المحاسبي .وينبغي أن
تكون التقديرات أكثر دقة .وحتى إذا كان الشريك ال يرسل معلومات ،فإن المنظمة ) (WMOملزمة بتحديد
مبلغ مقابل ألفضل تقدير ممكن .ويرد قيد محاسبي إضافي في المرفق .5
التوصية رقم  :6يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOإلى تحسين نظام
تقدير تكاليف المشاريع ،ال سيما فيما يتعلق بالمشاريع التي تعمل فيها المنظمة مع شركاء تنفيذيين.
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تعليق األمين العام:
مقبولة :س ُتدرج أثناء إقفال حسابات عام  2016تقديرات لنفقات المشاريع على النحو الموصى به.
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أجريت هذا العام تسوية لألرصدة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .(UNDPوعلى هذا األساس ،تس ّنى
حل االعتماد المرتبط بتوصية العام السابق .ولكن الحل لم يقيَّد في الحساب الذي اس ُتخدم عند إنشاء ذلك
االعتماد .وعالوة على ذلك ،فإن المبلغ الذي جرى حلُّه أعلى من رصيد االعتماد المخصص .وإضافة إلى
ذلك ،ال تقابل التسوية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمبالغ المعلن عنها من المنظمة ) (WMOرصيد
الحساب .فالرصيد الذي أكده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أعلى من المبلغ الذي يرد في حسابات المنظمة
) .(WMOو ُتقترح قيودات محاسبية إضافية في المرفق .5

-74

تشمل المبالغ األخرى المستحقة القبض أيضا بنودا مفتوحة تتعلق بشركة ‘ ،’Newrest Canonicaالتي تدير
مطعم موظفي المنظمة ) .(WMOوفي نهاية عام  ،2015ظل مفتوحا رصيد قدره  201,587فرنكا
سويسريا ،يتألف بصفة رئيسية من فاتورة بمبلغ  166,057فرنكا سويسريا .وأرسلت المنظمة ) (WMOإلى
الشركة في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2015أي في موعد متأخر كثيرا ،فاتورة اإليجار ونسبة مئوية من
اإليرادات التي حققها المطعم في الفترة من أيار /مايو  2012إلى آب /أغسطس .2015
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ذكرت شركة ‘ ’Newrest Canonicaأن إيراداتها انخفضت في أعقاب قرار المنظمة ) (WMOإغالق
لدواع أمنية ويُظهر بيانها الشهري أن أنشطتها في المنظمة ) (WMOلم تعد
المطعم أمام الزوار الخارجيين
ٍ
مربحة.

-76

للتعويض عن هذه البنود المفتوحة ستكون المنظمة ) (WMOراغبة في شراء مرافق المطعم .ويبلغ السعر
المقترح من شركة ‘ 138,755 ’Newrest Canonicaفرنكا سويسريا .وفي الوقت الحاضر ،لم تقيِّم المنظمة
ّ
وتأخر المنظمة ) (WMOفي
) (WMOهذا المبلغ .وبالنظر إلى الحالة المالية لشركة ‘’Newrest Canonica
إرسال الفاتورة إليها ،يقترح المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOتخصيص اعتماد من أجل
الفرق بين البنود المفتوحة وقيمة المرافق .و ُتقترح في المرفق  5قيودات محاسبية إضافية.
الحصص في المشاريع المشتركة
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ُتدمج المنظمة ) (WMOحصتيها بتطبيق اإلدماج التناسبي .ومن المقرر تحليل هذه الممارسة عندما يسري
المعيار الجديد من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في كانون الثاني /يناير ( 2017انظر الفقرات
 .)58-56وقد زادت الحصة في المشاريع المشتركة في عام  2015ألن مساهمة المنظمة ) (WMOارتفعت
أيضا بالنسبة إلى السنة السابقة.
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كما هو مذكور في الفقرات  ،23-21راجع مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOحسابات هيئات المنظمة
المرتبطة في عامي  2014و .2015وتبيّن لمراجعي الحسابات أن المساهمات العينية للمرتبات التي دفعتها
المنظمة ) (WMOال ترد في البيانات المالية للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSمع أن الموظفين
المعنيين عملوا لهذا النظام .وكان المبلغ الكلي الذي ينطوي عليه األمر يبلغ  441,000فرنك سويسري.
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الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأيضا عدم ورود مساهمات عينية تبلغ قيمتها
 342,000فرنك سويسري في البيانات المالية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي عام  .2015وتأثير
ذلك على البيانات المالية للمنظمة ) (WMOأقل في هذه الحالة ،بالنظر إلى أن المنظمة ال تملك سوى 18

)(WMO
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في المائة من النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛ ومع ذلك ،فإنه يظل كبيرا( .انظر المرفق  5الذي
ترد فيه قيودات محاسبية إضافية).
المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل
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تبلغ قيمة المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل  3.5ماليين فرنك سويسري ( 0.9مليون فرنك سويسري
في نهاية عام  .)2014وترجع الزيادة بصفة رئيسية إلى المساهمات الطوعية لمشاريع متعددة السنوات.
وقد أجرى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOعمليات فحص مفصّلة لألرصدة المفتوحة في
نهاية السنة ولم يجد أي مشاكل محددة.
الممتلكات والمنشآت والمعدات
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يرد مبلغ قدره  91.8مليون فرنك سويسري في كشف الميزانية الختامي كممتلكات ومنشآت ومعدات
( 96.6مليون فرنك سويسري في نهاية عام  .)2014ويشمل هذا البند الممتلكات والمنشآت والمعدات
واألثاثات والتجهيزات المكتبية فضال عن المعدات الحاسوبية.
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ينطبق المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام “ 17الممتلكات والمنشآت والمعدات” فيما يتعلق بالمعاملة
المحاسبية ،في كشف الميزانية ،للمبنى الذي تملكه المنظمة ) .(WMOوألغراض الرجوع ،قُدرت القيمة
العادلة للمبنى من أجل كشف الميزانية االفتتاحي حسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام باستخدام
طريقة قيمة اإلحالل بعد خصم اإلهالك .وتشير المالحظة  2في مرفقات البيانات المالية إلى استخدام
التكلفة التاريخية لتقييم المبنى (حسب المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،17الفقرة .)43
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كانت عمليات اإلهالك المسجلة في الدفاتر تستند ،حتى نهاية عام  ،2013إلى طريقة خطية تطبّق على
المبنى بأكمله .وطبقا لتوصية وُ ضعت في مراجعتنا النهائية للبيانات المالية لعام  ،2012بدأ استخدام طريقة
لإلهالك قائمة على المكونات الهامة ،حسبما تقتضيه المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (المعيار ،17
الفقرات  59وما يليها) في أواخر عام .2914
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يستند حاليا حساب اإلهالك السنوي المسجّ ل إلى هذه الطريقة تماشيا مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام .ولكن المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالحظ أن األعمار المفيدة ال تقابل الدليل
المحاسبي .وعندما أُدخل نهج المكونات الهامة ،أعيد ذِكر األعمار المفيدة في الدليل ،ولكنه لم يأخذ في
الحسبان السنوات التي كانت قد انقضت بالفعل قبل االنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) .(IPSASفعلى سبيل المثال ،يذكر الدليل المحاسبي أن الحد األقصى للعُمر المفيد للمبنى هو  50عاما.
ولكن هذا العمر المفيد بدأ في عام ( 2010وهو تاريخ االنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام) ،عندما كان المبنى يبلغ عمره  12عاما .وهذا يجعل العمر المفيد الفعلي وفقا للحسابات  62عاما.

-85

فحص المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأيضا حقوق السطح المتعلقة بمبنى المنظمة
) . (WMOوتنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على عدم جواز أن يتجاوز إهالك قيمة الممتلكات
والمنشآت والمعدات مدة سريان هذه الحقوق .وينتهي اتفاق حقوق السطح من المستوى األول المبرم بين
كانتون جنيف والمؤسسة المعنية بمباني المنظمات الدولية ) (FIPOIفي نهاية كانون األول /ديسمبر ،2048
مما يعني ضمنا تمديدا لفترة أقصاها  20عاما إذا طلبت المؤسسة المعنية بمباني المنظمات الدولية
) (FIPOIذلك .وقد نقلت تلك المؤسسة نفس الشروط في اتفاق حقوق سطح من المستوى الثاني إلى
المنظمة ) .(WMOوينبغي استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات تماما بحلول عام  ،2068وهو ما يُتوقع
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حدوثه حاليا .ولكن إذا قررت المنظمة ) (WMOعدم تمديد حقوق السطح حتى عام  ،2048قد يبيَّن إهالك
استثنائي فيما يتعلق بالمبنى.
-86

جرت في عام  2015رسملة نظام التدفئة في المبنى ،الذي كان قد جرى استبداله وسُجل كمصروفات في
عامي  2013و  ،2014مما “ألغى” المصروفات المسجلة وسجّ ل في مقابل ذلك ربحا في عام 2015
( 640,000فرنك سويسري) .وجرى التعويض عن تأثير ذلك بخصم الخسارة المحاسبية المرتبطة بإزالة
نظام التدفئة القديم بقيمة محاسبية صافية قدرها  631,000فرنك سويسري .وال يرد التعويض عن هذين
البندين في ظل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .و ُتقترح في المرفق  5إعادة تصنيف.

-87

من المرجح أن يؤدي التجديد المخطط لواجهة مبنى المنظمة ) (WMOوتركيب ألواح شمسية إلى خسارة
محاسبية فيما يتعلق بالواجهة .وتجري حاليا دراسة جدوى تركيب ألواح شمسية .وينبغي لذلك أن يرد
التزام تعاقدي في مرفق البيانات المالية .ويُقترح في المرفق  5قيد محاسبي إضافي.
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يرى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن دراسته للخطط المتعلقة بالتدفئة وتجديد الواجهة
وتركيب األلواح الشمسية تثير مسألة األعمار المفيدة لألصول العقارية.
التوصية رقم  :7يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOأن تستعرض
األعمار المفيدة لمكونات المبنى وأن تع ّدل على هذا األساس إما الدليل المحاسبي أو األعمار المفيدة
المسجلة في النظام.
تعليق األمين العام:
مقبولة :بحلول  31آب /أغسطس  2016ستكون األعمار المفيدة لألصول الثابتة قد جرى استعراضها
وجرى ،عند الضرورة ،تصحيحها لضمان أال تكون أي قيم دفترية سلبية .وسيجري أيضا تحديث السياسة
المتعلقة باألصول الثابتة ،إذا كان ذلك ضروريا.
األصول غير الملموسة
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يرد مبلغ قدره  64,000فرنك سويسري في الحسابات في  31كانون األول /ديسمبر  26,000( 2015فرنك
سويسري في نهاية عام  )2014كأصول غير ملموسة .وقد جرى فحص هذا المبلغ ،ولم يُثر أي تعليقات
معينة.

-90

مع ذلك ،الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOوجود اختالف في التصنيف بين جدول
األصول الثابتة الوارد في المالحظة  3.6في البيانات المالية والمحاسبة بطريقة دفتر األستاذ الفرعي .إذ
ترد في المالحظة أن قيمة تراخيص البرمجيات تبلغ  100,000فرنك سويسري بدال من  14,000فرنك
سويسري كما هو مبين في المحاسبة بطريقة دفتر األستاذ الفرعي .ويُشاهد العكس في فئة البرمجيات التي
اس ُتحدثت داخليا .وينبغي في المستقبل تسوية المحاسبة بطريقة دفتر األستاذ الفرعي مع المالحظة التي
ترد في البيانات المالية.
المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
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يرد مبلغ قدره  3.7ماليين فرنك سويسري ( 3.5ماليين فرنك سويسري في نهاية عام  )2014في كشف
الميزانية الختامي بوصفه “المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات”.
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-92

ا ُتبعت التوصية التي وُ ضعت في العام الماضي بشأن قائمة البنود المفتوحة والبنود التي عفى عليها الدهر.
وقائمة البنود المفتوحة حديثة ومؤرخة حتى نهاية عام .2015
االشتراكات المستلمة مقدما
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بلغت قيمة االشتراكات المستلمة مقدما  10.4ماليين فرنك سويسري في نهاية السنة ( 10.9ماليين فرنك
سويسري في نهاية عام  .)2014وهي تمثل اشتراكات عادية من الدول األعضاء ُدفعت في عام 2015
ولكنها تتعلق بالسنة المالية  .2016وقد جرى فحص هذه المبالغ للتأكد من أن فترة اإليرادات عُدلت على
نحو سليم.
االعتمادات
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عدا عن العناصر المتعلقة بتخصيص اعتمادات وفقا للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،25ال يرد أي
مبلغ آخر في كشف الميزانية الختامي كاعتماد في  31كانون األول /ديسمبر  .2015و ُتعرض الخصوم
االحتمالية في المالحظة  9في البيانات المالية؛ وهي تتعلق بأي مبالغ قد تكون المنظمة ) (WMOملزمة
بدفعها بخصوص منازعات مع موظفي المنظمة.
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ناقش المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOهذه المنازعات مع المستشار القانوني .وعرض
الحسابات غير صحيح في حالتين مح ّدثتين .ففي الحالة األولى ُخصص اعتماد قدره  230,000فرنك
سويسري ،ولكنه عُرض كخصم في بند “المبالغ المستحقة القبض األخرى” بدال من عرضه تحت بند
“الخصوم الجارية” .ويرد في المرفق  5قيد محاسبي إلعادة التصنيف .وفي الحالة الثانية ،لم ُتستوف
المعايير الثالثة لالعتراف باعتماد في إطار المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ( 19وهي تسجيل
الحدث الذي يجب التحميل عليه في الفترة المحاسبية ،والتدفق النقدي المحتمل إلى الخارج ،ووجود تقدير
يعوّ ل عليه) .ومع أ ن من المحتمل حدوث تدفق أموال إلى الخارج ،ال يمكن تحديد المبلغ الواجب دفعه
تحديدا يعوّ ل عليه .ولذا ،ينبغي تبيان هذه الحالة بوصفها خصما احتماليا في المالحظات في البيانات
المالية .ويبلغ التقدير األصلي للمنظمة ) 200,000 (WMOفرنك سويسري؛ ولكن المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة ) (SFAOيرى أن المبلغ المناسب الذي يجب عرضه هو  350,000فرنك سويسري،
يقابل المبلغ الذي ترغب المنظمة ) (WMOفي دفعه لتسوية المسألة بدون اللجوء إلى القضاء.

اإليرادات المؤجلة
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استعرض المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOنسبة كبيرة من العقود المتعلقة بالمساهمات
الطوعية المستلمة أثناء السنة المحاسبية  2015من أجل التحقق من القسمة الدورية لإليرادات والمعاملة
المحاسبية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  .23ويرد في المرفق  5قيد محاسبي إضافي يتعلق
بالمساهمات الطوعية ويرتبط بالحالة الوارد بيانها في الفقرة .72
القروض والخصوم المالية األخرى
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اقترضت المنظمة ) (WMOأمواال من المؤسسة المعنية بمباني المنظمات الدولية ) (FIPOIلبناء مبناها.
ويبلغ المبلغ اإلسمي  48.8مليون فرنك سويسري في نهاية عام  .2015ويرد مبلغ قدره  1.5مليون فرنك
سويسري في كشف الميزانية كخصوم مالية قصيرة األجل .ويتماشى هذا المبلغ مع الجدول الزمني للسداد
السنوي.
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-98

جرى تحديث القرض باستخدام معدل قدره  2.4في المائة واالعتراف به في كشف الميزانية بوصفه
مليون فرنك سويسري ( 1.4مليون فرنك سويسري في األجل القصير) .وتبلغ الرسوم السنوية لتحديث
القرض  0.8مليون فرنك سويسري.
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تتطلب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عرض المساهمات العينية فيما يتعلق بالخدمات التي تقل
عن قيمة السوق .وبالنظر إلى أن القرض ال يحمل فائدة وأن األرض قد أتيحت مجانا ،تحصل المنظمة
) (WMOعلى فوائد عينية تبلغ  1.9مليون فرنك سويسري سنويا .ويتسق المبلغ اإلسمي للدين وتحديثه لدى
المؤسسة المعنية بمباني المنظمات الدولية ) (FIPOIمع ما أكدته تلك المؤسسة.

33.2

الصناديق االستئمانية
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يتكون رصيد الحساب الجاري البالغ  14.3مليون فرنك سويسري ( 16.6مليون فرنك سويسري في نهاية
عام  )2014المقيد في جانب الخصوم من كشف ميزانية المنظمة ) (WMOمن مبلغ قدره  3.3ماليين فرنك
سويسري ( 3.0ماليين فرنك سويسري في نهاية عام  )2014للفريق المعني برصدات األرض )(GEO
و 6.6ماليين فرنك سويسري ( 9.3ماليين فرنك سويسري في نهاية عام  )2014للهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوقد فحص المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمبلغين
األخيرين.
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تتأتى أرصدة الحساب الجاري األخرى التي يبلغ مجموعها قرابة  4.4ماليين فرنك سويسري ( 4.3ماليين
فرنك سويسري في نهاية عام  )2014من خمسة كيانات /أنشطة مختلفة (لجنة األعاصير التابعة للجنة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،والفريق المعني باألعاصير المدارية ،والفريق المعني
بالتعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ،وصندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة
) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالنظام
العالمي لرصد المناخ) تتولى شعبة الشؤون المالية بالمنظمة ) (WMOمسك دفاترها.
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جرت في نهاية عام  2015تسوية األرصدة غير المسددة في كشوف الميزانية الخاصة بالمنظمة
والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCولجنة األرصاد الجوية واألدوات )(SMOI
والكيانات الخمسة .وعمليات الفحص المتعلقة بذلك لم تثر أي تعليقات.

)(WMO

استحقاقات الموظفين :التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
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على المنظمة ) (WMOالتزام تعاقدي بتمويل الرعاية الطبية بواسطة إعانة أقساط التأمين الطبي للموظفين
المتقاعدين (المادة  6.2من الئحة الموظفين).
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يرد في البيانات المالية الحالية للمنظمة ) (WMOاعتماد من أجل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
(صندوق التأمين الصحي) يتجاوز  58.5مليون فرنك سويسري في جانب الخصوم ،وهو ما يمثل زيادة
مقارنة بالعام السابق ( 53مليون فرنك سويسري في نهاية عام  .)2014والزيادة في هذا االعتماد بررها
تقييم اكتواري.
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الزيادة في هذا االعتماد في عام  2015ترجع أساسا إلى تغيّر في افتراضات اكتوارية معينة ،يمكن إرجاع
معظمه إلى االنخفاض في سعر الخصم من  %1.22في عام  2014إلى  %1.0في عام  .2015وفيما يتعلق
باألساليب المحاسبية ،يالحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن المنظمة اعتمدت طريقة
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 2 OCIلالعتراف باألرباح والخسائر االكتوارية .وهذا الخيار يتسق مع المبادئ التوجيهية للمعيار
المحاسبي الدولي للقطاع العام .25

استحقاقات الموظفين :مِنح اإلعادة إلى الوطن
-106

على المنظمة ) (WMOالتزام بأن تدفع للموظفين منحا لإلعادة إلى الوطن (المادة  9.4من الئحة
الموظفين).
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5.4

تبلغ االعتمادات المقيدة في الحسابات حتى  31كانون األول /ديسمبر  2015كمنح لإلعادة إلى الوطن
ماليين فرنك سويسري في جانب الخصوم ( 5.5ماليين فرنك سويسري في نهاية عام  ،)2014وقد بررتها
دراسة اكتوارية.
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االنخفاض في هذا االعتماد في عام  2015يرجع أساسا إلى تغيّر في افتراضات اكتوارية معينة .فقد زاد
سعر الخصم من  % 3.0في عام  2014إلى  % 3.3في عام .2015
استحقاقات الموظفين :اإلجازة المتراكمة
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على المنظمة ) (WMOالتزام بمنح الموظفين إجازة زيارة الوطن (المادة  5.3من الئحة الموظفين).
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اعتمادات اإلجازات المتراكمة مقيّدة تحت بند الخصوم القصيرة األجل بمبلغ قدره  3.4ماليين فرنك
سويسري ( 3.4ماليين فرنك سويسري في نهاية عام  ،)2014وقد بررتها دراسة اكتوارية.
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الزيادة االكتوارية الناتجة عن الزيادة في سعر الخصم من  %2.8في عام  2014إلى  %3في العام الحالي
قابلتها الخسارة االكتوارية الناتجة عن التغير في العضوية.

البيانات الواجب تقديمها من أجل الدراسة االكتوارية
-112

الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOعدم وجود آلية رقابة رسمية لضمان تقديم
بيانات الموارد البشرية ذات الصلة على نحو صحيح إلى االستشاري االكتواري .وعالوة على ذلك،
الحظ المكتب أن المعلومات التي ترد في التقرير االكتواري لم تصدق عليها شعبة الشؤون المالية
أو إدارة الموارد البشرية .وآلية الرقابة هذه ينبغي أن تحدد مسؤوليات الدوائر المعنية وأن تضفي
أيضا طابعا رسميا على ضوابط معقولية البيانات.
التوصية رقم  :8يدعو المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالمنظمة ) (WMOأن تضفي
طابعا رسميا على آلية وإجراءات الرقابة لضمان أن تكون البيانات ذات الصلة التي َّ
تقدم من أجل
الحساب االكتواري لاللتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين (المعيار المحاسبي الدولي للقطاع
ويعول عليها .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تخضع البيانات المصدرية التي
َّ
العام  )25شاملة
يستخدمها الخبير والمنهجية المطبّقة لرقابة الحقة استنادا إلى التقرير االكتواري.

2

“ اإليرادات الشاملة األخرى”.
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تعليق األمين العام:
مقبولة :س ُتفحص البيانات التي ُترسل إلى االكتواري في نهاية عام  2016فحصا دقيقا قبل إرسالها
من أجل عملية التقييم .وس ُتستعرض أيضا نتائج التقييم استعراضا دقيقا وسيجري تفنيدها عند
الضرورة.
استحقاقات الموظفين :االحتياطيات
-113

تتألف االحتياطيات المعروضة في المالحظة  3.16في البيانات المالية من ثالثة عناصر:
•

-114

مبلغ قدره  6.1ماليين فرنك سويسري (مبلغ دائن ناشئ من التقييم االكتواري الستحقاقات الموظفين
في  31كانون األول /ديسمبر) ،نشأ عن طريق إدخال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) (IPSASوليس متاحا الستخدامه من جانب المنظمة ،ويشير إلى وجود فروق في األرباح والخسائر
االكتوارية في إطار المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 25؛

•

مبلغ قدره

•

مبلغ قدره  0.3مليون فرنك سويسري (احتياطي التوظيف وإنهاء الخدمة).

2.2

مليون فرنك سويسري (احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد)؛

تحقق المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOمن صحة األرصدة.
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) - (UNJSPFمخاطرة محتملة في
المستقبل للبيانات المالية للمنظمة )(WMO
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يرى المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) ،(SFAOمثلما ذكر عند تجديد واليته كمراجع حسابات
خارجي ،وجود مخاطرة محتملة في المستقبل للبيانات المالية للمنظمة ) (WMOبينما ال يستطيع الصندوق
يزود المؤسسات المنتسبة إليه بحساب
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) (UNJSPFأن ّ
لاللتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام .25

-116

مع ذلك ،بالنظر إلى أن الحالة ال تخص المنظمة ) (WMOوحدها ،ال يرى المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة ) (SFAOأنه من الضروري في الوقت الحاضر التعبير عن تح ّفظ أو اإلشارة إلى هذه النقطة
تحديدا في رأينا بشأن المراجعة المتعلقة بالبيانات المالية لعام .2015
صافي األصول

-117

استعرض المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOبيان التغيرات في صافي األصول /حصص
الملكية (البيان المالي الثالث) .ولم تثر استنتاجاته أي شواغل.

المصروفات واإليرادات
-118

خضعت المصروفات واإليرادات لعمليات فحص تحليلية واختبارات مراجعة استندت إلى عتبة األهمية
المادية المطبقة أثناء المراجعة.
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-119

أجريت تحليالت للبيانات بالتعاون مع شركة  .PwCفقد أجريت تحليالت (اختبار القيودات اليومية)
للقيودات اليدوية ،وضمّت عددا من االختبارات المحددة (المستخدمين غير العاديين والقيودات غير
العادية ،والقيودات المسجلة في نهاية الفترة ،وقيودات التعديل ،إلخ) .وم ّكنتنا نتائج هذه االختبارات من
الثقة بشكل معقول في دقة المصروفات واإليرادات المسجلة لعام .2015

-120

الحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن أحد البلدان األعضاء قد طلب استرداد
مليون فرنك سويسري من مساهمته الطوعية ،المحمّلة على صندوق استئماني أنشئ لتطوير مرفق
األرصاد الجوية في بلده .وهذا االسترداد سُجل محاسبيا كخصم من اإليرادات من المساهمات الطوعية
الواردة في المالحظة  .5.2وإمكانية سحب مساهمة طوعية تشير إلى أن مخاطر وفوائد تنفيذ المشروع
لم ُتنقل إلى المنظمة ) .(WMOولذا ،ينبغي أال تعرض المنظمة المبلغ الكامل لإليرادات من المساهمة
الطوعية ،بل تعرض فحسب النسبة المئوية المقابلة للجزء الذي عُهد به إلى المنظمة ) .(WMOوهذه
المعاملة المحاسبية القائمة على “المرور” ،التي تمر بها فحسب األموال من خالل المنظمة )،(WMO
مطلوبة في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عندما ال تتولى المنظمة المسؤولية عن جميع
مخاطر المشروع.

-121

الحظنا أيضا حالة حُدد فيها المبلغ المستحق القبض تحديدا صحيحا ،ولكن الحجم اإلجمالي للعقد تجاوزه
بأكثر من مليوني فرنك سويسري .وال يصدر مبلغ العقد الكلي إال إذا وافق برلمان البلد المساهِم على
مي زانيته السنوية .ويتزايد ورود بنود من هذا القبيل في العقود المتعلقة بالمساهمات .وفي ظل هذه
الظروف ،يُعترف بالقسط السنوي الذي وافق عليه البرلمان بوصفه مبلغا مستحق القبض ويُعترف بالباقي
بوصفه أصال احتماليا .ويُقترح في المرفق  5قيد محاسبي إضافي.

-122

كما ُذكر في العام الماضي وعلى النحو المتناول في التوصية  ،2015/5يوجد مجال للتحسين في عرض
المالحظة  6.2بشأن “اللوازم والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى” .واقترح المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة ) ،(SFAOبوجه خاص ،أن تعرض المنظمة ) (WMOالتكاليف بطريقة أكثر شفافية،
بحيث تفصل تلك المتعلقة بالعمليات (مثال “المستهلكات”) ،عن النفقات العامة الرئيسية بشأن المعدات التي
يجري تركيبها في الخارج بخصوص المشاريع.

-123

ُتجمع أنواع شتى من الحسابات معا في هذا الحساب ،الذي يشمل ما يلي:

1.1

-

المصروفات واللوازم المكتبية؛
االستثمارات الخاصة بالمشاريع في الخارج؛
تكاليف صيانة المبنى.

-124

بالنظر إلى أن هذه التكاليف شديدة التفاوت بحيث يتعذر تجميعها معا ،ينبغي إنشاء عناوين منفصلة لتحقيق
مزيد من الشفافية في البيانات المالية .ولذا ،ما زالت التوصية  2015/5قائمة.

-125

يوجد مجال للتحسين في طريقة عرض المالحظة  6.5بشأن “النفقات األخرى” .والمبلغ الوارد تحت هذا
العنوان ،المقسّم إضافيا إلى فئات فرعية شتى ،يبيّن تحت عنوان “أخرى” مبلغا قدره  3.2ماليين فرنك
سويسري .وهذا الرصيد اكبر من أن يُترك بدون تفسير .ويُقترح في المرفق  5قيد محاسبي إضافي.

-126

يشمل أيضا حساب “أخرى” تكاليف التأمين التي ينبغي أن ُتدرج في حساب “التأمين” بمبلغ قدره
فرنك سويسري .ويُقترح في المرفق  5قيد محاسبي إضافي.

124,000
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-127

فيما يتعلق بأجر عمل مراجعي الحسابات ،ليس من المهم إجراء مقارنة بين عامي  2014و  ،2015بالنظر
إلى ارتكاب خطأ (في القسمة الدورية) في عام  .2014ولذا ،فإن الرصيد في عام  2015يبلغ  38,000فرنك
سويسري فقط.
بيان تدفقات النقدية

-128

استعرض المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOجميع األوضاع في بيان التدفقات النقدية
(البيان المالي الخامس) ،وأجرينا فحصا للتأكد من أن المبالغ المبينة تضاهي التغييرات في األرصدة بين
كشف الميزانية االفتتاحي وكشف الميزانية الختامي.
تجديد وتحديث المعلومات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

-129

ن ّفذت شعبة الشؤون المالية معظم التحسينات التي اقترحها المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
فيما يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المعروضة في المرفق .4

)(SFAO

الخالصة
-130

يمكن للمكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) ،(SFAOفي ضوء العمل المنجز ،أن يؤكد أن البيانات
المالية للمنظمة ) (WMOلعام  2015عُرضت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ).(IPSAS
وعالوة على ذلك يمكن للمكتب أيضا ،في ضوء عتبة األهمية المادية المحددة سلفا على أساس المعايير
الدولية لمراجعة الحسابات ،أن يؤكد أن البيانات المحاسبية المنشورة في البيانات المالية تعكس المحاسبة
المتبعة في المنظمة ).(WMO

-131

لذا ،يمكن للمكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن يصدر رأيا بشأن المراجعة مرفقا بهذا
التقرير وأُعد وفقا للفقرة  5من الوالية اإلضافية للمراجعة الخارجية للحسابات (المرفقة بالالئحة المالية
للمنظمة ).)(WMO

المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
(المراجع الخارجي)

Eric-Serge Jeannet

Didier Monnot

نائب المدير

مسؤول الوالية

المرفقات:
(1
(2
(3
(4
(5

رأي المراجع الخارجي بشأن المراجعة
متابعة التوصيات من المراجعات النهائية السابقة
ملخص االستنتاجات المتعلقة بتحليل المخاطر
مقترحات للتحسين فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
القيود المحاسبية اإلضافية
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المرفق  1لـ

1.16127.952.00412.04

رأي المراجع الخارجي بشأن المراجعة
راجع المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOالبيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للسنة المنتهية
في  31كانون األول /ديسمبر  .2015وتتألف هذه البيانات من بيان الوضع المالي (البيان المالي األول) ،وبيان األداء
المالي (البيان المالي الثاني) ،وبيان التغييرات في صافي األصول /حصص الملكية (البيان المالي الثالث) ،وبيان
التدفقات النقدية (البيان المالي الرابع) ،وبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان المالي الخامس) ،فضال عن
ملخص للطرق المحاسبية الرئيسية والمالحظات التوضيحية األخرى.

مسؤولية األمين العام عن البيانات المالية
يتحمل األمين العام المسؤولية عن إعداد البيانات المالية وعرضها النزيه وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) (IPSASوالالئحة المالية للمنظمة ) .(WMOواألمين العام مسؤول أيضا عن إدخال أي ضوابط داخلية يراها ضرورية
للتمكين من إعداد بيانات مالية خالية من أي أقوال غير صحيحة جوهرية ،سواء كانت ناجمة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية المراجع
إن مسؤولية المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOهي إبداء رأي بشأن البيانات المالية للمنظمة
استنادا إلى مراجعتنا .وقد أُجريت مراجعته وفقا للمعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات ) (ISAالتي نشرها المجلس
الدولي لمعايير المراجعة والضمان ) .(IAASBوهذه المعايير تقتضي منا االمتثال للمتطلبات األخالقية وتخطيط وأداء
المراجعة للحصول على ضمان معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية خالية من أقوال غير صحيحة جوهرية.
وتنطوي المراجعة على أداء إجراءات للحصول على دليل خاص بالمراجعة بشأن المبالغ واإلفصاحات الواردة في
البيانات المالية .وتعتمد اإلجراءات المختارة على تقدير المراجع ،بما في ذلك تقييم مخاطر وجود أقوال غير صحيحة
جوهرية في البيان ات المالية ،سواء نتيجة للغش أو الخطأ .ويأخذ المراجع في االعتبار ،عند إجراء هذه التقييمات
للمخاطر ،الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية وعرضها النزيه من أجل تصميم إجراءات المراجعة
المناسبة للظروف ،ال إبداء رأي بشأن األداء الفعلي للضوابط الداخلية الموجودة لدى الكيان .وتشمل المراجعة أيضا
تقديرا لمالءمة الطرق المحاسبية المستخدمة والطابع المعقول للتقديرات المحاسبية من جانب اإلدارة ،فضال عن تقدير
لطريقة العرض العام للبيانات المالية .ويعتقد المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن أدلة المراجعة التي
حصل عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه بشأن المراجعة.
)(WMO

الرأي
تعرض البيانات المالية ،في رأي المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) ،(SFAOالوضع المالي للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية على نحو نزيه من جميع الجوانب الجوهرية ،في  31كانون األول /ديسمبر  ،2015فضال عن أدائها
المالي وتدفقاتها النقدية في السنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )(IPSAS
والالئحة المالية للمنظمة .ووفقا للوالية اإلضافية للمراجعة الخارجية للحسابات ،المرفقة بالالئحة المالية للمنظمة
) ،(WMOقام المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأيضا بإعداد تقرير مفصل عن مراجعته للبيانات المالية،
مؤرخ  20نيسان /أبريل 2016
بيرن 20 ،نيسان /أبريل

2016
3

المكتب الفيدرالي السويسري لمراجعة الحسابات
(المراجع الخارجي)
Eric-Serge Jeannet

Didier Monnot

نائب المدير

مسؤول الوالية

3

العنوان البريدي.Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne :
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المرفق  2لـ

1.16127.952.00412.04

متابعة التوصيات من المراجعات النهائية السابقة
كما هو مذكور في الفقرة  ،15يصف هذا المرفق بتفصيل أكبر الحالة في نهاية آذار /مارس  2016بشأن التوصيات
المقدمة في تقرير المراجعة بشأن البيانات المالية لعام ( 2012المراجعة  .)13433وهذه الحالة هي كما يلي:
التوصية رقم

2013/7

يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOأن تطبّق نظاما للرقابة الداخلية يتألف من مجموعة من الطرائق المتعلقة
بأنشطة الرقابة من أجل دورات الرقابة العامة األربع:
•
•
•
•

إدارة التغيير؛
عمليات تكنولوجيا المعلومات (بما في ذلك التخطيط السترجاع البيانات عند حدوث كوارث ،واالستعادة،
والنسخة االحتياطية ،وإدارة الوظيفة)؛
إدارة الوصول المادي والمنطقي؛
إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

تعليق األمين العام :أُقرت .وسوف تقوم شعبة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام للرقابة الداخلية ) (ICSمن أجل
تكنولوجيا المعلومات يتماشى مع النموذج المقدم من المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) .(SFAOوسيصدر في
موعد غايته  30أيلول /سبتمبر .2013
المتابعة في آذار /مارس :2015
أوضح مراجعونا هذه التوصية بالتفصيل لرئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة ) ،(WMOالمسؤول
عن تنفيذ هذه التوصية.
ويجري تنفيذ مشروع يسمى ( ICTإطار الرقابة الداخلية) .وأجريت عملية حصر لوثائق الرقابة القائمة
من أجل استعراض الوضع .وتؤكد هذه المرحلة األولى الحاجة إلى إطار للرقابة الداخلية من أجل
تكنولوجيا المعلومات .ويبيّن الوضع أنه ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على السياسات واإلجراءات
والمعايير التي تلزم إعادة النظر في بعضها ،ألنها لم تعد مسايرة للعصر .وستبدأ المرحلة الثانية في
عام .2015
المتابعة في آذار /مارس :2016
تم تنفيذ هذه التوصية.
2013/8

التوصية رقم
يوصي المراجع الخارجي بإجراء استعراض واحد على األقل كل سنة للوصول إلى حسابات المستخدمين .وينبغي أن
يقوم مدير كل إدارة /دائرة بتوثيق هذا االستعراض رسميا والتصديق على صحته.
تعليق األمين العام :أُقرت .وسوف ُتعد شعبة تكنولوجيا المعلومات تقريرا عن حسابات المستخدمين والترخيص
بالوصول إليها كي يستعرضه كل مدير إدارة أو مكتب ويصدق على صحته في موعد غايته  30أيلول /سبتمبر .2013
المتابعة في آذار /مارس :2015
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وضَّح موظفونا هذه التوصية بالتفصيل لرئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة ) ،(WMOالمسؤول
عن تنفيذ هذه التوصية .وقد تبيّن من مراجعتنا عدم إجراء استعراض منتظم لحقوق الوصول إلى نظام
أوراكل من جانب صاحب العمل في عام  .2014وقد أضفي الطابع الرسمي على مصفوفة تراخيص
للوصول إلى المعلومات المالية الموجودة في نظام أوراكل ،المؤرخة تموز /يوليو  .2014وترد في هذه
الوثيقة قائمة بالمستخدمين وحقوق الوصول الخاصة بكل منهم حسب العملية .وسيجري أثناء عام 2015
استعراض لحقوق الوصول سيص ّدق فيه كل صاحب عمل على قائمة الوصول رسميا.
المتابعة في آذار /مارس :2016
أثناء مراجعتنا ،كانت بعض اإلجراءات مثل إدارة الوصول والتغيير في شكل مسودة .وسيجري وضعها
في صيغتها النهائية عند التحقق من تحليل المخاطر وتحديد الضوابط .وستنطوي المرحلة النهائية على
تنفيذ وصقل الضوابط المحددة.
ّ
ُنفذت هذه التوصية جزئيا وال تزال غير منفذة.
التوصية رقم

2013/15

يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOأيضا أن تدرس إمكانية إضفاء الطابع المركزي على جميع الوثائق التعاقدية
المتعلقة بالمساهمات الطوعية بتجميعها في إدارة واحدة .فهذا من شأنه أن يكفل اطالع شعبة الشؤون المالية على جميع
الوثائق ،مما يضمن كون الحسابات شاملة.
تعليق األمين العام :أُقرت .وبحلول موعد غايته  30أيلول /سبتمبر  ،2013سوف تستحدث شعبة الشؤون المالية وتنفذ آلية،
بدعم من شعبة تكنولوجيا المعلومات ،لتجميع كل الوثائق التعاقدية المتعلقة بالمساهمات الطوعية في الدوائر المعنية
بالشؤون المالية.
المتابعة في آذار /مارس :2015
ما زالت اإلدارة المركزية للعقود تمثل نقطة ضعف .فشعبة الشؤون المالية ال تحصل على جميع الوثائق
الضرورية بطريقة منتظمة :وتسفر هذه المشكلة عن قيودات إضافية (المرفق .)5
المتابعة في آذار /مارس :2016
تقوم المنظمة ) (WMOبتنفيذ “نظام إلكتروني إلدارة الوثائق ) ،”(EDMSينبغي أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية
تشرين الثاني /نوفمبر .2016
ّ
ما زالت هذه التوصية غير منفذة.
2013/16

التوصية رقم
يوصي المراجع الخارجي بأن تحرص المنظمة ) (WMOعلى أن تمتثل النفقات المتكبدة نيابة عن المنظمة ) (WMOدوما
للتوجيهات واإلجراءات والضوابط القائمة الخاصة بالمنظمة.
تعليق األمين العام :أُقرت .واعتبارا من عام  ،2013س ُتتخذ تدابير محددة لكفالة مراقبة المنظمة ) (WMOللموارد التي
ُتخصص للوكاالت المنفذة للمشاريع .وهذه التدابير ستنطوي على صرف التمويل لفترات أقصر مقارنة بتقديم األموال
المتاحة مقدما لفترة مشروع طويلة .وهذا سوف ينعكس في االتفاقات المعنية ،التي سيخضع تنفيذها للمراقبة للتأكد من
االمتثال.
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المتابعة في آذار /مارس :2015
ترتبط هذه النقطة بمراقبة المساهمات الطوعية والمشاريع بوجه عام .وكما هو مذكور أعاله ،ال توجد
حاليا مراقبة شاملة رسمية للمساهمات الطوعية (إدارة ومتابعة المشاريع ،واإلنجازات المتوخاة ،والتقارير
المرحلية).
المتابعة في آذار /مارس :2016
يعترف المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOبالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة ) (WMOفيما
يتعلق بمراقبة المشاريع .و ُتستخدم على أساس تجريبي استمارة لتحديد الم َُسا َءلة عن المشاريع توضح
األدوار والمسؤوليات داخل المنظمة ) .(WMOوإضافة إلى ذلك ،يقترح مجلس إدارة المشاريع )(PMB
إجراء مراجعات خارجية محلية وإدماج تكاليفها في ميزانية المشاريع .وبدأ استخدام قائمة مراجعة لقبول
المساهمات الطوعية لضمان اتخاذ قرار واضح بشأن قبول التمويل .ويلخص تقرير فصلي عن أهم
إنجازات المشاريع أصدرته وحدة تنسيق المشاريع حالة (بما في ذلك تق ُّدم) المشاريع الرئيسية ويحدد أي
تدابير يجب اتخاذها .وتبيّن قائمة المشاريع الممولة من خارج الميزانية فترة التنفيذ وحالة التنفيذ.
أُسقطت هذه التوصية والعمل الذي أُجري بشأنها مأخوذ في االعتبار في التوصيات الجديدة .2016/4-1
التوصية رقم

2014/4

نحن نرى مجاال للتحسين فيما يتعلق بإدارة المساهمات الطوعية والمشاريع .وبناء على ذلك ،فإننا ندعو المنظمة
) (WMOإلى إدخال توصيفات للمشاريع تتناول على األقل قبول مساهمات التمويل الطوعية ،واستخدامها ،والمراقبة
المنفذة ،وإغالق هذه الصناديق .ونحن نرى أن هذا العمل ينبغي أن يُعامل كأولوية.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .وسيُنشأ بحلول  31تشرين األول /أكتوبر  2014نظام صارم إلدارة المشاريع تحت
قيادة لجنة إدارة المشاريع .وسيغطي النظام( :أ) معايير لقبول المساهمات الطوعية ،ال سيما فيما يتعلق بتحديد وتحليل
المخاطر ،وكذلك تدابير للتخفيف من هذه المخاطر؛ و(ب) خطة للتنفيذ تستند إلى الطرق المعترف بها دوليا إلدارة
المشاريع واستخدام أدوات المراقبة والتقييم؛ و(ج) إجراءات مفصلة إلغالق المشاريع.
المتابعة في آذار /مارس :2015
ُ
ا ُتخذت خطوات لبدء العمل الالزم .وقد أحطنا علما باالستراتيجية المتعلقة بإعداد توصيفات المشاريع من
أجل قبول األموال من المساهمات الطوعية ،واستخدامها ،والمراقبة التي ُتمارس ،وإغالق الصناديق.
وعندما انتهينا من مراجعتنا كان يجري إضفاء الطابع الرسمي على الوثائق ذات الصلة.
المتابعة في آذار /مارس :2016
ترد المتابعة تحت التوصية .2013/16
أُسقطت هذه التوصية والعمل الذي أجري بشأنها مأخوذ في االعتبار في التوصيات الجديدة .2016/4-1

التوصية رقم

2014/5

نحن ندعو المنظمة ) ،(WMOلكفالة المراقبة الوافية لقائمة المشاريع المحدد أنها متخلفة عن موعدها ،أن ُتدخل أداة
للمراقبة قادرة على اكتشاف التأخيرات في المشاريع وأسبابها واإلبالغ عنها ،وما يقابلها من حاالت تتسم بخطر اإلنفاق
الناقص .وفيما يتعلق بجميع المشاريع التي تنطوي على مساهمات طوعية ،من شأن أداة المراقبة هذه أن تتطلب إعداد
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تقارير مرحلية منتظمة عن جميع المشاريع من أجل قياس حالة المشاريع (وتكاليفها النسبية) مقابل ال َمعْ لَم البارز
(وميزانيته) المنصوص عليهما في العقد المو ّقع مع الجهة الممولة .وسيتعين تحليل أي تباينات وتبريرها واإلبالغ عنها،
ال سيما ل ُ
شعبة الشؤون المالية.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .انظر الرد على التوصية .4
المتابعة في آذار /مارس :2015
ا ُتخذت خطوات لبدء العمل الالزم .والوثائق والتحليالت القائمة ،التي نوقشت في اجتماعات مجلس إدارة
المشاريع ،ينبغي تقاسمها في المستقبل مع موظفين من شعبة الشؤون المالية ،يمكنهم عندئذ تقديم معلومات
إضافية بشأن النفقات المتكبدة واألموال المستلمة.
المتابعة في آذار /مارس :2016
ترد المتابعة تحت التوصية .2013/16
أُسقطت هذه التوصية والعمل الذي أجري بشأنها مأخوذ في االعتبار في التوصيات الجديدة .2016/4-1
التوصية رقم

2014/6

نحن نوصي بأن تشرع المنظمة ) (WMOفي عملية تفكير استراتيجي بشأن إدخال أداة من أدوات تكنولوجيا المعلومات
تيسّر اآلليات المتعلقة بإجراءات إدارة المشاريع (تقديم التقارير إلى الجهات المانحة ،وإعداد البيانات المالية ،وإدارة
المشاريع ،واإلبالغ عن التقدم المحرز).
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .انظر الرد على التوصية رقم .4
المتابعة في آذار /مارس :2015
تجري حاليا عملية تفكير في أفضل حل يجب األخذ به.
المتابعة في آذار /مارس :2016
ترد المتابعة تحت التوصية .2013/16
أُسقطت هذه التوصية والعمل الذي أجري بشأنها مأخوذ في االعتبار في التوصيات الجديدة .2016/4-1
التوصية رقم

2014/7

نحن ندعو المنظمة ) (WMOأن تستكمل تعليمات إقفال الحسابات لتمكين شعبة الشؤون المالية من االنتهاء من عمليات
التسوية في غضون إطار زمني معقول .فعل ى سبيل المثال ،يمكن أن يساعد تحديد مواعيد نهائية على كفالة استالم شعبة
الشؤون المالية للوثائق الداعمة الضرورية في الوقت المناسب.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .وينبغي أن تكون شعبة الشؤون المالية قادرة ،باتباعها كل شهر اإلجراءات
الواردة في الدليل المتعلق بإقفال الحسابات السنوية الممتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،على تخصيص وقت
أقل كثيرا لتسوية الحسابات في نهاية السنة .وهذا سيترك لها وقتا أكبر بكثير لدراسة وتعديل أرصدة الحسابات وإعداد
البيانات المالية .وسيجري فحص االمتثال لهذه اإلجراءات في نهاية كل ربع من أول ثالثة أرباع من السنة ،ثم شهريا
أثناء الربع األخير.
المتابعة في آذار /مارس :2015
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ا ُتخذت خطوات لبدء العمل الالزم بشأن عملية إقفال الحسابات ،بما يشمل بذل جهود خاصة فيما يتعلق
بالتواصل مع اإلدارات المختلفة .وكما هو مذكور في الفصل المتعلق بإقفال الحسابات ،ما زال يلزم بذل
جهود لكفالة إقفال الحسابات بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
المتابعة في آذار /مارس :2016
يالحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOوجود برنامج إقفال يتضمن مواعيد نهائية
ومسؤوليات
تم تنفيذ هذه التوصية.
التوصية رقم

2014/9

نحن ندعو المنظمة ) (WMOأن تفحص في المستقبل جميع النفقات الالحقة المتكبدة أثناء السنة وأن تكفل رسملتها عندما
يكون من المرجح أن يسفر هذا عن فائدة اقتصادية للمنظمة في المستقبل.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .وس ُتفحص الحسابات كجزء من عملية إقفال الحسابات التي تجري شهريا،
لمعاودة تع ّقب النفقات المتعلقة بصيانة وإصالح مبنى المنظمة ) (WMOبهدف التحديد وإعادة التصنيف كعناصر من
الممتلكات والمنشآت والمعدات تستوفي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ذات الصلة.
المتابعة في آذار /مارس :2015
حددت إجراءات المراقبة عناصر مدرجة في الدفاتر كنفقات يمكن رسملتها.
المتابعة في آذار /مارس :2016
يالحظ المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن هناك استعراضا لحساب النفقات يُقصد به
تحديد المصروفات التي يجب رسملتها .ولم يجد المكتب ،في استعراضه للحسابات ذات الصلة ،أي
مصروفات ينبغي االعتراف بها في كشف الميزانية.
تم تنفيذ هذه التوصية.
التوصية رقم

2015/1

نحن ندعو المنظمة
الشراء على نحو سليم.

)(WMO

إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة وغيرها من التدابير الالزمة لكفالة أداء أنشطة شعبة

تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .وقد بدأ تنفيذ النسخة المنقحة من الفصل  8.7من التعليمات الدائمة في  1نيسان/
أبريل  .2015وهي تتناول جميع أوجه القصور القائمة وتأخذ في االعتبار جميع إمكانيات التحسين وجميع التوصيات
التي وضعها حتى اآلن مراجع الحسابات فيما يتعلق بالشراء .وجرى في التاريخ نفسه تنفيذ نظام إلكتروني جديد لتقديم
العطاءات .وتستخدم بالفعل عدة وكاالت تابعة لألمم المتحدة توجد مقارها في جنيف هذا النظام ) ،(In-Tendالذي يتيح
للمنظمة ) (WMOومقدمي العطاءات المحتملين مزايا عديدة من حيث الكفاءة وإمكانية التتبع ،بينما يم ِّكن أيضا من فحص
إجراءات الشراء .وأخيرا ،استطاع مساعدا الشراء في شعبة خدمات الشراء والسفر ) (PTSتحسين مهاراتهما من خالل
االشتراك في برنامج تدريبي ،حصال في نهايته على شهادة استهاللية في الشراء العام (المستوى  ،)2التي يمنحها المعهد
المعتمد للشراء والتوريد ) .(CIPSوتعتقد المنظمة ) (WMOأن هذه التوصية قد ُنفذت بالكامل بواسطة هذه التدابير.

المتابعة في آذار /مارس :2016
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تم تنفيذ هذه التوصية.
التوصية رقم

2015/2

نحن ندعو المنظمة ) (WMOأن تقوم عند اإلقفال المقبل بتوثيق مبرر إدراج اعتماد للمدينين ،بحيث تقدم سندا للطريقة
التي ُتدرج بها اعتمادات للمدينين ،وتكفل استعراض قائمة البنود المفتوحة.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .وستجري دراسة هذا االعتماد ،الذي أُدرج في الدفاتر في عام  ،2010بحلول
 30أيلول /سبتمبر  ،2015وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام  ،2015سيجري توثيقه بالكامل من أجل إثبات صحته.
المتابعة في آذار /مارس :2016
فحصت المنظمة ) (WMOاالعتماد أثناء إقفال حسابات عام  ،2015مما أسفر عن حل حوالي مليون فرنك
سويسري.
تم تنفيذ هذه التوصية.
التوصية رقم

2015/3

نحن ندعو المنظمة ) (WMOأن تكفل ،في المستقبل ،التوقف عن تسجيل المبالغ التي يجب رسملتها في األصول الثابتة
كمصروفات .وينبغي تحليل العملية المتعلقة بالرسملة من أجل الحد من هذه المخاطر في عمليات اإلقفال في المستقبل.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .واعتبارا من كانون الثاني /يناير  ،2015سيجري فحص المصروفات المتعلقة
بعمليات إصالح وصيانة المم تلكات والمنشآت والمعدات كجزء من إجراءات اإلقفال في نهاية الشهر ،لكفالة أن تكون
المعاملة المحاسبية لهذا البند ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .ومن المتوخى أن تظهر طلبات الشراء
المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات في مجموعة  Oracle eBusinessبحلول  30أيلول /سبتمبر .2015
المتابعة في آذار /مارس :2016
أُدرج مضمون هذه التوصية بالفعل في التوصية .2014/9
س ُتحذف هذه التوصية.
التوصية رقم

2015/4

نحن ندعو المنظمة ) (WMOأن تجري استعراضا منهجيا بصفة منتظمة للبنود المفتوحة الخاصة بالدائنين في عمليات
اإلقفال في المستقبل.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .واعتبارا من رُبع السنة الذي ينتهي في  31آذار /مارس  ،2015سيجري فحص
حسابات “المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات” بالتفصيل في نهاية كل رُبع سنة ،بحيث يتسنى التحقق من صحة
األرصدة األساسية.
المتابعة في آذار /مارس :2016
استعرضت المنظمة )“ (WMOالمبالغ المستحقة الدفع وحسابات المستحقات األخرى” وكانت نتيجة ذلك
هي تصفية األرصدة القديمة.
تم تنفيذ هذه التوصية.
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التوصية رقم

2015/5

نحن ندعو المنظمة ) (WMOأن تستعرض طريقة عرض “اللوازم والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى”
و “المصروفات األخرى” في اإلقفال المقبل للحسابات .وينبغي أن تعرض مالحظات البيانات المالية المعلومات
اإلضافية الضرورية.
تعليق األمين العام :التوصية مقبولة .واعتبارا من البيانات المالية لعام  ،2015سيجري تعديل طريقة عرض (أ) اللوازم
والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى”؛ و (ب) “النفقات األخرى” .وسيجري التمييز بين الجهود المتعلقة بالعمليات
(من قبيل المستهلكات) وتلك المرتبطة بالمشاريع.
المتابعة في آذار /مارس :2016
تعتزم المنظمة ) (WMOتنفيذ هذه التوصية فيما يتعلق بحسابات عام  ،2016بحيث تتزامن مع بدء فترة
أربع سنوات جديدة .ويود المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (SFAOأن يذ ِّكر المنظمة ) (WMOبأنه،
نظرا لخططها التوسع في أنشطة إدارة المشاريع التي تقوم بها (المساهمات الطوعية) ،ينبغي إدخال بعض
التعديالت الطفيفة على مخطط الحسابات .وكما هو مقترح في المالحظات في البيانات المالية ،ينبغي
تمييز التكاليف الجارية عن تكاليف المشاريع لتحسين القابلية للمقارنة والشفافية .وتنطبق هذه المالحظة
أيضا على حسابات النفقات فيما يتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات ،التي تبيّن بنودا أدنى من عتبة
الرسملة ولكن يُعترف بها لمجرد أنها تأتي تحت عنوان تكاليف المشاريع.
ما زالت هذه التوصية غير منفذة.
المرفق  3لـ

1.16127.952.00412.04
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ملخص استنتاجات المراجعة المتعلقة بتحليل المخاطر
يبيّن الجدول التالي النقاط الرئيسية في برنامج المراجعة وتحليل المخاطر ويتضمن ملخصا الستنتاجات عملنا أثناء
السنة الرابعة من والية المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ).(SFAO
المخاطرة الهامة 1

نهج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

يمكن لإلدارة أن تصدّق على صحة
الضوابط أو المتطلبات أو التوجيهات أو
أن تتجاوز عنها.







اختبار ما إذا كان قد تم تنفيذ ضوابط
مراجعة القيودات المحاسبية اليدوية الجوهرية
واختبارها بعنصر عدم القابلية للتنبؤ
االستعراضات التحليلية
استخدام أداة تحليل )(JET
متابعة التوصيات الصادرة عن المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة بشأن المراجعة المتعلقة بالعام
السابق بعد مراجعة البيانات المالية للمنظمة )(WMO

استنتاج المراجعة
جرى فحص نظام الرقابة الداخلية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالسنة المالية  ،2015ال سيما فيما يتعلق
بالشراء ،والمساهمات الطوعية ،وإعداد البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
وترد توصيات في هذا التقرير.
المخاطرة الهامة 2

نهج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 
العام

تشمل البيانات المالية مبالغ مستندة إلى

تقديرات اإلدارة وافتراضاتها .ومن
المحتمل أال تكون البيانات المالية في 
نهاية السنة مطابقة تماما لمتطلبات

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.



اختبار ما إذا كانت المعايير المحاسبية الجديدة في عام
 2015قد جرى التقيّد بها
استعراض السياسات المحاسبية البالغة األهمية
مناقشة التقديرات المحاسبية وفحص مدى معقوليتها
استعراض القائمة المرجعية لإلفصاح والبيانات المالية
في نهاية السنة
التركيز على التغييرات في المعايير وأنشطة العمل
الجديدة والمعامالت الخاصة
اختبار المعامالت
متابعة التوصيات الصادرة عن المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة بشأن المراجعة المتعلقة بالعام
السابق.

استنتاج المراجعة
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتغير باستمرار ،وإن كانت لم تحدث أي تغييرات فيما يتعلق بسنة
 .2015ومسايرة هذا اإلطار المرجعي المحاسبي تتطلب استثمار وقت وموارد .وقد نجحت المنظمة
) (WMOفي الحفاظ على مستوى جيد من الجودة في اتساق بياناتها المالية مع متطلبات المعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام ) .(IPSASومع ذلك نود أن نشجع المنظمة ) (WMOعلى متابعة التغييرات في
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASودراسة أثرها على بياناتها المالية.
و ُتعرض في المرفق  4مقترحات إلدراج معلومات إضافية عند إقفال الحسابات في المستقبل.
المخاطرة الهامة 3

نهج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة
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االعتراف باإليرادات ،وتحصيل مبالغ
الحسابات المستحقة القبض ،ونقاط
الضعف في مراقبة المشاريع



استعراض السياسة المحاسبية الخاصة بالمساهمات
الطوعية (المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام )23
مراجعة العقود الهامة الموقعة في عام 2015
اختبار قابلية مبالغ الحسابات المستحقة القبض لالسترداد
متابعة التوصيات الصادرة عن المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة بشأن المراجعة المتعلقة بالعام
السابق بخصوص إدارة المشاريع





استنتاج المراجعة
أجريت عمليات فحص فيما يتعلق باإليرادات والمساهمات الطوعية ،من أجل كفالة المعاملة المحاسبية
السليمة .وتضمنت إجراءات المراجعة تحليالت إلدارة المشاريع وبيئة الرقابة فيما يتعلق بالمساهمة
الطوعية .واق ُترحت توصيات ونوقشت مع شعبة الشؤون المالية.
المخاطرة الهامة 4

نهج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

استخدام تكنولوجيا المعلومات (نظام





تكنولوجيا المعلومات المعقّد)

استخدام منظمات الخدمات
اختبار الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات
متابعة التوصيات الصادرة عن المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة بشأن المراجعة المتعلقة بالعام
السابق
)(ICC

استنتاج المراجعة
جرت في عام  2015متابعة التحليل األول للحالة الذي أعده مراجعو تكنولوجيا المعلومات .ولوحظت
تحسينات .وتبيَّن في هذا التقرير حالة التوصيات التي ترمي إلى تعزيز الضوابط العامة القائمة لتكنولوجيا
المعلومات وإضفاء الطابع الرسمي عليها.

المرفق  4لـ

1.16127.952.00412.04

مقترحات للتحسين فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
لقد قدم المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) ،(SFAOفي أثناء المراجعة التي أجراها في آذار /مارس  ،2016إلى
شعبة الشؤون المالية قائمة نقاط ينبغي تحسينها من أجل الوفاء بمتطلبات المعايير المحاسبية التي تطبّق عند إعداد
النسخة النهائية من البيانات المالية للمنظمة ) (WMOلعام .2015
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المعيار المحاسبي
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع
العام 8

اإلفصاحات غير الموجودة  -المراجع والمواضيع
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،8الفقرة ’3‘ + ’2‘ + ’1‘ ،61


“الخصوم االحتمالية”ُ :تدرج المعلومات الواردة في المالحظات

المشاريع المشتركة
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع
العام 30
األدوات المالية

المرفق  5لـ

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،30الفقرة 44أ


مثال ،فيما يتعلق بالحسابات المستحقة القبضُ :تدرج فقرة
تتضمن جدوال زمنيا للمبالغ المستحقة القبض (وهو ما ال يحدث
في حالة الحسابات المستحقة القبض المتعلقة بالمساهمات
الطوعية /ويحدث في حالة الحسابات المستحقة القبض المتعلقة
باالشتراكات العادية)

1.16127.952.00412.04

القيودات المحاسبية اإلضافية
يلخص الجدول التالي القيودات اإلضافية غير المدرجة التي لوحظت أثناء إجراءات مراجعة البيانات المالية في
 31كانون األول /ديسمبر .2015
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القيودات اإلضافية غير المعدّ لة
(مجموع الفروق غير المع ّدلة)
الرقم

المبلغ

الوصف

النوع

1

630,584

خسارة ناتجة من الممتلكات والمنشآت والمعدات (التدفئة) واردة في “اللوازم
والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى” بدال من “النفقات األخرى” (مطلوب
تخصيص سطر منفصل)

إعادة تصنيف

-

2

970,000

سلف المقدمة للشركاء التنفيذيين واإليرادات المؤجلة مرتفعة للغاية لعدم
ال ُ
االعتراف بتكاليف الشريك التنفيذي (برنامج األغذية العالمي) وعدم تقديم
أفضل تقدير.

حساب األرباح
والخسائر

-

3

61,560

حساب األرباح
الحصة في المشاريع المشتركة المبلغ المعروض أقل من المجموع الفعلي.
وال تشمل المساهمات النوعية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمرتبات والخسائر
التي تدفعها المنظمة )( (WMOمرتب قدره  342,000فرنك سويسري على
مشاركة بنسبة قدرها .)%18

-

4

1,041,128

حل اعتماد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معترف به في “اإليرادات األخرى” .إعادة تصنيف
وينبغي حل أي اعتماد في الحساب الذي أنشئ فيه.

-

5

62,832

اعتماد من أجل المبالغ المستحقة القبض المفتوحة الخاصة بـ

Newrest

حساب األرباح
والخسائر

النتيجة بالنسبة
للسنة المالية

-62,832

وبالنظر إلى أن القيودات اإلضافية التراكمية لم تكن جوهرية بالنسبة للنتيجة المتعلقة بعام  ،2015فإنها ال ترد في تقرير
هيئة المراجعة الخارجية.
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القيودات اإلضافية غير المعدّ لة
(مجموع الفروق غير المع ّدلة)
الرقم

الوصف

المبلغ

النوع

النتيجة بالنسبة
للسنة المالية

6

124,000

التأمين معترف به في “النفقات األخرى” “ /أخرى” بدال من “التأمين”

إعادة تصنيف

-

7

230,000

اعتماد تجب إعادة تصنيفه من أجل النزاع أمام منظمة العمل الدولية ).(ILO
وهو معروض حاليا كخصم في “المبالغ المستحقة القبض األخرى”
والمصروفات في “تكاليف التمويل” ،وهو ينبغي أن يرد كاعتماد على جانب
الخصوم في كشف الميزانية والتكاليف في المصروفات المتعلقة بالمرتبات

إعادة تصنيف

-

8

96,000

9

الفائدة السلبية تجب إعادة تصنيفها في الرسوم المصرفية

إعادة تصنيف

-

النفقات األخرى ،أخرى 3,237 :ألف فرنك سويسري (المالحظة )6.5

إعادة تصنيف

-

خدمات تكنولوجيا المعلومات ،التي يجب أن ُتدرج تحت “اللوازم
والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى”

-

250,000

-

تقديم الدعم للمؤتمر السابع عشر ،الذي يجب أن يُدرج تحت
“االجتماعات”

-

537,000

-

تنظيم اجتماعات خارج جنيف ،الذي يجب أن يُدرج تحت “االجتماعات”

-

406,000

-

نفقات المشاريع ،التي يجب أن ُتدرج تحت “المشاريع”

-

61,000

-

تكاليف البريد ،التي يجب أن ُتدرج تحت “اللوازم والمستهلكات والتكاليف
الجارية األخرى”

-

39,000

-

السفر ،الذي يجب أن يُدرج تحت “السفر”

-

10

67,121

االلتزام التعاقدي للدراسة المتعلقة بتجديد الواجهة الذي يجب أن يُعرض في
المالحظة ( 3.5المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 17.89ج)

11

 2,096,956األصل االحتمالي الذي يجب أن يُنشأ فيما يتعلق بمشروع مؤسسة وودز هول
لعلوم المحيطات ) (WHOIو“أنشطة تنسيق رصد المحيطات على نطاق العالم”

12

350’000

الخصوم االحتمالية التي يجب أن ُتنشأ من أجل نزاع ،مع تقدير تقريبي للمبلغ

13

189’213

حل اعتماد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جرى حل مبلغ قدره  1,229,341بدال حساب األرباح
والخسائر
من  ،1,041,128الذي كان يمثل الرصيد.

- 1,195,000

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المالحظات

-

المالحظات

-

المالحظات

-189,213

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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وثيقة مقدمة من:
رئيس لجنة مراجعة الحسابات

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

7.VI.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

2016

تقرير لجنة مراجعة الحسابات
مقدمة:
أثناء فترة ما بين الدورتين ،واصلت لجنة مراجعة الحسابات ) (ACاالضطالع بواليتها الموكلة إليها حسب
-1
ما أقر به المجلس التنفيذي في قراره  – (EC-LXIII) 8اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات وعضويتها .وعقدت اللجنة
اجتماعين في  26تشرين األول /أكتوبر  2015و 3-2أيار /مايو  2016برئاسة السيدة  Linda Makuleniوالسيد
 ،Graham Millerعلى التوالي.
وواصلت لجنة المراجعة تركيز دورها اإلشرافي واالستشاري على مراجعة البيانات المالية السنوية
-2
وتقارير مراجع الحسابات الخارجي وخطط العمل وتقارير مكتب الرقابة الداخلية ومتابعة توصيات وحدة التفتيش
المشتركة ) (JIUوفعالية إدارة المخاطر المؤسسية والمسائل المالية واإلدارية األخرى .كما قدمت لجنة المراجعة
توصيات إلى األمين العام وإلى المجلس التنفيذي حسب االقتضاء ،وقيّمت اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة إزاء مختلف
التوصيات المتعلقة بالرقابة.
البيانات المالية
قامت لجنة المراجعة بمراجعة البيانات المالية لعام  2015وأخذت علما ً بالنتائج المالية للسنة المالية كما
-3
تنعكس في تصدير األمين العام (البيانات االستهاللية) وفي تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
وأحاطت لجنة المراجعة علما ً بأن صافي أصول المنظمة قد انخفضت بنسبة  25.7( ٪28.7مليون فرنك
-4
سويسري) في عام  ،2015وأن هذا االنخفاض جاء بعد انخفاض سابق بنسبة  26.2( ٪22.6مليون فرنك سويسري) من
عام  2013إلى عام  .2014وأخذت لجنة المراجعة علما ً بأنه في حين أن معظم االنخفاض ينجم عن نفقات غير محققة
من قبيل االستهالك وخصم أصول طويلة األجل فإن جزءاً كبيراً يرجع لالنخفاض في التمويل الطوعي .وبالنظر إلى أن
الهدف االستراتيجي للمنظمة ) (WMOهو زيادة التمويل الطوعي ،فقد أشارت لجنة المراجعة إلى أن تراجع المساهمات
الطوعية إشارة يمكن أن تكون مثيرة للقلق.
وأشارت لجنة المراجعة إلى أن  ٪40من االشتراكات المقررة كانت غير مسددة في نهاية العام ،ورأت أن
-5
هذا األمر يمكن أن يؤثر على المنظمة ) (WMOإذا لم يتم معالجته .ورأت األمانة أن حالة االشتراكات المقررة غير
المسددة ال تشكل خطراً فوريا ً على المنظمة ).(WMO
-6

وتوصي لجنة المراجعة بإحاطة المجلس التنفيذي علما بالتأخير في دفع االشتراكات المقررة.

وأشادت لجنة المراجعة بالبيانات المالية لعام  2015وبالتقرير الذي قدمه مراجع الحسابات الخارجي
-7
عنها إلى المجلس التنفيذي لينظر فيه.
تقرير مراجع الحسابات الخارجي
أشارت لجنة المراجعة مع التقدير أن مراجع الحسابات الخارجي (المكتب الفيدرالي السويسري لمراجعة
-8
الحسابات) قد أصدر رأيا ً دون تحفظ بشأن حسابات سنة  .2015ويشير تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام  2015إلى
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عجز مالي متزايد والحاجة إلى تحسين الرقابة الداخلية وإدارة المشاريع وإدارة السفر .ويقدم التقرير ثماني توصيات،
وقد قبلتها األمانة برمتها .وأشارت لجنة المراجعة إلى التحسينات المستمرة في المجاالت المثيرة للقلق التي سُلطت
عليها األضواء في تقارير مراجع الحسابات الخارجي وفي استجابة اإلدارة لتوصيات المراجع الخارجي بصفة عامة.
وأوصت لجنة المراجعة بضرورة إطالعها ،وربما إطالع المجلس التنفيذي حسب االقتضاء ،على كافة
-9
تقارير مراجع الحسابات الخارجي ،بما فيها تقارير مراجعة األداء.
الرقابة الداخلية
استعرضت لجنة المراجعة بيان األمين العام بشأن الرقابة الداخلية ،المشفوع بالبيانات المالية ،وأسدت
-10
المشورة المناسبة لألمين العام .ويشمل بيان الرقابة الداخلية لعام  2015إدارة المشاريع وضوابط المشتريات والرقابة
الداخلية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ،باعتبارها مجاالت تتطلب تحسينات ،بالتزامن مع المالحظات الواردة في
تقريري مراجع الحسابات الخارجي ومكتب الرقابة الداخلية ).(IOO
وستراقب لجنة المراجعة في اجتماعاتها الالحقة التطورات في كيفية معالجة هذه المجاالت ،وستبلغ
-11
المجلس التنفيذي بذلك حسب االقتضاء.
وأعربت لجنة المراجعة عن تقديرها العام للتحسينات المستمرة في الرقابة الداخلية في المنظمة )،(WMO
-12
وأشارت إلى أن بيان عام  2015يتسق مع فهم اللجنة ) (ACلظروف المنظمة ) (WMOومع تقريري مراجع الحسابات
الخارجي ومكتب الرقابة الداخلية ).(IOO
الرقابة الداخلية
أعربت لجنة المراجعة عن ارتياحها لعمل مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOخالل فترة ما بين الدورتين.
-13
ً
واستعرضت التقارير المواضيعية والمرحلية التي أصدرها مكتب الرقابة الداخلية ) ،(IOOفضال عن تنفيذ اإلدارة
لتوصيات المكتب ).(IOO
وأشارت اللجنة إلى أن تقرير المساءلة السنوي الذي أعده مكتب الرقابة الداخلية وقُدمه إلى المجلس
-14
التنفيذي يشير إلى مسائل تبعث على القلق في عدة مجاالت ،مثل كيفية عمل الضوابط فيما يتعلق بالمشتريات؛ "مواطن
الضعف والقصور المادية" في المشتريات المحددة في عملية لتقييم الركائز أجرتها المفوضية األوروبية؛ ومواطن
الضعف في قياس نتائج البرنامج /المشروع.
وأسدت لجنة المراجعة المشورة لمكتب الرقابة الداخلية ) (IOOبشأن خطط عمله السنوية ،والحاجة إلى
-15
تحديد مواعيد لتنفيذ التوصيات غير المنفذة ،وضرورة إعطاء تصنيفات لكافة تقاريره ،بما في ذلك عمليات المراجعة
المالية المضطلع بها.
إدارة المخاطر المؤسسية
أشارت لجنة المراجعة إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته األمانة في إدارة المخاطر ،إذ أصبحت هذه
-16
اإلدارة ناضجة على مر السنين .وُ بقيت اللجنة على علم بحالة المخاطر الكبيرة بالنسبة للمنظمة ) (WMOوالتي كانت
موضع رقابة صارمة.
وأبلغت لجنة المراجعة األمانة بشأن مواصلة تحسين تنفيذ إدارة المخاطر ،السيما فيما يخص وضع قاعدة
-17
للتسلسل لتوضيح المعنى المحدد للمخاطر على مختلف مستويات العمليات؛ وضرورة أن تشير اإلدارات والموظفون
للمخاطر التي قد تؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف كل منهم بوصفها عملية لدمج إدارة المخاطر في العمليات
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التشغيلية؛ وحاجة األمانة الستخدام خبرتها في إدارة المخاطر لمساعدة األعضاء ،حسب االقتضاء ،لتنفيذ إدارة المخاطر
في مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
تقارير وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUوتوصياتها
تراقب لجنة المراجعة مختلف التقارير والتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUوالتي تهم
-18
المنظمة ) (WMOبوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة .وأعربت لجنة المراجعة عن تقديرها للجهود التي تبذلها
أمانة المنظمة ) (WMOلتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUحيثما كان ذلك مناسبا ً لظروف المنظمة ).(WMO
واستعرضت لجنة المراجعة الردود وقدمت المشورة لإلدارة حسب االقتضاء.
وأشارت لجنة المراجعة إلى أن بعض التوصيات التي وُ جهت للرؤساء التنفيذيين لكيانات األمم المتحدة،
-19
من قبيل التوصية رقم  3الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة ) 2015/5-JIU (JIUبشأن "األنشطة والموارد
المخصصة لتغير المناخ" ،قد تهم الهيئات التشريعية للمنظمة ) ،(WMOولكنها لم تقدم إلى المجلس التنفيذي في ظل
الممارسة الحالية.
-20

وأوصت لجنة المراجعة األمانة بضرورة توجيه انتباه المجلس التنفيذي إلى هذه التوصيات.

فعالية لجنة مراجعة الحسابات
بدأت لجنة المراجعة استعراض شكل وعملية تقييم فعاليتها ،بهدف تحسين األدوات المستخدمة لكي تكون
-21
النتائج معبرة عن الرأي الجماعي للجنة ،ولكي تعكس العملية الممارسة الجيدة في الحوكمة .وستمضي لجنة المراجعة
قدما ً في إجراء تقييم ذاتي أثناء اجتماعها في الخريف ،وستقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس التنفيذي في عام .2017
ــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/INF. 18.1(1

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

12.V.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

2016

بيان مسؤوليات األمين العام
وطريقة عرض البيانات المالية
مسؤوليات األمين العام
مطلوب من األمين العام بموجب الالئحة المالية أن يمسك على ما يلزم من حسابات وأن يعد بيانات مالية لكل سنة تبيِّن:
إيرادات ونفقات المنظمة فيما يخص كافة االعتمادات؛ وحالة االعتمادات؛ وبيانات أصول المنظمة وخصومها في نهاية
السنة .ومطلوب منه أيضا ً تقديم ما قد يلزم من معلومات أخرى لتبيان الوضع المالي الحالي للمنظمة.
وإلنجاز هذه المسؤولية ،األمين العام مسؤول عن وضع قواعد وإجراءات مالية مفصلة لضمان اإلدارة المالية الفعالة؛
واألداء االقتصادي؛ واإليداع الفعال لألصول المادية للمنظمة .ومطلوب من األمين العام أيضا ً أن يمارس رقابة مالية
داخلية توفر فحصا ً فعاالً للمعامالت المالية لضمان انتظام استالم جميع األموال وإيداعها وصرفها؛ ومطابقة االرتباطات
يصوت عليها المجلس التنفيذي ،أو مطابقتها لألغراض
ّ
أو االلتزامات لالعتمادات أو للمخصصات المالية األخرى التي
أو القواعد أو األحكام المتعلقة بالصندوق المعني.
طريقة عرض البيانات المالية لعام 2015
أُعدت البيانات المالية المذيّلة التالية ،التي تضم البيانات األول والثاني والثالث والرابع والخامس ،والمالحظات على
البيانات المالية على النحو السليم وفقا ً لالئحة المالية والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،ومص ّدق بهذا على
صحتها.

(توقيع)

(توقيع)

)(A. Rolli

(ب .تاالس)
األمين العام
 3أيار /مايو 2016

مدير
اإلدارة المعنية بإدارة الموارد
 3أيار /مايو 2016
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بيان بشأن الرقابة الداخلية لعام

2015

 3أيار /مايو
-1

2016

نطاق المسؤولية

يخضع األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOللمساءلة وفقا ً للمسؤولية المكلّف بها،
 (1من الالئحة العامة والمادة  13من الالئحة المالية ،عن االحتفاظ
السيما في المادة ( 22أ) من االتفاقية والمادة  ) 200
).(WMO

بنظام سل يم للرقابة الداخلية يدعم تحقيق سياسات المنظمة ومقاصدها كما يحددها أعضاء المنظمة
-2

القصد من نظام الرقابة الداخلية

القصد من نظام الرقابة الداخلية هو التقليل من مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف المنظمة وإدارة تلك
المخاطر وليس إزالتها .ومن ثم فإنه يمكن أن يوفر ضمانا ً معقوالً فقط ،وليس ضمانا ً مطلقا ً للفعالية .فهو يستند إلى
عملية مستمرة مصممة لتحديد المخاطر الرئيسية ولتقييم طبيعة ونطاق تلك المخاطر وإلدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد.
) (WMOعلى نحو

) (WMOمكلّفة بمسؤولية إنشاء شبكة من العمليات بهدف مراقبة عمليات المنظمة

وأمانة المنظمة
ً
ً
يوفر لألجهزة الرئاسية ضمانا معقوال لما يلي:
•

تحقيق خطة المنظمة وبرامجها وأهدافها وغاياتها؛

•

الحصول على الموارد بطريقة اقتصادية واستخدامها على نحو مربح؛

•

توفير حماية كافية لموارد المنظمة (بما في ذلك موظفوها ونظمها وبياناتها /معلوماتها)؛

•

امتثال اإلجراءات التي يتخذها المديرون والمسؤولون والموظفون لسياسات المنظمة ومعاييرها وخططها
وإجراءاتها ،وجميع القوانين واللوائح ذات الصلة؛

•

دقة البيانات والمعلومات المنشورة إما داخليا ً وإما خارجياً ،وموثوقيتها وحُسن توقيتها.

وإدارة المخاطر وإدارة الضوابط الداخلية هما وظيفتان من وظائف اإلدارة وتشكالن جزءاً ال يتجزأ من
) (WMOالمسؤولية على جميع المستويات عن ما يلي:

عملية إدارة العمليات بوجه عام .ومن ثم ،تتحمل أمانة المنظمة
•

تحديد وتقييم عمليات التعرّ ض للمخاطر المحتملة التي تتعلق بالمجال المحدد لعملياتها؛

•

تحديد واقتراح سياسات وخطط ومعايير تشغيلية وإجراءات و ُنظم كي ُتستخدم لإلقالل من المخاطر
المرتبطة بعمليات التعرّ ض المحددة و/أو للتخفيف من تلك المخاطر؛

•

إنشاء عمليات للرقابة العملية تتطلب من الموظفين أداء واجباتهم ومسؤولياتهم على نحو يساعد على
تحقيق أهداف الرقابة المبينة في الفقرة السابقة وتشجعهم على ذلك؛

•

الحفاظ على فعالية عمليات الرقابة التي وُ ضعت وتشجيع التحسين المتواصل لتلك العمليات.
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) (SICبصفة طوعية امتثاالً ألفضل

وتلتزم المنظمة ) (WMOبإصدار بيان بشأن الضوابط الداخلية
ا لممارسات ،مع أن هذا ال يمثل ممارسة واسعة االنتشار من جانب وكاالت منظومة األمم المتحدة.
-3

القدرة على التعامل مع المخاطر

) (WMOالتي بدأت في عام  2006كجزء ال يتجزأ

إن عملية إدارة المخاطر المؤسسية ) (ERMفي المنظمة
من نظام الرقابة الداخلية ،قد نضجت وهي مدمجة في عمليات التخطيط والمراقبة والتقييم .وتستند إدارة المخاطر
المؤسسية ) (ERMإلى سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالمنظمة والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في عام  2011وإلى
إطار إدارة المخاطر الذي بدأ تطبيقه في عام  .2012وتواصل لجنة إدارة المخاطر ،التي أنشئت في عام  ،2010مراقبة
المخاطر الشديدة وإسداء المشورة لي بشأنها وبشأن التخفيف منها ودينامياتها.
وقد حققت عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي تكامالً أكبر بين خطط الهيئات التأسيسية واألمانة.
 (WMOتوفر المرجع الوحيد لجميع الدوائر ومصدراً وحيداً للميزانية العادية ومخصصات

فالخطة التشغيلية للمنظمة )
اإلدارات فضالً عن المراقبة والتقييم ) .(E&Mويجري بذل جهود متواصلة لتحسين آليات جمع بيانات الرقابة بشكل
روتيني أكثر من ذي قبل وللحد من عبء استقصاءات أعضاء المنظمة.
وتراقب لجنة االستثمار بصفة منتظمة استثمارات المنظمة ) (WMOلضمان اتساقها مع السياسة
االستثمارية للمنظمة ،وتبلغني بأي انحرافات عن السياسة ،وأسبابها ،وإجراءات تداركها .وقد ظل الوضع النقدي
للمنظمة أثناء عام  2015سليما ً .وخضعت تقلّبات سعر الصرف وأسعار الفائدة لمراقبة دقيقة من أجل الحد من مخاطر
االستثمار.
ويواصل مجلس إدارة المشاريع عمله بهدف وضع إطار سليم إلدارة المشاريع ،وإعداد آليات وأدوات
لرصد تنفيذ المشاريع المموّ لة من خارج الميزانية وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع والتخفيف من آثارها .وهو
يراقب بالتحديد المشاريع الكبيرة والمعقدة التي تنطوي على تمويل كبير بعدة ماليين من الفرنكات السويسرية والتي
تنفذها إدارات متعددة .وقد تم إعداد خطوط إرشادية ودليل وكتيّب بشأن إدارة المشاريع ،كما ت ّم وضع وإدراج عدد من
المبادئ واإلجراءات.
وواصلت لجنة المشتريات والعقود استعراض حاالت الشراء ذات الصلة وإسداء المشورة لي بشأن
إجراءات الشراء المالئمة.
ويسدي مجلس المطبوعات المشورة لألمين العام بشأن الجدول الزمني إلنتاج المطبوعات وما يرتبط به
من مخاطر .ويكفل النظام الحالي لتخطيط اإلنتاج إصدار المطبوعات في الوقت المناسب وتعزيز جودتها واستخدام
الموارد بكفاءة .وجرى تبسيط وتوثيق عملية النشر هذه منذ ذلك الحين.
-4

استعراض الفعالية

 ،(WMOالذين

يستنير استعراض فعالية نظام الضوابط الداخلية بعمل مديري البرامج داخل أمانة المنظمة )
يتولون المسؤولية عن تحديد إطار الرقابة الداخلية والمحافظة عليه في مجاالت مسؤوليتهم .وأحصل على ضمان من
بيانات الرقابة الداخلية التي يوقع عليها المديرون /المسؤولون الرئيسيون في المنظمة ،وهي بيانات تشمل اإلجراءات
التي اتخذوها في سجل المخاطر المؤسسية الخاص بالمنظمة ،فضالً عن اإلجراءات التي اتخذوها بنا ًء على توصيات
مكتب الرقابة الداخلية ،ووحدة التفتيش المشتركة وتوصيات المراجعة الخارجية.
وتخضع أمانة المنظمة ) (WMOلمراجعة داخلية من مكتب الرقابة الداخلية .ويستنير عمل هذا المكتب
بتقييم للمخاطر التي تتعرض لها األمانة ،والخطط السنوية للمراجعة الداخلية تحيط لجنة المراجعة بالمنظمة علما ً بها
وأعتمدها .ويزودني مدير مكتب الرقابة الداخلية بتقرير سنوي عن المساءلة ،يشمل أيضا ً رأيا ً بشأن كفاية الحوكمة،
وإدارة المخاطر ،والضوابط الداخلية .وتستعرض لجنة المراجعة والمراجع الخارجي للمنظمة هذا التقرير .ويستند رأي
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مدير مكتب الرقابة الداخلية أيضا ً إلى نتائج التعهدات بضمان الجودة المقدمة في عام ( 2015انظر المرفق) .وقد خلص
مدير مكتب الرقابة الداخلية إلى أن ُنظم الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية توفر ضمانا ً معقوالً إلدارة
المخاطر األكثر أهمية ضمن حدود قدرة المنظمة على التحمّل .ووجّ ه االهتمام أيضا ً إلى بضعة مجاالت ال يزال من
الممكن تحقيق بعض التحسينات فيها.
وتسدي المشورة لي أيضا ً لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) (WMOوالمسؤولة عن أن تقرر أن جميع
القضايا الرئيسية التي يُبلغ عنها مكتب الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي قد عُولجت على نحو مرض .وتتولى لجنة
المراجعة إبالغ المجلس التنفيذي بالمسائل الهامة المتعلقة بعمليات الرقابة الخاصة بالمنظمة.
-5

المسائل الهامة المتعلقة بالرقابة الداخلية الناشئة أثناء السنة

ح ّددت عملية التعليقات الداخلية والمراجعة الداخلية والخارجية بعض المجاالت التي تتطلب اهتماماً ،من
قبيل إدارة المشاريع وأمن مبنى المنظمة ) (WMOوأداء عمليات مراقبة المشتريات ونظام الضوابط الداخلية لتكنولوجيا
المعلومات والتي تجري معالجتها جميعا ً .وقد قبلت اإلدارة جميع توصيات مكتب الرقابة الداخلية ،كما قبلت جميع
توصيات المراجع الخارجي وتجري معالجة تلك التوصيات .وإني ،بوجه عام ،أرى أن المجاالت التي لم ُتعالج تماما ً
حتى اآلن ال تخل بقدرتي على إصدار بيان بشأن الضوابط الداخلية.
-6

بيان

إني ملتزم بكفالة التحسين المتواصل لنظام الضوابط الداخلية وبمعالجة أوجه الضعف في الضوابط
الداخلية الملحوظة أثناء السنة .ويشجعني أيض ًا التنفيذ المتواصل للتوصيات اإلشرافية المقدمة أثناء العام الماضي.
ولكن ،حتى الرقابة الداخلية الفعالة ،مهما كانت مصمَّمة جيد ًا ،لها أوجه قصورها المتأصلة ،ومن بينها إمكانية االلتفاف
حولها ،ومن ثم يمكن أن توفر ضمان ًا معقو ًال فقط .وعالوة على ذلك ،ونتيجة لتغير الظروف ،قد تتغير فعالية الضوابط
الداخلية بمرور الوقت .واستناد ًا إلى ما هو مذكور أعاله وإلى المعلومات التي وردت إلي منذ التحاقي بالمنظمة
) ،(WMOلدي سبب لالعتقاد بأن أمانة المنظمة ) (WMOكان لديها نظام كا ٍ
ف للرقابة الداخلية خالل السنة المنتهية في
 31كانون األول /ديسمبر  ،2015وحتى تاريخ اعتماد البيانات المالية.


(توقيع)
(ب .تاالس)
األمين العام
 3أيار /مايو 2016
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-6
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بيان األمين العام
مقدمة
يشرفني أن أقدم ،وفقا ً للمادة  14من الالئحة المالية ،إلى المجلس التنفيذي (المشار إليه فيما بعد باسم
-1
 31كانون األول /ديسمبر
) (WMOعن السنة المنتهية في 

"المجلس") البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 201العتمادها .وقد أعطى المراجع الخارجي رأيه وتقريره عن البيانات المالية لعام  ،2015وكالهما مق ّدم أيضا ً إلى
 5
المجلس ،حسبما تقتضيه المادة 10-15من الالئحة المالية ومرفق الالئحة المالية.
تحليل الميزانية

ملخص
 201على أساس موظفيها المكرّ سين لخدمتها .وبحلول
) (WMOأعضاءها في عام  5

لقد خدمت المنظمة
-2
نهاية عام  ، 2015بلغ مجموع عدد الموظفين ذوي العقود المحددة األجل والموظفين الدائمين الذين يعملون في خدمة
ً
مقارنة بمجموع قدره  283في العام األسبق.
أمانة المنظمة ) 91 (WMO
2
 (WMOوفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASالتي يُعترف بمقتضاها

وتعمل المنظمة )
-3
باإليرادات في الفترة التي تتعلق بها ،وفقا ً لسياسة المحاسبة ،ويعترف فيها بالمصروفات خالل السنة التي يتم فيها
توريد السلع والخدمات .وبناء على ذلك ،فإن المصروفات في أي فترة سنة قد تكون أعلى أو أقل من اإليرادات في تلك
السنة .ويقدم الجدول  1أدناه ملخصا ً رفيع المستوى لنتائج عام  .2015وتشمل األرقام جميع أنشطة كال الصندوقين العام
واالستئماني ،مع إبراز أرقام منفصلة خاصة بالصندوق العام.

الجدول  :1المعالم البارزة المالية (بآالف الفرنكات السويسرية)

مجموع اإليرادت
مجموع النفقات
الفائض( /العجز)
صافي األصول
االشتراكات المقررة المستلمة
فائض (عجز) الصندوق العام )(IPSAS
صافي أصول الصندوق العام )(IPSAS
نقدية الصندوق العام

2014

2015

82,125

79,640

96,950

101,549

)(14,825

)(21,909

89,740

64,019

13,641

19,263

3,369

)(9,307

27,720

14,599

28,123

18,574

األداء المالي
ُفصحْ عن األداء المالي لعام  2015في البيان الثاني "بيان األداء المالي" .وهذا يبيّن أن العجز العام وفقا ً
-4
ي َ
للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASبلغ  21.9مليون فرنك سويسري في  ،2015وهو ما يمثل زيادة قدرها
 7.1مليون فرنك سويسري ) (%47.8عن العجز وفقا ً للمعايير المحاسبية ) (IPSASالذي بلغ  14.8مليون فرنك سويسري
في عام  .2014وقد نتج ذلك بشكل عام عن( :أ) انخفاض المساهمات الطوعية إلى  3.0مليون فرنك سويسري (على
خلفية انخفاض آخر بلغ  17.1مليون فرنك سويسري من  2013إلى )2014؛ و(ب) زيادة في النفقات بلغت  4.6مليون
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فرنك سويسري .وتمثل الزيادة في النفقات في األساس زيادة في تكاليف الرواتب ودعم تكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد
المخصص للتأخير في تحصيل المساهمات .وتقدم الفقرات التالية شروحا ً لهذه العمليات.
وفي  2015بلغ مجموع اإليرادات  79.6مليون فرنك سويسري ،وهذا يمثل انخفاضا ً قدره  2.5مليون
-5
فرنك سويسري ) (%3.0من مبلغ  82.1مليون فرنك سويسري في  .2014ويأتي هذا االنخفاض عقِب انخفاض بلغ 16.0
مليون فرنك سويسري ) (%16.3في الفترة ما بين  2013و .2014ويرجع هذا االنخفاض أساسا ً إلى أن المنظمة )(WMO
استلمت في السنوات األخيرة السابقة قدراً كبيرا من مساهمات المانحين الطوعية متعددة السنوات ،خالف ما حدث في
عام  .2015باإلضافة إلى ذلك اعتمدت المنظمة ) (WMOأسلوبا ً محافظا ً في إثبات اإليرادات .فاعتباراً من سنة ،2014
تعتبر المنظمة ) (WMOاتفاقات المساهمات الطوعية التي تتضمن شروطا ً محددة لألداء على أنها إيرادات مؤجلة .وفي
 2015اع ُتبر ما مجموعه  16.3مليون فرنك سويسري كإيرادات مؤجلة ( 10.7 :2014مليون فرنك سويسري) .وسيتم
إقرار هذا المبلغ كإيرادات في  2016بعد استيفاء شروط األداء.
ويتألف مجموع اإليرادات من اشتراكات مقررة قدرها  65.2مليون فرنك سويسري ،ومساهمات طوعية
-6
قدرها  7.2مليون فرنك سويسري ،وحصة في المشاريع المشتركة قدرها  2.3مليون فرنك سويسري ومساهمات عينية
قدرها  1.9مليون فرنك سويسري وإيرادات أخرى قدرها  3.1مليون فرنك سويسري.
-7

ويشمل مجموع اإليرادات في عام  2015المكوّ نات المعروضة في الشكل  1أدناه.
الشكل  :1مصادر اإليرادات
2015

2014

وخالل عام  ،2015تم إقرار المساهمات العينية ،وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )،(IPSAS
-8
) (WMOأيضا ً على خدمات عينية من األعضاء

وقرض بدون فائدة مقدم من السلطات السويسرية .وتحصل المنظمة
تتعلق بالدعم المقدم الجتماعات المنظمة ) (WMOالتي ُتعقد في بلدانهم والدعم المقدم من األعضاء للمكاتب اإلقليمية
للمنظمة ).(WMO
وخالل عام  ،2015بلغ مجموع مصروفات المنظمة ) 101.5 (WMOمليون فرنك سويسري .ويشمل
-9
مجموع المصروفات المر ّتبات واستحقاقات الموظفين البالغة  59.3مليون فرنك سويسري ،وتكاليف سفر المشاركين
والموظفين البالغة  10.3مليون فرنك سويسري ،وتكاليف تنفيذ مشاريع واجتماعات الشركاء البالغة  10.5مليون فرنك
سويسري ،وتكاليف اللوازم والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى البالغة  ،7.9وتكاليف انخفاض القيمة واإلهالك
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البالغة  4.9مليون فرنك سويسري ،والحصة في المشاريع المشتركة البالغة  1.8مليون فرنك سويسري ،وتكاليف المنح
الدراسية البالغة  1.6مليون فرنك سويسري ،والمصروفات العينية البالغة  1.9مليون فرنك سويسري ،وتكاليف التمويل
البالغة  2.2مليون فرنك سويسري وغيرها من المصروفات التي بلغت  1.1مليون فرنك سويسري.
وتمثل المصروفات خالل عام  ،2015البالغة  101.5مليون فرنك سويسري زيادة قدرها  4.6مليون فرنك
-10
سويسري أو  %4.7من عام  .2014وهذه الزيادة ناجمة عن (أ) زيادة في المرتبات والتكاليف ذات الصلة بلغت 2.7
مليون فرنك سويسري ( %4.8على الرواتب ومصاريف أخرى ومصاريف ذات صلة)؛ (ب) زيادة قدرها  1.8فرنك
سويسري ) (%441.0في تكاليف التمويل ،وباألساس في االعتماد المخصص لتأخير األعضاء في دفع المساهمات؛
(ج) زيادة قدرها  1.4مليون فرنك سويسري ) (%74.4في النفقات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات .ويشمل مجموع
المصروفات في عام  2015المكوّ نات المعروضة في الشكل  2أدناه.
وصادف عام  2015أيضا ً نهاية الفترة المالية السادسة عشرة .وعلى أساس البيانات المالية المعتمدة
-11
ّ
للسنوات  2012و 2013و 2014والبيانات المالية لعام  2015المقدمة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين ،مجموع
النفقات المتكبّدة خالل الفترة المالية السادسة عشرة  2015-2012ما قدره  275.1مليون فرنك سويسري ،ويمثل هذا المبلغ
 99.7في المائة من الحد األقصى للنفقات ال ّ
مرخص له من قبل المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )(Cg-XVI
لهذه الفترة المالية .وبلغت نسبة عمليات النقل فيما بين بنود االعتمادات في هذه الفترة المالية  %1.5من الحد األقصى
ّ
المرخص له ضمن حدود نسبة  %3المنصوص عليها في المادة  4.2من الالئحة المالية.
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه وفقا ً للمادة  ،14.6سيقدم األمين العام في عام  ،2017فضالً عن
-12
ً
ّ
البيانات المالية لعام  ،2016بيانا إلجمالي النفقات المتعلقة بالفترة المالية  .2015-2012وسيُعد البيان على ذات األساس
ً
مقارنة مع المبالغ الفعلية والميزانية المعتمدة التي تشملها البيانات المالية وفقا ً للمادة (1-14هـ) من الالئحة
للبيان الخامس
العامة .وسيظهر هذا البيان نتيجة نهائية ألداء الميزانية خالل الفترة المالية السادسة عشرة .2015-2012
الشكل  :2المصروفات
2015

2014
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وجميع المبالغ المسجلة كمساهمات مستلمة وإيرادات مؤجلة قد ال ُتستلم في نهاية المطاف .ولهذا السبب،
-13
تعترف المنظمة ) (WMOبوجود اعتمادات كافية ومناسبة للحسابات المشكوك في تحصيلها وباعتماد لرد أموال للجهات
المانحة  1وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
وقد أوجدت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASأيضا ً تركيزاً على الكيانات التي تمارس
-14
 (WMOأو ال تمارس رقابة تشغيلية ومالية كاملة عليها .وفي حين أن الكيانات تديرها المنظمة ،(WMO)يُدرج

المنظمة )
ُ
كيانان كمشروعين مشتركين وال تدرج خمسة كيانات في البيانات المالية للمنظمة .(WMO)ويرد مزيد من التفاصيل في
المالحظتين  3.13و .3.14
) (IPSASفي عام  2010تقدم البيانات

ومتابعة لما بعد استعمال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
-15
المالية معلومات بحسب كل قطاع .أما القطاع فهو نشاط متميز أو مجموعة متميزة من األنشطة ُيبلغ عن معلومات مالية
) (WMOجميع المشاريع والعمليات وأنشطة الصناديق في ثالثة قطاعات:

عنها بشكل مستقل .وتص ّنف المنظمة
 ‘3الصناديق االستئمانية المعيارية .و ُتبلغ المنظمة(WMO)
’  ‘1الصندوق العام؛ ’ ‘2الصناديق االستئمانية للتعاون الفني؛ ’ 
عن المعامالت بالنسبة لكل قطاع خالل السنة وعن األرصدة المحتفظ بها لكل قطاع في نهاية السنة .ويعرض الجدول 2
أدناه المعالم البارزة المالية حسب القطاع .ويرد مزيد من التفاصيل في المالحظة .8
الجدول  :2المعالم البارزة المالية حسب القطاع

(بآالف الفرنكات السويسرية)

الصندوق
العام
اإليرادات
المصاريف
فائض (عجز) الصندوق
العام )2015 - (IPSAS
فائض (عجز) الصندوق
العام 2014 -
صافي أصول الصندوق
العام 2015 -
صافي أصول الصندوق
العام 2014 -

برنامج
التعاون
الفني

اإللغاءات
بين القطاعات

الصناديق
المعيارية

المجموع

71,969

3,114

4,700

)(143

79,640

81,276

10,265

10,151

)(143

101,549

)(9,307

)(7,151

)(5,451

-

)(21,909

)(3,369

)(4,923

)(6,533

-

)(14,825

14,599

26,953

22,467

-

64,019

27,720

34,102

27,918

-

89,740

االنخفاض العام في صافي األصول البالغ  25.7مليون فرنك سويسري ) (%28.7ناتج باألساس عن العجز العام البالغ
 21.9مليون فرنك سويسري نتج عن العمليات في .2015

الوضع المالي
ُفصح عن الوضع المالي في  31كانون األول/ديسمبر  2015في البيان األول "بيان الوضع المالي" .وكان
-16
ي َ
لدى المنظمة ) 64.0 (WMOمليون فرنك سويسري كمجموع أرصدة واحتياطات الصناديق ،منها مبلغ  14.5مليون فرنك
سويسري يتعلق بالصندوق العام .وكان لبرنامج التعاون الفني رصيد قدره  27.0مليون فرنك سويسري وكان لدى
الصناديق المعيارية رصيد قدره  22.5مليون فرنك سويسري.

1

االعتماد المخصص للمساهمات المقدمة للجهات المانحة مبيّن في البيان األول وموضح في المالحظة 3.12؛ أما االعتماد
.3.2
المخصص للتأخير في تحصيل االشتراكات المقررة من األعضاء فهو مبيّن في المالحظة 
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ويظهر بيان الوضع المالي في  31كانون األول/ديسمبر  2015زيادة في المساهمات المستلمة من
-17
مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  2014إلى  29.4مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر
 .2015وتمثل هذه الزيادة التي بلغت  5.8مليون فرنك سويسري ) (%24.6زياد ًة بلغت  4.9مليون فرنك سويسري في
صافي المساهمات المقررة المستحقة وزيادة بلغت  0.9مليون فرنك سويسري في صافي المساهمات الطوعية المستحقة.
ويشمل إجمالي عدد المساهمات المستلمة المساهمات المقررة المستلمة من األعضاء التي بلغت  14.1مليون فرنك
سويسري ،بعد تخصيص اعتماد للتأخير في دفع المساهمات بلغ  5.2مليون فرنك سويسري .وخالل عام  2015تم
استالم  %82من اشتراكات السنة الجارية المستحقة من األعضاء .وباإلضافة إلى ذلك س ّدد األعضاء  %44من
المتأخرات المستحقة ،في مقابل  %65في عام .2014
23.6

وانخفض مستوى حيازة النقدية بمبلغ قدره  22.2مليون فرنك سويسري ،أي من  95.9مليون فرنك
-18
سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  2014إلى  73.7مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  .2015ويبيّن
اإلبالغ المتعلق بالقطاع في المالحظة  8.1أن حيازة النقدية للصندوق العام بلغت  32.9مليون فرنك سويسري تشمل
نقدية قدرها  14.3مليون فرنك سويسري محتفظ بها استئمانيا ً لصالح كيانات غير مجمعة مقرها في المنظمة )(WMO
أسفرت عن حيازة نقدية صافية بلغت  18.6مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  2015لصالح الصندوق
العام ،وهي تكفي لتمويل عمليات تستغرق ما بين شهرين وثالثة أشهر .وهذا يبين انخفاضا ً بلغ  9.5مليون فرنك
 ،201كان قد
سويسري ) (%33.8من رصيد  2014الذي بلغ  28.1مليون فرنك سويسري .وبحلول نهاية آذار /مارس  6
تم استالم مدفوعات متأخرات اشتراكات مقررة تبلغ  0.8مليون فرنك سويسري ،وتتعلق بعام  2015وأعوام سابقة.
ويتألف الرصيد النقدي للصندوق العام مما يلي:
بماليين الفرنكات
السويسرية
االشتراكات المقررة المستلمة مق ّدما ً من األعضاء
المبالغ المستحقة للمورّ دين/المبالغ مستحقة الدفع والمبالغ المتراكمة
القروض قصيرة األجل/سداد القروض
الخصوم الجارية األخرى
مجموع األرصدة النقدية للصندوق العام في  31كانون األول/ديسمبر

10.4
2.5
1.5
4.2
2015

18.6

و يحتفظ برنامج التعاون الفني والصناديق المعيارية بأرصدة نقدية قوية نتيجة لسياسة الميزانية فيما يتعلق
-19
ً
ُ
بالمشاريع الممولة طوعيا .فاإلنفاق ال يمكن أن يبدأ إال بعد أن تكون المساهمات المعنية المتعهد بها قد استلمت وبعد أن
ُتحتجز نسبة قدرها خمسة في المائة من المبلغ لتغطية أية تقلبات قد تنشأ فيما يتعلق بااللتزامات واالرتباطات .وقد
انخفضت األرصدة النقدية المتعلقة بالمساهمات الممولة طوعيا ً بمقدار  10.3مليون فرنك سويسري بعد أن كانت تبلغ
 51.1مليون فرنك سويسري في نهاية عام  2014لتصل  40.8مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر ،2015
ويرجع ذلك باألساس إلى زيادة تنفيذ المشاريع الممولة بشكل طوعي وتراجع حجم المساهمات الطوعية في .2015
وارتفع حجم السلف لتمويل المشاريع واللقاءات وغيرها من االشتراكات المستحقة من  10.1مليون فرنك
-20
سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  2014إلى  12.9مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  ،2015وهذا
يمثل زيادة هامة في تنفيذ المشاريع المموّ لة بشكل طوعي.
وبلغ مجموع أصول استحقاقات العاملين في المنظمة ) ،(WMOوالتي حُددت قيمتها على أساس تقييم
-21
اكتواري مهني أنجزه اكتواريون مستقلون 67.4 ،مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/ديسمبر  ،2015بعد أن بلغ
 62.0في  31كانون األول/ديسمبر  .2014وترجع الزيادة البالغة  5.4مليون فرنك سويسري ) (%8.7أساسا ً إلى نقص
الصافي االكتواري في الفوائد والذي أدى بدوره إلى زيادة في الخصوم .ومصادر هذا النقص االكتواري هي(1) :
انخفاض في سعر الخصم على االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIمن  %1.22في  31كانون
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األول/ديسمبر  2014إلى  %1.00في  31كانون األول/ديسمبر  ،2015مما أدى إلى زيادة في الخصوم بحوالي %3.2؛
) (2تغيّر في خصائص عضوية العاملين أدى إلى زيادة في الخصوم بنسبة  .%2.0وااللتزام باستحقاقات الموظفين
ليسمموّ الً .وسينظر المؤتمر السابع عشر في هذه المسألة  .ويرد المزيد من المعلومات عن استحقاقات الموظفين في
المالحظة .3.8

صافي األصول/حصة الملكية
فصحْ عن التغييرات في صافي األصول وحصة الملكية في البيان المالي الثالث "بيان التغييرات في
-22
ُي َ
صافي األصول /حصة الملكية" .والتحرك في صافي األصول أثناء السنة مبيّن أدناه في الجدول .3
الجدول  :3التحرك في صافي األصول

(بآالف الفرنكات السويسرية)
صافي األصول في  31كانون األول/ديسمبر 2014
التغيير في الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين في 2015
العجز في  ،2015بما في ذلك تحرك صندوق رأس المال العامل
التغييرات األخرى في 2015
صافي األصول في  31كانون األول/ديسمبر 2015

89,740
)(4,040
)(21,919
238
64,019

ترد تفاصيل عن تقسيم صافي األصول/حصة الملكية بين الصندوق العام والصناديق االستئمانية في الفقرة  15أعاله.
ومجموع األصول المتداولة للمنظمة ) (WMOالبالغ  114.4مليون فرنك سويسري يكفي لتغطية مجموع
-23
خصومها المتداولة البالغ  47.9مليون فرنك سويسري (انظر البيان األول) في  31كانون األول /ديسمبر  .2015نسبة
األصول المتداولة للخصوم المتداولة للمنظمة ) (WMOال تزال قوية ومتينة.

التدفقات النقدية
يُفصح عن التدفقات النقدية في البيان المالي الرابع "بيان التدفقات النقدية" .وإجماالً ،انخفض الرصيد
-24
النقدي المحتفظ به لدعم احتياجات المنظمة (WMO)بمقدار  22.2مليون فرنك سويسري أو  %23.1بعدما بلغ 95.9
مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  2014ليصل إلى  73.7مليون فرنك سويسري في العام التالي.
ويلخص بيان التدفقات النقدية التدفقات النقدية والتدفقات الخارجية خالل السنة.
تحليل الميزانية
يُفصح عن أرقام الميزانية الخاصة بالصندوق العام في البيان المالي الخامس "بيان المقارنة بين المبالغ
-25
المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية فيما يتعلق بميزانية السنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر ."2015
وقد أُعدت الميزانية السنوية لعام  2015على األساس النقدي المع ّدل .ووفقا ً لهذا األساس وكما هو مبين في
-26
البيان الخامس ،يُعترف بالمصروفات عند إصدار أوامر الشراء/العقود إلى المورّ دين/المتعاقدين .ويُعترف بالبيان الثاني
للمصروفات ،بيان األداء المالي ،وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASخالل السنة التي يتم فيها استالم
السلع والخدمات .وتيسيراً للمقارنة بين النفقات الواردة في البيان الثاني وتلك الواردة في البيان الخامس ،يرد بيان
مقارنة في المالحظة  7يسوّ ي بين النفقات المعترف بها على األساس الننقدي المع ّدل والمصروفات وفقا ً للمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ).(IPSAS
ويظهر من خالل البيان الخامس أن مصروفات الصندوق العام للمنظمة ) (WMOبلغت  77.5مليون فرنك
-27
سويسري في  ،2015أو  %115.1من الميزانية المن ّقحة البالغة  67.3مليون فرنك سويسري .ويجري التعويض الكامل
للنفقات الزائدة البالغة  10.2مليون فرنك سويسري في  2015باإلنفاق الناقص البالغ  11.0مليون فرنك سويسري في
 ،2014بحيث لم تتجاوز النفقات المتكبّدة في  2015-2014الميزانية المعتمدة لفترة العامين  .2015-2014وتباينت معدالت

EC-68/INF. 18.1(1), p. 12

التنفيذ حسب النتيجة المتوقعة من  %92.0فيما يتعلق بالنتيجة المتوقعة  2إلى  %132.0فيما يتعلق بالنتيجة المتوقعة .6
 2014في الشكل  3الوارد أدناه.

و ُتعرض المكوّ نات النسبية إلجمالي النفقات حسب النتائج المتوقعة خالل عامي  2015و
الشكل  :3اإلنفاق حسب النتائج المتوقعة
2015

2014

تفسيرات الفروق في البيان الخامس بين ميزانية  2015المنقحة والمعتمدة والمصروفات الفعلية في عام

2015

ترجع النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  1إلى زيادة المتطلبات خاصة في مجال األرصاد الجوية
-28
للطيران والحد من مخاطر الكوارث.
اإلنفاق الناقص حسب النتيجة المتوقعة  2يرجع أساسا ً إلى شواغر الوظائف الناجمة عن انخفاض مستوى
-29
تنفيذ أنشطة البرامج.
النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  3ترجع أساسا ً إلى االحتياجات اإلضافية من الموظفين وزيادة تنفيذ
-30
أنشطة البرنامج ،خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والتكيف مع المناخ ،من قبيل النينيو ،فضالً عن الهيدرولوجيا على
المستوى اإلقليمي.
النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  4ترجع أساسا ً إلى زيادة أنشطة البرنامج ،خاصة تحديث وترجمة
-31
دليل أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوأنشطة إضافية فيما يتعلق بالنظم العالمية المتكاملة للرصد ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) (WISوالبرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOعلى المستويين العالمي واإلقليمي.
النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  5ترجع أساسا ً إلى أنشطة إضافية من قبيل إصدار منشور بشأن
-32
المؤتمر العلمي العالمي المفتوح وحشد الموارد للسنة والتنبؤ القطبي ،فضالً عن التكاليف اإلدارية الموزعة التي تفوق
التكاليف المدرجة في الميزانية.
النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  6ترجع إلى زيادة االحتياجات المتعلقة بأنشطة بناء القدرات ،بما
-33
في ذلك زيادة اإلنفاق على أنشطة المنح الدراسية ،التي تظهر بشكل دقيق في النتيجة المتوقعة  6من أجل تعزيز
الشفافية :لم يكن عدد من أنشطة بناء القدرات في السابق مبيّنا ً في النتيجة المتوقعة  ،6بل في النتائج المتوقعة األساسية
المعنية .وتتعلق نسبة عالية من التكاليف المباشرة (أي التكاليف غير اإلدارية) بالنتيجة المتوقعة  6بموجب الميزانية
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العادية ،وأسفرت زيادة ا إلنفاق من خارج الميزانية عن توزيع أكبر للتكاليف اإلدارية ،وكالهما ساهم في النفقات الزائدة
وفقا ً لهه النتيجة المتوقعة.
النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  7ترجع جزئيا ً إلى ارتحال الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOإلى
-34
نظام إدارة المحتوى .وأسفرت زيادة التكاليف اإلدارية المتعلقة بهذه النتيجة المتوقعة عن زيادة اإلنفاق من خارج
الميزانية ،وبوجه خاص في مجاالت االتصاالت والشؤون العامة وتغير المناخ.
النفقات الزائدة حسب النتيجة المتوقعة  8يرجع جزئيا ً إلى االحتياجات اإلضافية المتعلقة بإنتاج الالئحة
-35
الفنية .باإلضافة إلى ذلك ،وعلى أساس نسبة عالية من التكاليف المباشرة في إطار الميزانية العادية والمخصصة للنتيجة
المتوقعة  ،8ساهمت كمية كبيرة من التكاليف اإلدارية في النفقات الزائدة.
النفقات الزائدة المتعلقة بالتكاليف اإلدارية ترجع أساسا ً إلى المشاريع على نطاق أمانة المنظمة
-36
بهدف الصيانة غير العادية للمبنى والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات (كتنفيذ مشروع نظام إدارة الوثائق
اإللكترونية ) ،(EDMSوتحديث البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ،وإدخال تحسينات على نظام أوراكل،
وشراء الحواسيب المحمولة) وخدمة االستشارة لركائز التقييم الخاصة باللجنة األوروبية .وقد تم توزيع التكاليف
اإلدارية الزائدة على كل نتيجة من النتائج المتوقعة ،وساهم ذلك في زيادة التكاليف المباشرة للبرامج المتعلقة بجميع
النتائج المتوقعة.

)(WMO

ويجري توزيع خدمات دعم التكاليف اإلدارية على النتائج المتوقعة الثمانية .و ُت َو َّزع التكاليف على أساس
-37
عامل وزن بنسبة  %80لإلنفاق المباشر من الميزانية العادية و  %20من حجم اإلنفاق من خارج الميزانية.
يتم التعويض الكامل للنفقات الزائدة البالغة  10.1مليون فرنك سويسري في  2015باإلنفاق الناقص لعام
-38
 ،2014ولم تتجاوز النفقات المتكبّدة في  2015-2014الميزانية المعتمدة لفترة العامين .2015-2014
تعزيز الشفافية والمساءلة
أعدت المنظمة ) ،(WMOللسنة السادسة ،البيانات المالية وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
-39
ً
ً
 ،(WMOيُعترف

) .(IPSASووفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وتعبيرا عن طبيعة عمل المنظمة )

ً
باإليرادات من االشتراكات المقررة ،والمساهمات الطوعية المستلمة ،فضال عن تعهدات تقديم المساهمات الطوعية
المؤكدة خطيا ً كإيرادات وإيرادات مؤجلة .وفقا ً للمحاسبة على أساس االستحقاق ،يحدث االعتراف بالنفقات وقت توريد
السلع أو الخدمات من جانب المورِّد أو مقدم الخدمات و ُتسجّ ل في السجالت المحاسبية ويُعترف بها في البيانات المالية
للفترة التي تتعلق بها .وقد عززت المنظمة ) (WMOقدرتها على إعداد معلومات مالية هامة ومفيدة ،مما يحسِّن الشفافية
والمساءلة اللتين تدير بهما مواردها ،وذلك بأخذها بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتنفيذها لها في 2010
وتوحيد تنفيذها في السنوات التالية.
و ما زال االمتثال المستمر للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يمثل أولوية .ويجري باستمرار تحديث
-40
نطاق تلك المعايير لتعكس أفضل الممارسات.
-41

) (WMOعلى عدد من التدابير لتعزيز الشفافية والمساءلة يرد بيانها

وأثناء عام  ،2015حافظت المنظمة

أدناه:
•

على أساس ربع سنوي ،أحيطت لجنة استعراض الموارد المالية والبشرية التي يرأسها األمين العام علما ً
وناقشت ،بين جملة أمور أخرى ،القضايا الرئيسية المتعلقة بالشؤون المالية وبشؤون الميزانية من أجل
تحديد التحسينات الممكنة في إدارة موارد المنظمة )(WMO؛

EC-68/INF. 18.1(1), p. 14

•
•
•

على أساس شهري ،تل ّقت اإلدارة العليا للمنظمة (WMO)إحاطة تتعلق بالشؤون المالية وشؤون الميزانية
) (WMOووضعها المالي أثناء االجتماع العادي للجنة التوجيهية ،ويترأسها

تعكس األداء المالي للمنظمة
األمين العام أيضا ً .وهذا ساعد على ضمان تركيز اإلدارة العليا على المخاطر المالية المحددة؛
كل ربع سنة ،واصلت لجنة االستثمار التي يترأسها األمين العام اجتماعها الستعراض الحالة النقدية
للمنظمة ،التي ُتتخذ على أساسها القرارات المالئمة المتعلقة بالخزانة أو تق ّدم على أساسها توصيات بشأن
إدخال تغييرات في سياسة االستثمار حسب االقتضاء؛
تو َّفر المعلومات على اإلنترنت بشأن الميزانية والمالية من خالل بوابة المنظمة (WMO)للمديرين
والموظفين حسب اإلدارات /المكاتب والنتائج المتوقعة.

) (WMOمكتب الرقابة الداخلية ،الذي يعالج المراجعة الداخلية،

ويشمل إطار الضوابط الداخلية للمنظمة
-42
) ،(WMOوالمراجع الخارجي .ويصدر األمين العام بيانا ً

وعمليات التفتيش ،والتحقيقات؛ ولجنة المراجعة التابعة للمنظمة
بشأن الرقابة الداخلية في سياق عرض البيانات المالية السنوية .وقد كانت المنظمة (WMO)من بين أوائل مؤسسات
منظومة األمم المتحدة التي أصدرت هذا البيان .ونظام الضوابط الداخلية مصمَّم لزيادة استخدام الموارد بفعالية وكفاءة
ولحماية أصول المنظمة.
إدارة المخاطر
تدير المنظمة ) (WMOالمخاطر بطريقة استباقية .وقد أُعد ملف وسجل للمخاطر من أجل المنظمة لتحديد
-43
أي مخاطر رئيسية تؤثر على استراتيجيتها وواليتها .ويعرض الملف األثر المحتمل للمخاطر على المنظمة وأرجحية
حدوث تلك المخاطر .ويتيح أيضا ً سجل المخاطر للمنظمة تحديد إجراءات التخفيف المناسبة وإسناد المسؤولية عن إدارة
المخاطر والتخفيف منها.
) (WMOتعرّضها لطائفة متنوعة من المخاطر المالية .وتقوم بإدارة المخاطر المالية

وأنشطة المنظمة
-44
وظيفة مركزية تابعة للخزانة باستخدام مبادئ توجيهية وضعتها لجنة االستثمار التابعة للمنظمة .وتسعى سياسات إدارة
المخاطر المالية الخاصة بالمنظمة إلى اإلقالل ،حيثما أمكن ،من التأثيرات المعاكسة المحتملة على األداء المالي
للمنظمة .وتغطي السياسات الموضوعة مجاالت الخطر من قبيل سعر الصرف األجنبي ،وأسعار الفائدة ،واستثمار
األموال .وأهداف سياسة االستثمار هي الحفاظ على رأس المال ،وتوفير السيولة ،وزيادة اإليرادات من خالل معدالت
العائد .والتشديد الرئيسي لهذه السياسة ينصب على الحفاظ على قيمة الموارد النقدية.
) (WMOبشأن السيولة االحتفاظ بنقدية كافية للوفاء بالتزامات المنظمة

وتضمن سياسة خزانة المنظمة
-45
حسب وعند استحقاقها .وفي  31كانون األول /ديسمبر  2015كانت األرصدة النقدية جميعها تتاح بعد إشعار بيوم واحد
لتوفير الحد األقصى من السيولة ولتمكين المنظمة من الرد بسرعة على أي دالئل أزمة مالية.
) (WMOفيجري تقليلها إلى أدنى حد بضمان إيداع النقدية لدى مؤسسات

أما المخاطرة االئتمانية للمنظمة
-46
مالية رئيسية حصلت على رتبة قوية من حيث الجدارة االستثمارية من جانب وكالة رئيسية من الوكاالت المعنية بتحديد
تلك الرتب .واالشتراكات المستحقة القبض تتألف أساسا ً من مبالغ مستحقة من دول ذات سيادة .ومخاطر السوق التي
تواجهها المنظمة منخفضة جداً بالنظر إلى أن تنفيذ خطة المنظمة وميزانيتها ال يتوقف على إيرادات الفوائد وال يتأثر
بتلك اإليرادات .ويجري التخفيف من المخاطر المتعلقة بالعملة من خالل تنفيذ سياسة إلدارة العمالت األجنبية.
فاألرصدة ُتستلم ويُحتفظ بها أساسا بالفرنكات السويسرية التي تمثل عملة الدفع المهيمنة والعملة الرئيسية للمنظمة
) .(WMOويرد المزيد من المعلومات في المالحظة  4بشأن البيانات المالية.

االستدامة
تواصل المنظمة ) (WMOتقييم عواقب أي انخفاض محتمل في المساهمات ،وما إذا كان سيؤدي إلى
-47
انخفاض تبعي في نطاق عمليات المنظمة وفي عدد المستفيدين الذين تساعدهم .وما زالت على ثقة ،بعد أن نظرت في
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األنشطة المتوقعة للمنظمة والمخاطر المقابلة لها ،من أن المنظمة لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة العمل في األجل
المتوسط .ولهذا السبب فإننا سنواصل اإلبالغ على أساس أننا “مؤسسة مستمرة” في إعداد البيانات المالية للمنظمة.
وهذا التأكيد تدعمه ‘1 ’ :الزيادة في الحد األقصى لإلنفاق المعتمد للفترة 2019-2016؛ و’  ‘2صافي األصول
-48
المحتفظ بها في نهاية الفترة والمساهمات المستلمة في عام 2015؛ و’ ‘3مستويات المساهمات المتوقعة لعام 2016؛ و’ ‘4
) (WMOمنذ إنشائها في عام .1950

اتجاه الدعم المقدم من الجهات المانحة الذي يديم والية المنظمة
المسائل اإلدارية
بُذلت جهود حثيثة إلجراء عمليات ترقية ضرورية للبنية األساسية الفنية للمنظمة ) ،(WMOالسيما استبدال
-49
البرمجيات المتقادمة والنظم التشغيلية ،والتصدي لالحتياجات الوظيفية الناشئة للمنظمة والتخفيف من زيادة مخاطر
األمن الجسدية .ومن الضروري استكمال هذه المبادرات خالل عام  ،2016لتعطي النتائج المتوقعة من حيث التصميم
المالئم واالستدامة والقدرة على المقاومة والموثوقية والحد من المخاطر التشغيلية وتلبية احتياجات العمل الخاصة
بالمنظمة ).(WMO
) (WMOفضالً عن أسماء وعناوين

ويبيَّن في المرفق بوثيقة المعلومات هذه المكان الرئيسي لعمل المنظمة
-50
مستشارها القانوني واكتوارييها ومراجعها الخارجي.
المسؤولية
يسرني أن أقدم ،حسبما تقتضيه المادة  14من الالئحة المالية ،البيانات المالية التالية التي أُعدت وفقا ً
-51
للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوأشهد بأن جميع المعامالت التي جرت أثناء الفترة كانت ،على حد
علمي ووفقا ً لما توافر لدي من معلومات ،قد ُدونت على نحو سليم في السجالت المحاسبية وأن هذه المعامالت إلى
جانب البيانات المالي ة والمالحظات التالية ،التي تشكل تفاصيلها جزءا من هذه الوثيقة ،تعرض بنزاهة الوضع المالي
 31كانون األول /ديسمبر :2015
للمنظمة ) (WMOفي 
البيان األول  -بيان الوضع المالي في  31كانون األول /ديسمبر 2015
 31كانون األول /ديسمبر  5
201
البيان الثاني  -بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 
 31كانون األول /ديسمبر 2015
البيان الثالث  -بيان التغييرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 
 31كانون األول /ديسمبر  5
201
البيان الرابع  -بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 31كانون األول /ديسمبر
البيان الخامس  -بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة في 
 5
201
مالحظات على البيانات المالية

(توقيع)
(ب .تاالس)

األمين العام
جنيف 3 ،أيار /مايو 2016
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رأي المراجع الخارجي للحسابات
لقد راجع المكتب الفيدرالي السويسري لمراجعة الحسابات البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للسنة
المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  .2015وتتألف هذه البيانات من بيان الوضع المالي (البيان المالي األول) ،وبيان
األداء المالي (البيان المالي الثاني) ،وبيان التغييرات في صافي األصول /حصص الملكية (البيان المالي الثالث) ،وبيان
التدفقات النقدية (البيان المالي الرابع) ،وبيان المقارنة بين الميزانية التقديرية والمبالغ الفعلية (البيان المالي الخامس)،
فضالً عن ملخص للطرق المحاسبية الرئيسية والمالحظات التوضيحية األخرى.

مسؤولية األمين العام عن البيانات المالية
يتحمل األمين العام المسؤولية عن إعداد البيانات المالية وعرضها النزيه وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) .(WMOواألمين العام مسؤول أيضا ً عن إدخال أي ضوابط داخلية يراها ضرورية

) (IPSASوالالئحة المالية للمنظمة

للتمكين من إعداد بيانا ت مالية خالية من أي أقوال غير صحيحة جوهرية ،سواء كانت ناجمة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية المراجع
) (ISAالتي نشرها المجلس الدولي لمعايير المراجعة

أجرينا مراجعتنا وفقا ً للمعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات
والضمان ) .(IAASBوهذه المعايير تقتضي منا االمتثال للمتطلبات األخالقية وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على
ضمان معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية خالية من أقوال غير صحيحة جوهرية .وتنطوي المراجعة على أداء
إجراءات للحصول على دليل خاص بالمراجعة بشأن المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية .وتعتمد
ا إلجراءات المختارة على تقدير المراجع ،بما في ذلك تقييم مخاطر وجود أقوال غير صحيحة جوهرية في البيانات
المالية ،سواء نتيجة للغش أو الخطأ .ويأخذ المراجع في االعتبار ،عند إجراء هذه التقييمات للمخاطر ،الضوابط الداخلية
ذات الصلة بإعداد البيانات المالية وعرضها النزيه من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة للظروف ،ال إبداء رأي
بشأن األداء الفعلي للضوابط الداخلية الموجودة لدى الكيان .وتشمل المراجعة أيضا ً تقديراً لمالءمة الطرق المحاسبية
المستخدمة والطابع المعقول للتقديرات المحاسبية من جانب اإلدارة ،فضالً عن تقدير لطريقة العرض العام للبيانات
المالية .ونحن نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا بشأن المراجعة.

الرأي
تعرض البيانات المالية ،في رأينا ،الوضع المالي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية على نحو نزيه من جميع الجوانب
الجوهرية ،في  3 1كانون األول /ديسمبر  ،2015فضالً عن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية في السنة المنتهية في ذلك
التاريخ ،وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASوالالئحة المالية للمنظمة .ووفقا ً للوالية اإلضافية
 ،(WMOقمنا أيضا ً بإعداد تقرير مفصل عن مراجعتنا

للمراجعة الخارجية للحسابات ،المرفقة بالالئحة المالية للمنظمة )
 22نيسان /أبريل .2016
للبيانات المالية ،مؤرخ 
برن 20 ،نيسان /أبريل 2016
المكتب الفيدرالي السويسري لمراجعة الحسابات
(مراجع خارجي)

(توقيع)
Eric-Serge Jeannet

نائب المدير
ـــــــــــــــــــــــــ

1

1

(توقيع)
Didier Monnot

رئيس قسم الواليات

العنوان البريدي.Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne :
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البيانات المالية
للسنة المنتهية في
 31كانون األول /ديسمبر  5
201


(توقيع)

ب .تاالس
األمين العام
 3أيار /مايو 2016
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البيان األول

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان الوضع المالي
في  31كانون األول /ديسمبر

 5
201

(بآالف الفرنكات السويسرية)

مالحظة

2014

2015

األصول
األصول المتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
االشتراكات المستحقة القبض
عمليات الجرد
سُلف المشاريع واالجتماعات وغيرها من المبالغ المستحقة القبض
الحصة في المشاريع المشتركة
األصول غير المتداولة
االشتراكات المستحقة القبض
الممتلكات والمنشآت والمعدات
األصول غير الملموسة

3.1

73,661

95,874

3.2

25,868

22,777

3.3

91

70

3.4

12,867

10,098

3.15

1,874
114,361

1,353
130,172

3.2

3,509

865

3.5

91,755

96,566

3.6

64
95,328

26
97,457

209,689

227,629

مجموع األصول
الخصوم
الخصوم المتداولة
المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
استحقاقات الموظفين
االشتراكات الواردة مق ّدما ً
اإليرادات المؤجلة
القروض
المساهمات المستحقة القابلة للرد إلى الجهات المانحة
االعتمادات
األموال المحتفظ بها استئمانياً
الحصة في المشاريع المشتركة
الخصوم غير المتداولة
استحقاقات الموظفين
اإلرادات المؤجلة
القروض

3.7

3,695

3,450

3.8

4,638

3,598

3.9

10,397

10,895

3.10

13,084

10,738

3.11

1,442

1,477

3.12

64

295

3.13

230

-

3.14

14,282

16,611

3.15

46
47,878

20
47,084

3.8

62,790

58,362

3.10

3,177

-

3.11

31,825
97,792

32,443
90,805

145,670

137,889

صافي األصول

64,019

89,740

أرصدة واحتياطات الصناديق
صندوق رأس المال
الفائض المتراكم
احتياطي استحقاقات الموظفين

مجموع الخصوم

مجموع أرصدة واحتياطات الصناديق

3.16

7,022

7,032

البيان الثالث

48,186

70,095

3.17

8,811

12,613

64,019

89,740

المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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البيان الثاني

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان األداء المالي
للسنة المنتهية في  31كانون األول/ديسمبر

 5
201

(بآالف الفرنكات السويسرية)

مالحظة
اإليرادات
االشتراكات المقررة (غير التبادلية)
االشتراكات الطوعية (غير التبادلية)
الحصة في المشاريع المشتركة (غير التبادلية)
اإليرادات األخرى
االشتراكات العينية (الخدمات) (غير التبادلية)

5.1

التحرك في حصة صافي األصول/حصة الملكية في المشاريع المشتركة

مجموع النفقات
الفائض( /العجز) للفترة

2015

65,250

65,250

5.2

7,202

10,225

3.15

2,260

1,994

5.3

3,058

2,979

5.4

1,870

1,677

79,640

82,125

59,314

56,601

10,355

9,438

10,518

9,267

6.2

7,853

8,519

306/305

4,877

5,122

6.5

1,119

2,277

6.4

2,229

412

3.15

2,015

1,986

6.3

1,870

1,677

1,649

1,547

)(250

104

101,549

96,950

)(21,909

)(14,825

مجموع اإليرادات
النفقات
المرتّبات واستحقاقات الموظفين
السفر
تنفيذ مشاريع الشركاء واالجتماعات
اللوازم والمواد القابلة لالستهالك والتكاليف الجارية األخرى
االستهالك واإلهالك
النفقات األخرى
تكاليف التمويل
الحصة في المشاريع المشتركة
النفقات العينية (الخدمات)
المنح الدراسية

2014

6.1

3.15

المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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البيان الثالث

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان التغييرات في حصة صافي األصول /حصة الملكية في المشاريع المشتركة
 5
201

للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر
(بآالف الفرنكات السويسرية)

 31كانون األول /ديسمبر
صافي األصول في 

 4
201

التحركات في أرصدة واحتياطات الصناديق في عام :2015
المدفوعات من االحتياطات
رسم خدمة الستحقاقات الموظفين
المكسب (الخسارة) نتيجة للتقييم االكتواري لخصم استحقاقات
 ،201المُهلَك من احتياطي
 31كانون األول /ديسمبر  5
الموظفين في 
استحقاقات الموظفين
الفائض( /العجز) للسنة
مجموع التحركات أثناء السنة
 31كانون األول /ديسمبر
صافي األصول في 

 5
201

صندوق
رأس المال

الفائض المتراكم

7,032

70,095

احتياطي
استحقاقات
الموظفين
(المالحظة
)3.17
12,613

مجموع
صافي
األصول
89,740

-

-

)(2,519

)(2,519

-

-

2,757

2,757

-

-

)(4,040

)(4,040

)(10

)(21,909

-

)(21,919

)(10

)(21,909

)(3,802

)(25,721

7,022

48,186

8,811

64,019

بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية
في السنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر

 4
201

(بآالف الفرنكات السويسرية)

 3
201

 31كانون األول /ديسمبر
صافي األصول في 
تعديل :خدمة التكاليف والفوائد خالل  2010لخصوم استحقاقات الموظفين
المحمّلة على احتياطي استحقاقات الموظفين بدل فائض السنة
تسويات أخرى ألرصدة افتتاحية
تسويات صافي أرصد األصول االفتتاحية

صندوق
رأس المال

الفائض المتراكم

مجموع
صافي
األصول

احتياطي
استحقاقات
الموظفين

7,026

88,361

20,565

115,952

-

)(3,414

3,414

-

-

)(21

27

6

7,026

84,926

24,006

115,958

التحركات في أرصدة واحتياطات الصناديق في عام :2014
المدفوعات من االحتياطات
رسم خدمة الستحقاقات الموظفين

-

-

)(3,143

)(3,143

-

-

2,718

2,718

المكسب (الخسارة) نتيجة للتقييم االكتواري لخصم استحقاقات الموظفين
 ،2014المُهلَك من احتياطي استحقاقات

 31كانون األول /ديسمبر
في 
الموظفين
الفائض للسنة

6

)(14,831

)(10,968
-

)(10,968
)(14,825

مجموع التحركات أثناء السنة

6

)(14,831

)(11,393

)(26,218

7,032

70,095

12,613

89,740

صافي األصول في  31كانون األول /ديسمبر

 4
201

المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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البيان الرابع
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان التدفقات النقدية
لألشهر التسعة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  5
201

(بآالف الفرنكات السويسرية)

2015

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الفائض( /العجز) للسنة
صافي (مكاسب) خسائر خصم القرض الطويل األجل غير المتحققة
االستهالك واإلهالك
رسم خدمة وتكلفة فوائد استحقاقات الموظفين
دفع أقساط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من االحتياطيات
الفائدة االكتوارية وتكلفة الخدمات
الزيادة (النقصان) في االعتماد المخصص للتأخير في دفع المساهمات
الحصة في المشاريع المشتركة
(الزيادة) النقصان في المخزونات
(الزيادة) النقصان في إجمالي المساهمات القصيرة األجل المستحقة القبض
(الزيادة) النقصان في إجمالي المساهمات الطويلة األجل المستحقة القبض
الزيادة (النقصان) في المساهمات المستلمة مقدما ً
الزيادة (النقصان) في اإليرادات المؤجلة
الزيادة (النقصان) في األموال المحتفظ بها استئمانيا ً
(الزيادة) النقصان في مبالغ الحسابات األخرى المستحقة القبض
الزيادة (النقصان) في المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
الزيادة (النقصان) في المساهمات القابلة للرد من الجهات المانحة
الزيادة (النقصان) في االعتمادات األخرى
مبالغ أخرى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)(21,909

2014

)(14,825

825

753

4,877

5,122

2,757

2,718

)(2,519

)(3,141

1,429

1,376

)(276

)(583

)(495

96

)(21

4

)(3,851

6,996

)(2,644

5,767

)(498

)(8.730

5,523

10,738

)(2,329

)(1,483

)(1,807

)(6,320

245

756

)(231

)(59

230

-

52

)(24

)(20,642

)(839

)(30

)(306

)(64

)(57

-

10,000

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)(94

9,637

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
الزيادة (النقصان) في االقتراض الطويل األجل غير المخصوم
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)(1,477

)(1,477

)(1,477

)(1,477

صافي الزيادة (النقصان) في النقدية ومكافئات النقدية

)(22,213

7,321

النقدية ومكافئات النقدية في بداية السنة

95,874

88,553

73,661

95,874

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(الزيادة) النقصان في تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات
(الزيادة) النقصان في تكلفة األصول غير الملموسة
(الزيادة) النقصان في االستثمارات القصيرة األجل

النقدية ومكافئات النقدية في  31كانون األول /ديسمبر
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المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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البيان الخامس

بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية
للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر 2015

(بآالف الفرنكات السويسرية)
*

ميزانية

النتيجة المتوقعة

1

2

2015

تعزيز قدرات األعضاء /الدول األعضاء في تقديم
تنبؤات ومعلومات وخدمات تتعلق بالطقس والمناخ
والماء والبيئة بجودة عالية للوفاء باحتياجات
المستخدمين وتمكين جميع قطاعات المجتمع المعنية
من استخدامها في اتخاذ القرار
تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر
واآلثار المحتملة للمخاطر الناجمة عن عناصر
الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية المرتبطة
بها
تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير وتنبؤات
وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والماء وما
يتصل بها من معلومات وتنبؤات وإنذارات بشأن
البيئة لدعم االستراتيجيات الخاصة بتأثيرات المناخ
وطرق التكيف معها على وجه الخصوص
تعزيز قدرات أعضاء المنظمات على الوصول إلى
نظم رصد متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل أرضية
القاعدة وفضائية القاعدة ،وتطويرها وتنفيذها
واستعمالها ،إلجراء رصدات الطقس والمناخ
والرصدات الهيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية
ذات الصلة والطقس الفضائي ،باالعتماد على
المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة )(WMO

6,045.8

اإلنفاق
على أساس
قابل
للمقارنة

6,437.0

النسبة
المئوية
للميزانية
المنفقة

106.5

**

الفروق:
الميزانية
النهائية
والفعلية

)(391.5

2,637.2

2,426.4

92.0

210.7

5,825.1

6,917.6

118.8

)(1,092.5

8,405.4

9,982.8

118.8

)(1,577.4

5

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساهمة في
البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا
الطقس والمناخ والماء والبيئة واالستفادة منها

5,731.3

6,134.7

107.0

)(403.6

6

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (MNHSsعلى االضطالع بوالياتها،
وال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

13,814.6

18,241.2

132.0

)(4,426.6

3

4

7

8

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزها
لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (MNHSsفي تقديم الخدمات
والرفع من قيمة مساهمات المنظمة ) (WMOفي
إطار منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية
واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بها
ضمان السير الفعال لعملية صنع القرار وعمل
الهيئات التأسيسية واإلشراف على المنظمة
مجموع النفقات

5,522.1

6,309.6

114.3

)(787.8

19,348.2

21,020.9

108.6

)(1,672.7

67,329.7

77,471.1

115.1

)(10,141.4

* بما في ذلك اإلنفاق الفعلي وااللتزامات
** الفروق موضحة في بيان األمين العام
المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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المالحظات على البيانات المالية في  31كانون األول /ديسمبر

 5
201

المالحظة  :1مقاصد المنظمة
(أ)

تيسير التعاون الدولي في إنشاء شبكات محطات إلجراء رصدات األحوال الجوية فضالً عن الرصدات
الهيدرولوجية وغيرها من الرصدات الجيوفيزيائية المتعلقة باألرصاد الجوية ،وتعزيز إنشاء وصيانة
المراكز المكلفة بتوفير خدمات األرصاد الجوية والخدمات المتصلة بها.

(ب)

تعزيز إنشاء وصيانة النظم الالزمة للتبادل السريع لمعلومات األرصاد الجوية وما يتصل بها من
معلومات.

(ج)

تعزيز التوحيد القياسي لرصدات األحوال الجوية وما يتصل بها من رصدات وكفالة النشر الموحد
للرصدات واإلحصاءات.

(د)

تعزيز تطبيق خدمات األرصاد الجوية للطيران ،والنقل البحري ،ومشاكل المياه ،والزراعة وغيرها من
األنشطة البشرية.

(هـ)

تعزيز األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التشغيلية وكذلك التعاون الوثيق بين خدمات األرصاد الجوية
والخدمات الهيدرولوجية.

(و)

تشجيع البحث والتدريب في مجال األرصاد الجوية ،وحسب االقتضاء ،في الميادين ذات الصلة بها
والمساعدة في تنسيق الجوانب الدولية لهذا البحث والتدريب.
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المالحظة  :2السياسات المحاسبية
أساس اإلعداد
أُعدت البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOحسب المحاسبة على أساس االستحقاق
-1
ً
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASباستخدام عُرف التكلفة التاريخية المع ّدل بإدراج المبالغ المستحقة
القبض الطويلة األجل والقروض الطويلة األجل بالتكلفة المهلكة.
)،(WMO

ووفقا ً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وتعبيراً عن طبيعة عمل المنظمة
-2
ً
يُعترف باإليرادات من االشتراكات المقررة ،والمساهمات الطوعية المستلمة ،فضال عن تعهدات تقديم المساهمات
الطوعية المؤكدة خطيا ً كمعامالت غير تبادلية حسب المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  - 23اإليرادات المتأتية من
المعامالت غير التبادلية .وترى المنظمة ) (WMOأن هناك تقييدات بشأن استخدام جميع المساهمات ،وأن هذه التقييدات
تستوفي تعاريف الشرط وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام .23
ووفقا ً للمحاسبة على أساس االستحقاق ،يحدث االعتراف بالنفقات وقت توريد السلع أو الخدمات من جانب
-3
ُ
المورِّد أو مقدم الخدمات وتسجّ ل في السجالت المحاسبية ويُعترف بها في البيانات المالية للفترة التي تتعلق بها.
-4

ويُعد بيان التدفقات المالية باستخدام الطريقة غير المباشرة.

وتحول المعامالت
َّ
وعملة التشغيل واإلبالغ الخاصة بالمنظمة ) (WMOهي الفرنك السويسري ).(CHF
-5
بعمالت غير الفرنك السويسري إلى الفرنك السويسري بأسعار الصرف المعمول بها في األمم المتحدة )(UNORE
وتحول األصول والخصوم المسجلة بعمالت غير الفرنك السويسري إلى الفرنك السويسري
َّ
السائدة وقت المعاملة.
ُ
باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في األمم المتحدة ) (UNOREالسائدة في نهاية السنة .وتحتسب المكاسب أو
الخسائر الناتجة عن ذلك في بيان األداء المالي.
النقدية ومكافئات النقدية
-6

يُحتفظ بالنقدية ومكافئات النقدية بالقيمة اإلسمية وهي تشمل النقدية الحاضرة والنقدية المودعة في البنوك.

-7

ويُعترف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها.

الصكوك المالية
) (WMOطرفا ً في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انتهاء

يُعترف بالصكوك المالية عندما تصبح المنظمة
-8
) (WMOجميع مخاطر ومزايا الملكية

أجل حقوق استالم تدفقات نقدية من تلك األصول أو نقلها وإلى حين نقل المنظمة
إلى حد كبير.
والمبالغ المستحقة القبض هي أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ال ُتطرح في
-9
ً
األسواق النشطة .وتتألف المبالغ المستحقة القبض من المساهمات المستحقة القبض نقدا وغيرها من المبالغ المستحقة
القبض .وتسجَّ ل المبالغ المستحقة القبض بالتكلفة المهلكة.
,يُعترف في البداية بجميع الخصوم المالية غير المشتقة ،بما في ذلك القروض ،بقيمة عادلة ،وتقاس الحقا ً
-10
بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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المساهمات والمبالغ المستحقة القبض
يُعترف باالشتراكات المقررة كإيرادات في اليوم األول من السنة التي تتعلق بها تلك االشتراكات.
-11
ويُخصص اعتماد كامل لجميع االشتراكات غير المدفوعة الخاصة باألعضاء المحرومين من حق التصويت في دورات
).(WMO

الهيئات التأسيسية للمنظمة
ويُعترف باإليرادات من المعامالت غير التبادلية ،مثل المساهمات الطوعية ،كإيرادات عندما يصبح
-12
ً
ً
االتفاق مع الجهة المانحة ملزما ما لم يشمل االتفاق شروطا تتعلق بأداء محدد للخدمات وتكون إعادة االرصدة غير
المتوقعة هي المعيار .وتتطلب االتفاقات التي تشمل مثل هذه الشروط اعترافا ً أوليا ً بالخصم واعترافا ً بتأجيل اإليرادات
إلى حين صرف الخصم من خالل استيفاء الشروط المحددة التي يشملها االتفاق.
و ُتحدد قيمة المبالغ مستحقة القبض بالتكلفة المهلكة مطروحا ً منها مخصصات للمبالغ غير القابلة
-13
ً
ُ
لالسترداد المق ّدرة وتخصم ،إذا لم يكن من المتوقع حدوث تدفقات نقدية في غضون  12شهرا من تاريخ اإلبالغ.
يُعترف بالمساهمات العينية بخدمات تدعم مباشر ًة العمليات واألنشطة المعتمدة ،والتي لها تأثير على
-14
الميزانية ويمكن قياسها على نحو يمكن التعويل عليه ،وتقيّم بالقيمة العادلة .وتشمل هذه المساهمات استخدام األماكن،
والمرافق ،والنقل ،واألفراد .وهي تعا َمل كإيرادات ومصروفات على حد سواء في البيانات المالية.
وتقيَّم الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبرع بها بقيمة سوقية عادلة ويُعترف بها كأصول ثابتة وإيرادات،
-15
باستثناء األصول التراثية ،التي ال يُعترف بها.
المخزونات
تسجَّ ل مطبوعات المنظمة (التي ّ
توزع مجاناً) والتذكارات الحاضرة في نهاية الفترة المالية كمخزونات.
-16
وتقيَّم هذه المطبوعات بسعر التكلفة أو بسعر االستبدال الحالي ،والتذكارات بسعر التكلفة أو بصافي القيمة القابلة
للتحقق.
-17

و ُتحتسب المطبوعات والتذكارات كمصروفات عند بيعها أو توزيعها.

و ُتستعرض المخزونات في نهاية كل سنة مالية لتحديد تلك التي أصبحت قديمة .ويُحتفظ بالمطبوعات
-18
ُ
ُ
ّ
القديمة بدون قيمة إلى حين التصرف فيها .وتعتبر المطبوعات البطيئة التوزيع متناقصة القيمة وتخفض بنسبة قدرها
 %50للتعبير عن تكلفة االستبدال المتوقعة.

الممتلكات والمنشآت والمعدات
 5,000فرنك سويسري بالتكلفة التاريخية

تسجَّ ل الممتلكات والمنشآت والمعدات ) (PPEالتي تتجاوز قيمتها
-19
ً
مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة .ويُحتسب استهالك الممتلكات والمنشآت
والمعدات التي تتجاوز أعمارها المفيدة المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت .وقد بدأت األعمار المفيدة المستخدمة في
احتساب استهالك مكاتب مبنى المقر ومكوّ ناته إبّان اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي  1كانون
الثاني /يناير  .2010واألعمار المفيدة المق ّدرة لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هي كما يلي:
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الفئة
االتصاالت ومعدات تكنولوجيا
المعلومات
المركبات
اآلالت والمعدات
األثات والتركيبات الثابتة

المكون
ّ

مبنى المقر

معدات مختلفة

العمر المفيد (مقدر بالسنوات)
3
5
5
8

-5

50

ويجري االضطالع بصفة منتظمة باستعراض ات الضمحالل قيمة جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات؛
-20
ولم يكن هناك ما يشير إلى حدوث اضمحالل في القيمة أثناء عام  2015أو عام .2014
األصول غير الملموسة
تسجَّ ل األصول غير الملموسة بالتكلفة التاريخية مطروحا ً منها اإلهالك المتراكم وأي خسائر ناتجة عن
-21
اضمحالل القيمة.
وال ُتعتبر عناوين المطبوعات أصوالً غير ملموسة ألنها ال تستوفي أحكام المعيار المحاسبي الدولي
-22
للقطاع العام ’ - 31األصول غير الملموسة‘ .وبناء على ذلكُ ،تنفق تكاليف إعداد عناوين جديدة عند تكبُّد تلك التكاليف
وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ” - 12المخزونات“.
ويُحتسب اإلهالك على مدى العمر المفيد المقدر باستخدام طريقة الخط المستقيم .واألعمار المفيدة المقدرة
-23
لفئات األصول غير الملموسة هي كما يلي:
الفئات

العمر المفيد المقدّر (بالسنوات)

البرمجيات المكتسبة خارجيا ً
البرمجيات المطوّ رة داخليا ً
التراخيص والحقوق

3
6
3

عقود اإليجار التشغيلية
ُتعتبر عقود اإليجار غير المصّنفة كعقود إيجار تمويلية ،التي يحتفظ فيها المؤجِّ ر برصيد المخاطرة
-24
والمكافأة ،عقود إيجار تشغيلية.
-25

وتقيّد النفقات المتكبدة بموجب عقد إيجار تشغيلي على أساس الخط المستقيم على مدى عمر عقد اإليجار.

استحقاقات الموظفين
-26

تعترف المنظمة ) (WMOبالفئات التالية من استحقاقات الموظفين:

•

استحقاقات الموظفين القصيرة األجل المستحقة التسوية في غضون اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة
المحاسبية التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة؛
استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة؛
استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى؛
استحقاقات إنهاء الخدمة.

•
•
•
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ويُعترف باستحقاقات الموظفين كمصروفات على أساس االستحقاق .كذلكُ ،تحتسب مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين،
بما في ذلك منحة اإلعادة إلى الوطن ،واإلجازة السنوية المستحقة ،والسفر المتعلق باإلعادة إلى الوطن ،ونقل األمتعة
المتعلق باإلعادة إلى الوطن ،كمصروفات على أساس االستحقاق.
) (WMOعضو مشترك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

والمنظمة
-27
 ،(UNJSPFالذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من

)
استحقاقات للموظفين .وصندوق المعاشات التقاعدية هو خطة استحقاقات ممولة ومحددة من أرباب عمل متعددين .وكما
هو محدد في المادة ( 3ب) من الئحة الصندوق ،تكون العضوية في الصندوق مفتوحة أمام الوكاالت المتخصصة وأمام
أي منظمات دولية وحكومية دولية أخرى تشترك في النظام الموحد للمرتبات والبدالت والشروط األخرى الخاصة
بخدمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.
وتعرّ ض الخطة المنظمات المشتركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات
-28
األ خرى المشتركة في الصندوق ،مما ينتج عنه عدم وجود أساس متسق ويعوّ ل عليه لتخصيص االلتزام وأصول الخطة
) (WMOوالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي

والتكاليف لفرادى المنظمات المشتركة في الخطة .والمنظمة
األمم المتحدة ) (UNJSPFليسا ،تماشيا ً مع المنظمات المشتركة األخرى في الصندوق ،في وضع يتيح لهما تحديد حصة
) (WMOالمتناسبة من التزام االستحقاقات المحددة وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من

المنظمة
) (WMOهذه الخطة وكأنها خطة مساهمات محددة تماشيا ً

الموثوقية لألغراض المحاسبية .ومن ثم ،فقد عاملت المنظمة
مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  .25ويُعترف بمساهمات المنظمة في الخطة أثناء الفترة المالية
كمصروفات في بيان األداء المالي.
-29

تحول مباشرة إلى االحتياطيات في الفترة التي تحدث فيها.
والمكاسب /الخسائر االكتوارية غير المتحققة َّ

االعتمادات والخصوم االحتمالية
ُتخصص اعتمادات من أجل الخصوم والتكاليف المستقبلية حيثما كان على المنظمة ) (WMOالتزام قانوني
-30
أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة ومن المرجح أن يُطلب من المنظمة تسوية االلتزام.
أما االرتباطات األخرى ،التي ال تستوفي معايير تعريف الخصوم ،فيُفصح عنها في المالحظات على
-31
البيانات المالية كخصوم احتمالية فقط عندما يؤكدها وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير
المؤكدة التي ال تخضع كليا ً لسيطرة المنظمة ).(WMO
المحاسبة المتعلقة بالصناديق واإلبالغ القطاعي
تستند الب يانات المالية إلى أساس للمحاسبة المتعلقة بالصناديق ،يبيّن في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع
-32
صناديق المنظمة ) .(WMOوالصندوق هو كيان محاسبي متوازن ذاتيا ً يُنشأ الحتساب المعامالت التي يكون لها غرض
فصل الصناديق لغرض االضطالع بأنشطة محددة أو بلوغ أهداف معينة .وتمثل أرصدة الصناديق
أو هدف محدد .و ُت َ
المبلغ المتبقي المتراكم من اإليرادات والمصروفات.
أما القطاع فهو نشاط متميز أو مجموعة متميزة من األنشطة يُبلغ عن معلومات مالية عنها بشكل مستقل.
-33
) (WMOجميع المشاريع والعمليات وأنشطة الصناديق في ثالثة قطاعات ‘1 ’ :الصندوق العام؛

وتص ّنف المنظمة
) (WMOعن المعامالت

’  ‘2الصناديق االستئمانية للتعاون الفني؛ ’ ‘3الصناديق االستئمانية المعيارية .و ُتبلغ المنظمة
بالنسبة لكل قطاع أثناء الفترة المالية ،وعن األرصدة المحتفظ بها في نهاية الفترة.
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ويشمل الصندوق العام والصناديق ذات الصلة( :أ) الكيان المحاسبي المنشأ وفقا ً للمادة  9.1من الالئحة
-34
) (WMOلغرض تقييد حسابات مساهمات وسُلف األعضاء والنفقات المرخص بها مقابلها؛ (ب) استرداد

المالية للمنظمة
تكاليف الدعم غير المباشر؛ (ج) مبيعات المطبوعات والتذكارات؛ (د) تأجير الحيز المكتبي ،ومرافق المؤتمرات،
ومرأب السيارات؛ (هـ) اإليرادات المتنوعة؛ (و) صندوق رأس المال العامل ،المنشأ وفقا ً للمواد  3-9إلى  6 -9من
الالئحة المالية؛ (ز) المساهمات المستلمة غير المخصصة لفئة محددة من البرامج أو لمشروع محدد؛ (ح) احتياطي
استحقاقات التوظيف وإنهاء الخدمة واحتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد.
والصناديق االستئمانية للتعاون الفني هي عمليات ثنائية تموّ ل من موارد طوعية فيما يتعلق بأنشطة مح ّددة
-35
توكل إلى المنظمة ) .(WMOوهذه الصناديق يقوم األمين العام بإنشائها بموجب المادة  7-9من الالئحة المالية من أجل
قيد حسابات المساهمات التي يكون قد ا ُتفق على الغرض منها ونطاقها وإجراءات اإلبالغ الخاصة بها مع الجهة المانحة
بموجب اتفاقات صناديق استئمانية محددة.
أما الصناديق االستئمانية المعيارية فهي حسابات خاصة يقوم المجلس التنفيذي بإنشائها من أجل
-36
المساهمات المخصصة ألنشطة محددة ،ويجوز ترحيل أرصدتها إلى فترات محاسبية مقبلة.
و في إطار الصندوق العام ،تقدم المنظمة خدمات لدعم األعضاء ولدعم تنفيذ مقاصد المنظمة كما هي
-37
واردة في المالحظة  .1وهذه األنشطة تموّ ل باالشتراكات المقررة وباإليرادات المتنوعة.
وفي إطار صناديق التعاون الفني والصناديق المعيارية (الصناديق االستئمانية) ،تقدم المنظمة لألعضاء
-38
تمول أساسا من خالل
خدمات التعاون الفني وخدمات التخطيط والتنفيذ الخارجة عن الميزانية .وهذه األنشطة َّ
المساهمات الطوعية المقدمة من الجهات المانحة.
وتشمل التحويالت بين القطاعات اإليرادات والمصروفات الناشئة من التحويالت بين القطاعات .وتقيَّد
-39
حسابات هذه التحويالت بسعر التكلفة و ُتلغى عند التوحيد.
أما المشاريع المشتركة فهي كيانات محاسبية ُتنشأ بصورة مشتركة من جانب المنظمة ) (WMOومنظمات
-40
القطاع العام الدولية األخرى سعيا ً إلى تحقيق المصلحة المتبادلة بموجب ترتيبات تحدد حصة الملكية في كل مشروع.
ً
موجبة أو خصوما ً إن
وتحتسب المنظمة ( )WMOحصتها في ملكية صافي أصول كل مشروع مشترك أصوالً إن كانت
ً
سالبة ،على أساس نسبة المنظمة ( )WMOمن االشتراكات السنوية التي تدفعها جميع الكيانات المالكة.
كانت
مقارنة الميزانية
 )WMOعلى أساس االرتباط ،وبعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

تع َّد ميزانية المنظمة(
-41
اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  2010تعد البيانات المالية على أساس االستحقاق .وفي بيان األداء المالي (البيان
الثاني) ،تص ّنف المصروفات على أساس طبيعة المصروفات بينما تص ّنف النفقات في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة
في الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس) حسب النتيجة المتوقعة التي يتعين تحميل النفقات فيها.
ويعتمد المجلس التنفيذي ميزانية فترة السنتين التي تشمل المبالغ المدرجة في الميزانية للتكاليف المباشرة،
-42
وتكاليف دعم البرامج واإلدارة والتنظيم .ويجوز للمجلس التنفيذي تعديل الميزانيات الحقاً.
والبيان الخامس :المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية يقارن بين المبالغ المدرجة في
-43
الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية المحسوبة على نفس األساس الذي حُسبت عليه المبالغ المقابلة المدرجة في الميزانية.
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وبالنظر إلى اختالف األسس المستخدمة إلعداد الميزانية والبيانات المالية ،توفر المالحظة  7تسوية بين المبالغ الفعلية
المعروضة في البيان الخامس والمبالغ الفعلية المعروضة في البيان الثاني ،وهو بيان األداء المالي.
التقديرات المحاسبية بالغة األهمية
إعداد البيانات المالية وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASيستدعي من المنظمة
-44
وضع تقديرات وأحكام وافتراضات عند اختيار تطبيق السياسات المحاسبية وفي مبالغ األصول والخصوم واإليرادات
راجع التقديرات المحاسبية
والنفقات التي يتم اإلبالغ عنها .لذا قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .و ُت َ
واالفتراضات األساسية على أساس متواصل كما يُعترف بمراجعات التقديرات في السنة التي تجري فيها مراجعة
التقديرات وأي سنة تؤثر فيها هذه التقديرات في المستقبل .وتشمل التقديرات واالفتراضات المهمة التي يمكن أن تنتج
عن التعديالت الفعلية في السنوات القادمة :القياس االكتواري الستحقاقات الموظفين؛ واختيار األعمار المفيدة وطريق
إهالك الممتلكات والمنشآت والمع ّدات واألصول غير الملموسة؛ وانخفاض قيمة األصول؛ وتصنيف الصكوك المالية؛
واألصول والخصوم االحتمالية .وتنعكس التغييرات في التقديرات في الفترة التي تصبح فيها معروفة.

)(WMO

 ،201أجريت بعض التسويات الطفيفة ذات التأثير غير الهام في األرقام
وفي إعداد البيانات المالية لعام  5
-45
المقارنة للسنة السابقة من أجل إزالة فروق التدوير إلى أرقام صحيحة .وقد تحدث فروق صغيرة نتيجة للتدوير إلى
أرقام صحيحة بسبب عرض بعض المبالغ بماليين الفرنكات السويسرية.
وتتألف حقوق الملكية الخاصة بالمنظمة ) (WMOمن الفائض المتراكم واالحتياطات التي تمثل أصولها
-46
الجديدة .وتدار حقوق الملكية وفقا ً لالئحة المالية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية .وتنص خطوط
االستثمار التوجيهية التي أصدرها األمين العام على إيالء األهمية األولية لتأمين األصول مع إيالء االعتبار الواجب
لزيادة حجم اإليرادات المحققة إلى أقصى مستوى .ويمكن استثمار األرصدة غير الالزمة الحتياجات التدفقات النقدية
الفورية في ودائع قصيرة األجل.
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المالحظة  :3األصول والخصوم
المالحظة  :3.1النقدية ومكافئات النقدية
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية

-47

النقدية غير المق ّيدة:
النقدية الحاضرة
الودائع لدى البنوك  -بالفرنكات السويسرية
الودائع لدى البنوك  -بالعمالت األخرى

14

9

56,503

78,638

8,235

10,572

مجموع النقدية غير المقيدة:

64,752

89,219

النقدية المق ّيدة:
الودائع لدى البنوك  -بالفرنكات السويسرية
الودائع لدى البنوك  -بالعمالت األخرى

8,826

6,593

83

62

مجموع النقدية المقيدة:

8,909

6,655

مجموع النقدية

73,661

95,874

النقدية المقيدة تخص اإليرادات المؤجلة والصناديق االستئمانية للمنحْ والجوائز العلمية.

) (WMOتقييم مودي ) (Moodyللخط االئتماني األساسي ) (BCAلقياس القوة المالية

وتستخدم المنظمة
-48
ً
) (WMOبإيداع أرصدة وفقا لهذه السياسة بهدف تج ّنب سعر الفائدة السلبي حيثما أمكن ذلك.

للبنوك .وقامت المنظمة
وتجتمع لجنة االستثمار التابعة للمنظمة ) (WMOمرة واحدة على األقل كل ربع سنة وتراقب استثمارات المنظمة لكفالة
تماشيها مع السياسة االستثمارية للمنظمة .ويعرض الجدول التالي تحليالً لألرصدة النقدية من خالل ترتيب المؤسسات
المالية:
الخط االئتماني
األساسي )(BCA

aaa

%

*2015

922

1

10,166

*2014

58,535

61

12,500

(* المبالغ بآالف

%

النقدية
الحاضرة

المجموع

14

62,559

85

14

73,661

13

24,830

26

9

95,874

baa3-

aa3%

baa

a-

الفرنكات السويسرية)

وخالل عام  2015أدرجت شركة  Postfinanceالسويسرية (ترتيب الخط االئتماني  )aaaتكاليف سعر
-49
الفائدة السلبي في أرصدة تجاوزت  1مليون فرنك سويسري محتفظ بها في حسابنا .ووفقا ً لذلك خفضت المنظمة )(WMO
الرصيد المحتفظ به في الحساب لدى شركة  Postfinanceمن  58مليون فرنك سويسري إلى  1مليون فرنك سويسري
وأعادت توزيعه بين الحسابات المصرفية األخرى للمنظمة )( (WMOترتيب الخط االئتماني ) )(baa3-baaفي حدود
مستويات لن تتكبّد سعر فائدة سلبي وتتماشى مع سياسة المنظمة ) (WMOاالستثمارية.
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ويُحتفظ بالنقدية الالزمة للصرف فوراً في حسابات نقدية وحسابات جارية مصرفية .أما األرصدة المحتفظ
-50
بها في حسابات ودائع فهي تتاح بعد مهلة قصيرة .ويُحتفظ بالنقدية والودائع نيابة عن المنظمة ،بما في ذلك الصندوق
) (WMOولكن المنظمة

العام ،وصناديق التعاون الفني ،والصناديق المعيارية ،وكذلك الكيانات غير التابعة للمنظمة
تديرها.
المالحظة  :3.2المساهمات المستحقة القبض
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
المساهمات المتداولة المستحقة القبض (اإليرادات غير التبادلية):
المساهمات المقررة مع القيود
مطروحا ً منه :االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساهمات
المجموع الفرعي :المساهمات المقررة المتداولة
المساهمات الطوعية بشروط
المساهمات الطوعية مع قيود
مطروحا ً منه :االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساهمات
المجموع الفرعي :المساهمات الطوعية المتداولة
مجموع المساهمات الطوعية المتداولة المستحقة القبض
المساهمات المتداولة المستحقة القبض (اإليرادات غير التبادلية)
المساهمات المقررة مع القيود
 12شهراً من
مضافا ً إليها :الخصم الخاص بالتدفقات النقدية غير المتوقعة في غضون 
تاريخ اإلبالغ
المجموع الفرعي :المساهمات الطوعية غير المتداولة

18,935

12,951

)(5,212

)(4,452

13,723

8,499

4,426

4,115

7,719

10,163
-

12,145

14,278

25,868

22,777

:

المساهمات الطوعية مع قيود
مطروحا ً منه :االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساهمات
 12شهراً من
مطروحا ً منها :الخصم الخاص بالتدفقات النقدية غير المتوقعة في غضون 
تاريخ اإلبالغ
المجموع الفرعي :المساهمات الطوعية غير المتداولة

328

690

5
7
333

697

3,176

170
-

-

)(2

3,176

168

مجموع المساهمات الطوعية غير المتداولة المستحقة القبض

3,509

865

مجموع صافي المساهمات المستحقة القبض

29,377

23,642

ويتبين من المساهمات المستحقة القبض (مطروحا ً منها االعتمادات المخصصة للتأخير في تحصيل
-51
المساهمات والخصم) حدوث زيادة إجمالية قدرها  5.8مليون فرنك سويسري يرجع بشكل عام لزيادة قدرها  5.7مليون
 31كانون األول /ديسمبر
فرنك سويسري في االشتراكات المقررة غير المدفوعة ،من  13.6مليون فرنك سويسري في 
 201إلى  19.3مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  .2015وقد سجلت المساهمات الطوعية غير
 4

EC-68/INF. 18.1(1), p. 32

المدفوعة المؤكدة خطيا ً زيادة قدرها  0.8مليون فرنك سويسري إلى  15.3مليون فرنك سويسري في  31كانون األول/
ً
 31كانون األول /ديسمبر .2014
مقارنة مع  14.5مليون فرنك سويسري في 
ديسمبر 2015
-52

وتتعلق المساهمات الطوعية مع القيود بالتمويل المستلم من صناديق استئمانية محددة.

-53

والتحرك في االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساهمات هو كما يلي:

2014

االستخدام

الزيادة
(النقصان)

2015

(بآالف) الفرنكات السويسري
االشتراكات المقررة

4,452

-

760

5,212

المساهمات الطوعية

-

-

-

-

4,452

-

760

5,212

المجموع

والتحليل العمري لألنصبة المقررة غير المدفوعة من األعضاء هو كما يلي:

-54

االشتراكات غير المدفوعة من الفترة المالية الثامنة إلى الفترة المالية السادسة عشرة
حتى  31كانون األول /ديسمبر  5
201

(بآالف) الفرنكات السويسرية
)(2012-1980

المجموع

4,398

2013

2014

2015

المجموع

472

2,745

11,648

19,263

االشتراكات غير المدفوعة من الفترة المالية الثامنة إلى الفترة المالية السادسة عشرة

2014
حتى  31كانون األول /ديسمبر

(بآالف) الفرنكات السويسرية
)(2011-1980

المجموع

4,269

2012

2013

2014

المجموع

524

681

8,167

13,641

و ُتخصَّص اعتمادات مقابل جميع المساهمات غير المدفوعة المستحقة من األعضاء الذين حُ رموا من حق
-55
 (WMOحتى  31كانون األول /ديسمبر  .2015وأي عضو عليه

التصويت في دورات الهيئات التأسيسية للمنظمة )
 - (Cgتعليق العضوية بسبب عدم الوفاء بااللتزامات
متأخرات لم تتجاوز عامين متتالين يخضع ألحكام القرار  -XI) 37
المالية .وال ُتشطب مساهمات األعضاء ،وال يُحل األعضاء من التزاماتهم.
والمساهمات المتداولة المستحقة القبض تتعلق بالمساهمات المؤكدة المستحقة في غضون اثني عشر شهراً
-56
ً
في حين أن المساهمات المستحقة القبض غير المتداولة هي تلك التي ُتستحق بعد  12شهرا من تاريخ البيانات المالية،
) (WMOوبعض األعضاء بشأن دفع متأخرات اشتراكاتهم المقررة ،وفقا ً

وهي تشمل االتفاقات الموقعة بين المنظمة
للمادة  8-8من الالئحة المالية .ومن مجموع المساهمات المستحقة القبض من المساهمات الطوعية ،تخضع  7.7مليون
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فرنك سويسري لقيود تقضي بأن تستخدم لدعم الصناديق االستئمانية التي تديرها المنظمة والتي تسددها الجهات المانحة.
أما المساهمات المستحقة القبض المتبقية من المساهمات الطوعية البالغ مجموعها  7.6مليون فرنك سويسري والتي
تحتوي على شروط تقتضي أداء محدداً وإعادة األرصدة غير المستخدمة وفقا ً لالتفاق مع الجهة المانحة ،فيجري
تعويضها بالخصم (إيرادات مؤجلة).
 2015في الرصيد البالغ  2.4مليون فرنك

وكانت هناك خصوم احتمالية حتى  31كانون األول /ديسمبر
-57
سويسري ( 0.3 :2014مليون فرنك سويسري) .ويمثل هذا المبلغ االتفاقات المبرمة مع الجهات المانحة من أجل
مساهمات في السنوات القادمة لكن التمويل في السنوات القادمة ال يزال رهنا ً بالموافقة البرلمانية على الميزانية.
المالحظة  :3.3المخزونات
يبيّن الجدوالن التاليان تحركات بنود المخزون أثناء الفترة .ويبيّن الجدول األول مجموع قيمة المخزونات
-58
 المطبوعات والتذكارات  -كما هي معروضة في بيان الوضع المالي .أما الجدول الثاني فهو يبيّن تسوية المخزوناتالتي تعكس الرصيد االفتتاحي واإلضافات أثناء الفترة مطروحا ً منها قيمة البنود التي بيعت أو وُ زعت وعمليات الشطب/
انخفاض القيمة التي حدثت أثناء السنة.
المخزونات

2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
المطبوعات

14

17

التذكارات

77

53

المجموع

91

70

تسوية المخزون
المخزون االفتتاحي
المشتريات

2015

2014

70

74

49

20

مجموع المخزون المتاح للبيع أو للتوزيع

119

94

مطروحا منه :الذي بيع أو وُ ّزع

28

24

المخزون الختامي

91

70

وبالنسبة للمطبوعات ،تشمل القيمة التكاليف المتكبدة حتى وقت البيع أو التوزيع .وهي تشمل الورق،
-59
واألقراص المدمجة ) ،(CDsوالتحرير ،واالستعانة بمصادر خارجية عند االقتضاء.
-60

وبالنسبة للتذكارات ،القيمة هي تكلفة الشراء.

و ُيقيَّم المخزون حتى ما يصل إلى  3سنوات بسعر التكلفة أو صافي تكلفة االستبدال الحالية ،وسعر التكلفة
-61
أو صافي القيمة القابلة للتحقق فيما يتعلق بالتذكارات؛ أما المخزون الحاضر لمدة  4و  5سنوات ،فهو يقيَّم بنسبة قدرها
 %50من التكلفة؛ وأما المخزون الحاضر لمدة تتجاوز  5سنوات فتخصص له اعتمادات كاملة.
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سلف المشاريع واالجتماعات والمبالغ المستحقة القبض األخرى
المالحظة ُ :3.4
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
سلف المشاريع واالجتماعات
المبالغ المدينة المص ّنفة كمجموعة
سُلف منحة التعليم

8,873

7,624

478

280

580

546

1,851

1,048

1,169

1,646

12,951

11,144

مطروحا ً منها :االعتماد المخصص لعمليات الشطب

)(84

)(1,046

مجموع المبالغ المستحقة القبض األخرى

12,867

10,098

المستردات المستحقة على الضرائب
األصول األخرى

وتحرّ ك االعتماد المخصص لعمليات الشطب أثناء عام  2015هو كما يلي:
2014

االستخدام

الزيادة
(النقصان)

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
االعتماد المخصص
لعمليات الشطب

1,046

-

)(962

84

والمبالغ المدينة المص ّنفة كمجموعة هي مبالغ مستحقة من األعضاء مقابل تكاليف دورات الهيئات
-62
التأسيسية للمنظمة الزائدة عن تكاليف نفس الدورات لو كانت قد عُقدت في جنيف.
) (WMOالحصول على منح لتعليم معاليهم المستحقين .ويجوز للموظفين أن

ويحق لموظفي المنظمة
-63
يطلبوا سلفة في بداية السنة الدراسية .ويستند مبلغ السلفة المستحق في نهاية السنة إلى عدد أشهر االنتظام في الدراسة
بالنسبة إلى السنة الدراسية.
و ّ
تمثل السلف المقدمة للمشاريع واالجتماعات سلفا ً تشغيلية للمشاريع ودعما ً للمؤسسات من أجل تنظيم
-64
ُ
) (WMOالتي تعقد خارج جنيف ،بنا ًء على رسائل اتفاق تلتزم فيها المنظمة المتلقية ،في جملة أمور،

اجتماعات المنظمة
بتوفير كشف حسابي للسلفة في غضون ثالثة أشهر من عقد االجتماع .ويُعترف بالسلف كنفقات إما عند استالم الكشف
الحسابي ،وإما عند استكمال المشروع أو عقد االجتماع.
وتمثل المستردات المستحقة على الضرائب( :أ) سلفا ً ُقدمت لتمكين الموظفين من دفع ضرائب الدخل التي
-65
تقتضيها حكومات بلدانهم؛ و(ب) الضرائب التي تحتجزها الحكومات من الفائدة المكتسبة على حسابات الودائع
الموجودة في نطاق واليتها القضائية.
-66

وتشمل األصول األخرى المصروفات غير المدفوعة والمبالغ المستحقة االسترداد من الموظفين.
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المالحظة  :3.5الممتلكات والمنشآت والمعدات )(PPE
2015

مبنى المقر

المعدات
الحاسوبية
الثابتة

األثاث
والتركيبات

اآلالت والمعدات

المركبات

المجموع

(بآالف) الفرنكات السويسرية
التكلفة
الرصيد االفتتاحي في  5.01.01
201
اإلضافات
عمليات التصرف /التسوية
الرصيد الختامي في  5.12.31
201

108,000
640

813
-

245
-

112,693
670

3,123
-

512
30

)(761

-

-

-

107,879

813

245

3,123

542

112,602

االستهالك المتراكم
الرصيد االفتتاحي في  5.01.01
201
عمليات التصرف /التسوية
تكلفة االستهالك للسنة
الرصيد الختامي في  5.12.31
201

)(12,943
130
)(4,206

)(617
)(162

)(245
-

)(1,890

)(432

)(16,127

)(441

)(41

130
)(4,850

)(17,019

)(779

)(245

)(2,331

)(473

)(20,847

صافي القيمة الدفترية (الرصيد
)201
الختامي في  5.12.31

90,860

34

-

792

69

91,755

)(761

2014

مبنى المقر

المعدات
الحاسوبية
الثابتة

األثاث
والتركيبات

اآلالت والمعدات

المركبات

المجموع

(بآالف) الفرنكات السويسرية

2014.01.01

الرصيد االفتتاحي في
مطروحا ً منه :االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية في  4.01.01
201
اإلضافات
عمليات التصرف /التسوية
االستهالك
الرصيد الختامي في  4.12.31
201

108,000

725

245

2,905

512

112,387

)(8,640

)(390

)(245

)(1,486

)(393

)(11,154

99,360

335

-

1,419

119

101,233

-

88

-

218

-

306

-

-

-

-

)(4,303

)(227

-

)(404

)(39

)(4,973

95,057

196

-

1,233

80

96,566

وتجري رسملة الممتلكات والمنشآت والمعدات إذا كانت تكلفتها أكبر من العتبة المحددة قيمتها بمبلغ قدره
-67
ُ
 5,000فرنك سويسري أو إذا كانت مساوية لتلك العتبة .وهي تستهلك على مدى العمر المفيد المق ّدر لألصل باستخدام

طريقة القسط الثابت .ويُستعرض مستوى العتبة بصفة دورية.
و ُتستعرض األصول سنويا ً لتحديد ما إذا كان هناك أي اضمحالل في قيمتها .ولم يُسفر االستعراض الذي
-68
 2014عن وجود اضمحالل في قيمة أي من الممتلكات والمنشآت والمعدات.

أجري في  2015و
وخالل عام  2015اضطلعت المنظمة ) (WMOبمشروع الستبدال الواجهة الزجاجية المتهالكة واألقل فعالية
-69
لمبنى المقر بواجهة من الزجاج الضوئي األكثر فعالية ،ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في  .2016ويُتواقع أن يكلف
هذا المشروع زهاء  5.7مليون فرنك سويسري .وحتى  31كانون األول /ديسمبر  2015تم التعهد بتوفير مبلغ 67,000
فرنك سويسري لتقديم إثبات للمفهوم الذي كان من المتوقع أن يكون جاهزاً في .2016
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المالحظة  :3.6األصول غير الملموسة
2015

التراخيص
والحقوق

البرمجيات
المكتسبة خارجيا

البرمجيات
المطورة داخليا

مجموع األصول
غير الملموسة

(بآالف) الفرنكات السويسرية
التكلفة
الرصيد االفتتاحي في
اإلضافات
عمليات التصرف
الرصيد الختامي في  5.12.31
201

 5.01.01
201

اإلهالك المتراكم
الرصيد االفتتاحي في
عمليات التصرف /التسوية
تكلفة االستهالك للسنة
الرصيد الختامي في  5.12.31
201
صافي القيمة الدفترية (الرصيد
)201
الختامي في  5.12.31

 5.01.01
201

100
-

81
-

1,171
64

1,352
64

-

-

-

-

100

81

1,235

1,416

)(90
-

)(81
-

)(1,155
-

)(1,326
-

)(5

-

)(21

)(26

)(95

)(81

)(1,176

)(1,352

5

-

59

64

2014

التراخيص
والحقوق

البرمجيات
المطورة داخليا

البرمجيات
المكتسبة خارجيا

مجموع األصول
غير الملموسة

(بآالف) الفرنكات السويسرية
 4.01.01
201

الرصيد االفتتاحي في
مطروحا ً منه :االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية في 2014.01.01
اإلضافات
عمليات التصرف
اإلهالك

2014.12.31
الرصيد الختامي في

81
)(81

1,128
)(1,010

1,295
)(1,177

86
)(86
-

-

118

118

14
-

-

43
-

57
-

)(4

-

)(145

)(149

10

-

16

26

وتجري رسملة األصول غير الملموسة إذا كانت تكلفتها تتجاوز عتبة قدرها  5,000فرنك سويسري إال في
-70
حالة البرمجيات المطورة داخليا ً التي تبلغ العتبة بالنسبة لها  50,000فرنك سويسري .وال تشمل القيمة المرسملة
للبرمجيات المطورة داخليا التكاليف المتعلقة بالبحوث وتكاليف الصيانة.
المالحظة  :3.7المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
المبالغ المستحقة الدفع للبائعين
المستحقات
الخصوم األخرى

-71

فواتيرها.

1,382

958

2,306

2,448

7

44

3,695

3,450

وتتعلق المبالغ المستحقة الدفع للبائعين بالمبالغ المستحق دفعها نظير السلع والخدمات التي تم استالم
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والمستحقات هي خصوم مقابل تكلفة السلع والخدمات التي تم استالمها أو المقدمة للمنظمة ) (WMOوالتي
-72
لم يرسل الموردون فواتيرها حتى تاريخ اإلبالغ.
المالحظة  :3.8استحقاقات الموظفين
تتألف استحقاقات الموظفين مما يلي:
-

استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة

استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة هي خطط استحقاقات محددة تتألف من الصندوق المشترك للمعاشات
-73
) ،(ASHIومنحة اإلعادة إلى

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNJSPFوخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
الوطن وما يتصل بها من استحقاقات بما في ذلك رصيد اإلجازة السنوية المستحقة.
الترتيبات المتعلقة بالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) (UNJSPFمبينة في
-74
 92إلى .100
الفقرات من 
) (ASHIهي خطة تتيح للمتقاعدين المستحقين وألفراد أسرهم

خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
-75
المستحقين أن يشتركوا في جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ).(UNSMIS
أما استحقاقات اإلعادة إلى الوطن فهي تتألف من مبلغ مقطوع لمنحة اإلعادة إلى الوطن ،وسفر الموظف
-76
و ُمعاليه المستحقين ،وشحن أمتعتهم الشخصية .وتدفع المنظمة المبالغ المستحقة من أجل منحة اإلعادة إلى الوطن والسفر
ومصروفات االنتقال للموظفين الذين يحق لهم ذلك.
-

استحقاقات الموظفين طويلة األجل األخرى

تشمل استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى رصيد اإلجازة السنوية غير المستخدم المستحق
-77
ُ
وكذلك ،عند االنطباق ،مدفوعات التعويض في حالة الوفاة أو اإلصابة أو المرض التي تعزى إلى أداء الواجبات.
مع أن اإلجازة السنوية تمثل استحقاقا ً قصير األجل للموظفين ،فإن الحق في الحصول على مدفوعات
-78
مقابل رصيد اإلجازة السنوية غير المستخدم ،ومسؤولية المنظمة بالتالي عن هذا الرصيد ،يبينان كاستحقاق طويل األجل
للموظفين ألن ذلك الحق ال يتبلور إال عند انتهاء الخدمة ،وهو ما يحدث عادة بعد انقضاء أكثر من اثني عشر شهراً
على تاريخ اإلبالغ.

2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
رصيد اإلجازة السنوية المستحقة عند التقاعد
منحة اإلعادة إلى الوطن

58,508

53,043

3,423

3,393

5,496

5,524

67,427

61,960

التكوين
الخصوم المتداولة  -االستحقاقات قصيرة األجل
الخصوم غير المتداولة  -االستحقاقات الطويلة األجل

4,638

3,598

62,789

58,362

مجموع االستحقاقات

67,427

61,960
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التقييمات االكتوارية الستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقة بانتهاء الخدمة
َّ
تحدد الخصوم الناشئة من استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقة بانتهاء
-79
َّ
وتحدد استحقاقات الموظفين هذه للموظفين الذين يحق لهم الحصول
الخدمة بالرجوع إلى اكتواريين مهنيين مستقلين.
عليها بموجب النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين .وتجري تقييمات اكتوارية بشكل كامل كل عامين ،كان
 31كانون األول /ديسمبر .2015
آخرها التقييم الذي أاس ُتكمل في 
 31كانون األول /ديسمبر 2015
 201و 
والزيادة في الخصوم في الفترة ما بين  31كانون األول /ديسمبر  4
-80
يرجع بصورة رئيسية إلى خسائر اكتوارية صافية في االستحقاقات .ومصادر هذه الخسائر هي:
 انخفاض في سعر الخصم نتج عنه زيادة في الخصوم قدرها  3.2في المائة تقريبا ً؛ تخفيض معدل زيادة المرتبات نتج عنه نقص في الخصوم قدره  3.2في المائة؛ تغيير العضوية أدى إلى زيادة في الخصوم بنسبة  2.0في المائة.االفتراضات والطرق االكتوارية
تستعرض المنظمة ) (WMOوتختار مع االكتواري ،أثناء كل دراسة اكتوارية ،االفتراضات التي
-81
سيستخدمها االكتو اريون في تقييم نهاية السنة لتحديد المساهمات الالزمة لخطط استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة الخاصة
بالمنظمة (استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقة بانتهاء الخدمة ورصيد اإلجازة السنوية
غير المستخدم).
واس ُتخدمت االفتراضات التالية لتحديد قيمة خصوم استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من
-82
 31كانون األول /ديسمبر :2015
االستحقاقات المتعلقة بانتهاء الخدمة بالنسبة للمنظمة ) (WMOفي 

 االفتراضات االقتصادية
)(ASHI

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
(%1.22 :2014(%1.00
سعر الخصم:

يق ّدر سعر الخصم باعتباره السعر المكافئ الوحيد الذي به تكون القيمة الحالية للتدفقات النقدية للخطة (أي
المتوقعة اعتبار ًا من  31كانون األول /ديسمبر  )2015باستخدام السعر الوحيد مساوية للقيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية باستخدام السعر الفوري عند كل استحقاق عائد لسندات الشركات المقوّ مة بالفرنك السويسري
 31كانون األول /ديسمبر .2015
 AAفي 
من المرتبتين  AAAو 
معدل زيادة المرتبات:

)%2.65
 :2014( %2.33

تم تخفيض معدل زيادة المرتبات بناء على افتراضات السنة الماضية ويستند إلى خبرة المنظمة ) (WMOعلى
مدى السنتين األخيرتين.
معدل الزيادة في تكلفة الرعاية الصحية:

يتكون من عنصرين على النحو الوارد في الجدول أدناه:
ً
أ) معدل االتجاهات الفعلية للرعاية الصحية استناد ًا إلى ظروف السوق السويسرية وأخذا في االعتبار

2020
االتجاهات في المستقبل :ينقص خطي ًا من عام  2013إلى عام  ،2050مع اتخاذ خطوات وسيطة في عامي
 2030ثم يبقى مستقر ًا بعد عام 2051؛
و 
 100نقطة أساسية) من عام  2023لمراعاة إمكانية زيادة معدل أقساط
ب) زيادة إضافية قدرها( %1.0 +أو 
صندوق جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ) (UNSMISنتيجة لنقص تمويله المتوقع اكتوارياً.
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السنة المالية

المعدل الفعلي لزيادة
الرعاية الصحية []%

معدل الزيادة [ ]%نتيجة
لتمويل UNSMIS

مجموع معدل
الزيادة]%[

2015

3.30

-

3.30

2020

2.80

-

2.80

2023

2.68

1.00

3.68

2030

2.50

1.00

3.50

2050

2.50

1.00

3.50

2.50

1.00

3.50

اعتباراً من

2051

اإلعادة إلى الوطن
سعر الخصم:
معدل الزيادة في تكاليف السفر والشحن:
اإلجازة السنوية
معدل الخصم
معدل الزيادة في رصيد اإلجازة السنوية:
سنوات الخدمة
1

-2

)%3.00 :2014( %3.30
)%2.00 :2014( %2.00

(%2.80 :2014) %3.00

المعدل السنوي 
]%[
15.0

6

6.5

7+

0.1

الحد األقصى

 60يوما ً

 االفتراضات الديمغرافيةاس ُتخدمت جداول الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) (UNJSPFفيما يتعلق بالوفاة ،ودوران
الموظفين ،واألعمار عند التقاعد المبكر ،ألنها تستند إلى التجربة الديمغرافية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
لموظفي األمم المتحدة ،بما في ذلك ما يلي:
اإلعاقة:

ال شيء

الوفاة:

جداول ) (UNJSPFتشمل الوفاة بعد التقاعد (أي الخاصة باألجيال) النطاق التالي للنقصان المتوقع:
%2.00
 60سنة وأصغر
65

%1.67

70

%1.33

75

%1.00

80

%0.67

85

%0.33

 90سنة وأكبر

%00.0

النسبة المئوية للمتزوجين:

يُفترض أن يكون  %60من المتقاعدين في المستقبل متزوجين عند تقاعدهم
ويختارون وجود تغطية ألزواجهم
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الفوارق العمرية بين األزواج:

يُفترض أن الذكور يكونون أكبر سنا ً من اإلناث بثالث سنوات

معدل الدوران:

جداول UNJSPF

التقاعد:

جداول UNJSPF
تسوية التزام االستحقاقات المحددة لعام 2015

-83

التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة
التزام االستحقاقات في
كانون األول /ديسمبر
تسويات (النظام العالمي
لرصد المناخ ))(GCOS
تكلفة الخدمات لعام 2015
تكلفة الفوائد لعام 2015
االستحقاقات المدفوعة في
عام 2015
(المكاسب)/الخسائر
االكتوارية
التزام االستحقاقات في 31
كانون األول /ديسمبر 2015
31

2014

-84

اإلعادة إلى الوطن

اإلجازة السنوية

المجموع

(بآالف) الفرنكات السويسرية

53,042

5,525

3,393

61,960

153

18

35

206

1,460

568

267

2,295

656

167

90

913

)(1,375

)(51

)(353

)(1,779

4,725

)(712

26

4,039

58,508

5,497

3,423

67,427

تسوية التزام االستحقاقات المحددة لعام 2014
التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة

اإلعادة إلى الوطن

اإلجازة السنوية

المجموع

(بآالف) الفرنكات السويسرية
التزام االستحقاقات في
كانون األول /ديسمبر 2013
تكلفة الخدمات لعام 2014
تكلفة الفوائد لعام 2015
االستحقاقات المدفوعة في
عام 2014
(المكاسب)/الخسائر
االكتوارية
التزام االستحقاقات في 31
كانون األول /ديسمبر 2014
31

-85

41,538

4,843

3,263

49,644

1,109

442

249

1,800

990

185

120

1,295

)(1,273

)(286

)(393

)(1,952

10,525

323

119

10,967

53,042

5,525

3,393

61,960

تسوية المكاسب/الخسائر االكتوارية المعترف بها
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التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة

اإلعادة إلى الوطن

المجموع

اإلجازة السنوية

(بآالف الفرنكات السويسرية)
المكاسب (الخسائر)
االكتوارية في  31كانون
األول /ديسمبر  4
201

التحرك في فترة اإلبالغ
(المكاسب)/الخسائر
االكتوارية في  31كانون
األول /ديسمبر  5
201


11,065

)(505

)(340

10,220

)(4,725

712

)(26

)(4,039

6,340

207

)(366

6,181

وح ّدد االكتواريون ،في تقييم عام  2015لخصوم استحقاقات الموظفين ،مكاسب اكتوارية إجمالية تحت بند
-86
استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقة بانتهاء الخدمة قدرها  4.0مليون فرنك سويسري.
ويمثل مجموع الخسائر االكتوارية البالغ  4.0مليون فرنك سويسري خسارة قدرها  4.7مليون فرنك
-87
سويسري تتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،وربح قدره  0.7مليون فرنك سويسري تتعلق بمنحة اإلعادة إلى
الوطن .وبعد أخذ تكاليف الخدمات وتكاليف الفوائد واالستحقاقات المدفوعة في الحسبان ،كان صافي التحرك في
خصوم استحقاقات الموظفين هو زيادة قدرها  5.5مليون فرنك سويسري أثناء عام ( 2015بلغ النقصان  12.3مليون
فرنك سويسري في عام .)2014
-88

المصروفات السنوية
2014

2015

(بآالف الفرنكات السويسرية)
تكلفة الخدمات
تكلفة الفوائد
إهالك صافي (المكسب) /الخسارة
من خالل االحتياطيات
المجموع

2,295

1,800

913

1,296

4,039

10,967

7,247

14,063

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  -تحليل للحساسية
يتمثل اثنان من االفتراضات الرئيسية في تقييم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فيما يلي ‘1 ’ :المعدل
-89
الذي من المتوقع أن تزيد به التكاليف الطبية في المستقبل؛ و’  ‘2سعر الخصم المستخدم لتحديد القيمة الراهنة
لالستحقاقات التي س ُتدفع من الخطة في المستقبل.
وأجري تحليل للحساسية لتحديد أثر االفتراضات المذكورة أعاله على الخصوم وتكلفة الخدمات بموجب
-90
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام .25
و يبيَّن أدناه تأثير زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة وتأثير نقصان قدره نقطة مئوية واحدة في معدالت
-91
التكاليف الطبية المفترضة:
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31

التزام االستحقاقات في
كانون األول /ديسمبر  5
201
الموظفون العاملون
أصحاب المعاشات
المجموع
التأثير
التزام االستحقاقات في 31
كانون األول /ديسمبر 2014
الموظفون العاملون
أصحاب المعاشات
المجموع
التأثير
تكلفة الخدمات وتكلفة الفوائد
في 2015
المبلغ
التأثير

22,455
36,053
58,508

27,246
41,393
68,639

18,698
31,698
50,344

-

10,131

)(8,164

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  +

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  -

20,762
32,280
53,042

25,140
36,949
62,089

17,323
28,420
45,743

-

9,047

)(7,299

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  +

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  -

الزيادة المفترضة في
تكلفة الرعاية الصحية

الزيادة المفترضة في
تكلفة الرعاية الصحية

الزيادة المفترضة في
تكلفة الرعاية الصحية
بمقدار
2,116
-

تكلفة الخدمات وتكلفة الفوائد
في 2014
المبلغ
التأثير

الزيادة المفترضة في
تكلفة الرعاية الصحية
2,080
-

التكاليف المتوقعة أثناء عام
-92

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  +

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  -

2,539
423

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  +
2,456
376

1,781
)(355

الزيادة في تكلفة
الرعاية الصحية
%1
بمقدار  -
1,780
)(300

 5
201

) (WMOفي عام  2015في خطة استحقاقات الموظفين  3.0مليون فرنك

تبلغ المساهمة المتوقعة للمنظمة

سويسري.
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة


)(UNJSPF

المنظمة ) (WMOمنظمة عضو تشترك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
-93
) ، (UNJSPFالذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتوفير استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من

استحقاقات .وهذا الصندوق هو خطة استحقاقات ممولة يحددها أرباب عمل متعددون .وكما هو محدد في المادة ( 3ب)
من النظام األساسي للصندوق ،تكون العضوية في الصندوق مفتوحة أمام الوكاالت المتخصصة وأي منظمات حكومية
دولية أخرى تشترك في النظام الموحد للمرتبات والبدالت وشروط الخدمة األخرى لألمم المتحدة والوكاالت
المتخصصة.
وينص النظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية على أن يجري مجلس المعاشات التقاعدية تقييما ً
-94
ً
اكتواريا للصندوق مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات بواسطة االكتواري االستشاري .وقد كانت ممارسة مجلس
المعاشات التقاعدية تتمثل في إجراء تقييم اكتواري كل عامين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة .ويتمثل
الغرض الرئيسي للتقييم االكتواري في تحديد ما إذا كانت أصول صندوق المعاشات التقاعدية الجارية والمستقبلية
المق ّدرة ستكون كافية لتغطية خصومه.
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) (WMOإزاء الصندوق ) (UNJSPFمن مساهمتها المقررة ،بالمعدل الذي

ويتألف االلتزام المالي للمنظمة
-95
ً
 %15.8للمنظمات األعضاء) إلى جانب أي حصة
تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة (والبالغ حاليا  %7.9للمشتركين و 
من أي مدفوعات سد عجز اكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي لصندوق المعاشات .ومدفوعات سد العجز
هذه ال تصبح مستحقة القبض إال إذا ومتى استشهدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بحكم المادة  ،26في أعقاب تحديدها
وجود حاجة إلى مدفوعات لسد العجز تستند إلى تقييم للكفاية االكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية اعتباراً من تاريخ
التقييم .ويجب على كل منظمة عضو أن تساهم في سد هذا العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع المساهمات التي دفعتها كل
منظمة منها أثناء السنوات الثالث السابقة على تاريخ التقييم.
وكشف التقييم االكتواري الذي أُجري في  31كانون األول /ديسمبر  2013عن وجود عجز اكتواري قدره
-96
( %0.72مقابل  %1.87في تقييم عام  )2011لألجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي ،مما يعني أن المعدل النظري

 %24.42من األجر الداخل في حساب

 2013كان يبلغ

 31كانون األول /ديسمبر
للمساهمة الالزم لتحقيق التوازن في 
ً
مقارنة بمعدل المساهمة الفعلي البالغ  .%23.7وسيجرى التقييم االكتواري القادم في  31كانون األول/
المعاش التقاعدي،
ديسمبر  ،2015لكن من المتوقع أن تظهر نتائجه في صيف .2016
 ،2013كانت النسبة الممولة من األصول االكتوارية إلى الخصوم

 31كانون األول /ديسمبر
وفي 
-97
االكتوارية ،بافتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية في المستقبل ،تبلغ ( %127.5مقابل  %130في تقييم عام
 %86.2في تقييم عام  )2011عندما أُخذ في الحسبان النظام الحالي

 .)2011وكانت النسبة الممولة تبلغ ( %91.2مقابل

لتسويات المعاشات التقاعدية.

31

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق ،خلص االكتواري االستشاري إلى عدم وجود حاجة ،في
-98
كانون األول /ديسمبر  ،2013إلى مدفوعات لسد العجز بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق وذلك ألن القيمة
االكتوارية لألصول كانت تتجاوز القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق .وإضافة إلى ذلك،
تجاوزت أيضا ً القيمة السوقية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم .ووقت إعداد هذا
التقرير ،لم تكن الجمعية العامة قد استشهدت بحكم المادة .26
 65في سن
وفي كانون األول /ديسمبر  2012ونيسان/أبريل  ،2013أذنت الجمعية العامة بزيادة العمر إلى 
-99
التقاعد المعتاد وفي سن انتهاء الخدمة اإللزامي للمشتركين الجدد في الصندوق ،على أن يسري ذلك في موعد ال يتجاوز
 1كانون الثاني /يناير  .2014وقد أقرت الجمعية العامة في كانون األول /ديسمبر  2013التغيير ذا الصلة في النظام
األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية .وهذه الزيادة في سن التقاعد المعتاد مبيًنة في التقييم االكتواري للصندوق في 
31
كانون األول /ديسمبر .2013
وأثناء عام  ،2015بلغت قيمة المساهمات المدفوعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
-100
 10.مليون فرنك سويسري (مقابل  10.1مليون فرنك سويسري في عام  .)2014أما المساهمات
المتحدة ) 8 (UNJSPF
المتوقعة المستحقة في عام  2015فهي تبلغ  10.8مليون فرنك سويسري.
ويجري مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة مراجعة سنوية لحسابات الصندوق المشترك للمعاشات
-101
ً
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ويقدم تقريرا إلى مجلس المعاشات التقاعدية التابع لذلك الصندوق عن مراجعته كل عام.
وينشر الصندوق تقارير ربع سنوية عن استثماراته ويمكن االطالع على تلك التقارير بزيارة الصندوق في الموقع
.www.unjspf.org
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المالحظة  :3.9المساهمات المستلمة مقدما
2014

2015

(بآالف الفرنكات السويسرية)
االشتراكات المقررة المستلمة مقدما ً
المبالغ األخرى المستلمة مقدما ً

10,265

10,856

132

39

المساهمات المستلمة مقدما

10,397

10,895

واالشتراكات المقررة المستلمة مقدما ً تتعلق بعام  2016والسنوات الالحقة .وتمثل المساهات المقدمة ريثما
-102
يتم االتفاق مساهمات طوعية مستلمة ريثما يتم االتفاق بشأنها كما يُعترف بخصومها المقابلة إلى أن يحين وقت االنتهاء
من االتفاق مع الجهات المانحة المعنية .وفور االنتهاء من االتفاقات يُعترف بالمبالغ المعنية كإيرادات أو كإيرادات
مؤجلة.
المالحظة  :3.10اإليرادات المؤجلة
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
المتداولة:
المساهمات المستلمة
المساهمات المتعهد بها
مجموع اإليرادات المؤجلة

6,623
8,658
4,426

4,115

13,084

10,738

غير المتداولة:
المساهمات المتعهد بها
مجموع اإليرادات المؤجلة غير المتداولة
مجموع اإليرادات المؤجلة

3,177

-

3,177

-

16,261

10,738

وتمثل اإليرادات المؤجلة المساهمات الطوعية المستلمة أو تعهدات بتقديم مساهمات طوعية عندما يصبح
-103
ً
ً
االتفاق الخطي مع الجهة المانحة ملزما .وتكون هذه اإليرادات مؤجلة إذا كان االتفاق يشل شروطا تتعلق بأداء محدد
للخدمات إلى أطراف ثالثة وعندما تكون إعادة األرصدة غير المنفقة مسألة معتادة مع الجهة المانحة.
المالحظة  :3.11القروض
2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
المتداولة
غير المتداولة (المهلكة)
مجموع القروض

1,442

1,477

31,825

32,443

33,267

33,920
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) (WMOمن "المؤسسة المعنية بمباني

ويتألف قرض مبنى المقر من قروض حصلت عليها المنظمة
-104
 201يبلغ 48,752,024
 31كانون األول /ديسمبر  5
المنظمات الدولية" ) .(FIPOIوكان رصيد القرض غير المسدد في 
فرنكا ً سويسريا ً (مقابل  50,229,324فرنكا ً سويسريا ً في  31كانون األول /ديسمبر  .)2014ومن هذا المبلغ يُستحق دفع
مبلغ قدره  1,477,300فرنك سويسري في عام  2016ويُستحق دفع الباقي في السنوات التالية .وتبلغ مدة سداد القرض
 50عاما ً تنتهي في عام  .2048وال يُستحق دفع أي فوائد على هذا القرض .والجزء الطويل األجل من القرض يجري

تحديثه باستخدام سعر الخصم التاريخي البالغ .%2.43
المالحظة  :3.12المساهمات المستحقة الرد إلى الجهات المانحة
تمثل المساهمات الطوعية المستحقة الرد إلى الجهات المانحة األموال التي تظل غير منفقة بعد إنجاز
-105
المشاريع التي تنطبق عليها .ومن المتوقع إما رد معظم هذه األرصدة إلى الجهات المانحة أو إعادة برمجتها بتخصيصها
لمشاريع أخرى.
 :3.13االعتمادات
المالحظة 
في  31كانون األول/ديسمبر  2015كانت هناك بضع دعاوى قضائية ضد المنظمة من المتوقع أن ينجم
-106
عنها تدفق خارجي لموارد تقدر بحوالي  230,000فرنك سويسري.
المالحظة  :3.14األموال المحتفظ بها استئمانيا
) (WMOدعما ً محاسبيا ودعما إداريا ً آخر

األموال المحتفظ بها استئمانيا ً تتعلق بكيانات تقدم لها المنظمة
-107
لكن المنظمة ) (WMOال تمارس عليها رقابة .والبيانات المالية لهذه الكيانات ليست موحدة في البيانات المالية للمنظمة
 31كانون األول /ديسمبر  2015احتفظت المنظمة ) (WMOباألموال استئمانيا ً للفريق المعني برصدات
) .(WMOوفي 
األرض ) ،(GEOوفريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ( ،)DBCPولجنة األعاصير التابعة للجنة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ( ،)ESCAPوفريق الخبراء المعني باألعاصير المدارية ،والهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ).(IPCC
وتربط المنظمة عالقات عمل مع الفريق المعني برصدات األرض ) ،(GEOوفريق التعاون في مجال
-108
المحطات العائمة لجمع البيانات ( ،)DBCPولجنة األعاصير التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
 ،)ESCAPوفريق الخبراء المعني باألعاصير المدارية .وتوفر المنظمة المكان والموظفين اإلداريين واإلدارة المالية

(
ً
وخدمات المشتريات وخدمات دعم أخرى إلى كل كيان من هذه الكيانات التي تبذل بدورها جهودا فنية وبرنامجية في
المجاالت التي تساعد المنظمة على االضطالع بواليتها .ويسدد كل كيان أمواالً للمنظمة نظير تكلفة الخدمات المقدمة
على أساس نسبة مئوية من الرسوم وفقا ً لشروط االتفاق المتفاوض بشأنه.
وتوفر المنظمة ،بدون رسوم ،أماكن تشمل مرافق االجتماعات وخدمات الدعم اإلداري للهيئة الحكومية
-109
الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالتي تأسست باالشتراك مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة .وتقدم المنظمة ) (WMOالدعم المالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبما في ذلك
تمويل مر ّتبات أمانة الهيئة ).(IPCC
المالحظة  :3.15الحصة في المشاريع المشتركة
ليست للمنظمة أي حصة ملكية في شركات زميلة وال كيانات تحت رقابتها .وللمنظمة ملكية جزئية
-110
للمشاريع المشتركة بما في ذلك صندوق البحوث المناخية ( )JCRFالمشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 )WMOوالمجلس الدولي للعلوم ( ،)ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( )IOCوالنظام العالمي لرصد

(
ً
المناخ ) .(GCOSوفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفإن الصناديق أو الكيانات التي توجد للمنظمة
) (WMOعليها رقابة أو رقابة مشتركة هي فحسب التي يجري توحيدها على أساس تناسبي.
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األموال المدرجة كمشاريع مشتركة
•
•

صندوق البحوث المناخية المشترك
النظام العالمي لرصد المناخ

نسبة الملكية
WMO/ICSU/IOC

2015

2014

%80

%73

%18

%10

وتستند حصة الملكية إلى نسبة المساهمات المقدمة لكل كيان حسب الجهات المساهمة.
) (WMOعلى أساس تناسبي في المشاريع المشتركة

حصة المنظمة
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
اإليرادات
النفقات
مضافا ً إليه( /مطروحا ً منه):
) (WMOفي صافي األصول /حصة الملكية

التحرك في حصة المنظمة
الفائض( /العجز) للفترة
مضافا ً إليه:
الرصيد االفتتاحي لحصة المنظمة ) (WMOمن صافي األصول /حصة الملكية
في  1كانون الثاني /يناير
) (WMOمن صافي األصول /حصة الملكية

الرصيد الختامي لحصة المنظمة
 31كانون األول /ديسمبر
في 

2,260

1,994

)(2,015

)(1,987

245

7

250

)(104

495

)(97

1,332

1,429

1,827

1,332

المالحظة  :3.16الصناديق الرأسمالية
2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
صندوق رأس المال العامل
الصناديق الخاصة بالمنح والجوائز

6,595

6,604

427

428

مجموع األرصدة الرأسمالية

7,022

7,032

 ،(Cgحدد المؤتمر أصل صندوق رأس المال العامل بمبلغ قدره  7.5مليون فرنك
وفي القرار  -XV) 42
-111
سويسري أثناء الفترة المالية الخامسة عشرة .ويجري تمويل العجز من الفائدة المكتسبة على االستثمارات القصيرة
 ،201بلغ حجم الفائدة السلبية التي تحمّلها الصندوق  10,000فرنك سويسري (مقابل
األجل لرأس المال .وأثناء عام  5
 6,000فرنك سويسري كفائدة مكتسبة في  .)2014وبلغت السُلف غير المسددة لهذا الصندوق والمستحقة على األعضاء
 601فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر ( 2015مقابل  601فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر

.)2014
وتموّ ل الصناديق الخاصة بالمنح والجوائز من الفائدة المكتسبة على رأس المال .وهي تشمل صندوق
-112
) ،(IMOوصندوق  ،Dobrilovicوصناديق  ،Vaisalaوصندوق األستاذ .Mariolopoulos

المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
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المالحظة  :3.17احتياطيات استحقاقات الموظفين
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
احتياطي استحقاقات التوظيف وإنهاء الخدمة
احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد
الحساب الدائن الناشئ من التقييم االكتواري
 31كانون األول /ديسمبر
الستحقاقات الموظفين في 
مجموع احتياطيات استحقاقات الموظفين

337

)(9

2,292

2,402

6,182

10,220

8,811

12,613

وأنشأ المجلس التنفيذي االحتياطيين كتسهيالت لتمويل صناديق و/أو تمويل أنشطة محددة في إطار ظروف
-113
محددة .ويوجد حاليا ً احتياطيان هما :احتياطي استحقاقات التوظيف وإنهاء الخدمة واحتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد.
 (ECلتغطية تكاليف نهاية العقد
وأنشئ احتياطي استحقاقات التوظيف وإنهاء الخدمة بالقرار  -XXVII) 20
-114
والتوظيف ،التي ال ُتدرج في الميزانية بالتحديد .ويمول االحتياطي من رسم قدره  4في المائة على تكاليف األجور وفقا ً
للقرار  .(EC-LXI) 14وبعد إنشاء بند خصوم في  1كانون الثاني /يناير  2010من أجل تكاليف اإلعادة إلى الوطن
واإلجازة السنوية المستحقة ،فإن الغرض من هذا االحتياطي اآلن هو تمويل تكاليف التوظيف فقط.
 (ECلتغطية استحقاقات التأمين الصحي
وأما احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد فقد أنشئ بالقرار  -LII) 7
-115
) (WMOعلى أساس نظام دفع االستحقاقات أوالً بأول .وهو ممول من رسم قدره 3

بعد انتهاء الخدمة لموظفي المنظمة
.(EC
في المائة على تكاليف األجور ،على أن يسري ذلك ابتدا ًء من  1كانون الثاني /يناير  ،2009وفقا ً للقرار  -LXI) 14
ويمثل احتياطي استحقاقات الموظفين المكاسب والخسائر االكتوارية الناشئة من التقييم االكتواري
-116
الستحقاقات الموظفين التي حددها اكتواري مهني فينهاية كل فترة مالية.
المالحظة  :4تحليل المخاطر
-117

تتعرض المنظمة ) (WMOللصكوك المالية التالية عند تاريخ اإلبالغ ،وال يمثل أي منها صكوكا ً مالية

مشتقة:
2015

الصكوك المالية
النقدية ومكافئات النقدية (بقيمة عادلة)
الودائع قصيرة األجل (بقيمة عادلة)
المساهمات المقررة المستحقة القبض (بالتكلفة المهلكة)
المساهمات الطوعية المستحقة القبض (بالتكلفة المهلكة)
المبالغ المستحقة القبض األخرى (بقيمة عادلة)
المجموع الفرعي لألصول المالية

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
73,661

95,874
-

14,056

9,196

15,321

14,446

478

280

103,516

119,796

حسابات الدفع (بقيمة عادلة من خالل الفائض أو العجز)
القروض واجبة الدفع (بالتكلفة المهلكة)
المجموع الفرعي للخصوم المالية

1,382

958

33,267

33,920

34,649

34,878

الصكوك المالية – صافي التعرض

68,867

84,918

EC-68/INF. 18.1(1), p. 48

المخاطرة االئتمانية

يجري التقليل إلى حد كبير من المخاطرة االئتمانية ومن مخاطرة السيولة المرتبطة بالنقدية ومكافئات
-118
النقدية بكفالة إيداع األصول النقدية لدى مؤسسات مالية رئيسية حاصلة على مرتبة استثمارية مالئمة من وكالة رئيسية
من وكاالت تقدير المراتب.
وتشمل المساهمات المستحقة القبض أساسا ً المبالغ المستحقة من الدول ذات السيادة .وترد في المالحظة
-119
 3.2تفاصيل المساهمات المستحقة القبض ،بما في ذلك المخصصات لالنخفاضات في إيرادات المساهمات ومبالغ

الحسابات المشكوك في تحصيلها .وال تحتفظ المنظمة ) (WMOبأي تأمين مقابل المساهمات المستحقة القبض .وأثناء عام
 %8من المبالغ المستحقة القبض (مقابل  %87في كانون األول /ديسمبر .)2014
ُ ،201دفعت بالكامل نسبة قدرها  2
 5
وكان  1 9.3مليون فرنك سويسري من المبالغ المستحقة القبض (االشتراكات المقررة) قد فات أوانه (مقابل  13.6مليون
 31كانون األول /ديسمبر  2015كان هناك اعتماد مخصص
فرنك سويسري في كانون األول/ديسمبر  .)2014وفي 
للتأخير في تحصيل االشتراكات المقررة قدره  5.2ماليين فرنك سويسري (مقابل  4.5مليون فرنك سويسري في 31
كانون األول /ديسمبر  )2014وكانت المنظمة ) (WMOقد أبرمت اتفاقات دفع مع األعضاء تعلقت بمتأخرات في
االشتراكات بلغت  1.3مليون فرنك سويسري (مقابل  1.5مليون فرنك سويسري في عام .)2014
-120

وتن َّفذ المشاريع الممولة بالمساهمات الطوعية عند استالم المساهمات ،مما يزيل أي مخاطرة سيولة.

 %95من الميزانية العادية ممولة باشتراكات مقررة ،منها نسبة قدرها

وأثناء عام  ،2015كانت نسبة قدرها
-121
 %كانت مقررة على  10أعضاء (كما كان الشأن في  .)2014وتواجه المنظمة مخاطرة سيولة إذا تأخر أولئك
 68
األعضاء في دفع اشتراكاتهم .ومن االشتراكات المقررة غير المدفوعة البالغة  19.3مليون فرنك سويسري في 31
 )201كانت نسبة قدرها
 31كانون األول /ديسمبر  4
كانون األول /ديسمبر ( 2015مقابل  13.6مليون فرنك سويسري في 
 %تمثل اشتراكات من عضو واحد (مقابل  %31في عام .)2014
 37
مخاطرة السيولة
 31كانون األول /ديسمبر
) (WMOمن نقدية ومكافئات نقدية في 

يكفي مجموع ما يوجد لدى المنظمة
-122
 73مليون فرنك سويسري (مقابل  95.9مليون فرنك سويسري في كانون األول /ديسمبر  )2014لتغطية
البالغ  .7
خصومها الجارية في ذلك التاريخ البالغة  47.6مليون فرنك سويسري (مقابل  47.1مليون فرنك سويسري في .)2014
) (WMOسيولة كافية لتسديد جميع الديون المستحقة .وينعكس

وعلى أساس مستمر ،من المتوقع أن تكون لدى المنظمة
استحقاق الخصوم النهائية في البيان األول  -بيان الوضع المالي.

2015

) (WMOالخاصة بالصندوق العام مقابل استالم االشتراكات

ويجري تنفيذ الميزانية العادية للمنظمة
-123
المقررة .وفي حالة نشوء نقص في االشتراكات يكون بإمكان المنظمة وقتئذ الحصول على تمويل من صندوق رأس
 31كانون األول /ديسمبر  2015كان لدى
 )3.15لحين استالم االشتراكات المقررة .وفي 
المال العامل (المالحظة 
 6.6مليون فرنك سويسري في 31
صندوق رأس المال العامل رصيد غير مستخدم قدره  6.6مليون فرنك سويسري ( 
كانون األول /ديسمبر  .)2014وأثناء كانون األول/ديسمبر  2015تم سحب مبلغ  0.831مليون فرنك سويسري من
صندوق رأس المال العامل وإعادته في  31كانون األول /ديسمبر  2015عند استالم االشتراكات المقررة.
يمول تنفيذ أنشطة برنامج التعاون الفني وبرامج الصناديق المعيارية بالمساهمات الطوعية وال يمكن أن
و َّ
-124
يبدأ إال بعد استالم المساهمة .وال تخصص الميزانيات إال لمستوى المساهمات المستلمة بعد حجز عشرة في المائة
لتغطية أية تقلبات قد تنشأ مقابل االلتزامات القانونية واالرتباطات التي يجري الدخول فيها.
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وهذه اإلجراءات كافية لضمان وجود نقدية كافية لتغطية الخصوم التعاقدية .وتستعرض لجنة االستثمار
-125
) (WMOتنبؤاً للتدفق النقدي كل ربع سنة .ويبين التدفق النقدي الرصيد الفعلي اآلني والرصيد المتوقع

التابعة للمنظمة
لبقية الفترة المالية.
مخاطرة السوق

مخاطرة الفائدة
في  18كانون األول/ديسمبر  2014أعلن البنك الوطني السويسري ) (SNBعن سعر فائدة سلبي بنسبة
-126
 %0.25اعتباراً من  22كانون الثاني/يناير  2015على أرصدة حسابات الودائع القابلة للتحويل السريع في البنك الوطني
السويسري.
وفي  31كانون األول/ديسمبر  2015تحمّل الصندوق العام فائدة سلبية بلغت  20Kفرنك سويسري تم
-127
احتسابها في الميزانية البالغة  67.3مليون فرنك سويسري.

مخاطرة العملة
تمول ميزانية المنظمة ) (WMOباالشتراكات المقررة بالفرنكات السويسرية ) ،(CHFوهي عملة التشغيل
َّ
-128
 31كانون األول /ديسمبر  2015اح ُتفظ بمبلغ  65.3مليون فرنك سويسري ) (%89من
واإلبالغ الخاصة بالمنظمة .وفي 
مجموع األرصدة النقدية البالغ  73.7مليون فرنك سويسري بالفرنكات السويسرية (المالحظة  .)3.1واح ُتفظ باألرصدة
المتبقية البالغة  8.4مليون فرنك سويسري بعمالت أخرى ( 10.7مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر
 .)2014وس ُتستخدم العمالت المحتفظ بها ألداء مدفوعات بتلك العمالت المعنية خالل ربع السنة القادم .وارتفعت قيمة
الفرنك السويسري فيما بعد ال سيما في مقابل العمالت األوروبية بنسبة  %5إلى  %10تقريباً .ويمكن تلخيص تأثير هذا
التغيير في قيمة الفرنك السويسري في الجدول التالي:
تأثير ارتفاع قيمة الفرنك السويسري على العمالت األخرى

(المبالغ باآلالف)
الرصيد بالعملة األجنبية في
 31كانون األول /ديسمبر:
العملة
دوالر أمريكي
كرونة نرويجية
ين ياباني
جنيه استرليني
يورو
عمالت أخرى
المجموع

المقابل بالفرنك
السويسري
للرصيد في 31
كانون األول/
ديسمبر 2015

تأثير االنخفاض في قيمة العملة
على الفرنك السويسري
بنسبة %5 -/+

بنسبة

%10 -/+

2014
7,818

2015
7,204

7,139

357

714

8,936

7,417

846

42

85

170,975

17,651

145

7

14

93

150

270

14

27

96

0

0

0

0

0

0

0

8,400

420

840

 (WMOمن فائضها المتراكم ،واحتياطيات استحقاقات الموظفين ،ورأس

ويتألف صافي أصول المنظمة )
-129
ً
مال صندوق رأس المال العامل ،ورأس مال صناديق المنح والجوائز .ويُدار الصندوق العام وفقا ألحكام المادة 9
(الصناديق) من الالئحة المالية للمنظمة ) .(WMOأما الفائض الناتج عن األنشطة الممولة بالمساهمات الطوعية فهو يُدار
وفقا ً لالتفاقات مع الجهات المانحة .و ُتدار احتياطات استحقاقات الموظفين وفقا ً لمقررات المجلس التنفيذي .ويُحتفظ
بصندوق رأس المال العامل للحفاظ على مستويات سيولة كافية وتغطية العجز التشغيلي في حال حدوث ذلك.
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المالحظة  :5اإليرادات
2014

2015

(بآالف) الفرنكات السويسرية
5.1
5.2

المساهمات المقررة

65,250

65,250

المساهمات الطوعية
المساهمات الطوعية التي تمت تسويتها
المساهمات الطوعية التي لم تتم تسويتها

8,481

10,009

9

895

)(1,288

)(679

7,202

10,225

مطروحا ً منها :مسترد المساهمات
مجموع المساهمات الطوعية

5.3

5.4

اإليرادات األخرى
الفروق في أسعار الصرف:
المكسب المتحقق(/الخسارة)
المكسب غير المتحقق(/الخسارة)
مجموع المكاسب/الخسائر
إيجار مرافق المكاتب
إيرادات تكاليف دعم البرامج
الفوائد
استرداد النفقات أو (اإليرادات) لألعوام
السابقة
المطبوعات
المساهمات المشتركة بين الصناديق
مجموع اإليرادات األخرى

38

41

297

140

3,058

2,979

المساهمات العينية (الخدمات)

1,870

1,677

)(463

)(502

)(546

1,014

)(1,008

512

1,928

1,704

256

359

25

68

1,522

155

ومن مجموع المساهمات الطوعية البالغة  8.5مليون فرنك سويسري في عام  ،2015يخضع ما بين  3.7مليون
-130
فرنك سويسري لقيود تتعلق بوجه عام باألموال المستلمة من أجل صناديق استئمانية محددة.
 ،201اع ُترف بالمساهمات العينية فيما يتعلق باألرض وقرض بدون فوائد قدمته السلطات
وأثناء سنة  5
-131
ُ
السويسرية (مؤسسة ) .)FIPOIوتصرف المساهمات العينية في نفس الوقت الذي يُعترف بها فيه كإيرادات.
وتتلقى المنظمة ) (WMOأيضا ً خدمات عينية من الدول األعضاء ال يُعترف بها في هذه الحسابات نظراً
-132
ألن المنظمة لم تكن لها رقابة على الخدمات العينية ولم تستطع قياس القيمة العادلة لهذه الخدمات .وتتصل الخدمات
العينية المقدمة من الدول األعضاء بالدعم المقدم من أجل اجتماعات المنظمة ) (WMOالمعقودة في بلدان تلك الدول.
وتوجد للمنظمة ) (WMOمكاتب في سبعة بلدان .وتوفر ست من الحكومات المضيفة خدمات نوعية شتى فيما
-133
يتعلق بهذه المكاتب من بينها توفير أماكن المكاتب ،واألثاثات والمعدات ،والمركبات ،وخدمات دعم الموظفين ،وخدمات
الدعم األخرى .وبالنظر إلى أن القيم العادلة لهذه الخدمات العينية ال يمكن قياسها بدقة فإنها ال يُعترف بها في هذه الحسابات.

EC-68/INF. 18.1(1), p. 51

المالحظة  :6النفقات
2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
6.1

المرتبات واستحقاقات الموظفين:
تكاليف الموظفين
تكاليف الخدمات االستشارية
استحقاقات الموظفين
مجموع المرتبات واستحقاقات الموظفين
اللوازم والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى:
شراء األثاثات والمعدات (غير المرسملة)
صيانة وأمن المبنى
برمجيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات (غير المرسملة)
القرطاسية واللوازم
التكاليف الجارية األخرى
المرافق
مجموع اللوازم والمستهلكات والتكاليف الجارية األخرى
النفقات العينية
قيمة إيجار األرض والفائدة على القرض المقدم من مؤسسة FIPOI
تكاليف التمويل
الزيادة(/النقصان) في االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساهمات
خصم المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل والقروض
عمليات الشطب
الرسوم المصرفية
مجموع التكاليف المالية

6.5

نفقات أخرى
اإلعالم
التأمينات
*
أجر مراجع الحسابات
الضيافة
تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم
نفقات أخرى
مجموع النفقات األخرى

6.2

6.3
6.4

*

يشمل أجر مراجع الحسابات أتعاب مراجعة الحسابات لعام

.2014

51,286
3,853

48,444
4,295

4,175

3,862

59,314

56,601

1,422
2,048
3,299
337
442

3,457
2,150
1,892
376
349

305

295

7,853

8,519

1,870

1,677

843
825
355
206

)(583
753
141
101

2,229

412

82
203

57
187

38
162
10

201
70
63

624

1,699

1,119

2,277
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المالحظة  :7بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية
تحدث فروق في األساس عندما ُتعد الميزانية المعتمدة على أساس يختلف عن األساس المحاسبي .و ُتعد
-134
ميزانية المنظمة ) (WMOباستخدام أساس مختلف عن األساس الذي تعد به حساباتها .فبيان الوضع المالي ،وبيان األداء
المالي ،وبيان التغييرات في صافي األصول ،وبيان التدفقات النقدية ُتعد على أساس استحقاق كامل وفقا ً للمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام باستخدام تصنيف يستند إلى طبيعة المصروفات الواردة في بيان األداء المالي ،في حين أن بيان المقارنة
بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس) يُعد على أساس محاسبي قائم على االلتزامات.
وينص المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  24على التسوية بين المبالغ الفعلية المعروضة على أساس
-135
قابل للمقارنة مع الميزانية ،حيثما ُتعد البيانات المالية والميزانية على أساس قابل للمقارنة ،والمبالغ الفعلية المعروضة
في البيانات المالية ،وذلك مع تحديد أي توقيت لألساس وأي فروق بين الكيانات على نحو مستقل .وقد تكون هناك أيضا ً
فروق في األشكال ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض البيانات المالية والميزانية.
وتحدث فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة اإلبالغ المنعكسة في البيانات المالية.
-136
وال توجد فروق توقيت بالنسبة للمنظمة ) (WMOألغراض المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية.
وتحدث فروق الكيانات عندما ُتغفل الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءاً من الكيان الذي ُتعد البيانات
-137
ً
المالية من أجله .وفي إطار فروق الكيانات ،تشكل العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية جزءا من أنشطة المنظمة
) (WMOويُبلغ عنها في البيانات المالية مع أنها ُتستبعد من عملية وضع الميزانية.

أما فروق العرض فهي ترجع إلى الفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض بيان األداء
-138
 )8.2والبيان الخامس  -بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية.
المالي حسب القطاع (المالحظة 
وال تنطبق ميزانية المنظمة  (WMOالواردة في البيان الخامس إال على الميزانية العادية /الصندوق العام
-139
 8.2المتعلقة باإلبالغ القطاعي .ويرد أدناه عرض للتسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل
كما هو مبيّن في المالحظة 
للمقارنة الواردة في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس) والمبالغ الفعلية
 31كانون األول /ديسمبر :2015
المعروضة في بيان األداء المالي حسب القطاع (المالحظة  )8.2للفترة المنتهية في 
2015

مالحظة
المبلغ الفعلي على أساس قابل للمقارنة (البيان الخامس)
زائداً:
فرق األساس  -االلتزامات المتعلقة بالسنوات السابقة
االستهالك
عمليات الشطب
النفقات العينية
استحقاقات الموظفين :الفائدة وتكلفة الخدمات الجارية
الخسارة عند خصم الخصوم الطويلة األجل
فروق سعر الصرف والرسوم المصرفية
االعتماد المخصص لعمليات الشطب
التسويات األخرى
مطروحا ً منه:
فرق األساس  -االلتزامات المتعلقة بالسلع والخدمات غير
المستلمة في عام  5
201
سداد القرض
 8.2بشأن
المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي حسب القطاع (المالحظة 
الصندوق العام)

8.2
6.4
6.3

3.4

3.11

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
77,471

68,378

655
4,877
69
1,870
1,429
827
92
1,073
467

999
5,122
16
1,677
1,144
822
80
)(583
)(530

6,077

1,403

1,477

1,477

81,276

74,245
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و االلتزامات غير المسددة بما في ذلك أوامر الشراء المفتوحة وصافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-140
ُ
واالستثمار والتمويل تعرض كفروق أساس .أما اإليرادات والمصروفات ذات الصلة غير المتعلقة بالصناديق والتي
ال تشكل جزءاً من بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية فهي تنعكس كفروق عرض.
وقد عُرضت المبالغ المدرجة في الميزانية على أساس تصنيف وظيفي وفقا ً لميزانية فترة السنتين 2015-
-141
 2014التي تعرض توزيعا ً للميزانية حسب السنة ألغراض المقارنة المذكورة أعاله.
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المالحظة  :8اإلبالغ القطاعي
المالحظة  :8.1بيان الوضع المالي حسب القطاع
 31كانون األول/ديسمبر
في 

 5
201

(بآالف الفرنكات السويسرية)

الصندوق
العام
األصول
األصولالمتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
الممتلكات المستحقة القبض
المخزونات
المبالغ األخرى المستحقة القبض
الحصة في المشاريع المشتركة
مجموع األصول المتداولة
األصول غير المتداولة
المساهمات المستحقة القبض
الممتلكات والمنشآت والمعدات
األصول غير الملموسة
مجموع األصول غير المتداولة
مجموع األصول
الخصوم
الخصوم المتداولة
المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
مستحقات الموظفين
المساهمات المستلمة مقدما ً
اإليرادات المؤجلة
القروض
المساهمات المستحقة الرد إلى الجهات المانحة
االعتمادات
األموال المحتفظ بها استئمانياً
المساهمة في المشاريع المشتركة
مجموع الخصوم المتداولة

الصناديق
المعيارية

برنامج التعاون
الفني

مجموع
2014

2015

32,856
13,778
91
3,832
-

20,253
8,845
2,571
-

20,552
3,245
6,646
1,874

73,661
25,868
91
12,867
1,874

95,874
22,777
70
10,098
1,353

50,557

31,669

32,135

114,361

130,172

332
91,755
64

-

3,177
-

3,509
91,755
64

92,151

-

3,177

95,328

142,708

31,669

35,312

209,689

865
96,566
26
97,457
227,629

2,451
4,638
10,397
54
1,442
230
14,282
-

1,009
3,652
55

235
9,378
9

-

-

-

46

3,695
4,638
10,397
13,084
1,442
64
230
14,282
46

16,611
20

33,494

4,716

9,668

47,878

47,084

الخصوم غير المتداولة
مستحقات الموظفين
اإليرادات المؤجلة
القروض
مجموع الخصوم غير المتداولة

62,790

-

3,177
-

62,790
3,177
31,825

58,362
32,443

94,615

-

3,177

97,792

90,805

صافي الخصوم

128,109

4,716

12,845

145,670

137,889

صافي األصول

14,599

26,953

22,467

64,019

89,740

صافي األصول /حصة الملكية
صندوق رأس المال
الفائض المتراكم
احتياطيات استحقاقات الموظفين
مجموع صافي األصول /حصة الملكية

6,595
)(807
8,811

26,953
-

427
22,040
-

7,022
48,186
8,811

7,032
70,095
12,613

14,599

26,953

22,467

64,019

89,740

31,825

3,450
3,598
10,895
10,738
1,477
295

-
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المالحظة  :8.2بيان األداء المالي حسب القطاع
 31كانون
للسنة المنتهية في 

األول/ديسمبر  5
201

(بآالف الفرنكات السويسرية)
المعامالت
المشتركة

برنامج
التعاون
الفني

الصندوق
العام

الصناديق
المعيارية

مجموع
بين الصناديق

2015

2014

اإليرادات
المساهمات المقررة
المساهمات الطوعية  -المستلمة
المساهمات الطوعية  -غير
المستلمة
االعتماد المخصص للمساهمات
المستحقة الرد

65,250

65,250

65,250

-

-

8,481

10,010

50

4,282

4,149

-

895

-

-

9

-

9

-

)(1,268

)(20

-

)(1,288

)(680

مجموع المساهمات الطوعية

50

3,014

4,138

-

7,202

10,225

المساهمة في المشاريع المشتركة
اإليرادات األخرى
المساهمات العينية

4,799
1,870

100
-

2,260
)(1,698
-

)(143
-

2,260
3,058
1,870

1,994
2,979
1,677

مجموع اإليرادات

71,969

3,114

4,700

)(143

79,640

82,125

النفقات
المرتبات استحقاقات الموظفين
السفر
االجتماعات
اللوازم والمستهلكات والتكاليف
الجارية األخرى
االستهالك واإلهالك
النفقات األخرى
تكاليف التمويل
المساهمة في المشاريع المشتركة

53,848

2,410

3,056

-

59,314

56,601

7,264
3,699

1,568
4,067

1,523
2,895

)(143

10,355
10,518

9,438
9,267

6,521

1,000

332

-

7,853

8,519

4,877
103
1,926
-

703
257
-

313
46
2,015

-

4,877
1,119
2,229
2,015

5,122
2,277
412
1,986

1,870

-

-

-

1,870

1,677

1,168

260

221

-

1,649

1,547

-

-

)(250

-

)(250

104

مجموع المصروفات

81,276

10,265

10,151

)(143

101,549

96,950

الفائض (العجز) للفترة

)(9,307

)(7,151

)(5,451

-

)(21,909

)(14,825

النفقات العينية (الخدمات)
المنح الدراسية
التحرك في حصة صافي
األصول /حصة الملكية في
المشاريع المشتركة

و تؤدي بعض األنشطة الداخلية إلى معامالت محاسبية تتسبب في وجود أرصدة لإليرادات والمصروفات
-142
المشتركة بين القطاعات في البيانات المالية.
ويُعترف بالمساهمات المقدمة للعمليات ولألنشطة األخرى كإيرادات أو إيرادات مؤجلة ،عند تأكيد هذه
-143
المساهمات خطياً .ويجري تحمّل المصروفات تدريجيا ً بمرور الوقت وفقا ً الحتياجات المشاريع والمستفيدين.
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و تمثل أرصدة الصناديق المتراكمة في إطار صناديق فئة البرامج وفي إطار العمليات الثنائية والصناديق
-144
االستئمانية الحصة غير المنفقة من المساهمات والتي يجري ترحيلها كي ُتستخدم في تغطية االحتياجات التشغيلية
للبرامج في المستقبل.
المالحظة  :9الخصوم القانونية أو االحتمالية
 31كانون األول /ديسمبر  2015كانت هناك بضع دعاوى قضائية ضد المنظمة تق َّدر تكاليفها القضائية
في 
-145
بمبلغ  250,000فرنك سويسري ،بما في ذلك تكاليف المحكمة البالغة  20,000فرنك سويسري .وهذا المبلغ مبيّن مع
تكاليف المحكمة في البيانات المالية .وثمة دعاوى قضائية جارية تترتب عليها التزامات محتملة لم يكن من الممكن
تحديد أو تقدير حجمها.
المالحظة  :10الخسائر ،واإلكراميات ،وعمليات الشطب
 (WMOعلى أن "لألمين العام أن يدفع بموافقة رئيس

تنص المادة  4-13من الالئحة المالية للمنظمة )
-146
المنظمة اإلكراميات التي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضي دفعها بشرط أن يقدم إلى المجلس التنفيذي بيانا ً بهذه
اإلكراميات مع البيانات المالية ،حسبما يرد تفصيلها في المادة  ."1-14وأثناء عام  2015لم تكن هناك أي إكراميات
ُدفعت.
وتنص المادة  5-13من الالئحة المالية للمنظمة ) (WMOعلى أن "لألمين العام أن يرخص ،بعد التقصي
-147
الكامل ،بشطب قيمة الخسائر في النقدية والمخزونات واألصول األخرى ،عدا االشتراكات غير المسددة ،بشرط أن يقدم
شطبت إلى مراجع الحسابات الخارجي مع البيانات المالية" .وأثناء عام ُ ،2015
بيانا ً بجميع المبالغ التي ُ
شطبت أصول
تبلغ  355,000فرنك سويسري ،منها مبلغ  258,000فرنك سويسري ) (%72تمثل تعهدات غير قابلة للتحصيل ،ومبلغ
 65,000فرنك سويسري كمطالبات غير مسددة لبدالت سفر تم دفعها دون إنجاز السفر ،ومبلغ  20,000فرنك سويسري
كسُلف طويلة مقدمة إلى المؤسسات لتنظيم تظاهرات خاصة بالمنظمة ) (WMOورصيد آخر قدره  12,000فرنك
سويسري.
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المالحظة  :11االرتباطات
المالحظة  :11.1عقود اإليجار التشغيلية (المستأجر المنظمة ))(WMO
2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
أقل من سنة واحدة
 5-1سنوات
أكثر من  5سنوات
المجموع

244

229

191

272

-

-

435

501

المصروفات المعترف بها

267

229

طابعتين قويتي االحتمال .وقد بدأت

وتغطي عقود اإليجار  28من آالت النسخ التصويري قوية االحتمال و
-148
عقود إيجار آالت النسخ التصويري في عام  2006وجُددت مرتين منذ ذلك الحين .وبدأت عقود اإليجار الحالية في
نيسان /أبريل  2013لمدة ثالثة أعوام مع إمكانية التجديد لمدة عامين آخرين .وبدأت عقود إيجار الطابعات في نيسان/
أبريل  2013وتمت مراجعتها في آب/أغسطس  .2014وقد ُدفعت مبالغ قيمتها  262,000فرنك سويسري في عام ،2015
 83آلالت النسخ التصويري.
 179فرنك سويسري لرسوم االستئجار و ,000
منها  ,000
(المؤجر المنظمة )WMO
المالحظة  :11.2عقود اإليجار التشغيلية
ِّ
2015

2014

(بآالف) الفرنكات السويسرية
أقل من سنة واحدة

1,577

1,062

 5 - 1سنوات

485

233

أكثر من  5سنوات

-

-

المجموع

2,062

1,295

اإليرادات المعترف بها

1,521

1,268

) (WMOتؤجر حيزاً مكتبيا ً لمستأجرين اعترفت

 ،201كانت المنظمة
 31كانون األول /ديسمبر  5
وفي 
-149
بإيرادات بشأنه بلغت  1,521,000فرنك سويسري في عام ( 2015مقابل  1,268,000فرنك سويسري) .وارتفعت إيرادات
ً
مقارنة باإليجار الجزئي في عام  .2014وتتفاوت الفترات وفقا ً
اإليجار في  2015ألن أماكن المكاتب أُجرت لسنة كاملة،
لشروط العقد .وتجري تسوية اإليجار السنوي فيما يتعلق بببعض العقود على أساس الرقم القياسي السويسري لتكلفة
المعيشة.
المالحظة  :11.3االرتباطات األخرى
 31كانون األول /ديسمبر  ،2015كانت للمنظمة ) (WMOارتباطات لحيازة سلع وخدمات متعاقد عليها
في 
-150
ولكن لم يتم توريدها تبلغ قيمتها  1 7.3مليون فرنك سويسري (مقارنة بمبلغ  10.9مليون فرنك سويسري في .)2014
ووفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  1بشأن المحاسبة على أساس االستحقاق واستناداً إلى مبدأ
-151
التوريد ،ال يُعترف في البيانات المالية باالرتباطات المتعلقة بمصروفات مستقبلية .وتسوى هذه االرتباطات من الحصة
غير المنفقة من المساهمات بعد استالم السلع أو الخدمات ذات الصلة.
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المالحظة  :12إفصاح الطرف ذي الصلة واإلدارة العليا األخرى
 :12.1موظفو اإلدارة الرئيسيون
المالحظة 

عدد
الوظائف

التعويض
وتسوية المقر

االستحقاقات

846,934

128,229

خطط
المعاشات
التقاعدية
والخطط
الصحية

مجموع األجر

السلف غير
المسددة
واالستحقاقات
في
2015.12.31

السلف غير
المسددة
في
2015.12.31

بالفرنكات السويسرية
موظفو اإلدارة
الرئيسيون،

3

174,994

1,150,157

27,287

9,333

2015

موظفو اإلدارة
الرئيسيون،

3

841,616

106,989

168,701

1,117,306

24,026

-

2014

موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األمين العام ،ونائب األمين العام ،واألمين العام المساعد ،ألن لهم سلطة،
-152
ً
 37مديرا للمرافق
) (WMOوتوجيهها ومراقبتها .ويتألف المجلس التنفيذي من 

وعليهم مسؤولية ،تخطيط أنشطة المنظمة
الوطنية لألرصاد الجوية أو األ رصاد الجوية الهيدرولوجية ،يعملون بصفتهم الشخصية كممثلين للمنظمة )(WMO
وليسوا كممثلين ألعضاء بعينهم في المجلس.
ويشمل األجر اإلجمالي الذي يُدفع لموظفي اإلدارة الرئيسيين :صافي المرتبات ،وتسوية مقر العمل،
-153
واالستحقاقات من قبيل بدل التمثيل وغيره من البدالت ،ومنحة االنتداب وغيرها من المنح ،وإعانة اإليجار ،وتكاليف
شحن األمتعة الشخصية ،ومساهمات رب العمل في المعاش التقاعدي والتأمين الصحي الجاري.
ويحق أيضا ً لموظفي اإلدارة الرئيسيين الحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة بنفس المستوى مثل
-154
الموظفين اآلخرين .وال يمكن تحديد هذه االستحقاقات تحديدا كميا ً موثوقاً.
و موظفو اإلدارة الرئيسيون هم مشتركون عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي
-155
األمم المتحدة ).(UNJSPF
المالحظة  :13األحداث التي تقع بعد تاريخ اإلبالغ
 31كانون األول /ديسمبر  .2015وفي تاريخ توقيع هذه
 (WMOهو 

تاريخ اإلبالغ الخاص بالمنظمة )
-156
الحسابات لم تكن هناك أحداث هامة ،مواتية أو غير مواتية ،وقعت في الفترة الفاصلة بين تاريخ بيان الوضع المالي
وتاريخ الترخيص بإصدار البيانات المالية كان من شأنها أن تؤثر على هذه البيانات.
الترخيص باإلصدار
تحظى البيانات المالية بتصديق رسمي من قبل األمين العام ومدير إدارة الموارد للمنظمة ) ،(WMOوفقا ً
-157
ألحكام الالئحة المالية للمنظمة ) (WMOوموادها.
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المرفق
______________________________________________________________________________________

العنوان

االسم

______________________________________________________________________________________
7 bis, avenue de la Paix

WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

المستشار القانوني
(WMO) للمنظمة

المستشار القانوني

Mercer

االكتواريون

المكتب الفيدرالي
السويسري للمراجعة

المراجع

1211 Geneva 2
Switzerland

7 bis, avenue de la Paix
1211 Geneva 2
Switzerland
avenue Reverdil 8-10
1260 Nyon
Switzerland
Monbijoustrasse 45
CH-3003 Bern
Switzerland

_________________

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/Doc. 18.4(2

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

5.IV.2016
2016

المستشارون العاملون في المنظمة ) (WMOفي عام 2015
تعنى هذه الوثيقة بالمستشارين العاملين في عام  ،2015مجمعين حسب الجنسية (الجدول األول) ،وحسب التكاليف
(الجدول الثاني).
استعانت المنظمة ) (WMOفي عام  2015بعدد  156مستشاراً لالضطالع بـ  172مهمة بتكلفة إجمالية قدرها
فرنكا ً سويسريا ً ،مقارنة بعدد  133مستشاراً لالضطالع بـ  146مهمة بتكلفة إجمالية قدرها  3 209 137فرنكا ً سويسريا ً
في عام .2014

3 610 419

وتمثل هذه األرقام زيادة( :أ) في عدد المستشارين بنسبة  17.29في المائة؛ (ب) في عدد المهمات بنسبة  17.80في
المائة؛ (ج) في التكلفة بنسبة  12.50في المائة.
وتم تمويل تكاليف المستشارين على مدى السنوات األربع األخيرة من الميزانية العادية والمساهمات الطوعية والصندوق
االستئماني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ ) ،(IPCCعلى النحو التالي:
2012

الميزانية العادية
المساهمات الطوعية
الصندوق االستئماني للهيئة )(IPCC
المبلغ اإلجمالي

2013

2015

2014

1 914 100

1 569 415

971 550

934 244

2 452 800

2 382 300

2 130 403

2 523 203

29 500

44 287

107 184

152 972

4 396 400

3 996 002

3 209 137

3 610 419

4,500,000
4,000,000
3,500,000
Regular Budget

3,000,000

Voluntary
Contributions
IPCC Trust Fund

2,500,000
2,000,000

Total

1,500,000
1,000,000
500,000
0
2015

2014

2013

2012
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1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Name

Nationality

OUTEMZABET, Mr Sadek

Algeria

VALLADARES, Mr Javier

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

32.5

days

20,282

To develop a mobile telephone weather
application for Tanzanian Meteorological
Agency

Geneva

Argentina

20

days

5,790

To provide technical assistance to Project
MoMet and Premia

Mexico

ALAGICH, Mr Mathew

Australia

10

days

12,000

To conduct coaching, training and peer-to-peer
sessions with LCP staff across the board and
also in organizational units

Geneva

BELL, Mr Ian

Australia

10

days

2,616

To act as facilitator in the joint task team on
the BIP and competency standards for
hydrologists

Geneva

McBEAN, Mr Laurence

Australia

15

days

5,940

To draft a new Chapter on "Procurement" for
part III of the CIMO Guide

Yaraville

O'LOUGHLIN, Mr Kevin

Australia

20

days

14,430

To update WMO Guidance on the role,
operation and management of NMSs

Victoria

RYAN, Mr Christopher

Australia

2

months

19,440

FAKHRUDDIN, Mr S.H.M.

Bangladesh

days

83,970

To prepare a background paper on
standardization collection and maintenance of
weather, water, climate and air-borne hazard
and disaster data
To develop ongoing implementation of the
Coastal Innovation Project in Bangladesh

180

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva and
at home

Pathumthani
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1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

FALISE, Mr Frédéric

Belgium

1

months

10,000

To compile a companion document: AMDAR
Benefits to the Air Transport Industry

Genthod

PEETERS, Ms Jill

Belgium

2

days

1,000

To assist C/CPA to develop the agenda for the
2015 WMO-IPCC workshop for 20 Asian
weather presenters

Tokyo

AFOUDA, Mr Abel

Benin

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

ALVES CHAVES, Mr Irley

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

AMARAL MONTEIRO,
Mr Leonardo

Brazil

9

months

29,221

To develop special climate and meteorological
products related to agricultural (INMET)

Brasilia

BOTELHO LEITE NETO,
Mr Aderbal

Brazil

6

months

15,824

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

CUNHA CONDE, Fabio

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

DE ALMEIDA, Mr Moises
Batista

Brazil

9

months

27,717

To consolidate modeling and numerical weather
prediction in INMET

Brasilia

DE LIMA OLIVEIRA,
Mr Alexandre

Brazil

6

months

13,103

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

FERREIRA LEITE, Mr Victor

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARQUES FERNANDES,
Mr Gustavo

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARTINS DE SOUZA,
Mr Thiago

Brazil

9

months

24,196

To support the enhancement of weather
forecasting INMET products

Brasilia

MONTEIRO PEIXOTO DE
SOUZA, Ms Ingrid

Brazil

9

months

23,186

To work in the Project on consolidation of
modeling and numerical weather prediction in
INMET

Brasilia

PARISE VIEIRA DA SILVA,
Mr Leone

Brazil

9

months

29,221

To provide technical assistance to INMET
(Project SISDAGRO)

Brasilia

RICKES, Ms Claudia

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

RIGONI, Mr Ronaldo

Brazil

9

months

29,221

To develop modelling and IT tasks to meet user
demands in real-time (INMET)

Brasilia

ULGUIM PEDRA, Mr George

Brazil

8

months

29,221

To support development and improvement of
INMET forecast products

Brasilia

VAQUERO, Mr Ulisses

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

BELEM-NABA, Mr Ambroise

Burkina Faso

11

months

3,383

To modernize and rearrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KANZIEMO, Ms Leontine

Burkina Faso

6

months

50,925

KI, Mr Cyriaques

Burkina Faso

11

months

3,383

To draft and deliver a project life cycle
document/process document, tailored to the
requirements of WMO and covering the entire
project cycle
To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KONTONGOMDE, Mr Hama

Burkina Faso

9

months

49,535

To implement data rescue activities in West
Africa

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Ouagadougou

Geneva

Ouagadougou

West Africa
countries

EC-68/INF. 18.4(2), p. 6
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

WAONGO, Mr Soumalia

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
Ouagadougou
climatological paper records of DGM of Burkina
Faso

ZONGA, Mr Ali

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
climatological paper records of the DGM of
Burkina Faso

ISSA, Mr I.

Cameroon

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

PEMABOU WAH, Mr Samuel
Guy

Cameroon

1.5

months

9,900

To prepare documents related to the
establishment of the Regional Climate Center

Yaoundé

BELAND, Mr Michel

Canada

35

days

17,793

To assist C/DPFS in the development of a
roadmap and elaboration of a white paper

Geneva

CHEN, Mr Peter

Canada

30

days

12,879

To assist in the organization of the Year Polar
Prediction Summit

Dorval

GOOS, Mr Timothy Otto

Canada

3

months

28,950

To assist C/MMO in the preparation of
Congress, IOC Assembly, JCOMM Managing
meeting.

Geneva

HEBABI, Ms Lise

Canada

8

days

3,895

To prepare a retreat of WDS Department

Geneva

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Ouagadougou
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

JONES, Mr Richard E.

Canada

9

days

3,091

To develop training materials on severe
weather forecasting using products made
available through SWFDDP

JONES, Mr Richard E.

Canada

10

days

3,564

SERVRANCKX, Mr René

Canada

20

days

7,200

To provide assistance in the implementation of
practical verification activities at participating
forecasting centers in the SWFDP Eastern
Africa
To review the status of the Technical Note 170

SERVRANCKX, Mr René

Canada

15

days

5,195

To liaise with the member of the task team on
the revision of the TN 170

WALLACE, Mr Alton

Canada

24

days

9,650

To undertake the Retrospective and Review
project of the DBCP

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

10

days

3,463

To verify guidance/forecasts/warnings for
SWFDP regional subproject in the Southeast
Asia

YUZYK, Mr Ted Ronald

Canada

90

days

38,480

To provide services related to Quality
Management Framework - Hydrology

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

Apia

Addis
Ababa
Quebec

Quebec

Cape Town,
Palm Spring,
San Diego &
Geneva
Quebec

Ottawa
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

MIAN, Mr Kodjenini
Augustin

Côte d'Ivoire

RATTENBORG, Mr Mikael

Denmark

TAWFIK, Mr Mohamed
Mahmoud

17

Amount
in CHF

Task

Location

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Côte
d'Ivoire

Abidjan

3.5

months

32,460

To provide technical support to Space
Programme activities

Geneva

Egypt

11.5

months

146,487

To work in the Phase II of the IGAD-HYCOS
Project in Nairobi

Nairobi

TEMEGNU, Mr Biruk Kebede

Ethiopia

11.5

months

77,683

To continue providing technical assistance to
the Phase II of the IGAD HYCOS Project

Nairobi

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

15

days

5,125

To review the Technical Note 170

Moissac

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

5

days

1,782

To liaise with the members of the Task teams
on the revision of the TN 170 for clarification

Moissac

BRASSEUR, Mr Olivier

France

30

days

16,500

To provide guidance to the management of
WMO to ensure that rules, policies, procedures
and practices reinforce and promote the ethical
standards

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva and
at home
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

76

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

DEGRACE, Mr Jean Noel

Amount
in CHF

Task

Location

days

47,384

To ensure appropriate and successful
installation of the hydrological equipment in 9
countries

Paris,
Nairobi, Juba
& Mogadishu

1.5

months

19,813

To provide technical assistance to Burundi,
Djibouti and Uganda to support them in the
strengthening of the NMHSs

Burundi,
Djibouti and
Uganda

France

21

months

28,139

(Retainer SSA) To provide effective
implementation support to the project "Climate
services for vulnerability reduction in Haiti"

At home and
Port of Prince

GORDY, Mr Michael

France

127

days

61,763

To develop fundraising and communications
strategies for the GFCS

Geneva

KAYONGA, Mr Yves-René

France

2

days

800

To provide a training to CPA staff on how to use
a video camera

Geneva

MARTELLET, Mr Joël

France

15

days

5,346

To assess data processing and forecasting
functions in the Meteorological Service of
Myanmar

Nay Pyi Taw

RAMOS, Ms Yvette

France

30

days

9,445

To participate to the AMCOMET regional
workshop and contribute to the facilitation and
report

Nairobi &
Benin

ROLLAND, Mr. Jean

France

5

days

2,333

To review the JCOMMOPS budget for 2014

Plabennec

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,492

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office in Africa and
WMO Office for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,536

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office for Africa and
the WMO Offices for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,554

To assist in the evaluation panel during visit to
the countries where the analysis of relocation
was done

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

2

months

18,000

To develop and implement two modifications in
the OSCAR/Space application

Burundi,
Ethiopia,
Kenya,
Nigeria &
Tunisia
Geneva and
at home

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

4

months

34,992

To implement requirements of country profile
database in coordination with CPDB Steering
Committee

Berlin

FROMMING, Detlev

Germany

27

days

13,500

To conduct a holistic review of the structures of
the Organization

Geneva

KRAMP, Mr Martin

Germany

5

months

47,273

To work in the Ship Observations Team,
created jointly by WMO and the IOC Technical
Commission for Oceanographic and Marine
Meteorology

Plougonvelin

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

POKPERLAAR, Mr Soami

Ghana

17

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Ghana

Accra

KHAN, Mr Ahsanullah

India

10

months

73,458

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

KHAN, Mr Ahsanullah

India

8

months

46,746

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

RAI, Mr Shashank

India

5

months

83,235

Develop of Phase 2: Risk Assessment and
Applicable Controls Matrix

Geneva and
at home

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

51

days

33,660

Geneva

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

2

months

27,246

To prepare and organize Madrid +10 (PWS) and
support the organization of the International
Conference on Multi-hazard Early Warning
Systems (DRR)
To prepare a publication on how weather and
climate data, information products and services
contribute to analysis of climate risks

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

6

months

66,942

To provide administrative and scientific support
for the DRR Programme

Geneva

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva

EC-68/INF. 18.4(2), p. 12
1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

MURPHY, Mr Declan

Ireland

4

days

1,980

To conduct bilateral meeting with WMO
Directors on new budget structure

Geneva

MURPHY, Mr Declan

Ireland

3

months

30,789

To define a logical framework and a structure
to group WMO's Scientific & Technical
Programmes

Geneva and
Dublin

BARISANO, Mr Emilio

Italy

40

days

19,800

Port au
Prince

BIZZARRI, Mr Bizzarro

Italy

4.5

months

40,000

To provide technical assistance to develop the
operational forecasting capacity for weather,
climate and hydrology services and their
dissemination channels
To provide support to WMO Space Programme

QUINTI, Mr Gabriele

Italy

40

days

15,392

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

STAGI, Mr Luigi

Italy

17

days

5,630

To propose laboratory tests on the simple
farmer rain gauges delivered from WMO to
University of Genoa

Genova

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

14

days

5,575

To review and evaluate national reports on
Roving Seminars 2008-2011 provided by
NMHSs

Pontaviesse

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Roma

EC-68/INF. 18.4(2), p. 13
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

3

TROCCOLI, Mr Alberto

Italy

HYODO, Mr Makoto

Japan

RABADI, Mr Jaser

Jordan

ALI, Mr. Abdulrazaq

Amount
in CHF

Task

Location

months

37,000

To evaluate the METAGRI OPERATIONAL
project

Florence

45

days

24,750

To draft an Energy Exemplar for the GFCS

Geneva and
at home

40

days

15,000

To provide first draft of the APFM publication
"Environmental aspects of Integrated Flood
Management"

Hyogo

5

months

51,628

To provide local support and liaison with
national authority in Jordan and Lebanon

Amman and
Lebanon

Kenya

1

months

22,992

To provide technical assistance to the IGADHYCOS Project

Somalia and
South
Soudan

ANG'U, Mr Cohen

Kenya

18

days

4,140

To assist WMO with developing a database for
climate and weather service project, especially
in agricultural meteorology in the Region.

Nairobi

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

16

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

2

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

16

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

NJOROGE, Mr Stephen

Amount
in CHF

Task

Location

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

2

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

Kenya

3

months

31,169

Geneva

NJOROGE, Mr Stephen

Kenya

3

months

21,600

OTIENO, Mr Washington

Kenya

11

months

77,683

To draft the report on the outcomes of the
Specialized Technical Committee in
collaboration with AMCOW and AMCEN
Secretariats
To prepare meetings for the 16th Regional
Technical Conference, 16th Regional
Association and 3rd Ministerial Conference on
Meteorology
To provide assistance in the development of
Project IGAD-HYCOS' portal and regional
database

BATHILY, Ms Habibatou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records

Bamako

DIAKITE, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva and
Cabo Verde

Nairobi
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Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

DIALLO, Mr Mamadou
Adama

Mali

30

days

9,623

To develop an action plan to establish a
framework for the implementation of climate
services at national level.

Bamako

DIARRA, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records in
Mali

Bamako

KEITA, Mr Makandian

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arranging climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

COULIBALY, Mr Hamidou

Mauritania

17

days

6,120

To undertake the evaluation of METAGRI-OPS
impacts on smallholder farmers in Mauritinia

Mauritania

AGUILAR AMILPA,
Mr Enrique

Mexico

60

days

14,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ALDAMA, Mr Alvaro

Mexico

90

days

24,832

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

APARICIO MIJARES,
Mr Francisco Javier

Mexico

90

days

22,747

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

AYALA-VERGARA,
Ms Naschielli

Mexico

3

months

7,584

To provide technical assistance to the WMO
Project Office in Mexico

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

CALOCA, Mr Leonardo

Mexico

70

days

18,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

CERVANTES-ORTIZ,
Mr Carlos

Mexico

80

days

22,116

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

COLLADO, Mr Jaime

Mexico

12

days

2,970

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

DE LUNA CRUZ,
Mr Faustino

Mexico

30

days

7,776

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Chiapas

IBAÑEZ, Mr Oscar

Mexico

70

days

22,844

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

JUAREZ AZPEITIA, Ms Maria
de Lourdes

Mexico

88

days

12,765

Assistance to the WMO Project Office in Mexico

Mexico

MAGAÑA-RUEDA, Mr Victor

Mexico

15

days

3,713

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

MORALES-ESCALANTE,
Mr Raúl

Mexico

70

days

17,749

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

PORRAS, Mr Eduardo

Mexico

40

days

14,823

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TRUEBA-LOPEZ,
Mr Venancio

Mexico

25

days

6,031

To provide technical assistance to the Project
MoMet and Premia

Mexico

VILLALPANDO-IBARRA,
Mr Francisco

Mexico

40

days

17,370

To develop a 10 years Strategic Plan for the
Meteorological Services of the Ministry of
Environment and Water Resources

Port of Spain

RANA, Ms RanIla

Nepal

18

days

5,000

To provide first draft of 2nd edition of the
Integrated Flood Management Tool Series
publication

Kathmandu

GORDON, Mr Neil David

New Zealand

22

days

10,692

To provide assistance to the WWRP Scientific
Steering Committee in the development of the
WWRP implementation plan

Geneva

HUNTER, Ms Sarah

New Zealand

87

days

71,379

Kingston,
Apia, St Kitts

MENZIES, Mr Steve

New Zealand

20

days

55,932

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs in order to promote the
Economic and Business Value of Climate
services for Small Island Developing States
To develop and implement a communication
strategy for the Climate Outlook Forum (COF)
Concept in SIDS and to implement
communications and advocacy campaign on
the benefits of Weather and Climate Services
(and WMO mandate) in the SIDS

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

At home and
Islands of
the
Caribbean
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Nationality

SITTA, Ms Aissatou

Niger

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

KALUWIN, Mr Chalapan

17

Amount
in CHF

Task

Location

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Niger

Niamey

8

months

68,328

To undertake special assignments relating to
the management, development, documentation
or execution of technical cooperation activities

Abuja

3

months

27,000

To assist in the WMO Regional Office for North,
Central and West Africa in Abuja

Abuja

Papua New
Guinea

30

days

9,623

To review relevant material pertaining to the
GFCS

Port Moresby

FARIAS SERVIN,
Mr Ceferino

Paraguay

90

days

9,480

To prepare a draft project of a new law
proposal for the creation of a new institutional
structure for the NMH in Paraguay

Asuncion

FLORES BECKER,
Mr. Arsenio Carlos Andrés

Peru

9

months

28,825

To provide technical assistance to Project
"Consolidation of modeling and numerical
weather prediction in INMET"

Brazil

UWANTEGE, Ms Josiane

Rwanda

3

months

40,000

To prepare full coverage (video, photos,
highlights) for the 3rd Session of AMCOMET

Geneva

BAKARMAN, Mr Mohamad
Abdullah

Saudia Arabia

9

months

35,640

To provide advice and guidance on the
functions and operations of the Jeddah
Regional Climate Data Rescue Center

Jeddah

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

GARI, Mr Abdul Ghafoor

Saudia Arabia

9

months

34,344

To assist PME Training Department with
following up strategic training and roadmaps

Jeddah

DIOUF, Mr Babacar

Senegal

3

months

9,940

To work with the authorities of NMHs in Dakar
to develop an action plan for the
implementation of GFCS

Dakar

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

20

days

4,825

To provide technical assistance to the Projects
MoMet and Premia

Mexico

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

70

days

24,250

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ANSURIAS MARIN, Ms Alicia

Spain

7.5

months

4,177

To set up, maintain and update the trilingual
conference website of AFRIMET

Valencia

BARRERA RODRIGUEZ,
Mr José Ernesto

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marimet, to develop Web
Pages

Santa Cruz
de Tenerife

FRANCIA CRESPI,
Ms Catalina

Spain

4

months

2,088

Under the Maritime Meteorology Project, to
work in the surveillance and observation for
the Northwest African Basin and Macaronesia

Palma de
Mallorca

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

5

days

1,431

To review all 2013 report from SWFDP projects

Geneva

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

EC-68/INF. 18.4(2), p. 20
1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

10

HILARA PARRA, Mr Raul

Spain

JIMENEZ, Mr Feliciano

Amount
in CHF

Task

Location

days

3,564

To assist Met Service of Myanmar in the
implementation routine verification activities
and assessment of requirements

Nay Pyi Taw

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop Web
pages

Madrid

Spain

3

months

6,264

Under the Project Marinemet, to develop Web
Pages

Madrid

PEREZ GONZALEZ, Mr Irene

Spain

4

months

15,347

To enhance the marine forecast and monitoring
capacity of the West African coastal countries

Madrid

SANCHEZ-NAVARRO,
Mr Rafael

Spain

45

days

17,316

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

SEGUI, Mr Luis

Spain

60

days

20,370

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TOLEDANO LOZANO,
Ms Cristina

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop
numerical models

Madrid

TORRES LLORENS,
Mr Jaime

Spain

30

days

1,385

To maintain the AEMET webpage for the TF
Programme of Cooperation towards the
Iberoamerican

Valencia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

70

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

7

VIÑAS, Mr José Miguel

Spain

35

BERGER, Ms Melanie

Switzerland

GLAUSER, Ms Khin Khin

Switzerland

POSTEL, Dr Robin

Switzerland

REVERDIN, Mrs Audrey

AL SAKKAL, Mr Mohammed
M.

Amount
in CHF

Task

Location

days

15,831

Prepare all websites for migration (Adobe
Contribute and Dupral platforms)

Geneva

months

50,227

To continue assuring constant and secure
Internet access during WMO Congress and EC

Geneva

days

8,658

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

months

30,000

To provide assistance in the organization of the
GFCS Workshop in CATCOS II-Project

Geneva

N/A

8,000

Classification of posts at the request of WMO

Geneva

5

days

9,749

To assist in the preparation of the WMO
Management retreat 2015

Geneva

Switzerland

9

months

70,000

To provide services to the SPICE project

Geneva

Syrian Arab
Republic

3

months

35,532

To continue performing activities of PME
Programmes & Projects in Meteorology and
Climate

Jeddah

4

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

TIBAIJUKA, Mr Philbert
Felician

Tanzania

45

days

19,800

To provide advice and undertake consultations
with ACMAD authorities

Niamey and
at home

KAYA, Mr Fatih

Turkey

22

days

8,177

To evaluate current capabilities and systems of
Afghanistan's Meteorological Service

Kabul

KATARATAMBI, Mr David

Uganda

11.5

months

77,683

To continue assisting the Project Manager to
the IGAD Project in Nairobi

Nairobi

CHAPONDA, Mr Moyenda

United
Kingdom

5

months

51,050

To provide support to projects funded by Saudi
Arabia

Geneva

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

15

days

5,125

To review and update Technical Note 170

Suffolk

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

5

days

1,782

To liaise with the member of the Task team on
the revision of the TN 170 for clarification

Suffolk

EADES, Mr David

United
Kingdom

30

days

59,400

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs

Fiji, St Kitts

FOURMENT, Ms Tiffany

United States

months

18,774

To provide assist in the development of the
WCRP website

Geneva and
at home

3

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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1 الجدول
) مرتبة حسب الجنسية (متوافر باإلنكليزية فقط2015 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة
Duration
Name

Nationality

Amount
in CHF

Task

Location

MOTHA, Mr Raymond Paul

United States

45

days

22,500

To assist AGM Division in the review and
finalization of some documents

At home

ODOM, Ms Tanya

United States

12

days

5,291

To update WMO policy on Gender Equality

Geneva

PATERSON, Mr Andrew

United States

30

days

13,800

To conduct post-production work for videos on
"Weather reports from 2050"

Maryland

RICHTER, Mr Alan

United States

2

days

9,750

To conduct 2015 WMO Code of Ethics training

Geneva

SWEENEY, Ms Alexandra

United States

35

days

8,505

To produce new communication materials for
COP 21

Oregon

MANZOU, Mrs Rebecca

Zimbabwe

months

10,210

To help increase awareness and advocacy for
AMCOMET Conference

Harare

1

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

EC-68/INF. 18.4(2), p. 24
Table 1
IPCC Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

PEEVA, Ms Nina

Bulgaria

9

BENTCHIKOU, Ms Françoise

France

PONTZ, Mr Detlev

Amount
in CHF

Task

Location

months

59,863

To provide support to the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Geneva

30

days

5,000

To Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

Germany

20

days

8,800

To serve on the IPCC conflict of Interest
Committee

Geneva

KANIARU, Mr Donald

Kenya

30

days

5,000

Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

MILLER, Mr Graham

United
Kingdom

30

days

5,000

To assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

IGNON, Mr Lance

United States

months

69,309

To provide support in the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Nairobi

8

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

)(متوافر باإلنكليزية فقط
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2 الجدول
2015  حسب البلد لعام(WMO) المنظمة

Nationality
Brazil
India
Mexico
France
Spain
Kenya
Italy
United States
Egypt
New Zealand
Canada
Germany
United Kingdom
Switzerland
Burkina
Nigeria
Bangladesh
Ethiopia
Uganda
Saudi Arabia
Bulgaria
Australia
Jordan
Rwanda
Syrian Arab
Republic
Ireland
Denmark
Peru
Gambia
Mali
Algeria
Tanzania
Japan
Cameroon
Belgium
Zimbabwe
Senegal

تكاليف المستشارين العاملين في

Amount in CHF
354,986
331,287
216,180
203,430
188,261
171,768
148,147
147,929
146,487
138,003
134,160
122,565
122,357
117,749
113,992
95,328
83,970
77,683
77,683
69,984
59,863
54,426
51,628
40,000
35,532
32,769
32,460
28,825
25,582
21,503
20,282
19,800
15,000
13,500
11,000
10,210
9,940

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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الجدول
) (متوافر باإلنكليزية فقط2015  حسب البلد لعام(WMO) تكاليف المستشارين العاملين في المنظمة
2

Nationality
Papua New
Guinea
Paraguay
Turkey
Côte d'Ivoire
Ghana
Mauritania
Niger
Argentina
Nepal
Benin
Total

Amount in CHF
9,623
9,480
8,177
6,120
6,120
6,120
6,120
5,790
5,000
3,600
3,610,419

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/INF. 18.4(3

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

18.III.2016
2016

التقرير السنوي للجنة الخدمة المدنية الدولية لعام

2015

لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCهيئة مستقلة مؤلفة من خبراء ،أنشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة .واختصاص
اللجنة ) (ICSCهو تنظيم وتنسيق شروط خدمة الموظفين في النظام الموحد لألمم المتحدة ،مع العمل على التشجيع على
اعتماد معايير عالية في الخدمة المدنية الدولية والحفاظ عليها.

التوصيات الرئيسية
توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCالتي تستدعي اتخاذ قرارات من جانب الجمعية العامة والهيئات التشريعية
في المنظمات المشاركة األخرى ،فيما يخص الجوانب التالية:
















السن اإللزامي إلنهاء الخدمة؛
جدول المرتبات األساسية /الدنيا؛
تطور هامش األجر الصافي في األمم المتحدة مقارنة بالواليات المتحدة؛
جدول المرتبات األساسية /الدنيا الموحّ د؛
التدابير الناجمة عن تطبيق جدول المرتبات األساسية /الدنيا الموحّد؛
العالوات الدورية؛
منهجية حساب الهامش وتنظيم مسألة الهامش؛
منحة التعليم؛
منحة التعليم الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة؛
منحة اإلعادة إلى الوطن؛
العناصر ذات الصلة بالنقل؛
بدل المشقة؛
بدل المشقة اإلضافي /بدل المشقة اإلضافي لعدم اصطحاب األسرة؛
حوافز التنقل؛
إجازة معجلة لزيارة الوطن.

توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCالمقدمة إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة فيما يخص الجوانب
التالية:


شروط الخدمة لموظفي فئة الخدمات العامة وغيرهم من الموظفين المعينين محليّا.

موجز اآلثار المالية المترتبة على قرارات وتوصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCبالنسبة لألمم المتحدة
والمنظمات األخرى المشاركة في النظام المو ّحد
تتاح نسخ من التقرير ) (A/70/30على الموقع التالي http://icsc.un.org/ :و /أو في إدارة الموارد البشرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-68/INF. 18.4(5

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

15.VI.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

2016

البند  18من جدول األعمال:

المسائل المالية واإلدارية وشؤون الموظفين

البند  18.4من جدول األعمال:

إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين)

آراء رابطة الموظفين
استمرت رابطة الموظفين ،عقب الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ) ،(EC-67في االمتثال ألهدافها ومسؤولياتها،
وحرصت على التواصل مع األمين العام مركز ًة على المسائل المتعلقة برفاه الموظفين وشؤونهم اإلدارية من خالل
العملية التشاورية مع اإلدارة.

اللجنة االستشارية المشتركة
تم النظر خالل اجتماعات اللجنة االستشارية المشتركة ) (JCCفي طلبات الموظفين والبنود المقترحة من اإلدارة .ومن
بين المسائل الرئيسية المطروحة للمناقشة استعراض مجموعة عناصر األجر في النظام الموحد ،وتعديل النظام األساسي
والنظام الداخلي للموظفين والفصل  4من التعليمات الدائمة للمنظمة ،وتقرير فرقة العمل عن المبلغ المقطوع للسفر
لزيارة الوطن ،وسياسات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة ،والنظام الداخلي لمجلس الطعون المشترك.
السن اإللزامي إلنهاء الخدمة
في مجال شروط الخدمة بالنسبة لفئتي الموظفين على حد سواء (الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة) ،اتفق ممثلو الموظفين
مع اإلدارة على اتباع توصية اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السبعين (البند  141من
جدول األعمال) بأنه ينبغي رفع السن اإللزامي إلنهاء خدمة الموظفين ،الذين تم تعيينهم قبل  1كانون الثاني /يناير 2014
إلى  65سنة بحلول  1كانون الثاني /يناير  ،2018بمراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين.
الدراسة االستقصائية لمدى رضا الموظفين
ُ
طرحت فكرة إجراء دراسات استقصائية سنوية أو نصف سنوية لمدى رضا الموظفين في االجتماع األول مع األمين
العام .ولهذا الغرض ،أنشئت فرقة عمل .وقررت هذه األخيرة إجراء الدراسة االستقصائية في مرحلتين؛ األولى في
( 2016س ُتطلَق في نهاية حزيران /يونيو  )2016والثانية في عام  ،2019قبل انعقاد المؤتمر المقبل .وسيمكن هذا النهج
ً
استجابة لنتائج الدراسة المحرزة في المرحلة األولى.
اإلدارة التنفيذية من اتخاذ إجراءات مالئمة
موظف األخالقيات
يسر رابطة الموظفين أن تشير إلى أنه بعد عدة أعوام من الحاالت المؤقتة ،صدر إعالن للشواغر وبلغت عملية اختيار
موظف معني باألخالقيات مرحلتها النهائية ،مما سيتيح لمهني من الرتبة الوظيفية ف 5-أن يفي بهذه المهمة بصفة
مشتركة لفائدة االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUوالمنظمة ) ،(WMOاعتباراً من .2016
الشراكة المدنية
شجعت رابطة الموظفين اإلدارة التنفيذية على بذل جهود من أجل مواءمة النظام األساسي والنظام الداخلي لموظفي
المنظمة ) (WMOاتساقا ً مع نشرة األمين العام لألمم المتحدة المؤرخة  26حزيران /يونيو  2014التي أعادت تأكيد
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اإلقرار بالشراكة المدنية و/أو الزواج من نفس الجنس لفائدة الموظفين دون أي إشارة إلى قانون جنسية الموظف المعني
(المرجع  ،)ST/SGB/2004/13/Rev.1واالعتراف بالمساواة في المعاملة إزاء الشراكة المدنية ألغراض المعاملة.
فترات التدريب
شجعت رابطة الموظفين اإلدارة التنفيذية على النظر في اعتماد التوصيات الواردة في مذكرة وحدة التفتيش المشتركة
عن "فترات التدريب في منظومة األمم المتحدة" ) ،(JIU/NOTE/2009/2ال سيما التوصية  7المتعلقة باالنقطاع اإللزامي
المنصوص عليه في االتفاقات الخاصة بفترات التدريب في المنظمة ) ،(WMOكي يستطيع المتدربون أن يتنافسوا على
قدم المساواة على المناصب التي قد يتأهلون لتوليها؛ والتوصية المتعلقة بتقديم تذكرة للوجبات اليومية ،وتصريح للنقل،
و/أو المساهمة في تغطية تكاليف التأمين لفائدة المتدربين غير المستفيدين من رعاية مالية أو المتدربين غير المنتمين
إلى المنطقة المحلية.
المبادرة "الخضراء للمنظمة )"(WMO
في إطار هذه المبادرة ،شجعت لجنة الموظفين ،قصد الحد من انبعاثات الكربون ،مبادرات شتى من قبيل "أسبوع التنقل
اللين" أو شهر "ركوب الدراجة إلى العمل" .وفي نفس الوقت ،نظراً لعدم مالءمة تسهيالت الركن بالنسبة للموظفين
القادمين إلى العمل بالدراجة (عدم كفاية األماكن ،في مكان خطر بالنسبة لراكبي الدراجات وسائقي السيارات ،على حد
سواء ،الذين يلجون مرأب المنظمة ) (WMOتحت األرض؛ أو عدم توفير الوقاية واألمن الكافيين ،في حالة حاملة
ً
مقدمة
الدراجات خلف مبنى المنظمة ) ،)(WMOحثت لجنة الموظفين اإلدارة التنفيذية على اتخاذ اإلجراءات المالئمة،
سلسلة من االقتراحات.
األنشطة االجتماعية
واصلت رابطة موظفي المنظمة ) (WMOخالل العام أنشطتها االجتماعية وأنشطتها الرامية إلى بناء الفرق وجمع
األموال ورفاه الموظفين ،بما في ذلك إحياء اليوم العالمي لألرصاد الجوية ،ويوم الموظفين ،وفعاليات بيع الكتب،
وتشجيع أنشطة رياضية شتى ،من قبيل سباق العدو في جنيف ،ودروس الرقص واللياقة البدنية ،والتمارين الرياضية.
األنشطة المشتركة بين الوكاالت
شاركت رابطة موظفي المنظمة ) (WMOبفعالية في أنشطة مختلف هيئات أسرة األمم المتحدة ،بما فيها عدة جلسات
إعالمية للجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCوالدورة التاسعة والستين لمجلس اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين
) ،(FICSAالتي عُقدت بمقر منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي مونتلاير ،كندا ( 29-25كانون الثاني /يناير
 .)2016وال يغيب عن بال ممثلي موظفي المنظمة ) (WMOأنه ال بد من إسماع أصوات رابطات الموظفين للحصول
على نتائج سياسية عملية ومتينة في أسرة األمم المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

29.III.2016
2016

تحديد المرشح المفضل لتعيين أعضاء بالنيابة في المجلس ومنح جائزة المنظمة الدولية
لألرصاد الجوية ()IMO
عمالً بالمادة  199من الالئحة العامة والمادة  14من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،يلزم عند اختيار
عضو بالنيابة في المجلس أو اختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ( )IMOاالختيار بين شخصين أو
أكثر وفقا ً لإلجراءات التالية:
(أ)

يُطلب من كل عضو في المجلس التنفيذي ،أو مناوبه ،الممثل في المجلس التنفيذي ،أن يحدد المرشح
المفضل على ورقة التصويت .ويُشطب من قائمة المرشحين كل من لم يحصل على أي صوت وكذلك
المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات .وإذا حصل مرشحان أو أكثر على أقل عدد من
األصوات ،أجري اقتراع منفصل للمفاضلة بينهم واس ُتبعد من القائمة المرشح الذي حصل على أقل عدد
من األصوات واس ُتبقي المرشح اآلخر (المرشحون اآلخرون) .وإذا حصل أكثر من مرشح على أقل عدد
من األصوات في هذا االقتراع التفضيلي المنفصل ،اس ُتبعد جميع هؤالء المرشحين من القائمة .أما إذا
متساو من األصوات ،اس ُتبعد أحدهما
حصل جميع المرشحين في االقتراع التفضيلي المنفصل على عدد
ٍ
عن طريق القرعة؛

(ب)

تكرر اإلجراءات على النحو الوارد في الفقرة (أ) بعد ذلك على أساس قائمة المرشحين المخفضة؛

(ج)

تستمر اإلجراءات إلى أن يبقى مرشح واحد ("المرشح المفضل") على القائمة؛

(د)

يُقدم بعد ذلك اقتراح للمجلس التنفيذي بإعالن اختيار المرشح المفضل .ولكي يُعتمد هذا االقتراح ،ال ب ّد أن
يحظى بتأييد األغلبية البسيطة من أصوات األعضاء الموافقة والمخالفة المدلى بها إن كان األمر يتعلق
بتعيين عضو بالنيابة في المجلس (المادة  15من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ،وبأغلبية ثلثي
األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها في حالة اختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
()IMO؛

(هـ)

إذا حصل مرشح في أي مرحلة من مراحل االقتراع المبينة في الفقرات (أ) إلى (ج) أعاله على األغلبية
المطلوبة من األصوات المدلى بها ،أُعلن اختياره ،وال يُجرى أي اقتراع آخر؛

(و)

إذا حصل المرشحان األخيران في إجراء تحديد المرشح المفضل على نفس عدد األصوات أجري اقتراع
آخر؛

(ز)

إذا لم تؤيد االقتراح المبين في الفقرة (د) األغلبية المطلوبة من األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بها
يُجرى اقتراع آخر؛

(ح)

إذا لم تكن عمليات االقتراع اإلضافية المبينة في الفقرتين (و) و(ز) حاسمة ،يقرر المجلس التنفيذي ما إذا
كان سيُجرى اقتراع آخر أو سيُتخذ إجراء جديد ،أو ما إذا كان المجلس سيمتنع عن اتخاذ قرار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون
جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

29.III.2016
2016

نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOمن أجل تحديد األفضلية
يتمثل المبدأ األساسي في هذا الصدد في القيام بأكبر قدر من الدقة باستنساخ نظام التصويت التقليدي الذي
يستخدم بطاقات تصويت أثناء عمليات االقتراع ،وذلك بإنشاء النظام اإللكتروني ،والسيما البرمجية التي يستند إليها،
على نحو يجعل عملية االختيار تتبع جميع الخطوات وفقا ً التفاقية المنظمة ) (WMOوالالئحة العامة والنظام الداخلي
للمجلس.
وعلى سبيل المثال ،في حالة تصويت يقوم على تحديد األفضلية التي تنظمها المادة  199من الالئحة العامة
والمادة  14من النظام الداخلي للمجلس ،يعرض الجدول التالي مقارنة بين خطوات نظام التصويت التقليدي ،ومعادله
الخاص بالتصويت اإللكتروني.
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نظام التصويت التقليدي مقابل نظام التصويت اإللكتروني
إجراء االقتراع بالبطاقة

إجراء التصويت اإللكتروني

يبيّن القائمان بإحصاء األصوات للمندوبين أن صندوق
االقتراع خاو

يؤكد القائمان بإحصاء األصوات للمندوبين أن نظام
التصويت أنشئ على نحو سليم متضمنا ً المعلومات
الالزمة إلجراء االنتخابات

يطلب الرئيس من األمانة طبع بطاقات االقتراع ،إلخ

يطلب الرئيس من األمانة إدخال أسماء المرشحين في
النظام ،بحيث يمكن للمصوتين اإلدالء بأصواتهم لبلوغ
عدد المرشحين المطلوب اختيارهم ،أو بيان عدم وجود
أفضلية ،وبالتالي ترك بطاقات اقتراعهم "بيضاء".
ويطلب الرئيس من األمانة طبع تقرير أولي للقائمين
بإحصاء األصوات ،ويطلب منهما التحقق من أن األسماء
الواردة في القائمة سليمة

توزع األمانة ورقة اقتراع (بطاقة تصويت) على كل
مندوب

تنشئ األمانة ،بناء على طلب الرئيس ،معلمات لألمن
والهوية (مثل أسماء المستخدمين و /أو كلمات السر) لكل
مندوب ،وتطبع وتوزع قصاصات ورقية تتضمن هذه
المعلومات على كل مندوب تحت رقابة القائمين بإحصاء
األصوات (يستخدم كل مندوب اسم المستخدم نفسه و /أو
كلمة السر نفسها أثناء جولة تصويت واحدة؛ وينبغي
إبقاءهما سراً وعدم تبادلهما بين المندوبين)

يُدعى المندوبون إلى التصويت الواحد تلو اآلخر (أو
يُدعى المندوبون إلى البقاء في مقاعدهم ،واإلدالء
بأصواتهم من خالل وضع بطاقات التصويت في صندوق
االقتراع عندما يُقدم لهم)

يعلن الرئيس فتح باب التصويت ،وتقوم األمانة بتفعيل
جولة تصويت بحيث يمكن استخدام األجهزة (فرادى
لوحات المفاتيح صغيرة الحجم) ويُطلب من المندوبين
اإلدالء بأصواتهم وفقا ً للتعليمات الموجهة

يسأل الرئيس عما إذا كان جميع المندوبين قد صوتوا

يسأل الرئيس عما إذا كان جميع المندوبين قد صوتوا

يعلن الرئيس إغالق باب التصويت ويعلن افتتاح عد
األصوات

يعلن الرئيس أن باب التصويت قد أُغلق ،ويطلب من
األمانة وقف تشغيل النظام الخاص بالتصويت ،وإنتاج
تقرير القائمين بإحصاء األصوات

يفتح القائمان بإحصاء األصوات صندوق االقتراع ويعدان
بطاقات التصويت؛ ويتم عد األصوات في حضور
المندوبين

يتحقق القائمان بإحصاء األصوات من أن تقرير القائمين
بإحصاء األصوات الذي أُنتج أوتوماتيا ً يتضمن جميع
المعلومات المطلوبة .وتحدث هذه العملية في حضور
المندوبين

يستكمل القائمان بإحصاء األصوات التقرير المقدم
ويوقعانه ويسلمانه إلى الرئيس

يوقع القائمان بإحصاء األصوات التقرير المقدم إليهما
ويسلمانه إلى الرئيس في حضور المندوبين

ُتتلف بطاقات التصويت في حضور المندوبين بناء على
طلب الرئيس

ُتحذف المعلومات ذات الصلة بجولة التصويت المنتهية،
وذلك في حضور القائمين بإحصاء األصوات والمندوبين
بناء على طلب الرئيس
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استخدام نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOبلوحات المفاتيح صغيرة الحجم
يعرض القسم التالي كيفية إدارة جولة تصويت باستخدام آحاد لوحات المفاتيح صغيرة الحجم.
تتيح لوحة المفاتيح صغيرة الحجم إرسال المعلومات إلى محطة مركزية من خالل
الضغط على زر أو أكثر واستقبال رسائل قصيرة من هذه المحطة الرئيسية.
وتعرض الشاشة العليا صورة مرئية لألرقام التي ُ
ضغِط عليها ،والرسائل التي ترد من
المحطة المركزية.
تعليمات ينبغي اتباعها في كل األوقات
حتى ُتسجل المحطة المركزية المعلومات المدخلة – وهي سلسلة من عدد واحد –
وتأخذها في االعتبار في خطوة تعيين الهوية وفي جوالت التصويت ،ينبغي أن يعقب
إدخال المعلومات الضغط على زر ( OKوهو آخر زر في أسفل الجانب األيمن) .وستنتج
عن ذلك رسالة ر ّد من المحطة المركزية تشير إلى استالم الم َ
ُدخل.
ويتيح زر "المهمالت" )( (garbageآخر زر في أسفل الجانب األيسر) حذف المدخالت
الناجمة عن الضغط على األزرار ،والتي تظهر على الشاشة العليا – فقط قبل الضغط
على زر .OK
توزع لوحة مفتاح فردية
صغيرة الحجم على
المندوبين أو من ينوبون
عنهم

اإلجراءات العامة

توزع لوحات المفاتيح صغيرة الحجم فرديا ً على كل عضو في المجلس التنفيذي( ،أو من
ينوب عنه) في بداية جولة التصويت( .جولة التصويت هي مجموعة من جولة (جوالت)
للتصويت تظل خاللها نفس لوحات المفاتيح صغيرة الحجم (*) الموزعة على المندوبين
(*) يستعاض عن أي لوحة في حالة تشغيل ،وال يسمح بتغيير أو تبديل لوحات المفاتيح).

مفاتيح صغيرة الحجم بها
خلل ،إذا دعت الحاجة إلى
ذلك ،لكن يرجع األمر إلى
الرئيس في تحديد ما إذا
كان يلغي جولة تصويت
بأكملها أو جزئي ًا،
ويكررها.

ولتحديد هوية جميع المصوتين المشاركين في جولة تصويت ،يُمنح كل مصوت رقم
تحديد الهوية (خمسة أعداد تبقى سرية وال ُت َبادل) إلدخالها (بالضغط على المفاتيح) عندما
يطلب الرئيس ذلك .وستنشأ عن ذلك قائمة لوحات مفاتيح صغيرة الحجم يتم تشغيلها في
جولة التصويت المقبلة.
وفي كل جولة تصويت ،يعلن الرئيس فتح باب التصويت .ويقوم المسؤول اإلداري
بتشغيل جميع لوحات المفاتيح التي جرى التعرّف عليها .ويمكن للمندوبين إدخال
المعلومات وإرسالها حتى يعلن الرئيس إغالق جولة التصويت .ثم يوقف المسؤول
اإلداري تشغيل لوحات المفاتيح .وال تؤخذ في االعتبار إال المعلومات التي أرسلت
واستقبلت على نحو سليم من قبل المحطة المركزية من أجل تحديد نتيجة جولة التصويت.

ووفقا ً لقواعد التصويت (تحديد األفضلية أو عدم تحديدها ،أو األغلبية المطلوبة) ،يقوم المسؤول اإلداري
بوضع نظام بناء على ذلك تحت رقابة القائمين بإحصاء األصوات وأمانة المنظمة ).(WMO
والمعلومات الالزمة للمصوتين – من مثل التعليمات الخاصة بإجراء جولة تصويت ،وأسماء المرشحين
للمناصب ،واألسئلة التي يتعين الرد عليها – إما تعرض على شاشات في الغرفة أو تقدم كتابيا ً على الورق (أو بكال
الطريقتين) ،بحيث يتوافر للمصوتين وقت كاف إلعداد تصويتهم.
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مالحظات عامة لمنع االستخدام غير المقصود للوحات المفاتيح:
ترمي المالحظات التالية إلى إعطاء توجيهات وإرشادات للمصوتين بغية منع إرسال تصويت ال يطابق
مقاصدهم:
(أ)

الضغط على رقم تم الضغط عليه من قبل إلجراء اختيار لن يكون له أثر على االختيارات التي تمت
بالفعل :وستظل سلسلة األرقام التي ضُغط عليها بالفعل دون تغير؛

(ب)

للتذكير :اضغط على الزر " "0للتصويت ببطاقة اقتراع "بيضاء" ،وينبغي أن يعقب ذلك الضغط على
الزر  OKإلرسالها واستقبالها على ذلك النحو.
وإذا ضُغط على الزر " "0على نحو آخر ،فإن المفاتيح األخرى التي اختيرت للضغط عليها هي وحدها
التي ستراعى عندما يضغط على زر OK؛

(ج)

عندما يكون عدد االختيارات بين الردود المحتملة في قائمة محدوداً ،فإن األرقام األولى التي ضغطت
والتي تصل إلى عدد األرقام المسموح بها تظهر على الشاشة ويمكن إرسالها .وال يصبح في اإلمكان
الضغط على رقم آخر ،وتظل االختيارات األولى كما هي دون تغيير؛

(د)

قبل الضغط على زر  OKوإرسال األرقام التي تظهر على الشاشة ،يمكن إجراء تصويبات بالضغط على
زر "المهمالت" ""garbage؛ ويؤدي هذا إلى حذف جميع األرقام التي ضغطت من قبل ،وينبغي الضغط
على رقم أو جميع (أرقام) االختيار الجديد مرة أخرى.

مزيد من المعلومات
وينشئ النظام تلقائياً ،تقرير القائمين بإحصاء األصوات .ويقوم القائمان بإحصاء األصوات بمساعدة
األمانة بطبعه والتحقق منه وتسليمه إلى الرئيس .ويقرأه الرئيس .ثم يلخص الرئيس النتيجة المستمدة من نتائج االقتراع
ويشير إلى الخطوة (الخطوات) التالية التي ينبغي اتباعها.
وفي حالة تصويت منفصل الختيار مرشحين مفضلين بين مرشحين حصلوا على نفس أصغر عدد من
األصوات في االقتراع السابق ،يطلب الرئيس إلى األمانة تشغيل النظام من أجل تحديد األفضلية بين هؤالء المرشحين
الوحيدين .وينفذ نفس التتابع المعتاد لإلجراءات.
وإذا ُطلِب إجراء قرعة ،يستخدم النظام التقليدي (بطاقات التصويت الورقية).
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عملية التصويت وإجراءاتها

الخطوات

الجهة المسؤولة من
األمانة

اإلجراء

الوصف

تحديد المصوتين الفعليين واإلقرار بهم
1

2

3

4

يطلب الرئيس من أعضاء المجلس التنفيذي القدوم
ليتسلموا من موظفي األمانة لوحات مفاتيح وكلمة
سر (كلمات سر) ،أو يطلب من األمانة توزيع
لوحات المفاتيح وكلمة السر (كلمات السر) (أرقام
تحديد هوية) على أعضاء المجلس التنفيذي

شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD
(تشكل شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDالمسؤول
اإلداري عن النظام)

يراقب القائمان بإحصاء األصوات،
ويتأكدان من أن عدد كلمات السر
المخصصة للتوزيع سليم

يعلن الرئيس افتتاح جولة تعيين الهوية ويصدر
تعليماته إلى األمانة بتشغيل النظام

تقوم شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD
بتشغيل النظام

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

يدخل المصوتون أرقام تحديد الهوية الخاصة بهم
ويؤكدونها بالضغط على زر  .OKوال تصبح
لوحات المفاتيح قابلة لالستخدام من أجل التصويت
إال إذا تلقت رسالة ""ACTIVATED

شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

يسأل الرئيس عما إذا كان كل مصوت قد أرسل
رقم تحديد هويته ،ثم يوجه تعليماته إلى األمانة
بوقف تشغيل " "DEACTIVATEالنظام ويعلن أن
جولة تحديد الهوية قد أغلقت ""CLOSED

توقِف شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDتشغيل النظام

القائمان باإلحصاء يراقبان .يوقف
تشغيل لوحات المندوبين الذين لم
يدخلوا أرقام تحديد هويتهم في
جولة التصويت بأكملها وسيحسبون
على أنهم "ممتنعون" عن التصويت
في تقرير القائمين بإحصاء
األصوات

تنظيم جولة التصويت
شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) ،(ITDمع
إرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية )(D/CER

1

يطلب الرئيس من األمانة أن تدخل في النظام،
أسماء المرشحين أو صياغة سؤال

2

يطلب الرئيس من القائمين بإحصاء األصوات تأكيد شعبة تكنولوجيا
المعلومات
أن االقتراع اإللكتروني سليم

)(ITD

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

يفحص القائمان بإحصاء األصوات
القائمة الواردة في النظام ،وفي
التقرير األولي المطبوع للقائمين
بإحصاء األصوات ،ويؤكدان
سالمة االقتراع
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الخطوات

اإلجراء

الجهة المسؤولة من
األمانة

الوصف

3

يسأل الرئيس عما إذا كان جميع أعضاء المجلس
التنفيذي مستعدين للتصويت ويصدر تعليماته
لألمانة بتشغيل " "ACTIVATEالنظام .ويعلن
افتتاح جولة االقتراع

تقوم شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD
بتشغيل النظام

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

4

يطلب الرئيس من أعضاء المجلس التنفيذي اإلدالء
بأصواتهم بالضغط على الرقم (األرقام) المالئم ثم
" ."OKوال يحسب صوت عضو المجلس التنفيذي
إال عندما تصل رسالة " "RECEIVEDإلى لوحته

شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD

تساعدهما شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) ،(ITDكما يوجههما
موظفو األمانة إذا لزم األمر

تقدم تعليمات محددة إلى أعضاء المجلس التنفيذي مقدم ًا وفق نوع التصويت .وسيكون من األمور البالغة األهمية اتباعها اتباع ًا
دقيق ًا.
بغية تيسير التصويت ،ستظهر قائمة مخصصة بالمرشحين على الشاشات لتتيح لوفود األعضاء إعداد تصويتها.
5

يسأل الرئيس عما إذا كان الجميع قد صوتوا ،ثم
يوجه تعليماته إلى األمانة بوقف تشغيل
" "DEACTIVATEالنظام .ويعلن إغالق
" "CLOSEDجولة التصويت

توقف شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDتشغيل النظام

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

6

تقوم شعبة تكنولوجيا المعلومات ) (ITDبطبع تقرير
القائمين بإحصاء األصوات على الفور وتقدمه
إليهما

شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD

يفحص القائمان بإحصاء األصوات
التقرير ويقدمانه إلى الرئيس

7

يقدم الرئيس تعليماته بشأن الجولة التالية إذا لزم
األمر

شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) ،(ITDمع
إرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية )(D/CER

8

يصدر الرئيس تعليماته إلى األمانة بحذف
" "ERASEالبيانات من قاعدة البيانات الخاصة
بالجولة السابقة ،وإعداد النظام إلجراء جولة تالية

تحذف شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDقاعدة البيانات،
وتعد القائمة للجولة
التالية بإرشادات من
مدير إدارة مكتب
األمين العام
والعالقات الخارجية
)(D/CER

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

EC-68/INF. 19.1(2), p. 7

الخطوات

الجهة المسؤولة من
األمانة

اإلجراء

9

يعلن الرئيس النتائج النهائية حسبما ترد ،وفق نوع
التصويت واألغلبية المطلوبة

10

عند االقتضاء:
إذا تبقى مرشح مفضل واحد لكنه لم يحصل على
األغلبية المطلوبة ،يعلن الرئيس جولة أخيرة
للتصويت التخاذ قرار بنفس األغلبية المطلوبة
إلعالنه /إعالنها الفائز (الفائزة)

تضع شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) (ITDفي
القائمة:
 YESنعم
 NOال
 Abstainامتناع

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوصف

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

EC-68/Doc. 1.2

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

المجلس التنفيذي
الدورة الثامنة والستون

14.III.2016

جنيف 24-15 ،حزيران /يونيو

المسودة

2016

البند  1من جدول األعمال:

تنظيم الدورة

البند  1.2من جدول األعمال:

إقرار جدول األعمال

1

ملخص
القرارات /اإلجراءات المطلوبة:
اعتماد مشروع القرار  — 1/1.2إقرار جدول األعمال.

محتويات الوثيقة:
ال يتوافر جدول المحتويات إال إلكترونيا ً باعتباره خارطة الوثيقة*.

*

في حالة استخدام الحاسوب الشخصي ) ،(PCإذا كنت تستخدم برنامج  ،MS Word 2010الرجاء الذهاب إلى الشريط " "Viewومن تحت
القسم " "Showنشط الخيار " "Navigation Paneبالضغط على المربع المقابل له .وإذا كنت تستخدم برنامج  MS Word 2007أو MS
 ،Word 2003الرجاء الذهاب إلى قائمة " "Viewواختيار " ."Document Mapوفي حالة استخدام الحاسوب  ،Macالرجاء الذهاب إلى
قائمة " "Viewواختيار " "Navigation Paneثم اختيار " "Document Mapمن القائمة الموجودة على اليسار.
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المسودة

1

مشروع المقرر
مشروع المقرر

(EC-68) 1/1.2

تنظيم الدورة
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في جدول األعمال المؤقت الذي اقترحه الرئيس بنا ًء على توصية مكتب المنظمة )،(WMO
يقر جدول األعمال المؤقت؛
يعتمد إنشاء اللجان على النحو التالي:
(أ)

اللجنة المعنية بموضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام ( 2018مفتوحة العضوية)؛
الرئيس... :
األعضاء... :

(ب)

لجنة الميزانية (عند االقتضاء)؛
الرئيس... :
األعضاء... :

(ج)

المقرر المعني بالقرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي... :

يوافق على برنامج عمل الدورة:
(أ)

مواعيد عمل الجلسات 12:30 – 9:30 :و17:30 – 14:30؛

(ب)

ترتيب وتوزيع بنود جدول األعمال خالل الدورة؛

يحيط علما بالمادة  112الخاصة باعتماد محاضر الجلسات.
____________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
جدول األعمال المؤقت المشروح
1

تنظيم الدورة

1.1

افتتاح الدورة

س ُتفتتح الدورة الثامنة والستون للمجلس يوم األربعاء الموافق  15حزيران /يونيو  ،2016الساعة  ،9:30في مقر المنظمة
) (WMOبجنيف.
1.2

إقرار جدول األعمال

طبقا ً للمادة  160من الالئحة العامة ،سيُعرض جدول األعمال المؤقت على المجلس في الجلسة االفتتاحية إلقراره،
ويجوز تعديله في أي وقت خالل الدورة.
1.3

إنشاء اللجان

سيُدعى المجلس إلى العمل في جلسات عامة طوال الدورة ،وسينشئ لجانا ً للدورة وسيعين مقررين من بينهم:
(أ)

اللجنة المعنية بموضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام ( 2018مفتوحة العضوية)؛

(ب)

لجنة الميزانية (عند االقتضاء)؛

(ج)

المقرر المعني بالقرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي.

1.4

برنامج عمل الدورة

سيوافق المجلس على ما يلي:
(أ)

مواعيد عمل الجلسات 12:30 – 9:30 :و17:30 – 14:30؛

(ب)

برنامج العمل المؤقت للدورة.

1.5

إقرار المحاضر

طبقا ً للمادة  112من الالئحة العامة ،يسجل فحوى المناقشات التي تدور بشأن كل بند من بنود جدول األعمال في
الملخص العام ألعمال الدورة .وال تعد األمانة محاضر موجزة للمناقشات في الجلسات العامة إال إذا طلبت الجلسة
العامة ذلك تحديداً .وس ُتعد هذه المحاضر بعد انتهاء الدورة وس ُتعتمد بالمراسلة .وسيجري تسجيل الجلسات العامة
واالحتفاظ بالتسجيالت ألغراض السجالت.
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المسودة
2

1

التقارير

سيأخذ المجلس علما ً بتقرير كل من رئيس المنظمة ) ،(WMOورؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،واألمين العام.
وهذه التقارير ستسلط الضوء على التقدم المحرز والثغرات في المجاالت ذات األولوية ،بما يتفق مع بنود جدول
األعمال .وس ُتقدم التقارير ضمن مجموعة وثائق المعلومات ) ،INF. 2 (XXوس ُتجمّع في مجلد واحد عقب انتهاء الدورة.
2.1

تقرير رئيس المنظمة

يُقدم تقرير رئيس المنظمة ) (WMOفي إطار التقرير المجمع للعلم والمراجع .وطبقا ً للمادة  158من الالئحة العامة،
سيشمل هذا التقرير ما يلي:
(أ)

ملخص ألنشطة المنظمة

(ب)

المسائل التي يُرفع بشأنها تقارير بموجب المادة (7) 9؛

(ج)

أي مسائل أخرى تؤثر على المنظمة وهيئاتها التأسيسية.

2.2

تقرير األمين العام

)(WMO

وهيئاتها التأسيسية منذ انعقاد الدورة األخيرة للمجلس؛

يُقدم تقرير األمين العام في إطار التقرير المجمع للعلم والمراجع .وطبقا ً للمادة  159من الالئحة العامة ،سيشمل هذا
التقرير ما يلي:
(أ)

ملخص ألنشطة األمانة منذ انعقاد الدورة األخيرة للمجلس؛

(ب)

تقرير عن عالقات المنظمة ) (WMOبالمنظمات الدولية األخرى؛

(ج)

تقرير عن شؤون الموظفين؛

(د)

تقرير عن المسائل المالية.

2.3

تقارير اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام  (PRA-2016) 2016وتقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية

سيُقدم تقرير رؤساء االتحادات اإلقليمية والنتائج الرئيسية الجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام
في إطار التقرير المجمّع للعلم والمراجع.

(PRA-2016) 2016

باإلشارة إلى المادة  (c) 163والمادة  (5) 167من الالئحة العامة ،سيعرض رؤساء االتحادات اإلقليمية ) (RAsآراء
اتحاداتهم المختلفة ،مع التركيز على المجاالت ذات األولوية والقضايا المستجدة التي تهم أقاليمهم لمساعدة المجلس على
اتخاذ قرارات بشأن مختلف بنود جدول األعمال .ويجوز لرؤساء االتحادات اإلقليمية أيضا ً أن يقدموا توصيات صادرة
عن اتحاداتهم المختلفة بشأن اإلجراءات المقترح أن تنظر فيها هيئة من خارج المنظمة.
2.4

تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  (PTC-2016) 2016وتقارير رؤساء اللجان الفنية

سيُقدم تقرير رؤساء اللجان الفنية والنتائج الرئيسية الجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  (PTC-2016) 2016في إطار
التقرير المجمّع للعلم والمراجع .وستعرض توصيات اجتماع رؤساء اللجان الفنية ومقترحاته ،إن وجدت ،في إطار بنود
جدول األعمال ذات الصلة.

EC-68/Doc. 1.2, DRAFT 1, p. 5

المسودة

1

وطبقا ً للمادة ( 182أ) والمادة  (6) 186من الالئحة العامة ،يجوز لرؤساء اللجان الفنية أن يعرضوا على المجلس ،في
إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة ،توصيات لجانهم المختلفة بشأن المواضيع المحالة مباشرة إلى اللجان من المؤتمر
والمجلس ،واإلجراءات التي يقترحها األعضاء ،والتنسيق المقترح مع الهيئات األخرى من داخل المنظمة أو خارجها.
2.5

تقرير االجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية لعام

2016

)(PRA-PTC-2016

ُتقدم النتائج الرئيسية لالجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية لعام
) (PRA-PTC-2016في إطار التقرير المجمّع للعلم والمراجع .و ُتقدم توصيات واقتراحات محددة بشأن المواضيع المحالة
مباشرة إلى ا الجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية من المؤتمر ،في إطار بنود جدول
األعمال ذات الصلة.
2016

3

الحد من مخاطر الكوارث ،والقدرة على المقاومة ،والوقاية

سينظر المجلس في إطار هذا البند من جدول األعمال في توصيات فريقه العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث
بشأن المواضيع التي أحالها المجلس إليه مباشرة ،وفي ما يلي:
3.1

اإلجراءات التي اتخذتها المنظمة ) (WMOعقب مؤتمر سنداي للحد من مخاطر الكوارث



اعتماد خارطة الطريق وخطة عمل المنظمة ) (WMOللفترة  2017-2016بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛



إنشاء آليات المنظمة



الموافقة على اإلجراءات المقترحة لدعم األعضاء في تنفيذ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث
للفترة  ،2030-2015ال سيما من خالل خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة
على المقاومة (القرار )(Cg-17) 10؛



الموافقة على الشكل األولي المقترح للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتوحيد القياسي للمعلومات الخاصة
باألخطار والظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء ،لتقييم الخسائر واألضرار ،بما في ذلك وضع
محددات واحدة لفهرسة هذه الظواهر (القرار  (Cg-17) 9والقرار .)(CEC-67) 5

)(WMO

للحوكمة والتواصل بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛

3.2

خدمات دعم القرارات القائمة على اآلثار

3.2.1

الخدمات العامة في مجال الطقس

●

دليل يتضمن إجراءات لمساعدة األعضاء في تقديم تنبؤات وخدمات إنذار قائمة على اآلثار للجمهور؛

●

تقديم توجيهات التخاذ مزيد من اإلجراءات في تنفيذ بروتوكول التحرير الموحد )(CAP؛

3.2.2

التنبؤ بالفيضانات

●

تقديم توجيهات بشأن األنشطة التي ستنفذ في المستقبل في إطار مبادرة المنظمة ) (WMOللتنبؤ
بالفيضانات ،المرتبطة بالتنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها ،ال سيما نظام التوجيهات بالفيضانات الخاطفة؛
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المسودة
3.2.3
●

3.2.4
●

●
●

●

3.2.5
●

3.2.6
●

●

●

●

1

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
تقديم توجيهات بشأن مواصلة توسيع نطاق المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPليصبح
برنامجا ً إنمائياً ،في ضوء آلية تدعيم المراكز التشغيلية على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني؛

التنبؤ باألعاصير المدارية
تقديم توجيهات /الموافقة على إجراءات لتعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsفي توفير خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية على أساس اآلثار ،باتباع نهج اإلنذار
المبكر بالمخاطر المتعددة؛
تقديم توجهيات بشأن تدعيم التنسيق العالمي لخدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية؛
تقديم توجهيات بشأن دعم نظام م َنسق إقليميا ً للتنبؤ باألعاصير المدارية لتغطية كافة المناطق المتضررة
بهذه األعاصير؛
تقديم توجيهات /الموافقة على إجراءات لتحقيق التآزر والتكامل فيما بين كافة البرامج المعنية بتنسيق
األعاصير المدارية وتطوير القدرات.

التنبؤ بالغمر الساحلي
تقديم توجيهات بشأن مواصلة تطوير المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPفي إطار نهج
متعدد المخاطر إزاء الغمر الساحلي الناجم عن ظواهر مختلفة (ال سيما عرام العواصف) ،كجزء من دمج
مبادئ الحد من مخاطر الكوارث في عملية المنظمة ) (WMOللتنبؤ المتسلسل؛

خدمات من أجل سالمة العمليات البحرية
الموافقة على تقديم الخدمة العالمية المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة
للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ) ،(WWMIWSوتقديم توجيهات بشأن تطوير
خدمة تقديم الدعم في حاالت الطوارئ البحرية على غرار إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛
)(WMO

الموافقة على إدراج مناطق جغرافية بحثية محددة ) (Metareasكوظيفة من وظائف النظام العالمي
لالستغاثة والسالمة في البحار ) ،(GMDSSوتقديم توجيهات بشأن أدوار منسقي المناطق )،(Metareas
حسبما يرد في (مطبوع المنظمة رقم )558؛
تقديم توجيهات بشأن دور المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsفي سياق تقديم
الخدمة العالمية المشتركة ) ،(WWMIWSوكذلك بشأن مالءمة هذه المراكز ) (RSMCSكجزء ال يتجزأ من
قدرة المنظمة ) (WMOعلى التصدي لحاالت الطوارئ البحرية ،والتي تستعرضها حاليا ً فرقة عمل في
إطار اللجنة الفنية المشتركة ب ين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM؛
تقديم إرشادات بشأن مفهوم استرداد التكاليف في القطاع البحري ،حسبما وجه بذلك المؤتمر السابع عشر،
وتأييد أنشطة اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي المناقشات مع المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوغيرها
من الوكاالت العالمية المعنية بالقطاع البحري ،بشأن كيفية تحقيق ذلك؛
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المسودة
●

●

●

3.2.7
●

●

●

3.3
●

●

4

1

تقديم توجيهات بشأن إدخال الخدمات القائمة على اآلثار في القطاع البحري ،حسبما أوصت بذلك حلقة
العمل الخامسة لموظفي األرصاد الجوية في الموانئ ) ،(PMOمع العمل في الوقت ذاته على ضمان أن
تلبي هذه الخدمات االحتياجات الدولية من قبيل االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار )(SOLAS؛
تأييد مواصلة األخذ بمعايير الكفاءة في التنبؤات البحرية ،ومناشدة األعضاء دعم تطوير هذه المعايير في
إطار مرافقها الوطنية )(NMHSs؛
تقديم توجيهات بشأن عمل اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMمع مراعاة خارطة الطريق للخدمات
البحرية وإستراتيجية تقديم الخدمات.

المساعدة في حاالت الطوارئ
تقديم توجيهات بشأن أنشطة المنظمة ) (WMOمن أجل تقديم مساعدة منسقة في حاالت الطوارئ لألعضاء
ولمرافقهم الوطنية ) (NMHSsخالل الكوارث الكبرى وفي أعقابها؛
تقديم توجيهات بشأن أنشطة المنظمة ) /(WMOالمرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان األعضاء من أجل
تقديم المساعدة للوكات اإلنسانية؛
تقديم توجيهات لألعضاء الستبانة أفضل الممارسات في الحد من مخاطر الكوارث والعمل بها في
المجتمعات المحلية على كل من الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي.
البحوث
اعتماد إجراءات لدعم تنفيذ المشروع البحثي للطقس شديد التأثير في ضوء عمليات البحث والتطوير
الالزمة لخدمات الحد من مخاطر الكوارث؛
اتخاذ قرارات بشأن التركيز على المناطق الحضرية على نحو شامل بين اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية ،وفي إطار برامج وأنشطة األمانة ،حسبما ينص القرار .(Cg-17) 68

خدمات المناخ ،ودعم األنشطة المناخية ،والقدرة على مقاومة المناخ

يرجى من المجلس أن يقوم بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
4.1
●

اتفاق باريس بشأن المناخ
استعراض نتائج مؤتمر األطراف الحادي والعشرين التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ
) ،COP-21وتقديم توجيهات بشأن تعزيز إسهامات المنظمة ) ،(WMOبما يتفق مع المادة الخامسة من
االتفاقية ) ،(UNFCCCلدعم األنشطة المناخية ومساعدة األعضاء في تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ ،بما
في ذلك التكيف والتخفيف والخسائر واألضرار.

(UNFCCC
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المسودة
4.2
●

4.3
●

4.4
●

4.5
●

●

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

1

)(GFCS

تقديم توجيهات بشأن إعداد إطار قائم على النتائج تقدم المنظمة ) (WMOمن خالله الدعم لتنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتنفيذ ما يرتبط بذلك من تنسيق وتفاعل مع المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) ،(IBCSعمالً بالقرار  (Cg-17) 64وبالتوصية الصادرة عن اجتماع رؤساء االتحادات
اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية لعام  ،)PRA-PTC-2016) 2016والقرار (EC-67) 6؛
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

النظر في تقرير رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوتقديم توجيهات بشأن الدعم
الذي تقدمه المنظمة ) ،(WMOوتوجيهاتها للهيئة الحكومية الدولية ) ،(IPCCفيما يتعلق بالطلب الذي قدمه
مؤتمر األطراف ) (COP 21للهيئة الحكومية الدولية ) (IPCCبإعداد تقرير خاص في  2018عن آثار
االحترار العالمي على مستوى  1.5درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وما يتصل
بذلك من المسارات العالمية النبعاثات غازات االحتباس الحراري.
البحوث
تقديم توجيهات بشأن خطط ونواتج وجداول مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة السادس
التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواعتماد الجداول الزمنية وتقديم التوجهات وتوجيهات
للمرافق الوطنية ) (NMHSsوللكيانات ذات الصلة بالمناخ والتابعة للمنظمة ) ،(WMOتحسبا ً آلثار
المشروع ) (CMIP6على التقييمات الوطنية والدولية ،وعلى االحتياجات إلى الخدمات المناخية فيما بعد.
)(CMIP6

نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري
تقديم توجيهات بشأن نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري الذي أقره المؤتمر
السابع عشر ،باعتبار ذلك إسهاما ً هاما ً للغاية من المنظمة ) (WMOلدعم السياسات المناخية في أعقاب
مؤتمر األطراف )(COP-21؛
تقديم توجيهات بشأن تعزيز العالقات بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPال سيما
فيما يتعلق بالمسائل البيئية المتصلة بتكوين الغالف الجوي وببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
).(GAW

4.6

النظام العالمي لرصد المناخ

●

اعتماد مشروع أولي لخطط تنفيذ جديدة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام 2016؛

●

)(GCOS

مناشدة األعضاء العمل على التصدي لألولويات والثغرات التي حددها تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد
المناخ () ،(GCOS-194تشرين األول /أكتوبر  ،)2015وتقديم مدخالت في خطة تنفيذ النظام العالمي
) (GCOSلعام  ،2016واإلسهام في استعراضها.

4.7

األدوات والبنى األساسية لتقديم خدمات مناخية

●

تقديم توجيهات بشأن مشروع الورقة المفاهيمية لشبكة المنطقة القطبية الشمالية للمراكز المناخية اإلقليمية؛
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المسودة
●

●

4.8
●

●

●

●

4.9

1

دعوة األعضاء لإلسهام بأدوات إلطالق مجموعة أدوات الخدمات المناخية ،ودعم جهود لجنة علم المناخ
) (CClالرامية إلى تطوير مجموعة األدوات وتوزيعها كإسهام من المنظمة في تنفيذ نظام معلومات
الخدمات المناخية )(CSIS؛
دعوة األعضاء وتقديم توجيهات لهم لتنظيم منتديات وطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsومنتديات مناخية
وطنية ) (NCFsعلى نحو مستدام ،بما في ذلك التركيز على إدارة مخاطر المناخ.
مراقبة المناخ والتنبؤ به
اتخاذ قرارات بشأن دعم مراقبة نظام المناخ للمنظمة ) (WMOمن أجل إصدار تقارير خمسية وعشرية
منتظمة عن المناخ ،استناداً إلى عمليات اإليضاح التجريبية الناجحة في اآلونة األخيرة؛
دعوة األعضاء إلى زيادة البيانات والنواتج المستشعرة عن بعد في أنشطة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
مجال مراقبة المناخ ،مع مالحظة نشاط لجنة علم المناخ في هذا الجانب ،بالتعاون مع اللجان المعنية
والبرنامج الفضائي للمنظمة )(WMO؛
مطالبة المراكز العالمية للبيانات ) (WDCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى
والمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsبزيادة تدفق السالسل الزمنية التاريخية ،والبيانات والنواتج المتصلة بالتنبؤات،
التي نادى بها القرار  ،(Cg-17) 60وتنسيقها دعما ً لتنفيذ النظام )(CSIS؛
)(GPCLRFs

دعوة األعضاء إلى اإلسهام في جهود المنظمة ) (WMOلتنسيق معلومات التنبؤ الموسمية إلى السنوية ،من
خالل تعزيز توافر معلومات التنبؤ على الصعيد الوطني ،مع مراعاة خطط اإلصدار العملي للتحديث
األول للمناخ العالمي الموسمي الصادر عن المنظمة ) ،(WMOوتقدير اجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة لدور المنظمة ) (WMOفي تنسيق التحديثات الخاصة بظاهرة النينيو.
برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه
)(PROVIA

●

5

تأييد مشروع آثار تغير المناخ على المستوى القطري ) ،(CLICCوإسداء المشورة للمرافق الوطنية
) (NMHSsبشأن مواصلة المشاركة في هذا المشروع ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وكذلك تشجيع المرافق الوطنية في البلدان التجريبية الخمسة بتقاسم "الدروس المستفادة".

عمليات الرصد وتبادل البيانات

يدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
5.1
●

●

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إقرار /الموافقة على خطة لمرحلة ما قبل التشغيل للنظام ) (WIGOSوفقا ً للتوصيات التي قدمها فريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام )(WIGOS؛
تقديم توجيهات /إرشادات للجان الفنية ،واألفرقة /الفرق العاملة التابعة للمجلس التنفيذي ،واألمين العام،
ومطالبة /دعوة األعضاء إلى تطوير شبكة الرصد األساسية اإلقليمية ) ،(RBONوموارد معلومات النظام
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المسودة

1

العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIRوخاصة أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) /(OSCARالسطح،
ونظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WDQMSوالمراكز اإلقليمية التابعة للنظام
)(WIGOS؛
●

اعتماد خطة األربع سنوات التابعة للمنظمة ) (WMOلتنسيق أنشطة الطقس الفضائي ،وتقديم توجيهات
بشأن تنفيذها تحت الريادة المشتركة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران
) ،(CAeMحسبما جاء في القرار (Cg-17) 38؛

●

اعتماد عملية إقرار الطبعة الجديدة لألطلس الدولي للسحب؛

●

اإلذن بإنشاء فريق عامل يعنى بتنسيق عمل رادارات الطقس؛

●

دعم تخطيط المقارنة المقبلة للجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

5.2

نظام معلومات المنظمة

●

●

●

●

●

●

6

)(WIS

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ نظام معلومات المنظمة )(WIS؛ وتقديم توجيهات بشأن اإلدارة التشغيلية
ومواصلة تطوير النظام ) ،(WISوبشأن إستراتيجية تنفيذ النظام ) (WISعلى كل من الصعيد اإلقليمي
والوطني؛
اعتماد التعديالت الموصى بإدخالها على النظام ) (WISفيما يتعلق بالالئحة الفنية المعدة منذ الدورة السابعة
والستين للمجلس ،بما في ذلك تسمية مراكز جديدة؛
النظر في توصيات لجنة النظم األساسية
) ،(WISواتخاذ قرارات بشأنها؛

)(CBS

بشأن إنشاء فرقة عمل مشتركة بين اللجان تعنى بالنظام

تقديم توجيهات للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية بشأن أدوارها في تنفيذ النظام ) (WISومواصلة تطويره
لدعم األعضاء في إدارة البيانات طوال فترة حياة النظام؛
استعراض التقدم المحرز في مبادرات إدارة البيانات المناخية ،بما في ذلك نظم إدارة البيانات المناخية
) ،(CDMSsومبادرات إنقاذ البيانات المناخية ،وإدارة البيانات المناخية البحرية؛
تقديم توجيهات بشأن إعداد إطار عمل عالمي إلدارة البيانات العالية الجودة من أجل المناخ
).GDMFC

(HQ-

جودة الخدمات وتقديم الخدمات

يُدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
6.1
●

خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية
اعتماد تدابير إلذكاء الوعي للمخاطر /الفرص الناجمة عن تنفيذ خطة المالحة الجوية العالمية
لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوتحديثات مجموعة نظم الطيران ) ،(ASBUوتقييم هذه المخاطر/
الفرص؛
)(GANP
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المسودة
●

●
●

●

1

اعتماد مراقبة امتثال األعضاء لمتطلبات كفاءة العاملين ومؤهالتهم ،ولنظام إدارة الجودة؛ واتخاذ التدابير
للتصدي ألوجه القصور ذات الصلة؛
استعراض ترتيبات العمل مع المنظمة ) – (ICAOخطوات أولية؛
تقديم توجيهات للتعاون مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية واألعضاء بشأن التطوير المستمر لعناصر
األرصاد الجوية المتعلقة بخطة المالحة الجوية العالمية ) /(GANPوتحديثات مجموعة نظم الطيران
) :(ASBUاالرتحال إلى اللغة الترميزية  ،XML/GMLوإنشاء مراكز استشارية إقليمية معنية بالطقس
الخطر )(RHWAC؛ وتحسين الخدمات المتصلة بالتخفيف من مخاطر الرماد البركاني واالنبعاثات المشعة؛
وإعداد أحكام لخدمات الطقس القضائي للمالحة الجوية الدولية؛ وإعداد أحكام للعمليات القائمة على
المسارات )(TBO؛
تقديم توجيهات لتعزيز المواد التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات األرصاد الجوية للطيران
والحوكمة.

6.2

إدارة الجودة في تقديم الخدمات

●

اعتماد كفاءات العاملين في مجال الخدمات المناخية ،التي أعدتها لجنة علم المناخ ) (CClوأوصت بها؛

●

●

6.3
●

●

7

تقديم توجيهات بشأن التطور ات واألنشطة المستجدة لتنفيذ إطار الكفاءات في الخدمات العامة في مجال
الطقس ) ،(PWSعمالً بالقرار  ،(Cg-17) 5وبشأن كفاءات المتنبئين بالطقس البحري ،عمالً بالقرار 6
)(Cg-17؛
تأييد العمل بمعايير الكفاءة في التنبؤ البحري ،ال سيما تقديم توجيهات بشأن تنسيق المعايير للتنبؤ في
المحيطات ،في إطار الخطوات التالية لمتطلبات الكفاءة الخاصة بمتنبئي الطقس البحري ،ومناشدة
األعضاء دعم تطوير هذه المعايير في إطار مرافقهم الوطنية ).(NMHSs
خدمات األرصاد الجوية للزراعة
الموافقة على التوصيات التي قدمتها حلقة العمل المشتركة بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMبشأن كيمياء الغالف الجوي واألرصاد الجوية الزراعية ،ومواصلة
التعاون بين اللجنتين؛
إقرار تعظيم نتائج االجتماع النهائي لمشروع األرصاد الجوية الزراعية ) (METAGRI-OPSفي غربي
أفريقيا ،والمشروع الجديد المقترح.

المنطقتان القطبيتان والمناطق الجبلية المرتفعة

يدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
●

النظر في التوصيات المحددة التي قدمها فريق الخبراء لتابع للمجلس التنفيذي والمعني بعمليات الرصد
والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية المرتفعة ،بما في ذلك النظر في تطوير
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوشبكة الغالف الجليدي ) (Cryonetالتابعة لها؛
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●

1

تقديم توجيهات بشأن تنفيذ أنشطة لتعزيز عالقات المنظمة ) (WMOمع مجلس المنطقة القطبية الشمالية
واالجتماع االستشاري المعني بمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية )(ATCM؛

●

تقديم توجيهات بشأن تطوير أنشطة مكون المناطق الجبلية المرتفعة؛

●

تقديم طلبات مح ددة لألعضاء لدعم تنفيذ المشروع البحثي "سنة التنبؤ القطبي" على النحو األمثل؛

8

معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

يُدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
8.1
●

●

●

8.2
●

8.3
●

●

نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
تقديم توجيهات بشأن تحسين وتكامل وسالسة نظام معالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل ،بما في ذلك
صياغة اختصاصات للعملية من أجل إنشاء هذا النظام بشكل تدريجي ،وذلك بمشاركة الهيئات التأسيسية
المعنية التابعة للمنظمة ) ،(WMOوحسب االقتضاء الخبراء الفنيين وممثلي الوكاالت الشريكة ،وفقا ً لما
جاء في القرار (Cg-17) 11؛
تقديم توجيهات بشأن توطيد الربط بين األنشطة البحثية المعنية بالتنبؤ المتواصل وإنشاء خدمات ذات صلة
مترتبة عليها؛
تقديم توجيهات بشأن زيادة قدرات المراكز التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
لتشمل التنبؤات المتصلة بالبيئة ،مثل جودة الهواء ،والغابات وحرائق البراري ،والعواصف الرملية
والترابية في الغالف الجوي ،واألوضاع البحرية ،وكذلك لدعم قطاعي النقل والطاقة النظيفة وللتصدي
للمسائل الحضرية.
)(GDPFS

التنبؤ بالطقس
تقديم توجيهات بشأن مواصلة تطوير النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوأنشطته المتعلقة
بالعمليات التشغيلية والدعم التشغيلي للتنبؤ بالطقس ،والتنبؤات التشغيلية على نطاقات تتراوح بين دون
الموسمية إلى فترات أطول أجالً ،باعتبار ذلك إسهاما ً كبيراً في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) /(GFCSالنظام ).(CSIS
الهيدرولوجيا وإدارة المياه
تقديم توجيهات وإرشادات بشأن برنامج العمل المقبل للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyتحضيراً لدورتها
الخامسة عشرة؛
اعتماد إجراءات لتعزيز التنفيذ التشغيلي للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ،ومكتب النظام
العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) ،(WIGOSحسبما طلب القرار .(Cg-17) 19
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8.4
●

9

1

التنبؤات البيئية ذات الصلة
تقديم توجيهات بشأن مواصلة تطوير أنشطة برنامج التصدي للطوارئ ) ،(ERAبما في ذلك أنشطة النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوأنشطة برنامج التصدي للطوارئ المتعلقة بتوفير نماذج
لالنتقال والتشتت في الغالف الجوي للتصدي لحاالت الطوارئ البيئية و /أو التتبع العكسي ،وبشأن
التعاون مع المنظمات الدولية األخرى.

البحوث

يُدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
●

●

اعتماد خطط التنفيذ الجديدة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPبنا ًء على توصية لجنة علوم
الغالف الجوي )(CAS؛
اعتماد خطط التنفيذ الجديدة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWبنا ًء على توصية لجنة
علوم الغالف الجوي ).(CAS

وترد مواضيع البحوث األخرى في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.
10

تطوير القدرات

10.1

أولويات تطوير القدرات في الفترة

2019-2016

يُدعى المجلس إلى النظر ،في إطار هذا البند من جدول األعمال ،في توصيات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بتطوير القدرات ،وإلى القيام بما يلي:
●

10.2

اعتماد األولويات المقترحة لتطوير القدرات في الفترة  ،2019-2016وتقديم توجيهات بشأن إعداد خطة
تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات للفترة .2019-2016
التعليم والتدريب

يُدعى المجلس كذ لك إلى النظر في توصيات فريق الخبراء التابع له والمعني بالتعليم والتدريب ،وإلى القيام بما يلي:
●

اعتماد النهج الخاص بالجدول الزمني العالمي للقاءات التدريبية؛

●

اتخاذ قرار بشأن التغيير الموصى به في حوكمة المجمع العالمي التابع للمنظمة )(WMO؛

●

اعتماد النهج الموصى به والخاص بإعداد دليل عن تطوير الكفاءات وتقييمها؛

●

إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCواستعراض معايير االعتراف بهذه المراكز؛

●

اعتماد التعديالت على دليل التعليم والتدريب؛

●

التوصيات األخرى التي قد يقدمها الفريق لكي يبت فيها المجلس.
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10.3

1

تنفيذ برنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء

يُدعى المجلس كذلك إلى القيام بما يلي:
●

11

اعتماد النهج واإلجراءات المقترحة لتنفيذ برنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم
الجزرية األعضاء – التقدم المحرز منذ أن أنشأه المؤتمر السابع عشر.

حشد الموارد

يُدعى المجلس إلى ما يلي:
●

اعتماد إستراتيجية المنظمة لحشد الموارد للفترة .2019-2016

12

الشراكات

يُدعى المجلس إلى القيام ما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
●

●

●

●

●

تقديم توجيهات لتوثيق عرى التعاون بين المنظمة ) (WMOومنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية
األخرى؛
تقديم توجيهات بشأن إجراء استعراض شامل لمذكرات التفاهم الحالية التي أبرمتها المنظمة )،(WMO
ولمبادئ إعداد اتفاقات التعاون؛
تقديم توجيهات بشأن االعتراف بالمنظمات الشريكة التي تساهم في برامج المنظمة ) (WMOوهيئاتها
التأسيسية ،والعكس بالعكس؛
تقديم توجيهات بشأن تعزيز إسهامات المنظمة في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وبشأن الدعم الذي
تقدمه لألعضاء لتنفيذها؛
تقديم توجيهات بشأن إقامة شراكات مع القطاع الخاص (البيانات وتقديم الخدمات) وبشأن المسائل
المستجدة الخاصة بسياسات البيانات (إجراء مناقشات بمشاركة األطراف المعنية الخارجية)؛

●

تقديم توجيهات /اعتماد أنشطة المنظمة المتعلقة بالتطورات الجديدة في مبادرة "مستقبل األرض".

13

إدارة الجودة

سيُدعى المجلس التنفيذي إلى القيام بما يلي:
●

14

اتخاذ قرار بشأن إطار إدارة الجودة في المنظمة ) (WMOبنا ًء على توصية الفريق العامل المعني
بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG-SOPطبقا ً للقرار  (EC-67) 1والقرار  .(Cg-17) 7كما سيتناول
المجلس جوانب أخرى من إدارة الجودة في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.

المساواة بين الجنسين

سيُدعى المجلس إلى القيام بما يلي:
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1

اعتماد خطة العمل الخاصة بالمسائل الجنسانية التابعة لسياسة المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين ،بنا ًء
على توصية فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني،
طبقا ً للقرار  (EC-67) 2والقرار .(Cg-17) 59

وس ُتدرج الجوانب األخرى المتعلقة بتعميم مراعاة البعد الجنساني في الوثائق المعنية.
15

االتصاالت والشؤون العامة

سيُدعى المجلس التنفيذي إلى القيام بما يلي:
●
●

تقديم توجيهات لتحسين اتصاالت المنظمة ) (WMOوالشعار المميز لها؛
اتخاذ قرار بشأن موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام ( 2018بنا ًء على تقرير اللجنة المشكلة في
أثناء الدورة).

وس ُتدرج الجوانب األخرى الخاصة باالتصاالت في الوثائق ذات الصلة.
16

الحوكمة

يُدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
16.1
●

●
●

●

●

اإلشراف
النظر في تقرير وتوصيات اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACبشأن المسائل المالية وتنفيذ
الميزانية القائمة على النتائج ،عند تناول المسائل ذات الصلة (البندان  16.2و 18.1من جدول األعمال).
وسينتهي إعداد التقرير بعد اجتماع اللجنة ) (FINACالمعقود قبل افتتاح الدورة الثامنة والستين للمجلس
التنفيذي وسيُعرض على المجلس خالل الدورة؛
النظر في تقرير لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) (WMOوتوصياتها (عند تناول المسائل ذات الصلة)؛
النظر في تقرير المراجع الخارجي وتوصياته ،طبقا ً للمادة  15.10من الالئحة المالية ،عند تناول البيانات
المالية في إطار البند  18.1من جدول األعمال؛
النظر في تقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية ) ،(IOOطبقا ً للمادة ( 13.10هـ) من الالئحة
المالية؛
النظر في توصيات وحدة التفتيش المشتركة والمتصلة باألجهزة الرئاسية في المنظمة ) ،(WMOواتخاذ
قرارات بشأن الموافقة عليها؛

●

النظر في تقرير مكتب األخالقيات.

16.2

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ،والميزانية

يُدعى المجلس إلى النظر في توصيات فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG-SOPوالقيام
بما يلي:
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16.3
●

17

1

النظر في اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية للفترة  ،2017-2016طبقا ً للقرار  (Cg-17) 70والقرار
 (EC-67) 1والقرار (EC-67) 9؛
النظر في اعتماد هيكل ومخطط أولي ومواعيد إلعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية المقبلتين
للفترة 2023-2020؛
تقديم توجيهات بشأن مواصلة تحسين نظام المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم ،السيما فيما يتعلق
بمؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIوالمعلومات ذات الصلة التخاذ القرارات؛
النظر فيما إن كان ينبغي إنهاء العمل باالستبيان الخاص بدور المرافق الوطنية ) (NMHSsوعملها ،وتقديم
توجيهات بشأن التواصل والتأييد في المستقبل بشأن دور المرافق الوطنية وعملها.
استعراض الحوكمة
تقديم مزيد من التوجيهات والتوجهات للفريق العامل ) (WG-SOPبشأن استعراض الحوكمة في المنظمة
) (WMOوتحسين عمليات المنظمة ) (WMOوممارساتها.

المؤتمرات الكبرى

يُدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
●

●

تقديم توجيهات فيما يتعلق باألعمال التحضيرية لمؤتمر مدريد  ،10 +ودعوة األعضاء والشركاء المعنيين
إلى المشاركة واإلسهام؛
تقديم توجيهات بشأن تنظيم المؤتمر الدولي لنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ،وبشأن انخراط
األعضاء في المؤتمر ومشاركتهم فيه.

18

المسائل المالية واإلدارية وشؤون الموظفين

18.1

البيانات المالية لعام

2015

طبقا ً للقرار  ،(EC-LVII) 10سيُدعى المجلس إلى النظر في اعتماد البيانات المالية لعام  .2015وسيستند القرار إلى
توصيات المراجع الخارجي ولجنة المراجعة واللجنة ).(FINAC
18.2

جدول األنصبة المقررة لألعضاء للفترة

2019-2017

طبقا ً للقرار  ،(Cg-17) 75يأذن المؤتمر للمجلس بتعديل جدول األنصبة المقررة للفترة  2019-2017باستخدام جدول
األنصبة المقررة لألمم المتحدة الذي ستعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة في  .2015وفي كانون األول /ديسمبر ،2015
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة جدول األنصبة المقررة الشتراكات الدول األعضاء في األمم المتحدة للفترة
 . 2018-2016وبناء على ذلك ،سينظر المجلس في اعتماد الجدول المقترح لألنصبة المقررة الشتراكات أعضاء المنظمة
) (WMOللفترة .2019-2017
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1

خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

)(ASHI

طبقا ً للقرار  ،(Cg-17) 73سينظر المجلس في اعتماد اقتراحات األمين العام( :أ) مراعاة قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة في دورتها السبعين بشأن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIعند توافره( ،ب) اتخاذ تدابير مالئمة على
المدى القصير إلدارة واحتواء التزام المنظمة ) (WMOبالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،إذا لم يكن قرار الجمعية
العامة متوافراً في نهاية .2015
18.4

إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين)

يُدعى المجلس إلى القيام بما يلي في إطار هذا البند من جدول األعمال:
●
●

النظر في اعتماد التعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين؛
اعتماد جدول منقح لرواتب الموظفين غير المصنفين على رتب واألجر الداخل في حساب المعاش
التقاعدي للموظفين غير المصنفين على رتب؛

●

النظر في تقرير التعيينات والترقيات والترشيحات وعمليات نقل الموظفين في الفئة الفنية وما فوقها؛

●

النظر في آراء رابطة الموظفين بشأن ظروف عمل الموظفين.

18.5

سياسة السفر

سيُدعى المجلس للنظر في اعتماد وترتيبات منحة المبلغ اإلجمالي لزيارة العودة إلى الوطن ،طبقا ً للدورة السابعة
والستين للمجلس التنفيذي التي أحاطت علما ً بتنفيذ سياسة جديدة للسفر لموظفي المنظمة ) (WMOفي  ،2015ووافقت
على النظر في  2016في اتخاذ قرار بشأن ترتيبات منحة المبلغ اإلجمالي لزيارة الوطن أو الزيارة األسرية.
19

المسائل العامة والقانونية

19.1

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالحادية والستون والجوائز األخرى

سيُدعى المجلس الختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالحادية والستين .كما سيُدعى إلى اختيار
الفائزين بجوائز المنظمة ) (WMOاألخرى بناء على تقارير لجان االختيار.
19.2

المسائل الدستورية والتنظيمية

سيعتمد المجلس خطة تنقيح الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOخالل الفترة المالية ،وسيُصدر تعليمات للجان الفنية طبقا ً
لذلك.
19.3

تعيين عضو عامل (أعضاء عاملين) في المجلس التنفيذي

طبقا ً للمادة  144من الالئحة العامة والمادتين  15و 16من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،سيعين المجلس عضواً عامالً
(أعضاء عاملين) لملء المقعد الشاغر (المقاعد الشاغرة) إن وجدت ،بعضو (أعضاء) من المجلس.
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المسودة
19.4

1

استعراض الهيئات الفرعية والهيئات األخرى التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي

عقب تعيين أعضاء عاملين جدد (إن وجدوا) ،سيستعرض المجلس عضوية أفرقته وفرقه العاملة.
سيستعرض المجلس كذلك عضوية اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP
20

المحاضرات والمناقشات العلمية

طبقا ً لقرار المؤتمر السابع عشرُ ،تتخذ الترتيبات لكي تلقي الفائزة بجائزة المنظمة ) (IMOالستين ،البروفيسورة
( Slingoالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) ،محاضرة علمية.
21

Julia Mary

استعراض القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي

سيُدعى المجلس إلى استعراض قراراته السارية حالياً ،طبقا ً ألحكام المادة  (9) 156من الالئحة العامة ،والمادة  27من
نظامه الداخلي.
22

موعد ومكان انعقاد الدورتين التاسعة والستين والسبعين للمجلس التنفيذي

سيُدعى المجلس إلى تأكيد موعد ومكان انعقاد دورته التاسعة والستين والتي وافق المجلس مؤقتا ً في دورته السابعة
والستين على عقدها من  10إلى  20أيار /مايو  2017في مقر المنظمة في جنيف.
وسيُدعى المجلس أيضا ً إلى تحديد المواعيد المؤقتة لدورته السبعين لتيسر اتخاذ الترتيبات التنظيمية.
23

اختتام الدورة

من المقرر أن تختتم الدورة الثامنة والستون عملها يوم الجمعة الموافق
ــــــــــــــــــــــــــــــ

24

حزيران /يونيو .2016
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال تدرج في تقرير الدورة
آليات المنظمة  WMOللحوكمة والتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث
معلومات أساسية
ما برح الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRأولوية استراتيجية للمنظمة  WMOمنذ المؤتمر العالمي الرابع
1.1
عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-XIVفي  ،2003عندما أنشئ برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها -
منذ الدورة التاسعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة  )EC-LIX( WMOفي  2007عندما أنشئ برنامج الحد من
مخاطر الكوارث .وفي حين أن المؤتمر والمجلس التنفيذي يقدمان التوجيه االستراتيجي النهائي للبرنامج ,يقدم الفريق
العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث التوجيه بشأن تنفيذ أولوية المنظمة  WMOللحد من
مخاطر الكوارث كجزء من الخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة .2019-2016
وحثت الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي ( )EC-64رؤساء اللجان الفنية ( )PTCعلى تحديد آليات
1.2
التعاون داخل اللجان وفيما بينها لدعم تنفيذ برنامج الحد من مخاطر الكوارث .ومن ثم ،أنشئت شبكة من منسقي اللجان
والبرامج الفنية المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ( )DRR FP TC-TPفي  2013من خالل ترشيحات قدمها رؤساء
اللجان الفنية وآليات التنسيق للبرامج الفنية ذات الصلة (وتحديداً برنامج األعاصير المدارية ( )TCPالذي ال يسترشد
بلجنة فنية والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ( ،)WCRPنظراً لمشاركة المنظمات الخارجية التي تتطلب التمثيل)
واألنشطة المشتركة بين اللجان (مثل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  .))WIGOS( WMOوأعاد المؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية التأكيد على تحديد منسقي اللجان والبرامج الفنية المعنيين بالحد من مخاطر
الكوارث ( )DRR FP TC-TPوطلب إدراج منسقين من االتحادات اإلقليمية (حاليا  )DRR FP RA-TC-TPكآلية لدعم
تنسيق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث بين هذه الهيئات على نطاق المنظمة  ،WMOبما في ذلك ،رؤساؤها وأفرقة
الخبراء واألفرقة العاملة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث.
وشجع المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية األمانة على مواصلة النهج الموجهة من المستخدمين
1.3
مثل فرقة الخبراء االستشارية للتواصل مع المستخدمين ( )UI-EAGsفي تطوير النواتج المعرفية للحد من مخاطر
الكوارث ،والخدمات القائمة على العلم والتي هي على بينة بالمخاطر ،وفي تنفيذ مشاريع إيضاحية لدعم تنفيذ أولوية
المنظمة  WMOللحد من مخاطر الكوارث ،على النحو الوارد في خارطة طريق الحد من مخاطر الكوارث.
وأحاط الفريق  EC WG/DRRعلماً ،في دورته األولى في نيسان /أبريل  ،2016بأن المجاالت المواضيعية
1.4
التي يمكن مواصلة التأكيد عليها عن طريق األفرقة العاملة القائمة ،أو الجديدة ،تشمل مراقبة األخطار المتعددة،
ومساعدة المرافق  ،NMHSsواألعضاء والوكاالت اإلنسانية من خالل اإلنذار المبكر الذي هو على علم بالمخاطر،
والوقاية ،والطوارئ.
ونظر الفريق
1.5
الواقعة في نطاق اختصاصاته.

EC WG/DRR

في وضع مواصلة رصد تنفيذ استراتيجية المنظمة
__________

WMO

لتقديم الخدمات
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1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
-1

نتائج الدورة األولى الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي
) (EC WG/DRRالمعقودة في نيسان /أبريل  ،2016والتوصيات المعروضة على المجلس
التنفيذي في دورته الثامنة والستين ) (EC-68والمتعلقة بالقرار (Cg-17) 9

قرر الفريق ) (EC WG/DRRإنشاء فرقة عمل تابعة للمنظمة ) (WMOمشتركة بين البرامج ومعنية
1.1
بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ) (IPTT-CWWCEكآلية تنسيق يشارك في رئاستھا ممثل عن لجنة
النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) .(CClوينبغي أن يؤدي التنسيق إلى وضع إطار على نطاق المنظمة لتنفيذ
القرار  ،(Cg-17) 9كدليل مرجعي للمنظمة ) (WMOبشأن الممارسات العالمية لفھرسة األخطار والظواھر المتطرفة
وتبادل المعلومات ذات الصلة ،إلى جانب التوصيات بإدخال تعديالت ،حسب االقتضاء ،على األدلة والمبادئ التوجيھية
للمنظمة )) (WMOعلى سبيل المثال ،مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونظام معلومات المنظمة
) .((WISوينبغي أن يكون الفريق ) (IPTT-CWWCEمؤلفا ً من خبراء من اللجان الفنية يعملون على مختلف الجوانب
المتعلقة بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة وتشفيرھا )الرجوع إلى الوثيقتين  Doc. 4.4و).(INF. 4.4(C
وبالتنسيق مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية المعنية واألعضاء ،يتولى فريق العمل المشترك بين البرامج المعني
بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ) (IPTT-CWWCEاالختصاصات التالية:
)أ(

النظر في العمل الذي أنجزه كل من أعضاء المنظمة ) (WMOولجانھا الفنية واتحاداتھا اإلقليمية حتى اآلن
فيما يتعلق بالقرار ) 9كالعمل الذي أنجزته فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClالمعنية بوضع
تعاريف لظواھر الطقس والظواھر المناخية المتطرفة ) ،(TT-DEWCEوفرقة الخبراء المعنية بنظم إدارة
قواعد البيانات المناخية ) (ET-CDMSالتابعة للجنة علم المناخ ) (CCIوالعمل الذي اضطلعت به كل من
لجنة النظم األساسية ) (CBSوشعبة خدمات الحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة )((WMO؛

)ب(

إعداد ھيكل للمنظمة ) (WMOلتحديد الظواھر المتطرفة وتوصيفھا وتشفيرھا )شكل وخطة المحددات
الفريدة( ،وتسجيل الظواھر المتطرفة واإلبالغ عنھا وعرضھا على المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOفي
دورته التاسعة والستين؛

)ج(

إعداد اقتراح للمنظمة ) (WMOوخطة لتنفيذه )يعزز األعمال ذات الصلة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية
واألعضاء( إلى جانب توصيات بإدخال تعديالت ،حسب االقتضاء ،على أدلة المنظمة ) (WMOومبادئھا
التوجيھية )على سبيل المثال ،دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونظام معلومات
المنظمة ) ((WISلعرضھا على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين؛

)د(

إجراء مشروع إيضاحي الختبار ھيكل المنظمة ) (WMOوإدخال تنقيحات على االقتراح؛

)ھـ(

تقديم اقتراح رسمي وخطة تنفيذ من خالل رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ) (PTC/PRAلغرض
التشاور وعرضھما على المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18لغرض الموافقة.

2.1

وسيتاح التقرير النھائي على الرابط اآلتي:

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/eventsConstituent_en.html
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1

نتائج وتوصيات اجتماع منسقي المنظمة ) (WMOالمعنيين بالحد من مخاطر الكوارث في
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج الفنية ) ،(WMO DRR FP RA-TC-TPفي تشرين
الثاني /نوفمبر ) 2015من خالل الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للمجلس
التنفيذي )((EC WG/DRR

سلط المشاركون في االجتماع ) (WMO FP RA-TC-TPالضوء على ضرورة بذل جھود كبيرة من أجل
2.1
تتبع جميع األخطار وترتيبھا حسب األھمية واآلثار المتسلسلة لبعض األخطار واألخطار الثانوية التي يولدھا الخطر
الرئيسي )على سبيل المثال خالل ظاھرة النينيو ،واالنھياالت األرضية ،واألمراض المتعلقة باألمطار ،وما إلى ذلك(.
وأُوصِ َي بتحديد وتتبع جميع األنشطة ذات الصلة بھذه المسألة الجارية في مختلف اللجان الفنية ،والبرامج الفنية وغيرھا
من اآلليات .وبينما تعتزم األمانة إجراء دراسة استقصائية بخصوص ھذه المسألةُ ،ذ ِّكر بأن النشاط األخير الذي اضطلع
به المنسقون المعنيون بالحد من مخاطر الكوارث قد تمثل في استعراض تصنيف التھديدات ومسرد األخطار الذي أعدته
البحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث )) (IRDRالمسترشد به في المفاوضات بشأن إطار عمل سنداي( .كما وجه
المشاركون االنتباه إلى عمليات جارية ذات صلة وطنية )على سبيل المثال تقييمات المخاطر الوطنية في العديد من
البلدان( ودولية من جانب ھيئات من قبيل مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRبشأن أھداف ومصطلحات
إطار عمل سنداي )تتضمن متطلبات جديدة لألعضاء ومرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )((NMHSs
وبموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )) (UNFCCCعلى سبيل المثال ،المساھمات المقررة المحددة
وطنيا ً ) (INDCsالتي توفر فيھا البلدان بالفعل تفاصيل عن آثار تغير المناخ( .وينبغي االستفادة من ھذه البيانات .ونبه
المشاركون إلى أن نظام الفھرسة ينبغي أن يعزز النظم الوطنية القائمة ،مما قد يطرح تحديا ً نظراً للفوارق في القدرات
والحوكمة وتباين االحتياجات ،وأن تبادل البيانات عن الخسائر واألضرار قد يكون محدوداً نظراً ألن البيانات حساسة/
مصنفة أو مملوكة لجھة ما .كما أثار المشاركون مسألة التحديات المقترنة بالظواھر العابرة للحدود )مع وجود تباين من
بلد آلخر من حيث دور نظم المراقبة والرصد( وبترجمة المصطلحات إلى لغات مختلفة .وأُوصِ َي بأن تقوم اللجان الفنية
المعنية وفريق الخبراء االستشاري للتفاعل مع المستخدمين والمعني بتقييم األخطار والمخاطر ) (UI-EAG HRAبوضع
قائمة باألخطار/الظواھر التي تستحق التتبع ،ثم تقديم تلك المصطلحات إلى مختلف الخبراء واستخدام القواميس.
2.2

ويمكن االطالع على التقرير النھائي على الرابط اآلتي:

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/teccom015/workshop_en.html

-3

نتائج وتوصيات فريق الخبراء االستشاري التابع للمنظمة ) (WMOللتفاعل مع المستخدمين
المعني بتحليل األخطار والمخاطر ) (UI-EAG HRAمن خالل الفريق العامل المعني بالحد من
مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي )(EC WG/DRR

قام فريق الخبراء االستشاري للتفاعل مع المستخدمين المعني بتحليل األخطار والمخاطر
3.1
) ،HRAالذي يشمل أعضاءه جھات من القطاع الخاص ومنظمات دولية على حد سواء ،إلى جانب المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تعمل على مختلف الجوانب المتعلقة بتسجيل المعلومات عن الخسائر
واألضرار وفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة )القرار  9الذي اتخذه المؤتمر السابع عشر ) ((Cg-17بتقديم
عدد من المواصفات واالقتراحات للمستخدمين بخصوص ما يلي:
(UI-EAG

)أ(

وضع تعاريف لألخطار وتصنيف لألخطار ،والبيانات/البيانات الشرحية عن األخطار ومتطلبات النمذجة
لدعم جمع البيانات وتقييم المخاطر فيما يتعلق بالخسائر واألضرار؛
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)ب(

التحديات المطروحة والفرص المتاحة إلعداد مبادئ توجيھية وأدلة ومعايير دولية للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي وضع محددات المعايير لفھرسة ظواھر الطقس والماء
والمناخ المتطرفة؛

)ج(

التحديات المطروحة والفرص المتاحة لربط ھذا النظام الخاص بالمحددات والفھرسة بقواعد البيانات
العديدة عن األخطار والخسائر واألضرار القائمة في البلدان ومنظمات األمم المتحدة والقطاع الخاص.

3.2

ويمكن االطالع على تقرير االجتماع على الرابط اآلتي:

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/2015HRA/2015_UI-EAG_HRA.html

ــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

قرارات المؤتمر بشأن خدمات التنبؤات واإلنذارات على أساس اآلثار ترد في القرار  2والقرار  5في
"الملخص العام للتقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات"،
(جنيف 25 ،أيار /مايو –  12حزيران /يونيو  .)2015ويمكن الوصول إلى التقرير على العنوان الشبكي
التالي:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_en.pdf

-2

 )Wبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس
المطبوع "المبادئ التوجيهية للمنظمة ( MO
اآلثار" ،والذي يمكن الوصول إليه على العنوان الشبكي التالي:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1150_en.pdf

تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار للجمهور
استفادت ثالثة أعضاء إلى اآلن من المساعدة القطرية التي وفرها برنامج الخدمات العامة في مجال
-1
ُ
الطقس فيما يخص تنفيذ خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار .وأجري هذا العمل ،الذي تم في عام  ،2015بالتعاون
مع الخبراء في مختلف أنواع الفيضانات ورسم الخرائط بنظام المعلومات الجغرافية ) (GISوالنمذجة والتنبؤ ،فضالً عن
ممثلي األعضاء الذين يقدمون خدمات متطورة في مجالي التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار ،والمرفق العالمي المعني
بالحد من الكوارث واإلنعاش ( )GFDRRالتابع للبنك الدولي.
بدأ تجريب خدمات التنبؤ على أساس اآلثار في موزامبيق وميانمار وموريشيوس ،بمشاركة أهم الجهات
-2
ُ
ُ
المعنية والشركاء الرئيسيين للمرافق الوطنية ( ،)NMHSsمثل إدارات الزراعة والمصايد ،والري ونظم األنهار،
و الكوارث والحماية المدنية ،والنقل ،واإلدارات المعنية باالقتصاد والتخطيط ،ووزارات المالية ،والصحة العامة .وفي
كل األحوال ،تبين أن كثرة المياه في كافة أنواع الفيضانات (الساحلية والخاطفة والنهرية) وشح المياه (الجفاف) تشكل
أصعب التحديات أمام ُن ُظم التنبؤ .وكشفت الدروس الهامة المستفادة من حلقات العمل األولية التي أجرتها الجهات
المعنية في كل بلد من البلدان عن التحديات المشتركة فيما يلي:
(أ)

التنبؤات الدقيقة والمناسبة التوقيت لمخاطر األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجية على المستوى األول
والثاني والثالث؛

(ب)

تقييم حالة تأثر السكان واألصول وتعرضهم للمخاطر؛

(ج)

فهم العالقة السببية بين المخاطر وسرعة التأثر بها والتعرض لها للتنبؤ باآلثار على األشخاص واألصول؛

(د)

توفير إنذارات مبكرة باحتمال التعرض آلثار المخاطر؛

(ه)

القدرة على إجراء تحليل المخاطر؛

(و)

ُن ُ
ظم التنبؤ واإلنذار في الوقت الحقيقي؛
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(ز)

1

بيانات المصادر المفتوحة والبيانات المفتوحة.

ساعدت هذه األنشطة المرافق الوطنية ( )NMHSsواألطراف المعنية على أن تعد لنفسها( :أ) مصفوفات
-3
للمخاطر ُتعنى بتلك المخاطر التي تؤثر على قطاعات بعينها وتصنفها إلى مخاطر من الدرجات األولى والثانية والثالثة؛
(ب) مصفوفات لآلثار توضح أثر الخطر على قطاعات بعينها وتصنيف اآلثار على أساس شدتها؛ (ج) مصفوفات
نصائح للتخفيف من وطأة اآلثار فيما يخص كافة المخاطر .وتمثل هذه األنشطة األساسية أساس التفكير من حيث اآلثار
وليس المخاطر فقط .وعلى أساس نتائج هذه المصفوفات ،وُ ضعت خطط عمل للمتابعة في كل بلد .وبعدها أُجريت
حلقات العمل األولية لتناول الخطوات التي تم تحديدها في الخطة.
في موريشيوس ،حيث الفيضانات الخاطفة الناتجة عن ُن ُ
ظم الحمل الحراري ،والرياح الشديدة وعرام
-4
العواصف المرتبطة باألعاصير المدارية ،والموجات الثقيلة ُتعتبر مخاطر مهمة ،وعلى سبيل المتابعة لحلقة العمل
األولية التي أجرتها الجهات المعنية ،قام برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس بدعم تطوير وتركيب نموذج لألمواج
أنشأه معهد ( Deltaresالذي ارتبط بشراكة مع المنظمة ( )WMOفي إجراء أعمال التنبؤات على أساس اآلثار) بهدف
تحسين التنبؤ باألمواج العاتية.
في ميانمار ،أوفدت بعثة خبراء للمتابعة من قبل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس وبرنامج نظم
-5
معالجة البيانات والتنبؤ بهدف البدء في تنفيذ أنشطة التحقق وتقديم اإلرشادات والنصح حول ُن ُ
ظم التنبؤ في دائرة
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ولمواصلة العمل في وضع مصفوفة اآلثار وتقديم الخدمات باستخدام الخبرات المستقاة
من مرفق األرصاد الجوية الفرنسية ) (Météo-Franceوال ُن ُظم األوروبية لتحذيرات األرصاد الجوية .كذلك ُنوقشت
ترتيبات التوأمة بمزيد من التفصيل مع إدارة األرصاد الجوية الصينية ( ،)CMAالتي وافقت على أن يقدم خبراؤها من
معهد شنغهاي ألعاصير التيفون المساعدة لطاقم العاملين في دائرة األرصاد الجوية والهيدرولوجيا مع تطوير ُن ُ
ظم التنبؤ
على أساس اآلثار بشكل أكبر .كذلك تلقت بعثة ثالثة لخبراء إدارة األرصاد الجوية الصينية ( /)CMAمعهد شنغهاي
ألعاصير التيفون الدعم من جانب برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس لزيادة تحسين أدوات التنبؤ على أساس
اآلثار.
جزر المالديف هي آخر البلدان التي طلبت المساعدة من المنظمة ( )WMOللبدء في تقديم خدمات التنبؤ
-6
واإلنذار على أساس اآلثار.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه المشاريع ما زال أمامها شوطا ً طويالً حتى تكتمل وهي بحاجة إلى مزيد من
-7
جهود المتابعة .غير أن هذه األمثلة توضح أن تقديم الخدمات على أساس اآلثار يتطلب قدراً كبيراً من الخبرات
والموارد والصبر والمثابرة ،وقبل كل ذلك االستعداد للتعاون وتبادل المعلومات والدراية الفنية من جانب المرافق
الوطنية ( )NMHSsعلى كافة مستويات التطوير للتخلي عن األسلوب المعتاد في تسيير األمور واتباع نهج يقود إلى
مستقبل جديد مشرق ألعضاء المنظمة ( )WMOبغية تقديم خدمات مالئمة للغرض لكل من مستخدميهم وزبائنهم.

تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد 
تكنولوجيا مركز التحذيرات ،على النحو الذي ُنفذت به في البنية التحتية السحابية ،لها قيمة عالية في
-8
التحذير في حاالت الطوارئ .وبغية تيسير الوصول الى التحذيرات ،تناولت خدمة مركز التحذيرات االحتياجات البالغة
األهمية للتحذير في حاالت الطوارئ لتحقيق أعلى مستويات االستجابة ،والتوافر ،والموثوقية والمصداقية واألمن .ولبى
مركز التحذيرات هذه االحتياجات دون إضرار بالسلطات بالنظر الى أن التحذيرات التي ييسرها المركز تظل بوضوح
منتجا ً خاصا ً بالجهة التي تصدر التحذير ،فالمركز ال ينشئ التحذيرات بل يساعد فقط في نشرها .ووافقت اللجنة
() )CBS-Ext.(2014على إنشاء المركز باعتباره آلية إضافية لتطبيق مبدأ الصوت الرسمي الواحد .وأشارت اللجنة
) (CBSأيضا ً إلى قيمة الحصول على المعلومات عبر مركز التحذيرات التابع للمنظمة ) (WMOوالجهود المتواصلة التي
تبذلها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAبالواليات المتحدة بهدف تحديد وإنشاء مركز للتحذيرات في
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المسودة

1

المنظمة ) (WMOوذلك بهدف تعزيز الوصول العالمي إلى التحذيرات الرسمية من أي نوع من أنواع التهديد بالمخاطر.
و ُينفذ مركز التحذيرات التابع للمنظمة ) (WMOباعتباره مجموعة فرعية من محتويات مركز التحذيرات األقل تخصصا ً
) (http://alert-hub.appspot.com/publishersوالذي يعمل في شكل خدمة مجانية .وتتمثل الجوانب المميزة في مركز
التحذيرات التابع المنظمة ( )WMOفي أن التحذيرات التي يمكن الوصول إليها من خالله تقتصر على تلك التحذيرات
التي تصدرها المصادر الرسمية المسجلة في السجل الدولي للسلطات التي تصدر التحذيرات
( ،)http://www.wmo.int/alertingorgفي حين أن مركز التحذيرات األقل تخصصا ً يهدف إلى أن يضم تحذيرات من
مصادر أخرى كذلك .وفي هذا الصدد ،فإن مركز التحذيرات التابع للمنظمة ( )WMOسيكون مفتوحا ً للوصول العام من
خالل عنوان للموقع الشبكي يرتبط بالمنظمة (( )WMOمثل .)https://www.wmo.int/alert-hub
__________
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1

معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
ترد مقررات المؤتمر بشأن خدمات التنبؤ واإلنذار القائمة على اآلثار في القرار  2والقرار  ،5وبشأن
-1
التنسيق العالمي للعمليات المتعلقة باألعاصير المدارية ،الفقرات  ،3.1.99 - 3.1.97في التقرير النھائي الموجز للمؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )جنيف 25 ،أيار /مايو  12 -حزيران /يونيو  .(2015ويمكن
االطالع على التقرير على اإلنترنت على الرابط التالي:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ar.pdf

"التقرير النھائي الجتماع التنسيق الفني الثامن بين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
-2
) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsبشأن األعاصير المدارية )) "(TCM-8ميامي ،الواليات
المتحدة األمريكية 6-2 ،تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2015ويمكن االطالع عليه على اإلنترنت على الرابط التالي:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/linkedfiles/TCM-8_FinalReport.docx

التقرير النھائي لالجتماع السادس عشر لفريق إدارة لجنة النظم األساسية )مسودة() ،جنيف 19-15 ،شباط/
-3
فبراير  ،(2016ويمكن االطالع عليه على اإلنترنت على الرابط التالي:
http://wis.wmo.int/file=2345

تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في مجال خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية
باتباع نھج األخطار المتعددة
أُبلغت أربع من الھيئات اإلقليمية الخمس المعنية باألعاصير المدارية بمقرر المؤتمر بشأن التنبؤ واإلنذار
-1
القائمين على اآلثار في تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية .وسيجري إبالغ لجنة األعاصير المدارية التابعة
لالتحاد اإلقليمي الخامس بنفس المقرر أثناء دورتھا المقبلة المقرر عقدھا في الفترة من  29آب /أغسطس إلى  2أيلول/
سبتمبر .2016
ويجري ،بقيادة المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في ميامي ،استحداث بعض النواتج الجديدة
-2
مثل خريطة عرام العواصف ،وخريطة الغمر الساحلي ،وخريطة الرياح الشديدة ،ومسار اإلجالء المقترح ،إلخ ،من أجل
خدمات التنبؤ واإلنذار بأعاصير الھاريكين .وھذه النواتج قائمة على اآلثار .ومن الممكن أن تستخدمھا ،بعد اختبارھا
جيداً ،السلطات المختصة وأصحاب المصلحة لدعم صنع قراراتھم للتصدي لكوارث أعاصير الھاريكين .وقد أُبلغ عن
ھذه النواتج أثناء الدورة الثامنة والثالثين للجنة أعاصير الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع )سان خوان،
بورتوريكو ،الواليات المتحدة 26-21 ،نيسان /أبريل .(2016
تعزيز التنسيق العالمي بشأن التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية
جرت العادة على مناقشة المسائل الفنية بشأن التنسيق العالمي للعمليات المتعلقة باألعاصير المدارية من
-3
حيث التنبؤ ،واإلنذار ،واالختصاصات ،والتوحيد القياسي لإلجراءات ،والمصطلحات /التصنيف ،والتدريب ،والبحوث،
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1

إلخ ،أثناء اجتماع التنسيق الفني ) (TCMبين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار
باألعاصير المدارية ) (TCWCsبشأن األعاصير المدارية الذي يُعقد كل ثالث سنوات منذ عام  .1992وكانت نتائج
االجتماعات ُتبلغ إلى الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية وإلى المجلس التنفيذي .ولكن وضع اجتماع التنسيق
الفني ) (TCMليس واضحا ً في ھيكل الحوكمة الخاص بالمنظمة ) .(WMOومن الضروري وجود وضع مناسب لذلك
االجتماع في ھيكل الحوكمة الخاص بالمنظمة ).(WMO
ور ّكز ما قرره المؤتمر السابع عشر )الفقرات  3.1.97و 3.1.98و 3.1.99من التقرير النھائي الموجز( على
-4
التحديد الرسمي لدور اجتماع التنسيق الفني ) (TCMفيما يتعلق بالتنسيق الفني على المستوى العالمي ،مع إمكانية تقوية
الصالت مع لجنة فنية .وفي الوقت الحاضر ،ال توجد لجنة فنية لإلشراف على اجتماع التنسيق الفني ) (TCMمن أجل
التنسيق الفني العالمي للعمليات المتعلقة باألعاصير المدارية.
وأجرى اجتماع التنسيق الفني الثامن بين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
-5
ومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsبشأن األعاصير المدارية )ميامي ،فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية،
 6-2تشرين الثاني /نوفمبر  (2015مناقشات شاملة بشأن األدوار التي قام بھا تاريخيا ً في التنسيق العالمي وبشأن وضعه
في إطار ھيكل المنظمة ) ،(WMOوأوصى بأن "ييسر برنامج األعاصير المدارية إنشاء فرقة عمل تضم المراكز
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsلوضع اختصاصات
مناسبة الجتماع التنسيق الفني ) (TCMلمعالجة كل من األدوار الحالية واألدوار المستقبلية )من خالل استشارة األعضاء
اآلخرين ذوي الصلة حسب االقتضاء( من أجل إمكانية تقديمھا إلى المجلس التنفيذي الذي سيدرج الجوانب المعروضة
في تقرير المؤتمر السابع عشر )المرجع  .(3.1.99 ،3.1.98 ،3.1.97وذكر اجتماع التنسيق الفني ) (TCMأنه يحتاج أن
يفھم على نحو أفضل الكيفية التي سيتيح بھا التقييم الحالي لھيكل المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية الفرصة للمضي
قُ ُدما ً".
)(RSMCs

وأما االجتماع السادس عشر لفريق إدارة لجنة النظم األساسية )) (CBSجنيف ،سويسرا 19-15 ،شباط/
-6
فبراير  (2016فإنه:
)أ(

ناقش السُبل الممكنة لتعزيز دور اجتماع التنسيق الفني ) (TCMبين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد
الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsبشأن األعاصير المدارية في التنسيق
العالمي للتقنيات وإدراج اجتماع التنسيق الفني ) (TCMفي إطار ھيكل الحوكمة الخاص بالمنظمة
)(WMO؛

)ب(

نظر في وضع برنامج األعاصير المدارية ) (TCPفي إطار المراقبة العالمية للطقس ) (WWWولجنة النظم
األساسية ) (CBSمراعاة لصالته القوية مع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوبرنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSPوبرامج أخرى لتحسين التنسيق وفي خدمات الحد من مخاطر
الكوارث )(DRR؛

)ج(

أوصى اجتماع التنسيق الفني ) (TCMبين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
ومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsبشأن األعاصير المدارية بأن يقترح سبيالً لتعزيز أدواره
في إطار ھيكل الحوكمة الخاص بالمنظمة ) (WMOوإضفاء الطابع الرسمي على تلك األدوار .واقترح
أيضا ً على اجتماع التنسيق الفني ) (TCMتقييم مزايا ومساوئ الوضع الحالي وذلك للمساعدة على توجيه
القرار المتعلق بالمضي قُ ُدما ً .وبصرف النظر عن المقرر الذي يتم التوصل إليه ،ستكفل لجنة النظم
األساسية ) (CBSأن تدعم أنشطتھا برنامج األعاصير المدارية.
)(RSMCs
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المسودة

1

وأحد اختصاصات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ھو تعزيز
-7
آليات التنسيق بين برامج المنظمة ) (WMOواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية واألمانة والشركاء ذوي الصلة والبرامج
المشمولة برعاية مشتركة .وقد بدا أن لذلك الفريق العامل روابط وثيقة مع اجتماع التنسيق الفني ) (TCMمن حيث
وظائف ومسؤوليات ذلك االجتماع .وعالوة على ذلك ،فإن الفريق العامل مأذون له بأن يُنشئ أفرقة عاملة وفرق عمل
عند الحاجة إليھا.
تعزيز النظم المنسقة إقليميا ً للتنبؤ باألعاصير المدارية لتغطية كافة األعضاء المتضررين بھذه األعاصير
يتضرر بعض أعضاء المنظمة ) (WMOفي منطقتي بحر العرب والمحيط األطلسي باألعاصير المدارية.
-8
ومع ذلك فإنھم ليسوا أعضاء في الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية.
وقُبل اليمن بوصفه العضو التاسع في الفريق المعني باألعاصير المدارية المشترك بين المنظمة
-9
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) (ESCAPأثناء الدورة الثالثة واألربعين للفريق )نيودلھي ،الھند،
 6-2أيار /مايو .(2016
)(WMO

وطلبت الدورة الثامنة والثالثون للجنة أعاصير الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع )سان خوان،
-10
بورتوريكو ،الواليات المتحدة األمريكية 26-21 ،نيسان /أبريل  (2016إدراج كابو فيردي وجزر األزور )البرتغال( في
نظام التنسيق في اإلقليم بشأن أعاصير الھاريكين .وقد تضررت كابو فيردي تضرراً شديداً بإعصار الھاريكين  Fredفي
عام  2015وتضررت جزر األزور بإعصار الھاريكين  Alexفي عام  .2016وتجري المنظمة ) (WMOاتصاالت مع
كلتيھما من أجل اتخاذ إجراءات جدية لتعزيز قدراتھما في مواجھة كوارث أعاصير الھاريكين .ووجھت لھما المنظمة،
في إطار ھذه اإلجراءات ،الدعوة لتعيين منسق من أجل إدراجه في قائمة نقاط االتصال للتنسيق اإلقليمي ،لحضور
التدريب اإللحاقي في المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في ميامي بنا ًء على عرض كريم من حكومة
الواليات المتحدة ،وخططت لتقديم تدريب داخل البلد من أجل كابو فيردي ،إلخ.
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المساعدة في حاالت الطوارئ
نتائج الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRوتوصياته في دورته
األولى المعقودة في نيسان/أبريل  2016إلى الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي فيما يتعلق بالمساعدة في حاالت
الطوارئ
-1

تقديم المساعدة لألعضاء

إن الكوارث الكبيرة مثل الزلزال الذي ضرب نيبال في نيسان/أبريل  2015والفيضانات التي حدثت في
1.1
شبه جزيرة البلقان في أيار/مايو  2014يكون لها ،كما الحظ المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )،(Cg-17
بُعد دولي وتتطلب استجابة منسقة من طائفة واسعة من الوكاالت والمنظمات وتتطلب كذلك آليات اتصال محسّنة وفعالة.
وقد ناقش الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) ،(EC WG/DRRبين مسائل
أخرى ،كيفية تحديد النهج االستراتيجي لألنشطة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث التي تقوم بها برامج المنظمة
) (WMOوحوكمتها ومجاالتها المواضيعية وإدارتها بطريقة متكاملة وكفؤة ومساعدة المجلس التنفيذي بذلك في اتخاذ
قرارات مستنيرة .وناقش الفريق أيضا ً نوع الدعم الذي يمكن للمنظمة ) (WMOككل أن تقدمه إلى األعضاء المتضررين
بكوارث كبيرة ،بناء على طلبهم ،بما في ذلك دور األمانة ،واللجان الفنية (ال سيما لجنة النظم األساسية )،)(CBS
واالتحادات اإلقليمية ،والبرامج (ال سيما برنامج الحد من مخاطر الكوارث ،وأنشطة التصدي لحاالت الطوارئ )،(ERA
والبرنامج اإلقليمي ،والمراكز المتخصصة ،واألعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
التابعة لهم) وآليات تفعيله .ونظر الفريق أيضا ً في العمل الذي تقوم به لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن هذه المسألة.
وتشمل أم ثلة هذا الدعم إشراك مرافق وطنية أخرى لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا لدعم استمرار تقديم خدمات
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا األساسية لمرفق وطني ) (NMHSتابع لعضو يكون قد تضرر تضرراً كارثيا ً بخطر ،أو
مساعدة تلك المرافق الوطنية ) ،(NMHSsإذا اقتضت الحاجة ،في دعمها ألنشطة التأهب واالستجابة على الصعيد
الوطني في األعضاء الذين يتعرضون لكارثة كبيرة (مثلما حدث مثالً في الفلبين أو فانواتو أو نيبال).
وأوصى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث بأن يُع ّد األمين العام،
1.2
بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ) ، (CBSبروتوكوالت /إجراءات وعمليات يمكن بها أن يتلقى األعضاء المساعدة من
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالمجاورة لهم أو من مرافق وطنية ) (NMHSsأخرى في حالة
تضرر قدرتهم على تقديم الخدمات البالغة األهمية إلى مجتمعاتهم المحلية تضرراً شديداً .وهذه المساعدة يمكن تفعيلها
تحس ّبا ً لظاهرة خطرة متوقعة شديدة التأثير ويجب أن تستند إلى ترتيبات قائمة وآليات موجودة بالفعل ،مثل برنامج أنشطة
التصدي لحاالت الطوارئ ) (ERAالتابع للمنظمة ) . (WMOوحدد الفريق أصحاب المصلحة الرئيسيين وأدوارهم المحتملة
وذكر أن هذا سيتطلب عمالً إضافيا ً مع االتحادات اإلقليمية وإعداد إجراءات تشغيل معيارية ).(SOPs
وأوصى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
1.3
الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي بأن تطلب إلى جميع األعضاء القيام ،بمساعدة من األمانة وأفرقة الخبراء
االستشارية المعنية بالتفاعل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) ،(UI-EAGsبتوثيق الممارسات الجيدة
للتعامل مع حاالت الطوارئ في البلدان ،التي ال تؤثر بالضرورة على قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى أداء
وظائفها.
)(EC WG/DRR
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المسودة

1

و أوصى الفريق بالنظر في إمكانية تعيين منسق من (المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا)
1.4
التابع لكل عضو ليُع ّد "مجموعة أدوات" لعمليات االستجابة لحاالت الطوارئ تكون ذات صلة بخصائص واحتياجات
العضو /اإلقليم .وسيكون هذا هو الشخص الذي ينبغي أن يتصل به األعضاء (واألمانة) من أجل الحصول على مساعدة
في حالة حدوث كارثة من أي نوع .وسيتحقق هذا بعِلم وموافقة رؤساء االتحادات اإلقليمية ) (PRAالذين سيلتمسون دعم
األمانة ومكاتبها اإلقليمية وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في "مجموعة األدوات" وإجراءات التشغيل المعيارية
) (SOPsالتي يجب أن توضع.
-2

تقديم المساعدة للوكاالت اإلنسانية

أقر الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRباألهمية
2.1
الهائلة للشراكات بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوبين تلك المرافق وغيرها من الوكاالت الرئيسية العاملة في مجال
الحد من مخاطر الكوارث ،ال سيما الوكاالت الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ) (DRMوالحماية المدنية ،وكذلك مع
مختلف مجموعات المستخدمين وأصحاب المصلحة (مثالً ،وسائط اإلعالم والوكاالت اإلنسانية) .وتأخذ هذه الشراكات
شكل اتفاقات وإجراءات تشغيل معيارية مع الوكاالت الشريكة ،ومشاركة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي محافل صنع
القرارات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث (مثالً ،المحافل الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،والمنتديات المعنية
بالتوقعات المناخية) ،والمشاريع التعاونية ،والمشاركة في شبكات المعرفة ،إلخ.
وأكد الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRأن
2.2
الشراكات والتعاون هاميْن أيضا ً على المستويين اإلقليمي والعالمي .وأعرب الفريق عن ارتياحه لمالحظته النجاح في
تنفيذ برامج مشمولة برعاية مشتركة (مثالً ،البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMوالبرنامج المتكامل
إلدارة الجفاف ) )(IDMPوشجع األعضاء واألمانة على مواصلة هذه األنشطة .ورأى أن اتفاقات الشراكة مع الشركاء
الدوليين ينبغي أن يليها اتخاذ إجراءات ملموسة لفائدة األعضاء.
والحظ الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRمع
2.3
التقدير الدعم الثمين الذي تقدمه دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة وكذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي بلدان جنوب شرق أوروبا واألمانة لخلية العمليات الشتوية التابعة لمفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين ) (UNHCRالتي أنشئت في تشرين األول/أكتوبر  2015للتخفيف من تأثيرات شتاء  2016/2015على
عمليات المفوضية ) (UNHCRفي أوروبا إلى جانب عمليات عبور الالجئين الكبيرة .وأثنى على جميع األطراف
المعنيين لما يقدموه من مساهمات.
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم
المقررات /القرارات /التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

خطة تنفيذ مشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير

-2

إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ()2030-2015

-3

http://www.unisdr.org/partners/academia-research/conference/2016/

)(HIWeather

ــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

القرار  - (Cg-17) 68إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة ):(WMO
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B9490H9Mzu5Ubk5iRlFRUk9WNUk/view

-2

االجتماع المشترك لرؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية (كانون الثاني /يناير  :)2016المسائل
الحضرية :2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5 -
https://drive.google.com/file/d/0B51dcN0xfWFxb3RkV1AzVVFGejg/view

-3

العناصر البرنامجية للمساهمة في المبادرات الحضرية للمنظمة ) ،(WMOبالنظر إلى القيم المجتمعية
والمتطلبات الفنية:

http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/TableProgrammaticelementscontributingtoWMOUrbanin
itiatives.pdf

األنططة الحضرية المطتركة بين القطاعات التابعة للمنظمة

)(WMO

يؤدي التوسع الحضري في مختلف مدن العالم إلى تدهور البيئة واستنفاد الموارد الطبيعية ،بما في ذلك
-1
توافر األراضي الصالحة للزراعة ،ومن ثم إلى زيادة نصيب الفرد من استخدام الموارد وانبعاثات غازات االحتباس
الحراري إلى جانب تلوث الهواء ،مما يؤدي إلى عدد مهم من الوفيات المبكرة وآثار أخرى على الصحة .وأصبح سكان
الحواضر شديدي التأثر بالكوارث الطبيعية ،والظواهر الجوية والمناخية المتطرفة وآثارها البيئية .وغالبا ً ما تؤدي تلك
الظواهر إلى تأثيرات متسلسلة في البيئة الحضرية المأهولة بكثافة والمعقدة حيث أصبحت النظم والخدمات مترابطة.
وثمة حاجة أكبر من أي وقت مضى إلى خدمات حضرية جوية ومناخية ومائية وبيئية تركز على المستخدِم دعما ً
لسالمة األوساط الحضرية وصحتها وقدرتها على المقاومة.
وأحاط المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية (أيار /مايو  -حزيران /يونيو  )2015علما ً بالتوسع
-2
الحضري الحالي السريع ،وإذ اعترف بضرورة اتباع نهج متكامل يتيح خدمات الطقس والمناخ والماء وغيرها من
الخدمات البيئية ذات الصلة المخصصة لتلبية االحتياجات الحضرية ،فإنه اعتمد القرار  - )Cg-17( 68إنشاء أنشطة
حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة (( )WMOانظر المرجع  .)1وطلب القرار  68الصادر عن المؤتمر
السابع عشر ) (Cg-17من المجلس التنفيذي ما يلي:
(أ)

تحديد األولويات بشأن األنشطة ذات الصلة بالمسائل الحضرية؛

(ب)

تقديم إرشادات بشأن تطوير استراتيجية تقديم الخدمات لتلبية االحتياجات الحضرية؛

(ج)

تنسيق أعمال اللجان الفنية بشأن المسائل الحضرية تنسيقا ً محكما ً وشامالً.
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المسودة

1

وفي إطار تفعيل هذا القرار ،أنشأت أمانة المنظمة ) (WMOفريقا ً عامالً داخليا ً وأعدت مشروعا ً لمخطط
-3
تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين القطاعات التابعة للمنظمة (( )WMOانظر :المرفق والمرجع  .)3واقترح أن
تتولى إدارة البحوث التابعة لألمانة تنسيق الترتيبات الالزمة لعملية التنفيذ.
ونظر االجتماع المشترك لرؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،في كانون الثاني /يناير  ،2016في
-4
المسائل الحضرية وقرر ما يلي ( ،2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5انظر المرجع :)2
(أ)

تشجيع اللجان الفنية على االضطالع بدور الريادة في تحليل المتطلبات الفنية للخدمات الحضرية
والمالحظات والعلوم والبحوث الداعمة ،إلنجاز التطورات الالزمة وتفعيل الخدمات في نهاية المطاف؛

(ب)

تشجيع االتحادات اإلقليمية على جمع المتطلبات الوطنية واإلقليمية وتحليلها من أجل الخدمة الحضرية،
والحرص على إحاطة اللجان الفنية علما ً بالمتطلبات الفنية المشتركة .كما ينبغي لالتحادات اإلقليمية أن
تصب تركيزها على المسائل الحضرية وأن تتناولها في دوراتها المقبلة وتشير إلى أنشطة حضرية إقليمية
محددة في تقريرها إلى المجلس التنفيذي؛

(ج)

ينبغي أن يلفت اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSانتباه جميع األطراف المعنية إلى القرار الذي
اتخذه المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية في دورته الثانية ) (IBCS-2بإدراج األنشطة الحضرية
في إطار مجاالت اإلطار العالمي ) (GFCSذات األولوية والعمل إلى جانب اللجان الفنية ،واالتحادات
اإلقليمية ،والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواألمانة ،على إعداد مبادئ توجيهية ووثائق ذات
صلة بشأن إدراج األنشطة الحضرية المتعلقة بالمناخ في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

وسيعقد المؤتمر الثالث لموئل األمم المتحدة ) ،(UN-HABITAT-IIIوهو من المعالم البارزة الرئيسية التي
-5
تعقد مرة كل  20سنة ،في تشرين األول /أكتوبر  .2016ويخطط إلعداد خطة حضرية جديدة لألمم المتحدة للعقود
المقبلة .وتعد وكاالت األمم المتحدة بدورها تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لعام (GSDR-2016) 2016
بحلول موعد المؤتمر ،ويتمثل موضوعه الرئيسي في التنمية الحضرية المستدامة .وتشارك المنظمة ) (WMOبفعالية في
إعداد الوثائق الخاصة بهذه الخطة ،والتقرير ) (GSDR-2016والمؤتمر ) .(UN-HABITAT-IIIوباألخص ،توجد قيد
اإلعداد كراسة عن األنشطة الحضرية للمنظمة ) (WMOمن أجل المؤتمر ) .(HABITAT-IIIوبمناسبة اليوم العالمي
لألرصاد الجوية ،قامت المنظمة ) ،(WMOإلى جانب موئل األمم المتحدة ) (UN-HABITATولجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا ) (UNECEومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOبتنظيم اجتماع مائدة مستديرة حول "إنشاء مدن ذكية
مناخيا ً" .وإلشراك األوساط العلمية المعنية باألرصاد الجوية الحضرية على نحو أوثق في تفعيل األنشطة الحضرية
المشتركة بين القطاعات التابعة للمنظمة ) ،(WMOأعدت مذكرة تفاهم بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية للمناخ
الحضري ).(IAUC
وحدد الصندوق األخضر للمناخ ( 1)GCFخمس أولويات لالستثمار ترمي إلى تحقيق فوائد يعتد بها من
-6
حيث التخفيف من اآلثار والتكيف .وتركز إحدى أولويات الصندوق ) (GCFعلى إنشاء مدن متوافقة مع المناخ .وقد
اعتمدت المنظمة ) (WMOلدى الصندوق ) (GCFباعتبارها كيانا ً دوليا ً خالل االجتماع األخير لمجلس الصندوق )(GCF
في آذار /مارس  .2016وستعِ د المنظمة ) (WMOمقترح مشروع يرمي إجماالً إلى المساعدة على كفالة توسع حضري
مستدام في البلدان النامية ،من خالل القدرة على مقاومة تغير الطقس والمناخ.
ــــــــــــــــــــــــــ
 1الصندوق األخضر للمناخ ) (GCFهو صندوق أنشئ باعتباره كيانا ً تشغيليا ً لآللية المالية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
ويهدف الصندوق إلى حشد التمويل لالستثمار في مشاريع وبرامج خفيضة االنبعاثات ومقاومة للمناخ في البلدان النامية .ويولي الصندوق ) (GCFاهتماما ً
خاصا ً الحتياجات المناطق األكثر عرضة آلثار تغير المناخ ،ال سيما أقل البلدان نمواً ) ،(LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSوالدول
األفريقية.
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1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

اتفاق باريس (جميع اللغات)
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php

-2

تقرير مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعن دورته
الحادية والعشرين
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008865

-3

نتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف

)(COP 21

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php

مقدمة
عُقدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( ) COP 21بالتزامن مع الدورة الحادية عشرة لألطراف في بروتوكول كيوتو ) (CMP 11في باريس ،فرنسا ،في الفترة
من  30تشرين الثاني /نوفمبر إلى  11كانون األول /ديسمبر  .2015وشمل المؤتمر أيضا ً الدورات التالية:
)(UNFCCC

(أ)

الدورة الثالثة واألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )(SBSTA 43؛

(ب)

الدورة الثالثة واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ )(SBI 43؛

(ج)

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان من أجل تحسين العمل ).(ADP

وتتسم التطورات التالية المتصلة بالمؤتمر  COP 21بأهمية خاصة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  WMOوأعضائها:
-1

اتفاق باريس

إن أهم نتيجة لمؤتمر األطراف  COP 21هي اتفاق باريس الذي تحقق نتيجة ألكثر من عقدين من المفاوضات التي
أجراها األطراف .ويمكن االطالع على النص الكامل لالتفاق من الوصلة اإللكترونية التالية:
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php

ويتألف اتفاق باريس من  16فقرة في الديباجة و 29فقرة في المنطوق (المواد) .ومن بين ما تبرزه الديباجة أن االتفاق
يسترشد بمبادئ االتفاقية بما في ذلك مبدأ اإلنصاف والمسؤوليات المشتركة لكن المتمايزة .ويشدد أيضا ً على الحاجة
إلى التصدي بشكل فعال وتدريجي ،على أساس أفضل المعارف العلمية ،للتهديد الملح الذي يمثله تغير المناخ .ومن
القرارات الرئيسية التي تنص عليها المادة ( 2الغرض) من اتفاق باريس "وقف الزيادة في متوسط درجة الحرارة
العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،ومتابعة الجهود المبذولة للحد من الزيادة في
درجة الحرارة إلى درجة ونصف مئوية أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي إدراكا ً ألن ذلك سيحد إلى حد
كبير من مخاطر وتأثيرات تغير المناخ".
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1

التخفيف (المادة )3

تنص المادة  3من اتفاق باريس على أن جميع األطراف يتعين عليها ،في سياق مساهمات محددة وطنيا ً ) (NDCsفي
االستجابة العالمية لتغير المناخ ،أن تبذل جهوداً طموحة لتحقيق غرض هذا االتفاق وأن تبلِّغ عنها.
-3

التكيف (المادة )7

تنص المادة  7بشأن التكيف ،في جملة أمور ،على ما يلي:


تضع األطراف بموجب هذا االتفاق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التكيف
وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ ،بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة
استجابة مالئمة بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة 2؛



تسلم األطراف بأن إجراءات التكيف ينبغي أن تتبع نهجا ً قطري التوجيه يراعي القضايا الجنسانية ويقوم على
المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة ،ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية وال ُن ُظم اإليكولوجية القابلة للتأثر،
وينبغي أن يستند إلى أفضل النتائج العلمية المتاحة وعند االقتضاء إلى المعارف التقليدية ومعارف الشعوب
األصلية وال ُن ُ
ظم المعرفية المحلية وأن يسترشد بها بغية إدماج التكيف في السياسات واإلجراءات االجتماعية -
االقتصادية والبيئية ،حسب االقتضاء؛



ينبغي أن تعزز األطراف تعاونها من أجل تدعيم إجراءات التكيّف ،على نحو يراعي إطار كانكون للتكيف،
بما يشمل ما يلي :تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتجارب والدروس المستفادة ،بما يشمل ،حسب
االقتضاء ،الجوانب المتصلة بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ في إجراءات التكيف؛ وتعزيز المعارف
العلمية المتعلقة بالمناخ ،بما يشمل البحوث والمراقبة المنهجية للنظام المناخي ونظم اإلنذار المبكر ،على نحو
يُسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار؛ ومساعدة البلدان النامية األطراف في تحديد ممارسات
التكيف الفعالة؛



تشجَّ ع المنظمات والوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة على دعم جهود األطراف لتنفيذ اإلجراءات المشار إليها
في هذه المادة؛



ينبغي لكل طرف ،حسب االقتضاء ،أن يقدم بالغا ً عن التكيف ويح ّدثه دورياً ،ويمكن أن يشمل هذا البالغ
أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدعم وخططه وإجراءاته؛ بما في ذلك بما في ذلك خطة التكيف الوطنية
).(NAP

-4

الخسائر واألضرار (المادة )8

تنص المادة  ،8في جملة أمور ،على ما يلي:


تعترف األطراف بأهمية تجنب الخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي
لها ،بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة والظواهر البطيئة الحدوث ،ودور التنمية المستدامة في الحد من
مخاطر الخسائر واألضرار من خالل تنفيذ آلية وارسو الدولية التي تخضع لسلطة مؤتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف في االتفاق )(CMA؛



وتبعا ً لذلك ،يمكن أن يشمل التعاون والتيسير من أجل تعزيز الفهم واإلجراءات والدعم المجاالت التالية :نظم
اإلنذار المبكر؛ واالستعداد للطوارئ؛ والظواهر البطيئة الحدوث؛ والحوادث التي قد تنطوي على خسائر
وأضرار دائمة وال رجعة فيها؛ وتقييم المخاطر وإدارتها على نحو شامل؛ وتسهيالت التأمين ضد المخاطر،
وتجميع المخاطر المناخية ،وغير ذلك من حلول التأمين؛ والخسائر غير االقتصادية؛ وقدرة المجتمعات المحلية
وسبل العيش والنظم اإليكولوجية على التحمل.
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1

التمويل (المادة )9

في إطار جهود عالمية ،ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة األطراف ريادتها لتعبئة التمويل المناخي من طائفة واسعة من
المصادر واألدوات والقنوات ،مع اإلشارة إلى الدور الهام لألموال العامة ،من خالل مجموعة مختلفة من اإلجراءات،
منها دعم االستراتيجيات القطرية التوجيه ،ومراعاة احتياجات البلدان النامية األطراف وأولوياتها .وينبغي أن تشكل هذه
التعبئة للتمويل المناخي تقدما ً يتجاوز الجهود المبذولة سابقاً .ويبقي اتفاق باريس على صالحية هدف حشد  100مليار
دوالر أمريكي سنويا ً من التدفقات المالية لبلدان الشمال والجنوب بحلول عام  2020وبعده ،الموعود به أصالً في
كوبنهاغن .إضافة إلى ذلك ،وافقت األطراف على تحديد هدف تمويلي جماعي جديد بحلول عام  .2025وفي هذا
السياق ،يعتبر مبلغ  100مليار دوالر أمريكي اليوم أساس المساهمات المالية وليس سقفها كما كان الحال قبل مؤتمر
باريس.
-6

بناء القدرات (المادة )11

تنص المادة  11على ما يلي:


ينبغي أن يعزز بناء القدرات بموجب االتفاق كفاءات وقدرات البلدان النامية األطراف ،ال سيما البلدان األقل
قدرة ،من قبيل أقل البلدان نمواً والدول القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغير المناخ ،مثل الدول
الجزرية الصغيرة النامية ،من أجل اتخاذ إجراءات فعالة إزاء تغير المناخ تشمل ،في جملة أمور ،تنفيذ
إجراءات التكيف والتخفيف ،وينبغي أن ييسر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ونشرها ،والوصول إلى التمويل
المناخي ،وجوانب التعليم والتدريب وإكاء الوعي العام ذات الصلة ،وتقديم المعلومات بصورة شفافة ومناسبة
من حيث التوقيت ودقيقة؛



َّ
تعزز أنشطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات مؤسسية مناسبة لدعم تنفيذ هذا االتفاق ،بما يشمل الترتيبات
ً
خدمة لهذا االتفاق.
المؤسسية المناسبة المتخذة بموجب االتفاقية

-7

التعليم والتدريب والتوعية العامة (المادة )12

تنص المادة  12على أن األطراف تتعاون في اتخاذ التدابير الالزمة ،حسب االقتضاء ،لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية
العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ ،مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما
يتعلق بتعزيز اإلجراءات المتخذة في إطار هذا االتفاق.
-8

البحث والمراقبة المنهجية

أشارت الدورة  43للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  SPSTAمع التقدير إلى البيانات التي أدلت بها المنظمة
 WMOوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي الجلسة االفتتاحية .وأشارت أيضا ً إلى تقرير النظام العالمي لرصد
المناخ  GCOSالمعنون حالة نظام الرصد العالمي للمناخ ،وخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ  GCOSمن أجل
الرصد العالمي للمناخ دعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600008745
http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_170_130930260937901056WMO%20STATEMENT_SBSTA43_251115_clean_final.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.pdf

وحرصت الدورة الثالثة واألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTA 43في استنتاجها
) (FCCC/SBSTA/2015/L.18على ما يلي:
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تشجيع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSعلى مراعاة نتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف
) (COP21عند إعداد خطة التنفيذ الجديدة للنظام )(GCOS؛



دعوة النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSإلى التعاون مع الشركاء المعنيين لالستمرار في تعزيز
الحصول على البيانات والمنتجات والمعلومات وفهمها وتفسيرها لدعم اتخاذ القرارات بشأن التكيف
والتخفيف على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛



حث األطراف على العمل من أجل التطرق لألولويات والثغرات المحددة في تقرير الحالة لعام  2015للنظام
العالمي لرصد المناخ )(GCOS



دعوة األطراف والمنظمات المعنية إلى تقديم مدخالت في الخطة الجديدة لتنفيذ النظام العالمي )،(GCOS
واإلسهام في استعراضها.

وأشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كذلك إلى تقرير المنظمة  WMOبشأن النتائج ذات الصلة للدورة
السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) ،(Cg-17جنيف 2 ،أيار /مايو  12 -حزيران /يونيو  2015والتقدم
المحزر في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.pdf

ورحبت الدورة  43للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كذلك بملحق المنظمة  WMOالخاص بالمبادئ
التوجيهية الفنية لعملية خطة التكيف الوطنية ) (NAPالذي يحدد الكيفية التي يمكن بها لإلطار العالمي للخدمات المناخية
تقديم دعمه.
-9

الخسائر واألضرار

قرر المؤتمر  COP 21استمرار آلية وارسو الدولية بشأن الخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ ،عقب
االستعراض المقرر في  ،2016وطلب إلى اللجنة التنفيذية لآللية إنشاء فرقة عمل لوضع توصيات من أجل اتباع ُنهج
متكاملة لتفادي عمليات النزوح المرتبطة بالتأثيرات المعاكسة لتغير المناخ والتقليل منها إلى أدنى حد ومواجهتها.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600008732

-10

بناء القدرات

قرر المؤتمر  COP 21إنشاء لجنة باريس بشأن بناء القدرات التي يتمثل الغرض منها في تناول الثغرات واالحتياجات
الحالية والناشئة ،على حد سواء ،في تنفيذ بناء القدرات لدى البلدان النامية األطراف ،ومواصلة تعزيز الجهود المبذولة
في سبيل بناء القدرات ،بما في ذلك فيما يتعلق باالتساق والتنسيق في أنشطة بناء القدرات بموجب االتفاقية .ودعا
المؤتمر جميع األطراف إلى ضمان مراعاة مسائل التعليم والتدريب والتوعية العامة ،على النحو المنصوص عليه في
المادة  6من االتفاقية وفي المادة  12من االتفاق ،بشكل مالئم في مساهماتها في بناء القدرات.
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbi/eng/l33.pdf

-11

خطط التكيف الوطنية

)(NAPs

دعا المؤتمر  COP 21منظمات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والثنائية والمتعددة األطراف وغيرها من
المنظمات ذات الصلة إلى مواصلة جهودها المبذولة لتنسيق الدعم المقدم لعملية وضع خطط التكيف الوطنية وتنفيذها.
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المسودة
-12

1

اجتماع القادة

قبل االفتتاح الرسمي للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ُ ،COP 21خصص اليوم األول الجتماع القادة الذي
جمع  150رئيسا ً من رؤساء الدول والحكومات في باريس في مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ يوم االثنين 30
تشرين الثاني /نوفمبر ،ويشكل هؤالء أكبر مجموعة من القادة على اإلطالق تحضر اجتماعا ً لألمم المتحدة في يوم
ّ
وعزز اجتماع القادة المسؤولية األخالقية والسياسية لجميع األطراف من أجل إظهار الريادة في التوصل إلى
واحد.
اتفاق بالضرورة مستدام ودينامي ومتوازن بين الدور الريادي للبلدان المتقدمة والمسؤوليات المتزايدة للبلدان النامية
وفقا ً لمواردها ومستوى تطورها .واستمر لقاء القادة من خالل بيانات رؤساء ونواب رؤساء الدول والحكومات.
-13

الجزء الرفيع المستوى

)(HLS

حضر الجزء الرفيع المستوى ) (HLSمن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف الوزراء ورؤساء الوفود الذين
أدلوا ببياناتهم الوطنية يوم االثنين  7كانون األول /ديسمبر .2015
-14

القرارات األخرى ذات الصلة المتخذة في مؤتمر األطراف

)(COP 21

فضالً عن اتفاق باريس ،اعتمد مؤتمر األطراف  COP 21عدداً من القرارات التي قد تهم البرامج واألنشطة ،ذات
الصلة باألعضاء ،التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها:


دعا المؤتمر  COP21الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCإلى تقديم تقرير خاص في عام
 2018عن تأثيرات االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي وما
يتصل بذلك من مسارات عالمية النبعاثات غازات الدفيئة؛



قرر إنشاء لجنة باريس بشأن بناء القدرات التي يتمثل الغرض منها في تناول الثغرات واالحتياجات الحالية
والناشئة على حد سواء ،في تنفيذ بناء القدرات لدى األطراف من البلدان النامية ،ومواصلة تعزيز الجهود
المبذولة في سبيل بناء القدرا ت ،بما في ذلك فيما يتعلق باالتساق والتنسيق في أنشطة بناء القدرات بموجب
االتفاقية؛



دعا المؤتمر  COP21جميع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية واإلقليمية والوطنية إلى إتاحة
المعلومات لفائدة األطراف من خالل األمانة بشأن كيفية تضمين برامج المساعدة اإلنمائية والتمويل المتعلق
بالمناخ ،تدابير للتحصين ضد تغير المناخ ،وللمرونة إزاء المناخ.

-15

أنشطة المنظمة  WMOفي المؤتمر

COP 21

قدمت المنظمة  WMOهذا العام ،إلى جانب الهيئتين اللتين تشارك في رعايتهما ،أي النظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSتقارير عديدة إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ .وشملت تلك التقارير تقريراً مرحليا ً عن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،ونتائج المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية  Cg-17ذات الصلة بأنشطة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وتقريراً لحلقة عمل
النظام العالمي لرصد المناخ بشأن تعزيز الرصدات لدعم التأهب والتكيف في مناخ متغير ،وتقرير حالة عن نظام
الرصد العالمي وخطة التنفيذ الجديدة للنظام العالمي لرصد المناخ ،وملحقا ً مشتركا ً للمنظمة  /WMOاإلطار العالمي
للخدمات المناخية  GFCSبالمبادئ التوجيهية لتنفيذ خطط التكيف الوطنية  ،NAPsومجموعة من الرسائل الرئيسية
الموجهة من دوائر المنظمة  WMOإلى المؤتمر  COP 21أُبلغت في رسائل سابقة من األمين العام قبل انعقاد المؤتمر
.COP 21
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المسودة

1

واضطلعت المنظمة  WMOبدور رائد في الدعوة إلى عقد لقاءين جانبيين بشأن "المعلومات المناخية القائمة على العلم -
االعتماد على األدلة لتنفيذ السياسات" و"الدور المحوري للماء في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره" سُجال
في إطار منظومة األمم المتحدة .واستقطب هذان اللقاءان الجانبيان أعضاء فرق رفيعي المستوى إلى جانب عدد كبير
من الحضور .كما أسهمت المنظمة  WMOفي عدة فعاليات جانبية أخرى بالشراكة مع وكاالت ومنظمات أخرى تابعة
لألمم المتحدةhttps://www.wmo.int/pages/meetings/documents/UNSsideevent_4Dec_A4_en-1.pdf .
وفي إطار مبادرة توحيد أداء األمم المتحدة هذا العام ،انضمت وكاالت وبرامج األمم المتحدة إلى  16فعالية من الفعاليات
الجانبية ،ناهيك عن ساحة العرض على نطاق منظومة األمم المتحدة .وقدمت مقصورة العرض الخاصة بالمنظمة
 WMOباالشتراك مع مرفق األرصاد الجوية الفرنسي ،معلومات إلى الزوار والمندوبين عن دور المنظمة WMO
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا  ،NMHSsال سيما في مجال التكيف .وباإلضافة إلى برامج المنظمة
 ،WMOأسهمت برامج أخرى تحظى برعاية مشتركة من قبيل البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام
العالمي لرصد المناخ  GCOSبمنشورات إلكترونية لتوزيعها في المقصورة .إضافة إلى ذلك ،خصصت المنظمة WMO
صفحة على الويب لعمليات تحضيرها ومشاركتها في المؤتمر  ،COP 21مما أتاح معلومات أساسية وتحديثات أثناء أيام
عمل هذا المؤتمرhttps://www.wmo.int/pages/meetings/wmo-at-unfccc-cop21_en.html .
وحضر هذا المؤتمر  COP 21زهاء  38من مديري لمرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجية والممثلين الدائمين لدى
المنظمة  ،WMOوكان من بينهم النائبان الثاني والثالث لرئيس المنظمة  WMOإلى جانب رؤساء االتحاد اإلقليمي آلسيا
(االتحاد اإلقليمي الثاني) ،واالتحاد اإلقليمي لجنوب غربي المحيط الهادئ (االتحاد اإلقليمي الخامس) ،واالتحاد اإلقليمي
ألوروبا (االتحاد اإلقليمي السادس) .إضافة إلى ذلك ،رافق نحو  154مندوبا ً من  82مرفقا ً وطنيا ً لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsوفودهم الوطنية إلى المؤتمر .COP 21
وقدم موظفان مهنيان من موظفي مرفق األرصاد الجوية الفرنسي الدعم لمقصورة العرض الخاصة بالمنظمة
خالل المؤتمر .COP 21
ــــــــــــــــــــــــــ

WMO

EC-68/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 16

المسودة

1

معلومات أساسية داعمة للمقررات ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

تقرير االجتماع المشترك األول لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ،جنيف 22-21 ،كانون
الثاني /يناير )https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/( 2016؛

-2

القرار  - (Cg-17) 62العالقة والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والهيئات التأسيسية
للمنظمة )(WMO؛

-3

القرار  - (EC-67) 6آلية تعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS

مقدمة
اجتمع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية معا ً في جنيف في  22-21شباط /فبراير  .2016وقد تضمّن
االجتماع المشترك مناقشة دامت يوما ً بشأن مشروع إطار نتائج لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSو كذلك بشأن آلية لكفالة التنفيذ المنسق حسب إرشادات اإلطار تحت المظلة العامة لخطة
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وتضمّنت المناقشة النظر في العالقة والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والهيئات التأسيسية
للمنظمة )( (WMOالقرار  ،)(Cg-17) 62والمسودة األولية الختصاصات آلية تعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية (مرفق القرار  .)(EC-67) 6وترد أدناه المقتطفات ذات الصلة من هذين القرارين
للرجوع إليها ،إلى جانب ملخص للمناقشة التي جرت أثناء االجتماع المشترك.
وتعبّر صيغة إطار النتائج لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي ترد في
مرفق مشروع المقرر  (EC-68) 1/4.2عن نتائج هذه المناقشات .وتوضّح بالتفصيل اآللية التي اقترحها االجتماع
المشترك في القسم األخير من إطار النتائج ،المتعلق بتفعيلها .وتتكون هذه اآللية من الهياكل القائمة  -االتحادات اإلقليمية
واللجان اإلقليمية والبرامج المشتركة وأفرقة الخبراء ذات الصلة التابعة لها والمعنية بالمناخ واإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالمنسقين ذوي الصلة التابعين لها والمعنيين بالمناخ واإلطار العالمي للخدمات المناخية )- (GFCS
مع تعزيزها حسب االقتضاء ،بدعم من األمانة.
االستنتاجات الرئيسية لالجتماع المشترك
-1

من الالزم تعزيز إطار النتائج ليتضمن تشديداً أكبر على شبكات الرصد األساسية ،والبيانات ،وضمان
الجودة ،وإدارة البيانات ،والبحوث.

-2

من الالزم إدراج تدابير لضمان تقديم دعم للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي
مجاالت التنبؤ الطويل المدى واإلسقاطات المتعددة العقود.

-3

من الالزم إيضاح دور اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفيما يتعلق بمراقبة غازات االحتباس
الحراري.
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المسودة

1

-4

ستستند آلية توجيه مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى نحو
يتماشى مع إطار النتائج إلى الهياكل القائمة.

-5

ستعرب االتحادات اإلقليمية للجان الفنية عن ضرورة تقديم الدعم في البلدان التي ينصب التركيز عليها
التي تحددها اللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACوتتقاسم الخبرات والنتائج من تلك البلدان وغيرها من
البلدان التي تنفذ خدمات مناخية في اإلقليم.

-6

ستستجيب اللجان الفنية لالحتياجات المحددة وفقا ً لقدرات وواليات كل منها.

-7

ستنشئ األمانة آلية لتيسير هذه العملية وستعمل مع مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية
لتحديد برامج المعلومات الالزمة لدعم التنفيذ.

-8

َّ
ستقدم توصية إلى الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي بشأن إطار النتائج ووصف اآللية
واختصاصاتها.

)(GFCS

الخطوات التالية
-1

دراسة االتحادات اإلقليمية الختصاصات األفرقة العاملة التابعة لها لبحث الكيفية التي يمكن بها تعديلها
لدعم التنفيذ.

-2

إبالغ رؤساء االتحادات اإلقليمية ل ألفرقة العاملة التابعة لهم والمعنية بالمناخ بإطار النتائج ،واختيار اللجنة
االستشارية للشركاء التابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللبلدان المحددة التي ستر ّكز عليها
بشأن تقديم دعم منسّق وشامل.

-3

إذكاء الوعي ،مثالً من خالل المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ).(AMCOMET

-4

ينبغي أن تتضمن التوصية التي َّ
تقدم إلى المجلس التنفيذي وتعبّر عن نتائج هذه المناقشات تدابير إلبقاء
المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحرز.

-5

ينبغي أن يوضح رئيسا المنظمة ) (WMOوالمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSدور كل
منهما ،مع تعزيز الهياكل واإلجراءات القائمة وإعادة تحديد محور تركيزها ،بدالً من بدء هياكل
وإجراءات جديدة .وسيتابع رئيس المنظمة ) (WMOمع رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
) (IBCSما تقوم به المنظمة ) (WMOوما يقوم به غيرها.

-6

ستبحث األمانة كيفية إعداد تقرير عن مساهمات االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والبرامج المشمولة
برعاية مشتركة من المعلومات المقدمة أثناء االجتماع المشترك ،كمرجع لتنفيذ إطار النتائج ولدعم عمل
اآللية.

ملخص المناقشة
ينقسم الملخص الموسع التالي للمناقشة التي أجريت أثناء االجتماع المشترك إلى قسمين فرعيين .ويتعلق القسم األول
بمشروع اإلطار القائم على النتائج نفسه ،بينما يركز القسم الثاني على آلية كفالة التنفيذ المنسق من المنظمة )(WMO
حسب إرشادات اإلطار.

إطار النتائج لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

إجما ًال
-1

تعرب الوثيقة عن حُسن النية في عملية تطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوالتركيز على
النتائج بالغ األهمية .فهذا التركيز يُبرز كون العمل الحقيقي هو عمل في الميدان .وقد جرى توضيح
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المسودة

1

الوثيقة في أعقاب عمليات تنقيح بدأت في خريف عام  .2015واألهداف واضحة من حيث أدوار اللجان
الفنية.
-2

من الالزم أن نفصّل بوضوح الكيفية التي سنوجّ ه بها جهودنا الرامية إلى دعم اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSومن المهم تفصيل اإلطار بوضوح .فهذا سيشجّ ع أيضا ً شركاء اإلطار على القيام بنفس
الشيء وتقديم مساهمات تكافلية ،بما في ذلك على أساس واسع النطاق لمعالجة الشواغل واالحتياجات
التي أعرب عنها رئيس االتحاد اإلقليمي األول ،ومثالً من جانب البنك الدولي وجهات أخرى .ومن
الممكن أيضا ً أن يشجّ ع هذا على تب ّني أفضل الممارسات ،وهو ما يمثل جانبا ً متأصالً من جوانب اإلطار.

-3

من الالزم إيضاح األدوار اإلدارية لالتحادات اإلقليمية .وما هي نقطة البداية لالتحادات اإلقليمية فيما
يتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؟ فليس واضحا ً إلى حد كبير التوصية التي ينبغي أن
تشارك بها االتحادات اإلقليمية في هذا البرنامج.

-4

ينبغي أن تتمثل السياسة في عدم ترك أي بلد متخلفا ً عن ْ
الركب ومع ذلك لم يتم اختيار سوى بضعة بلدان
فقط .وتقع على اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمسؤولية المبادرة بالعمل مع االتحاد اإلقليمي
األول بوصفه إقليماً.

-5

معظم البلدان األعضاء في االتحاد اإلقليمي الخامس دول جزرية صغيرة نامية وهي حريصة جداً على أن
يقدم اإلطار العالمي للخدمات المناخية دعما ً لها .ومن الالزم زيادة وضوح دور االتحادات اإلقليمية
والكيفية التي يمكن أن يسهم بها العمل على المستوى القطري في النجاح بوجه عام .وقد كانت هناك
تجربة جيدة في بعض البلدان بالفعل وتحققت بعض النتائج .ويجري بالفعل تنفيذ خدمات مناخية.
والمرافق الوطنية ،مثالً في إندونيسيا ،تفعل ذلك ،ولكن من الالزم تعزيزها .كيف يمكن االعتراف
بمساهمات االتحادات اإلقليمية باعتبارها جزءاً من اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؟

-6

اس ُتشيرت جميع األقاليم من خالل حلقات عمل أصحاب المصلحة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوإن كانت لم ُتعقد حتى اآلن أي مشاورة إقليمية في أفريقيا .ومع ذلك ،كانت األنشطة مدفوعة
بالموارد .وكان هذا دافعا ً للعمل في مالوي وتنزانيا .ويجري إعداد خطط عمل في النيجر وبوركينا فاسو.
وأبدت السنغال اهتماماً .وس ُتعقد مشاورة في شمال أفريقيا.

-7

عندما تبيّن أن اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACلم تحدد أي بلدان في االتحاد اإلقليمي الثالث ،أضافت
المنظمة ) (WMOتلك البلدان لضمان استفادة جميع االتحادات اإلقليمية ومشاركتها.

-8

من المهم إنشاء قدرات تشغيلية على جميع المستويات .والتركيز على بلدان معيّنة يمكن أن يساعد جهود
الشركاء .ولكن اإلطار يعترف بأن المنظمة ) (WMOتعمل على دعم جميع األعضاء وأن من الالزم
مواصلة ذلك من خالل تنفيذ اإلطار .والبنية التحتية اإلقليمية لهذا المسعى ،والمراكز العالمية إلنتاج
التنبؤات ) ،(GPCsستكون هي المكونات الرئيسية في هذا الصدد ،مع اإلشارة إلى أن مفهوم المراكز
المناخية الوطنية رُفض على أساس أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsيمكن
أيضا ً أن توفر هذه الخدمات .وتمثل المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات
المناخية ) (RCOFsمكونات رئيسية في هذا الهيكل المؤسسي الخاضع إلشراف االتحادات اإلقليمية.

-9

توجد مشكلة فيما يتعلق بالبيانات وعمليات الرصد .وينبغي معالجة هذه المسألة من خالل هذه العملية ،بما
في ذلك كفالة مالءمة االستثمارات ،وإدارة الشبكات ،ومراقبة الجودة للحصول على رصدات عالية
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1

النوعية .وهذا يدعم الكثير من الجوانب األخرى .ويوجد افتقار واسع النطاق إلى البيانات في بلدان االتحاد
اإلقليمي األول .ويتم االتحاد اإلقليمي الرابع اآلن  16عاما ً من وجود منتديات إقليمية للتوقعات المناخية
) (RCOFsفي أمريكا الوسطى .ولكننا ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالبيانات .فثمة بلدان ال توجد
لديها بيانات .وهذا يمثل شرطا ً أساسيا ً لتطوير الخدمات المناخية .ومن الالزم أن تشارك بقوة اللجان الفنية
واالتحادات اإلقليمية .ومن الالزم وجود دعم مستمر ومستدام .ويتسم نهج النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSبأهمية بالغة.
-10

تمثل مراقبة غازات االحتباس الحراري مهمة أساسية للمنظمة ) .(WMOوتوجد أيضا ً برامج ساتلية كثيرة
مخططة وقائمة .وعلينا أن نعمل مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
وأوساط النمذجة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوال يمثل هذا واجبا ً من واجبات
المنظمة ) (WMOتماما ً ولكن ينبغي القيام به مع جهات فاعلة أخرى في أعقاب اتفاق باريس .وللمنظمة
) (WMOوضع فريد يؤهلها لتنفيذ  ،IG3Cوهو ما يمثل أهمية فائقة بالنسبة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCفالمنظمة ) (WMOهي أنسب مكان لتنظيم ذلك .وهذا ال يمثل
مسؤولية أساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsولكنه يشمل أجزاء أخرى
من الحكومة .وحتى عندما ننظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بتعزيز قدرات تلك المرافق بما في ذلك
من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفمن الالزم أن ننظر إلى الجهات الفاعلة األخرى
بشأن أمور مثل مراقبة غازات االحتباس الحراري ومن الالزم أن نجد سبيالً لتيسير المنظمة )(WMO
لهذه العملية .وثمة حاجة إلى توضيح دور اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي هذا ،وإال فإننا
ينبغي أن نحدد كيفية إدماج مراقبة غازات االحتباس الحراري في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ) (UNFCCCوتنفيذ اتفاق باريس.

-11

تمثل المراقبة والتقييم (أي للمشاريع) موضوعا ً متكرراً.

مساهمات اللجان الفنية ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،واالتحادات اإلقليمية
[انظر العرض بطريقة باور بوينت المحمّل على الموقع ]https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/presentations

مجاالت محددة للطلبات يمكن تلبيتها من خالل التعاون بين اللجان /البرامج
-1

يمكن أن تساعد لجنة علم المناخ ) (CCIعلى تقديم المبررات التي تدعو إلى تعزيز الرصدات البحرية
والكيفية التي تساهم فيها في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

-2

الطريقة التي سنقيم بها الروابط مع األعضاء ستكون أمراً حاسم األهمية للكيفية التي سيشاركون بها في
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالكيفية التي ّ
نسخر بها مساهماتهم .ويجب أال نترك أي بلدان
متخلفة عن ْ
الركب.

-3

توجد لدى لجنة علم المناخ ) (CCIبعض األمثلة الجيدة لتحقيق ذلك .ففرقة الخبراء المعنية بنظام إدارة
البيانات المناخية ) (CDMSهي مثال جيد للكيفية التي عمل بها سويا ً خبراء من بلدان لديها قدرات عالية
المستوى وخبراء من بلدان تسعى إلى تطوير قدراتها.
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-4

ثمة حاجة إلى إنشاء هيكل مؤسسي للرصدات الهيدرولوجية[ .المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
) (GHSFمرشح لدعم خطة التشغيل والموارد ) .](ORPومبادرة التنبؤ بالفيضانات مثال للكيفية التي يمكن
بها ربط التنبؤات المناخية بالتنبؤات بالفيضانات ربطا ً مُحكماً .وتوجد حاجة إلى التنبؤ بالفيضانات
الموسمية .وتعمل لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyبشأن ذلك ،وإن كان عملها ال يزال على مستوى استحداث
القدرات األساسية.

-5

س ُتدرج الهيدرولوجيا على جدول أعمال القمة المقبلة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
) .(AMCOMETويوجد اهتم ام بدعم جمع المياه ،ربما من خالل التنبؤ القائم على مستجمعات األمطار.
ويتزايد تركيز لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyعلى مستجمعات األمطار ،ويعمل األعضاء سويا ً أيضاً ،بالتأكيد
في سياق المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) .(GHSFولم يكن جمع المياه محور تركيز ولكنه
يمكن أن يكون محوراً مشتركا مع لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMومراقبة الماء التي بدأت في
مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة ) (USGSامتدت اآلن إلى كندا .وهي يمكن أن تكون
موازية لمراقبة المناخ ويمكن تجريبها في بضعة مواقع .ويمكن أن تكون األخيرة مكوّ نا ً رئيسيا ً من
مكونات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمثالً من خالل مبادرة المخاطر المناخية و ُنظم اإلنذار
المبكر.

االحتياجات القطرية
-1

قررت اللجنة االستشارية للشركاء التابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأن تعمل على نحو
متكامل .والمنهجيات المطبّقة في بلدان محددة اختيرت من أجل العمل المشترك الشامل للجنة االستشارية
للشركاء ) (PCAيمكن تطبيقها أيضا ً في أماكن أخرى .وستناقش اللجنة االستشارية للشركاء ) (PCAفي
شباط /فبراير نهجا ً أوليا ً مكونا ً من خمس خطوات لدعم البلدان .وتتأتى أداة التقييم ،من أجل الخطوة ،1
من مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث ) (CADRIالمشتركة بين الوكاالت .وفي هذه العملية ،سيتمثل
العنصر الرئيسي في جلب مساهمات من اللجان الفنية ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة )،(CSPs
واالتحادات اإلقليمية لتلبية االحتياجات المحددة.

-2

سيتعين أيضا على المنظمة ) (WMOأن توحّ د جهودها مع جهود من يشاركون بالفعل ،مثالً في مكتب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPفي بوتان ،والبنك الدولي ،والبرنامج التجريبي للبنك الدولي بشأن
مقاومة المناخ ) ،(PPCRومعهد األرصاد الجوية الفنلندي ) (FMIإلخ ،وأن تحصل على الموارد .ومن
المهم تحديد نوع الدعم الذي سيحتاج إليه الرؤساء من األمانة في هذا الصدد .وفي نهاية المطاف سيكون
على المنظمة ) (WMOفي كل حالة أن تع ّد خطة عمل خاصة بها ستصبح جزءاً من خطة العمل األوسع
نطاقاً.

-3

تتسق االحتياجات الزراعية في بوتان مع عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMومن الممكن أن
تبدأ تلك اللجنة فوراً في تقديم الدعم المطلوب.

-4

مشروع مرفق المياه العالمي ) (GEFفي بوتان التي تبلغ تكاليفه  66مليون دوالر أمريكي يمثل إنفاقا ً
ألموال طائلة .ويتساءل المرء عن قابليته لالستدامة .وثمة حاجة إلى كفالة استخدام هذه الموارد استخداما ً
جيداً .فنحن نبدأ حقبة البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية .وينبغي توجيه بعض الموارد نحو ذلك ،ال سيما
عند التعامل مع قطاعات متعددة.
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تجلب المنظمة ) (WMOقدرة فريدة لربط ال ُنظم معا ً عبر البلدان ،مثالً من خالل نظام معلومات المنظمة
) .(WISومن ثم من الالزم ،مع حل المسائل في فرادى البلدان ،أن نعمل على نطاق إقليمي وعالمي .فقد
تطورت البيانات من شيء يمكن إدارته بسهولة إلى حد ما إلى شيء يصعب على بلدان كثيرة التعامل
معه .وهذه مسألة أخرى من الالزم أن نعمل بشأنها على مستوى قطري مع معالجتها عالميا ً أيضاً.

-6

توفر االتحادات اإلقليمية وسيلة لربط العمل في بلدان منفردة بالعمل في بلدان أخرى .وهذا يمثل نقطة
بداية للتفكير في الكيفية التي نستغل بها قدرات االتحادات اإلقليمية .وينبغي أن تحدد تلك االتحادات
ما يلزم القيام به لتحقيق ذلك في كل حالة ،وأن تلتزم بتقديم اإلرشاد والدعم.

-7

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsهي نقطة البداية في البلدان التي يجري فيها
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSومن الالزم أن نركز على قدرة تلك المرافق على تقديم
المعلومات والخدمات الالزمة .ويتضمن هذا نظام الرصد ،وهو ما يعالجه النظام العالمي المتكامل للرصد
) .(WIGOSومن الالزم أن تكون تلك المرافق هي أفضل مق ِّدم للخدمات.

-8

من الالزم أن نعرف ما يتوقعه اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمنا كإقليم .وما زال هناك
تشكك في اإلقليم بشأن ذلك اإلطار .ومن الالزم أن نرى وجود مساعدة لمعاونة المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم الخدمات .ونحن بحاجة إلى بيانات وإلى معرفة متطلبات
اإلطار ) (GFCSمن البيانات .وما هي الثغرات من حيث العِلم والمرافق والمتطلبات؟

التغييرات المطلوب إدخالها على سرد إطار النتائج واإلطار المنطقي
-1

التشديد على البيانات والشبكات األساسية ،وضمان الجودة ،وإدارة البيانات.

-2

إضافة إشارة إلى تقييم مالءمة شبكة الرصد األساسية على المستوى القطري.

-3

زيادة الوضوح في الفقرة الرابعة “محور التركيز االستراتيجي” بشأن أدوار االتحادات اإلقليمية .وفي هذه
الفقرة أيضا ً تعمل لجنة ال ُنظم األساسية ) (CBSبشأن دور المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة المدى
) ،(GPCLRFsالذي ينبغي أن يتضمن دعم التنفيذ.

-4

إضافة تشديد على عدم ترك أي بلد متخلفا ً عن ْ
الركب ،وذلك عن طريق بُعد التوسُّع من أبعاد اإلطار،
المتأصل فيه.

-5

َّ
المنظمة للمعلومات من خالل برامج قطرية (ال من أجل المجاالت
إضافة شيء بشأن االتصاالت واإلدارة
التي ينصبّ عليها التركيز فحسب) ،وبرامج إقليمية (بما في ذلك من أجل االتحادات اإلقليمية) ،وبرامج
موضوعية (يمكن أن يكون قسما ً جديداً بشأن اإلدارة يجمع ما بين نتائج مناقشة رؤساء اللجان الفنية
ورؤساء االتحادات اإلقليمية بشأن اآللية).

-6

تفترض الوثيقة أن الخدمات متاحة وأن كل ما يلزم هو أن توضع في مكانها .وثمة حاجة إلى زيادة
التشديد على البحث والتطوير .ومن المثير لالهتمام مالحظة تخصيص مبلغ قدره  700مليون دوالر
أمريكي للخدمات المناخية .فهل نحن واثقون من أن هذا المبلغ مخصص لألشياء الصحيحة؟ من الالزم
توضيح هذه النقاط في الملخص التنفيذي .ويجب أيضا ً أن يضاف تحسين الخدمات إلى األهداف.
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المسودة

1

-7

ينبغي أن تشير األهداف إلى إدارة الجودة وإطار إدارة الجودة.

-8

إضافة مزيد من التشديد على المراقبة والتقييم واإلبالغ [وهو ما يأخذ أشكاالً شتى] .فقد يتضمن اإلبالغ
اإلقليمي مبادرات عابرة للحدود ال تخضع بسهولة لإلبالغ الوطني.

-9

في القسم المتعلق بالتفعيل يجب إيضاح أدوار االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية /البرامج المشمولة برعاية
مشتركة.

-10

ال يُبلغ بدرجة كافية عن التوازن بين التخفيف والتكيف [الطاقة] .ومن الالزم أن نقول إن هذين األمرين
يجب أن يمضيا متواكبين.

-11

يجب التشديد على االحتياجات إلى دعم من المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة المدى )،(GPCLRFs
مثالً المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFليس من أجل الخرائط بل من أجل
بيانات المخرجات .ومشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة ) (CMIPهو المُخرج الهام لعمليات تشغيل
النماذج المتعددة .ويجب التشديد على الحاجة إلى دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsفي مجال اإلسقاطات المناخية الطويلة األجل والمتعددة العقود.

آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

بخصوص هيكل /عضوية اآللية
-1

استخدام الهياكل واآلليات القائمة.

-2

تعزيز االتحادات اإلقليمية ،ألنها آلية تعزيز الخدمات الوطنية .وتؤدي االتحادات اإلقليمية أدواراً قيادية،
من بينها ربط ما هو متاح عالميا ً باإلقليم وصوالً إلى المستوى الوطني .وسيواصل رؤساء االتحادات
اإلقليمية التنسيق بين االحتياجات والمتطلبات وتيسير تقديم الدراية الفنية.

-3

من الالزم وجود آلية مستمرة تعمل أكثر من مرة واحدة سنويا ً لتتبُّع ما يحدث في اللجان الفنية /البرامج
المشمولة برعاية مشتركة ) (CSPsوإتاحته لالتحادات اإلقليمية وللبلدان ،وثمة حاجة إلى إيجاد سُبل داخل
األمانة للقيام بذلك ومراقبة العملية (مطلوب من مدير فرع التنبؤ بالمناخ والتكيف ومن األمين العام أن
يفكرا في كيفية النجاح في ذلك) .وينبغي أن تدعم اآللية الموجودة في األمانة البرامج المشمولة برعاية
مشتركة التابعة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في هذا الصدد ،لمساعدة االتحادات اإلقليمية على إدراج
مدخالت اللجان الفنية حسب الحاجة .وحاليا ً تعمل االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية على نحو مستقل؛
وينبغي أن تدعم اآللية االتحادات اإلقليمية لالستفادة من اللجان الفنية /البرامج المشمولة برعاية مشتركة
) (TCs/CSPsبدون جذب اللجان الفنية /البرامج المشمولة برعاية مشتركة في ستة اتجاهات مختلفة.

-4

يجب أن توجد لجنة توجيهية للمنسقين التابعين لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوممثل لذلك
اإلطار في اآللية .وارتباط لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyباالتحادات اإلقليمية يجري من خالل المستشار
الهيدرولوجي اإلقليمي .وتحتاج االتحادات اإلقليمية إلى مستشارين إقليميين تابعين لإلطار ) (GFCSيمكن
أن يحضروا اجتماعات اللجان الفنية [هل هذه مهمة من مهام األمانة؟ ألنه هل من الواقعي تو ُّقع مشاركة
خبراء متطوعين من االتحادات اإلقليمية مشاركة كافية في  4إلى  8لجان فنية /برامج مشمولة برعاية
مشتركة كي يتمكنوا من االستفادة من خدماتها؟]
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المسودة

1

بخصوص اختصاصات اآللية
-1

ينبغي أن تكون هناك إشارة إلى المراقبة.

-2

من الممكن استخدام قاعدة بيانات المالمح القطرية التابعة للمنظمة ) (WMOلجمع معلومات عما تحتاج
إليه البلدان وتقديمها إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية لكي يتخذوا إجراءات بشأنها ،بدالً من إقامة هياكل
جديدة.

-3

للموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبوابة أيضا ً متاحة لألعضاء من أجل اإلبالغ
عن كيفية تنفيذهم للخدمات المناخية .ويشجّ ع األعضاء على تقاسم البيانات من خالل تلك البوابة .وينبغي
أن تتضمن الصفحة الشبكية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمساهمات االتحادات اإلقليمية
وينبغي أن ينقل رؤساء االتحادات اإلقليمية هذه المسؤولية إلى الفريق العامل ذي الصلة.

-4

ينبغي أن يتتبَّع رؤساء االتحادات اإلقليمية ما يحدث في البلدان ويُبلغوا بعضهم بعضا ً بما يلزم من
مُدخالت اللجان الفنية والبرامج المشمولة برعاية مشتركة وأين تلزم فيما يتعلق بتنفيذ إطار النتائج.

-5

ينبغي أن تتولى االتحادات اإلقليمية قيادة عملية إعداد خطط عمل من أجل تقديم دعم المنظمة ) (WMOإلى
اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACوالبلدان األخرى وأن يوجهوا مساهمات اللجان الفنية والبرامج
المشمولة برعاية مشتركة.

-6

بالنظر إلى أن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيمثل بالفعل أولوية من أولويات المنظمة
) ،(WMOفإن االتحادات اإلقليمية تدعمه بالفعل في خطط عملها ،ولكن قد يكون من الالزم تعديل
اختصاصاتها وتحقيق التجانس بينها على نطاق االتحادات اإلقليمية .وينبغي أن ُتبلغ المنظمة ) (WMOعن
نتائجها تحت قيادة المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوسيكون هذا المجلس َّ
ممثالً في
المجلس التنفيذي والعكس بالعكس .وينبغي أن يحضر رؤساء االتحادات اإلقليمية اجتماعات لجنة إدارة
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية لكي يُبلغوا عما يجري.

القرار

(Cg-17) 62

العالقة والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والهيئات التثسيسية للمنظمة

)(WMO

مقتطف
-1

إضافة إلى اآللية الحالية (أي اآللية التي طلبتها الدورة السابعة والستون للمجلس التنفيذي من خالل
القرار  ،6وهو قيد المناقشة حالياً) ،اعتمد القرار  (Cg-17) 62الترتيبات التالية:
(أ)

المجلس التنفيذي :يُدعى رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSونائب
الرئيس كمناوب ،ما لم يكونا هما ذاتهما عضوين في المجلس التنفيذي ،إلى إبالغ المجلس
التنفيذي خالل دوراته بالتقدم المحرز ومتطلبات واحتياجات المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛
وسيعيّن المجلس التنفيذي ممثالً لحضور دورات المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفضالً عن
دورات لجنة اإلدارة التابعة له؛
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1

(ب)

االتحادات اإلقليمية :تدعو االتحادات اإلقليمية الممثل المعيّن من المجلس الحكومي الدولي
) (IBCSإلى حضور دورتها إلبالغ االتحادات بالتقدم المحرز ،ومتطلبات واحتياجات المجلس
لتلك األقاليم المعيّنة حسب مقتضى الحال؛ ويعهد المجلس الحكومي الدولي  IBCSبهذه المسؤولية
لعضو من لجنة اإلدارة من ذلك اإلقليم أو للرئيس أو نائب الرئيس أو النائبين المشاركيْن للرئيس
حسب مقتضى الحال؛

(ج)

اللجان الفنية :تدعو اللجان الفنية الممثل المعيّن من المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى حضور
دورتها إلبالغها بالتقدم المحرز ومتطلبات واحتياجات المجلس الحكومي الدولي حسب مقتضى
الحال؛ ويعهد المجلس الحكومي بهذه المسؤولية لعضو في لجنة اإلدارة أو للرئيس أو نائب
الرئيس /النائبيْن المشاركيْن للرئيس حسب مقتضى الحال؛ ويدعو رئيس المجلس الحكومي
رؤساء اللجان الفنية حسب مقتضى الحال إلى حضور دورات المجلس الحكومي الدولي فضالً
عن لجنة اإلدارة؛

(د)

اللجان الفنية والبرامج :تحدد اللجان الفنية وبرامج المنظمة ) (WMOذات الصلة جهة اتصال مع
اإلطار العالمي ) .(GFCSويمكن لهذه الجهات اإلبالغ من خالل أفرقة اإلدارة التابعة للجان الفنية
عن سُبل تحقيق التوافق بين الخطط التشغيلية للجان الفنية وأنشطة اإلطار العالمي GFCS
وبالعكس إبالغ المجلس الحكومي الدولي بأنشطة اللجان الفنية ذات الصلة التي يدعمها اإلطار
العالمي GFCS؛

(هـ)

األمين العام :يتعين على المنظمة ) (WMOأن تتواصل مع اللجان الفنية التابعة للمنظمات الشريكة
لإلطار العالمي ) (GFCSأو ما يعادلها ،حسب مقتضى الحال ،لتقديم مدخالت في أنشطة اللجنة
االستشارية للشركاء التابعة للمجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛ وينبغي لألمين العام أيضا ً أن يقدم
األنشطة ذات الصلة كمساهمات من اإلطار العالمي  GFCSمن خالل العملية أو العمليات التي
وُ ضعت للشركاء اآلخرين.

EC-68/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 25

المسودة

مرفق القرار

1

(EC-67) 6

فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بمساهمة المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
أو ،بد ً
ال من ذلك ،فريق التنسيق التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

)(GFCS

المسودة األولى لالختصاصات
يقرر:
-1

إنشاء فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بمساهمة المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )( (GFCSأو بدالً من ذلك فريق التنسيق التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) )(GFCSعلى أن تكون اختصاصاته على النحو التالي:
(أ)

مواءمة وتنسيق خطط العمل والجداول الزمنية المتعلقة باإلطار العالمي ) (GFCSفيما بين اللجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية وبرامج المنظمة ) (WMOواألنشطة ذات الصلة والخاضعة للرعاية
المشتركة (مثل الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوالنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
والنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPإلخ) في نطاق إطار قائم على النتائج لمساهمة
المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي )(GFCS؛

(ب)

جمع وتطوير المواصفات المنسقة للمتطلبات بهدف إعداد مشاريع لإلطار العالمي ) (GFCSتمتاز
ب ُحسن التوجيه والتكامل ،قدر المستطاع ،إلى جانب ضمان تنسيق مساهمة المنظمة ) (WMOفي
المشاريع؛

(ج)

جمع وتطوير المواصفات المنسقة للمتطلبات بهدف تطوير معلومات اإلطار العالمي
والبحوث التي يستند إليها والخدمات والنواتج فيما بين القطاعات ذات األولوية فيه ،إلى جانب
ضمان تنسيق مساهمة المنظمة ) (WMOفي كل ذلك؛

(د)

إعداد المواد التنظيمية واإلرشادات ذات الصلة لمساعدة األعضاء على تنفيذ أنشطة اإلطار
العالمي ) ،(GFCSمع مراعاة ركائز اإلطار ومجاالت األولوية التي تم تحديدها فيه؛

(هـ)

تدبُّر كافة جوانب عمله وما يصدره المجلس التنفيذي من إرشادات تتعلق بتنفيذ مساهمة المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك األولويات النسبية للمشاريع والنواتج
والخدمات المحددة وأنشطة تطوير القدرات؛

(و)

رفع التقارير بانتظام إلى المجلس التنفيذي وتعديل اختصاصاته حسب االقتضاء بموجب المبادئ
التوجيهية للمجلس التنفيذي )(EC؛

(ز)

رفع التقارير بانتظام إلى المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛

)(GFCS
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1

أن يتألف فريق التنسيق المشترك بين اللجان )( (ICG-GFCSأو فريق التنسيق التابع للمنظمة
) )(WCG-GFCSمن:

)(WMO

(أ)

رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأو أحد مفوضيه؛

(ب)

ممثل واحد عن كل اتحاد إقليمي للمنظمة ) ،(WMOيعيّنه رئيس االتحاد؛

(ج)

ممثل واحد عن كل لجنة فنية للمنظمة ) ،(WMOيعيّنه رئيس اللجنة؛

(د)

ممثل واحد عن آلية اإلدارة /التنسيق لكل من البرامج التالية واألنشطة ذات الصلة الخاضعة
للرعاية المشتركة :الحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوالنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
والنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوغيرها حسب صلتها بركائز اإلطار العالمي
) (GFCSومجاالت أولوياته؛

-3

أنه يجوز لرئيس فريق التنسيق المشترك بين اللجان )( (ICG-GFCSأو فريق التنسيق التابع للمنظمة
) )(WCG-GFCS) (WMOأن يطلب المشورة من الخبراء ،بما في ذلك من المنظمات األخرى ذات الصلة،
متى وحسبما لزم ذلك؛

-4

يجوز لرئيس فريق التنسيق المشترك بين اللجان )( (ICG-GFCSأو فريق التنسيق التابع للمنظمة
) )(WCG-GFCSاستخدام آليات التعاون الفني القائمة ،مثل أفرقة الخبراء المشتركة بين البرنامج
والمشتركة بين األقاليم ،قدر المستطاع ،إلجراء مهام محددة ،ولكن يجوز إنشاء الفرق العاملة ،حسب
االقتضاء وفي حدود موارد الميزانية ،للنهوض بمهام بعينها.
__________

)(WMO
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1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المرجع:
])CP.21, paragraph 21 [(FCCC/CP/2015/10/Add.1

مقدمة
الدورة الثانية واألربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCالمعقودة في دبروفينيك ،كرواتيا ،في
الفترة  8-5تشرن األول /أكتوبر  ،2015قد انتخبت هيئة مكتب الهيئة ) (IPCCلدورة تقرير التقييم السادس ،ومن بين
األعضاء السيد ( Hoesung Leeجمهورية كوريا) رئيسا ً للهيئة ) ،(IPCCوالسيدة ( Ko Barrettالواليات المتحدة
األمريكية) ،والسيدة ( Thelma Krugالبرازيل) ،والسيد ( Youba Sokonaمالي) نائبا ً لرئيس الهيئة ) .(IPCCويعكس
تشكيل هيئة المكتب توازنا ً عادالً في تمثيل جميع األقاليم وتمثيل البلدان المتقدمة والبلدان النامية ،مع مشاركة جيدة
لدوائر األرصاد الجوية .والبلدان التي تستضيف وحدات الدعم الفني هي فرنسا (الفريق العامل األول) ،وألمانيا (الفريق
العامل الثاني) ،والمملكة المتحدة والهند (الفريق العامل الثالث) ،واليابان التي تستضيف فرقة العمل المعنية لعمليات
الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري .وقد عقدت هيئة المكتب الجديدة اجتماعها األول في  9تشرين األول/
أكتوبر  2015في دبروفينيك ،واجتماعها الثاني في يومي  16و 17شباط /فبراير  ،2016في استضافة أمانة المنظمة
).(WMO
دعوة من مؤتمر األطراف ) (COP-21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCللهيئة
إلعداد تقرير خاص

)(IPCC

عُقدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف ) (COP-21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCفي باريس ،فرنسا ،في الفترة  30تشرين الثاني /نوفمبر  11 -كانون األول /ديسمبر  .2015ومن النتائج
الرئيسية للمؤتمر اعتماد اتفاق باريس الذي يحدد األنشطة المناخية العالمية طوال العقود القادمة .وثمة إشارات واضحة
إلى الهيئة ) (IPCCفي العديد من القرارات التي اتخذتها الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف ) (COP-21والدورة
الحادية عشرة لألطراف في بروتوكول كيوتو ) ،(CMP-11وكذلك في استنتاجات الدورة الثالثة واألربعين للهيئة الفرعية
للمشورة والعلمية والتكنولوجية ).(SBSTA
ودعا مؤتمر األطراف ) (COP-21صراحة ،في الجزء الخاص بالمساهمات المحددة وطنيا ً من قرار اعتماد اتفاق باريس
"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCإلى تقديم تقرير خاص في عام  2018عن آثار االحترار العالمي
بمقدار  1.5درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وعن المسارات العالمية ذات الصلة لغازات
االحتباس الحراري" .وفيما يتعلق بهذا التقرير ،شجع مؤتمر األطراف )" (COP-21المجتمع العلمي على معالجة
الثغرات المحددة في المعلومات والبحوث خالل حوار الخبراء المنظم ،بما في ذلك السيناريوهات التي تبقي االحترار
العالمي بحلول عام  2100دون  1.5درجة سلسيوس قياسا ً بمستويات ما قبل العصر الصناعي ،ومجموعة اآلثار
المرتبطة بهذه السيناريوهات على الصعيدين اإلقليمي والمحلي".
نواتج تقرير التقييم السادس

تقرير خاص بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس
الدورة الثالثة واألربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالمنعقدة في نيروبي ،كينيا ،في الفترة
 13-11نيسان /أبريل  ،2016بنا ًء على دعوة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNEPقد قبلت الدعوة التي وجهتها لها

EC-68/Doc. 4.3, DRAFT 1, p. 6

المسودة

1

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCلتقديم تقرير خاص في عام  2018عن آثار االحترار
العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وعن المسارات العالمية ذات الصلة
لغازات االحتباس الحراري ،وقررت إعداد تقرير خاص عن هذا الموضوع في سياق تعزيز التصدي العالمي لخطر
تغير المناخ والتنمية المستدامة والجهود الرامية إلى استئصال شأفة الفقر.
وستنظر الهيئة
العتماده.

)(IPCC

في مشروع التقرير الخاص عن هذا الموضوع في جلستها العامة في أيلول /سبتمبر

2018

التقارير الخاصة األخرى
قررت الدورة الثالثة واألربعون للهيئة ) (IPCCالمنعقدة في نيسان /أبريل  2016إعداد تقرير خاص عن تغير المناخ
والتصحر وتدهور األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري في
النظم اإليكولوجية األرضية .وقد تبحث عملية تحديد نطاق التقرير التحديات والفرص المتاحة فيما يتعلق بالتكيف
والتخفيف .وسيُنظر في المخطط األولي لهذا التقرير في الدورة الخامسة واألربعين للهيئة ) (IPCCفي .2017
كما قررت الدورة الثالثة واألربعون للهيئة ) (IPCCإعداد تقرير خاص عن تغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي
في أقرب وقت ممكن خالل دورة تقرير التقييم السادس.

نواتج أخرى لتقرير التقييم السادس
قررت أيضا ً الدورة الثالثة واألربعون للهيئة ) (IPCCأن توصي ،في إطار عملية تحديد نطاق تقرير التقييم السادس،
بتعزيز دمج تقييم آثار تغير المناخ على المدن وفرص التكيف والتخفيف الفريدة المتاحة لها ،وإيالء مزيد من االهتمام
للمدن في معالجة المسائل ا إلقليمية وفي الفصول التي تركز على المستوطنات البشرية والمناطق الحضرية وما شابهها،
بما في ذلك من خالل تعزيز مشاركة الممارسين في المناطق الحضرية .وعالوة على ذلك ،قررت الهيئة ) (IPCCأن
تشمل دورة تقرير التقييم السابع تقريراً خاصا ً عن تغير المناخ والمدن.
وقررت كذلك الدورة الثالثة واألربعون للهيئة ) (IPCCأن تنظر في المخطط األولي لتقرير أساليب حصر غازات
االحتباس الحراري في الدورة الرابعة واألربعين للهيئة ) (IPCCفي تشرين األول /أكتوبر  ،2016وفي مشروع التقرير
في جلسة عامة للهيئة ) (IPCCفي أيار /مايو .2019
كما قررت الهيئة ) (IPCCالنظر في المخطط األولي لتقرير التقييم السادس في جلسة عامة للهيئة ) (IPCCفي تشرين
األول /أكتوبر  ،2017والنظر في اعتماد التقرير التجميعي لتقرير التقييم السادس في أقرب وقت ممكن في عام .2022
أنشطة التشجيع على مشاركة البلدان النامية
الدورة الحادية واألربعون للهيئة ) ،(IPCCالمعقودة في كينيا في  ،2015بناء على دعوة برنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPقد اتفقت على أن من المناسب اتخاذ عدد من التدابير اإلضافية الجتذاب خبراء مؤهلين من البلدان النامية
وتعزيز وتيسير مشاركتهم في أعمال الهيئة ) ،(IPCCعن طريق تشجيع الرئيسين المشاركين وأعضاء المكتب اآلخرين
على إشراك خبراء من البلدان النامية في وحدات الدعم الفني وفرق المؤلفين كمراجعين؛ وزيادة عدد أنشطة الهيئة
) (IPCCفي البلدان النامية؛ واتخاذ الترتيبات لعقد اجتماعات إحاطة ودورات تدريبية لممثلي الحكومات قبل دورات
الهيئة ) (IPCCمثالً؛ وتزويد الخبراء بمعلومات عن عملية الهيئة ) (IPCCوكيف يمكنهم المشاركة في أنشطتها.
ونظمت أمانة الهيئة ) (IPCCاجتماع إحاطة للبعثات الدبلوماسية للبلدان النامية لدى األمم المتحدة في جنيف في
 24شباط /فبراير  2016في مقر المنظمة ) ،(WMOوشجعتهم على اتخاذ الخطوات المالئمة لضمان مشاركة خبراء من
البلدان النامية بنشاط في أنشطة الهيئة ).(IPCC
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المسودة
الصندوق االستئماني للهيئة

1

)(IPCC

استعرضت الدورة الثالثة واألربعون للهيئة ) (IPCCمستوى المساهمات في الصندوق االستئماني للهيئة ) ،(IPCCوعدد
المساهمين في الفترة  ،2015-1988والحظت أن كليهما ينخفض باطراد ،وشددت على ضرورة حشد الموارد نظراً إلى
أن الصندوق االستئماني للهيئة ) (IPCCقد تنقصه األموال في  ،2018مما سيؤثر سلبا ً على استكمال األنشطة والنواتج
المزمعة لدورة تقرير التقييم السادس.
وطلبت الهيئة ) (IPCCمن رئيسها ومن األمانة أن يطلقا ،بدعم من نواب رئيس الهيئة ) ،(IPCCحملة لحشد الموارد في
محاولة لعكس االتجاه التنازلي .كما طلبت من الرئيس واألمانة أن يحررا رسالة إلى كافة األعضاء ُتوجه إلى أعلى
المستويات في العواصم المختلفة ،ويوقعها األمين العام للمنظمة ) (WMOوالمديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
).(UNEP
وطلبت الدورة الثالثة واألربعون للهيئة ) (IPCCمن البلدان أن يواصلوا إسهاماتهم السخية في  ،2016ودعت الحكومات
التي تستطيع زيادة مستوى مساهماتها في الصندوق االستئماني للهيئة ) (IPCCإلى أن تقوم بذلك ،أو أن تقدم مساهمات
إن لم تكن قد قدمت من قبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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1

معلومات أساسية تدعم القرار
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

النص الكامل للورقة المفاهيمية عن نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISمتاح
على الموقع الشبكي التالي لبرنامج المراقبة العاملية للغالف الجوي )www.wmo.int/gaw :(GAW

-2

معلومات إضافية عن نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) ،(IG3ISبما في ذلك
العروض ذات الصلة متاحة على الموقع الشبكي التالي:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/IG3IS-info.html

-3

يعرض التقرير النهائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ( )CASمع القرارات
 )CASخالل الفترة ما بين  2013و2023
والتوصيات (مطبوع المنظمة رقم  )1128أولويات اللجنة ( 
ويدعو بوجه خاص إلى إنشاء نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري
)(https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1128_en.pdf

-4

يرد ملخص المناقشات بشأن التحسين الممكن لعمليات جرد االنبعاثات باستخدام رصدات الغالف الجوي
في التقرير ذي الصلة لفرقة العمل التابعة للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبشأن عمليات جرد
االنبعاثات الوطنية تحت عنوان "اجتماع الخبراء المعنيين بقضايا عدم اليقين وتأكيد جرد االنبعاثات"
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.pdf

-5

النشرة السنوية عن غازات الدفيئة تنشرها المنظمة

)http://library.wmo.int/pmb_ged/ghg- (WMO

bulletin_11_en.pdf

دور الرصدات وتبادل البيانات في دعم نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري


)(IG3IS

يؤكد تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( )IPCCعلى أنه من المحتمل ج ّداً
-1
أن تزايد تركيز غازات االحتباس الحراري كانت السبب الرئيسي في تغير المناخ المالحظ .وتظهر التحليالت التي
أجريت لعمليات الرصد التي يقوم بها برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالتابع للمنظمة ) (WMOأن
المتوسطات العالمية للكسور الجزيئية لثاني أكسيد الكربون ( )CO2والميثان ( )CH2وأكسيد النيتروز ( )N2Oقد بلغت
نسبة  %143في عام  ،2014و %254و %121بالمقارنة مع مستويات في مرحلة ما قبل الصناعية (قبل  .)1750ويبين
المؤشر السنوي لغازات االحتباس الحراري الذي تصدره اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( )NOAAأن
التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات االحتباس الحراري الطويلة األمد ) (LLGHGsقد زاد بنسبة  %36من 1990
إلى  ،2014ويساهم ثاني أكسيد الكربون بنسبة  80في المائة من هذه الزيادة .وتكمن الطريقة الوحيدة للحد من تزايد تغير
المناخ في تخفيض انبعاثات الغاز الناجمة عن األنشطة البشرية.
يعتمد نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISبشكل أساسي على رصدات غازات
-2
ّ
االحتباس الحراري المتسقة على المستوى العالمي.
وهذه الرصدات تدعم أيضا َ جميع الجهود التي تبذلها األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
-3
تغير المناخ للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه .ويجري اإلبالغ بشكل منتظم عن الحالة الراهنة للرصد المنتظم
في كل دولة عضو في االتفاقية اإلطارية ) (UNFCCCمن خالل اإلبالغات الوطنية للدولة إلى االتفاقية اإلطارية
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المسودة

1

) (UNFCCCضمن الفصل المعنون "البحوث وعمليات الرصد المنتظم" والتي تتلقى الدعم من خالل النظام العالمي
لرصد المناخ ).(GCOS
أكدت الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
-4
) (COP 21مج ّدداً على أهمية البحوث وعمليات الرصد المنتظم .وتدعو المادة السابعة من اتفاقية باريس إلى "تعزيز
المعارف العلمية بشأن المناخ ،بما في ذلك البحوث والرصد المنتظم للنظام المناخي ونظم اإلنذار المبكر بطريقة تنير
الخدمات المناخية وتدعّم اتخاذ القرار".
تعيين غازات االحتباس الحراري والهباء الجوي واألوزون "كمتغيرات مناخية أساسية" في النظام
-5
العالمي لرصد المناخ ( .)GCOSواالعتراف بشبكات الرصد العالمية لثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز في
إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي كشبكات شاملة (ومجموعة فرعية أساسية) لهذه المتغيرات المناخية األساسية.
دعا المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) - (Cg-17سياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل
-6
) (GFCSإلى التبادل الحر لبيانات الرصد

الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
بشأن المتغيرات المناخية األساسية.
ــــــــــــــــــــــــــ
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1

معلومات أساسية تدعم هذا المقرر
ال دتدر في تقرير الدورة
المراجع:
-1

قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة رقم " 1/7تعزيز دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحسين جودة الهواء"
http://www.unep.org/Transport/Airquality/UNEA1_Resolution7AirQuality.pdf

-2

تقرير فجوة االنبعاثات لعام  ،2015تقرير تجميعي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_301115_lores.pdf

-3

تقرير فرقة العمل التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (" )IPCCاجتماع الخبراء بشأن عدم
اليقين واعتماد حصر االنبعاثات" http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.pdf

-4

تقرير االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون لألطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=19169

-5

تقييم من أجل صناع القرارات ،التقييم العلمي الستنفاد األوزون لعام

2014

http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/documents/ADM_2014OzoneAssessmen
t_Final.pdf
-6

التقييم المتكامل للكربون األسود واألوزون التروبوسفيري
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1073.pdf

-7

الجمعية العامة لألمم المتحدة ،القرار  A/RES/70/195بشأن مكافحة العواصف الرملية والترابية
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/195

التعاون القائم والمحتمل بين المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPفيما يتعلق بتكوينات الغالف
الجوي

األوزون الستراتوسفيري
هناك شراكة طويلة األجل بين المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPبشأن المسائل المتعلقة باألوزون
الستراتوسفيري دعما ً التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون .فبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPيعمل مع األعضاء
بشأن حصر االنبعاثات ووضع السياسات ،بينما تقوم المنظمة ( ،)WMOمن خالل برنامج المراقبة العالمية للغالف
الجوي ( ،)GAWبالتحقق من تأثير الحد من االنبعاثات على حالة طبقة األوزون .وتنسق المنظمة ( )WMOعمليات
رصد عالمية لألوزون الستراتوسفيري والتوزع الرأسي لألوزون وتضطلع باألنشطة المتعلقة بضمان جودة عمليات
الرصد هذه من خالل الصندوق االستئماني ذي الصلة (بدعم من برنامج األمم المتحدة للبيئة ( .))UNEPكما تنسق
المنظمة ( )WMOعمليات رصد المواد المستنفدة لألوزون التي يكمن مقارنتها باالنبعاثات المُبلغ عنها في إطار برنامج
األمم المتحدة للبيئة ( .)UNEPو ُتستعرض حالة األنشطة بصورة منتظمة في اجتماعات مديري بحوث األوزون (انظر
المرجع  )4التي تفضي إلى نشر تقارير المنظمة (/ )WMOبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPالخاصة بالتقييم العلمي
الستنفاد األوزون (انظر المرجع .)5
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1

جودة الهواء
يتناول برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWجودة الهواء من خالل عمليات الرصد العالمية وتحليالت
الغازات التفاعلية واأليروسوالت .وتتركز أنشطة البرنامج ( )GAWعلى الظروف الطبيعية غير الملوثة من خالل شبكة
قائمة من المحطات ونظام لضمان الجودة متطور بصورة جيدة يتضمن توصيات من أجل طرائق القياس وإجراءات
المعايرة.
وتتركز أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPعلى جوانب وضع السياسات الخاصة بجودة الهواء ،مع إيالء
اهتمام خاص إلى تقدير نسبة تعرض السكان للتلوث الهوائي في المناطق المكتظة بالسكان واألضرار الصحية الناتجة
عن ذلك ،وتقليلهما إلى أدنى حد .ويعزز برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPأنواعا ً مختلفة من عمليات الرصد
والنمذجة لتقييم تعرض السكان للتلوث الهوائي وتحديد مصدره .وتستند عمليات الرصد إلى تقنيات منخفضة التكلفة
تالئم الظروف شديدة التلوث السائدة في كثير من البلدان النامية .وفيما يخص عمليات الرصد القابلة للمقارنة عالميا ً،
يتعين التحقق من هذه العمليات من خالل قياسات أدق لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( .)GAWوبذلك ،يمكن
أن تؤدي عمليات الرصد الخاصة ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
( )UNEPدوراً تكامليا ً مع محطات برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWالتي تعمل كمرجعية للجودة.
كما يشدد قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة رقم  1/7على ضرورة تعزيز دور برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPفي
تحسين جودة الهواء (انظر المرجع  )1وضرورة القيام بهذا الدور بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخر ذات
الصلة ،بما في ذلك المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (.)WMO
ويتناول نشاط مشترك آخر بين المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPالعواصف الرملية والترابية.
فقد أنشأت المنظمة ( )WMOشبكات للرصد ونظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها ( .)SDS-WASوفي
كانون األول /ديسمبر  ،2015طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPتوفير تقييم
عالمي سريع للعواصف الرملية والترابية (انظر المرجع  .)7وتقدم المنظمة ( )WMOمساهمة هامة في هذا التقييم
الجاري حالياً.
وفي عام  ،2010شرعت المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPفي استعراض تأثيرات الملوثات
المناخية القصيرة العمر على المناخ ،والتدابير الالزمة للحد من هذه التأثيرات .و ُتوج هذا النشاط المشترك بنشر "التقييم
المتكامل للكربون األسود واألوزون التروبوسفيري" في عام ( 2011انظر المرجع  .)6ويتناول هذا التقرير جوانب
انبعاثات الكربون األسود الناجمة عن األنشطة البشرية وسالئف األوزون التروبوسفيري ،مثل غاز الميثان .ويحلل
التقرير اتجاهات انبعاثات هذه المواد ومسببات هذه االنبعاثات؛ ويلخص المعارف العلمية الخاصة بالعمليات التي تتم في
الغالف الجوي و التي تشترك فيها هذه المواد؛ ويناقش التأثيرات ذات الصلة على النظام المناخي وصحة وجسم اإلنسان
في المناطق والنظم اإليكولوجية سريعة التأثر؛ ويستطلع في االستجابات المجتمعية للتغيرات البيئية التي تسببها هذه
التأثيرات .ويبحث التقييم في عدد كبير من التدابير المحتملة للحد من االنبعاثات الضارة ،بوضع مجموعة صغيرة من
تدابير محددة يُرجح أن تحقق أكبر قدر من الفوائد ،ويمكن تنفيذها باستخدام التكنولوجيا المتاحة حالياً.

غازات االحتباس الحراري ()GHG
تتسارع جهود الدول والمدن والمنشآت الخاصة من أجل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،وقد صاغت
مؤخراً عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCاتفاق باريس .وستختلف استراتيجيات الحد
من هذه االنبعاثات حسب الدولة واإلقليم والقطاع االقتصادي (مثال ذلك المساهمات المحددة وطنيا ً ( ،))NDCsولكن
بغض النظر عن االستراتيجيات واآلليات المطبقة ،فإن القدرة على تنفيذ السياسات وإدارتها بشكل فعال مع مرور الوقت
ستحتاج إلى معلومات وبيانات متسقة وموثوقة ومستقلة ُتتاح في الوقت المناسب.
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المسودة

1

وهناك تعاون مثمر طويل األجل بين المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPبشأن المسائل المتعلقة
بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( ،)IPCCوعلى وجه الخصوص من خالل فرقة العمل المعنية بعمليات
الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري ،والتي تواصل تقييم وتطوير طرائق وممارسات سليمة من الناحية العلمية
ومناسبة لجميع البلدان لحصر غازات االحتباس الحراري.
ومنذ عام  ،2009تشجع المنظمة ( )WMOعلى إنشاء نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري
(انظر الوثيقة ) EC-68/Doc. 4.5(1بشأن مفهوم نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري .)IG3IS
وسيقتضي تنفيذ هذا النظام بذل جهود مشتركة من جانب العديد من المنظمات والوكاالت ،بما في ذلك برنامج األمم
المتحدة للبيئة ( .)UNEPولبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPالعديد من البرامج والمبادرات ذات الصلة ،مثل
التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي ( ،)CCACكما أنه يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالكيانات الوطنية المسؤولة عن رفع
تقارير حصر االنبعاثات إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( .)UNFCCCوقد ناقشت بالفعل فرقة
العمل المعنية بحصر االنبعاثات على الصعيد الوطني التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCفي
عام  2010االستخدام المحتمل لعمليات رصد الغالف الجوي في تحسين عمليات حصر االنبعاثات على الصعيد الوطني
(انظر المرجع  .)3فضالً عن ذلك ،أصدر برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPفي عام  2015تقرير تحليل الفجوات
الذي أشار إلى أنه حتى في حاالت تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ً ( )NDCsالمشروطة تنفيذاً كامالً ،فإن الفجوة المتبقية
لالستمرار ضمن حد الدرجتين المئويتين ستكون في حدود  12غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون (( )GtCO2eانظر
المرجع  .)2وفي هذا الصدد ،فإن استخدام عمليات رصد الغالف الجوي والنمذجة العكسية إلى جانب تحسين بيانات
األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،التي تشكل األساس لنظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري
( ،)IG3ISسيكون مفيداً للغاية في معالجة الثغرات المحددة في المعرفة .وسيتم تنفيذ هذا النظام ( )IG3ISعلى المستويات
الوطنية ،واإلقليمية والمحلية الالزمة لدمج بيانات عمليات الرصد والنماذج واألنشطة المتعلقة بالغالف الجوي للحد من
عدم اليقين في تقارير حصر االنبعاثات على الصعيد الوطني ،والتحديد الكمي للتقدم المُحرز في تنفيذ اتفاقات الحد من
االنبعاثات (مثل المساهمات المحددة وطنيا ً ( ))NDCsواإلعالن عن إجراءات تخفيف إضافية.
وسيكون مفيداً لكل من المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPإقامة عالقة من أجل غازات االحتباس
الحراري في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCشبيهة بالعالقة المقامة في إطار
اتفاقيات فيينا.
__________
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معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

تقرير الدورة السادسة عشر للجنة علم المناخ (مطبوع المنظمة رقم  )1137وهيكل عملها الحالي

-2

كتيب بشأن نواتج المراقبة الوطنية للمناخ

البيانات المناخية
هناك وعي متزايد بإبالغ الحكومات وصانعي السياسات بحالة المناخ على الصعيد العالمي واإلقليمي
-1
والوطني ،مع اآلثار الشديدة الفعلية والمحتملة لهذه التقارير على رؤية المنظمة  WMOوالمرافق  NMHSsفي مختلف
جداول األعمال واألطر الدولية ،على سبيل المثال ،اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ (،)UNFCCC
وإطار عمل سينداي بشأن الحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة .وبناء على البيانات
السنوية الناجحة بشأن حالة المناخ العالمي وإصدار تقرير المناخ العشري األول للفترة  ،2010-2001هناك حاجة إلعداد
السلسلة التالية من التقارير المناخية الخمسية والعشرية بشكل جيد مع التخطيط الجيد ومشاركة األعضاء والبرامج في
تصميم المحتويات وتوفير المدخالت في الوقت المناسب.
أصدرت المنظمة
-2
المتطرفة‘‘ (مطبوع المنظمة رقم .)1119

WMO

التقرير المناخي العشري األول،

’’2010-2001

عقد من الظواهر

أصدرت المنظمة  WMOبيانا ً مؤقتا ً في تشرين الثاني /نوفمبر  2015بمناسبة مؤتمر األطراف الحادي
-3
والعشرين التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ،بشأن حالة المناخ العالمي في ( 2015-2011فترة خمس سنوات).
وسيتاح التقرير النهائي في الربع األخير من عام .2016
نواتج مراقبة المناخ
قررت لجنة علم المناخ مساعدة أعضاء المنظمة بتوفير التوجيه بشأن إبالغ نواتج مراقبة المناخ وتعريف
-4
الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة التي تحسن دعم مدخالت األعضاء بطريقة متسقة مع الجودة المطلوبة والتوقيت
المناسب.
أكمل فريق عمل تابع للجنة علم المناخ مشروع المبادئ التوجيهية بشأن تعريف ومراقبة الظواهر الجوية
-5
والمناخية المتطرفة ،التي هي قيد االستعراض داخليا ً وخارجياً .وستسهم المبادئ التوجيهية في توسيع عمل المنظمة
 WMOاألكثر شموالً في مجال الحد من مخاطر الكوارث والظواهر المتطرفة.
تضع لجنة علم المناخ اللمسات األخيرة للمبادئ التوجيهية لتوفير نواتج مراقبة المناخ الوطني وتقديمها.
-6
ويجري حاليا ً اختبار هذه النواتج قبل رفع توسيع نطاق استخدامها عالمياً.
المعدالت المناخية
عقد فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ اجتماعه الثاني خالل الفترة  30-27تشرين األول /أكتوبر
-7
في مدريد ،إسبانيا .ونظر فريق اإلدارة ،في هذا االجتماع ،في النص المحدث للمعدالت المناخية التي ستدرج في الطبعة
الثالثة من دليل الممارسات المناخية ،في ضوء قرار الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية .وأوصى
فريق اإلدارة بإدراج النص المقدم.

2015
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نظام معلومات الخدمات المناخية
أنشأت الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ فرقة لتنسيق تنفيذ النظام  )ICT-CSIS( CSISكجزء من
-8
هيكل عملها .وعقدت لجنة تنسيق تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية اجتماعها األول في الفترة  5-3تشرين األول/
نوفمبر  2015في جنيف ،ووافقت على ثالث أولويات مترابطة لعملها )i( :عقد حلقة عمل دولية في عام  2016بشأن
تنفيذ النظام CSIS؛ ( )iiتحديد ووضع وتوفير مجموعة أدوات الخدمات المناخية؛ ( )iiiوضع دليل المرجع الفني للنظام
 .CSISواعترف نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأن التدفق السلس للبيانات والنواتج بين مختلف كيانات النظام
 CSISعلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية يمثل جانبا ً رئيسيا ً يغطي األولويات الثالثة كافة.
التحديث الموسمي للمناخ العالمي
عقدت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ  CCIوالمعنية بمبادرة التحديث المناخي الموسمي على الصعيد
-9
العالمي اجتماعها األول في الفترة  11-9آذار /مارس  2015في كوليدج بارك ،ميريالند ،الواليات المتحدة األمريكية.
واستعرضت الفرقة الوضع الحالي للمرحلة التجريبية للتحديث الموسمي للمناخ العالمي ،بما في ذلك المحتوى،
والجداول التشغيلية ،وعمليات استعراض األقران والخطط المؤقتة للتنفيذ التشغيلي .وواصل الفريق المرحلة التجريبية،
ونظم استعراضا ً لألقران وأدرج التغذية المرتدة لتحسين هيكل التحديث الموسمي للمناخ العالمي وطريقة عرضه.
__________
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معلومات أساسية داعمة للمقررات /القرارات ال ُتدرج في
تقرير الدورة
المراجع:
-1

االجتماع المشترك للفريق الفرعي المعني بتطوير األداة  OSCARوالتابع لفرقة الخبراء المشتركة بين
البرامج والمعنية بمساحئل تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (IPET-WIFIوحلقة العمل المخصصة
ب شأن متطلبات تحليل ثغرات األداة  OSCARفي إطار االستعراض المستمر للمتطلبات )(RRR
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/IPET-WIFI-SG-OD-1_2015/Final_Report_IPET-

)WIFI-SG-OD-1_final.docx
-2

الدورة الخامسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )( (WMOجنيف 28-25 ،كانون الثاني /يناير )2016
()https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html

مقدمة
مضى تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSقُ ُدما ً وفقا ً لخطة تنفيذ إطار ذلك النظام والمقررات الالحقة التي
اتخذها المؤتمر السابع عشر والدورة السابعة والستون للمجلس التنفيذي .وقد تضمّن ذلك ،بين جملة أمور أخرى،
مواصلة تطوير( :أ) نظام المعلومات التشغيلية للنظام  ،(WIR) WIGOSمع التركيز بوجه خاص على األداة /OSCAR
السطح؛ (ب) تمثيل البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛ (ج) مفهوم المراكز اإلقليمية للنظام WIGOS؛ (د) مسودة خطة
مرحلة ما قبل تشغيل النظام .(2019-2016) WIGOS
الدورة الخامسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
استعرضت الدورة الخامسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) (ICG-WIGOS-5التقدم المحرز نحو تنفيذ النظام  WIGOSالذي حققته اللجان الفنية ) (TCsواالتحادات اإلقليمية ).(RAs
وعالوة على ذلك ،استعرضت الدورة نتاحئج فرق العمل التابعة لها وحلقات العمل المتعلقة بالنظام  .WIGOSوناقش
فريق التنسيق  ICG-WIGOSأيضا التقدم المحرز في المجاالت الرحئيسية الخمسة ذات األولوية التي حددها المؤتمر
السابع عشر لمرحلة ما قبل تشغيل النظام  .(2019-2015) WIGOSووضع فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSتوصياته على
النحو التالي:

-1

مفهوم المراكز اإلقليمية للنظام

WIGOS

أكد فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSمجددا وجوب النظر في الهياكل واآلليات القاحئمة فعالً عند تنفيذ النظام  WIGOSعلى
المستويين اإلقليمي والوطني ،بما في ذلك أدوارها المحتملة في المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
) .(RWCsورأى أنه يجب بذل كل جهد ممكن لتفادي أي ازدواج مع اختصاصات المراكز القاحئمة فعالً التابعة للمنظمة
)(WMO؛ ويجب بدال من ذلك استغالل أوجه التآزر الممكنة.
وشدد فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSعلى وجوب إشراك المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد في أنشطة
تطوير القدرات اإلقليمية وفي تقديم الدعم لنظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WDQMS
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وأكد فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSضرورة أن تؤخذ في االعتبار االختالفات في اللغات ،والمناطق الزمنية ،والقدرة
التنفيذية داخل كل إقليم عند تحديد اإلنشاء المناسب للمراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(RWCsبما في
ذلك المراكز دون اإلقليمية المحتملة ،ونماذج تشغيل تلك المراكز داخل كل إقليم.
واتفق فريق التنسيق أيضا ً على أن الهيحئة العاملة التابعة للنظام  WIGOSذات الصلة في اإلقليم ينبغي إشراكها في عملية
إنشاء المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (RWCsوأنها ينبغي أن تتولى المسؤولية التي يحددها اإلقليم
متى أصبحت عاملة.
وينبغ ي استخدام المفهوم كإرشاد لالتحادات اإلقليمية ،يحدد المبادئ األساسية ويوفر تحديدا واضحا للوظاحئف اإللزامية
واالختيارية؛ ومع ذلك كان هناك فهم واضح مؤداه وجود اختالفات بين األقاليم وأن مفهوما ً عاما ً ستلزم زيادة تعديله
لكي يعالج االحتياجات والظروف المحددة لكل إقليم.
وطلب فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSمن جميع رؤساء االتحادات اإلقليمية أن يقدموا في الدورة السادسة لفريق التنسيق
) (ICG-WIGOSمفاهيمهم اإلقليمية المقترحة إلنشاء وتشغيل المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للطقس )(RWCs
في إقليم كل منهم ،بما يشمل الحوكمة ،على نحو يعكس احتياجاته وأولوياته وقدراته /مرافقه القاحئمة.

-2

المواد اإلرشادية للنظام  WIGOSلمساعدة األعضاء على تنفيذ الالئحة الفنية للنظام

WIGOS

نظر فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSفي التقدم المحرز في إعداد مواد إرشادية للنظام  WIGOSبشأن األداة /OSCAR
السطح ،والبيانات الشرحية ،ومحددات هوية المحطات لتيسير تنفيذ األعضاء لالحئحة الفنية ذات الصلة على النحو المحدد
في المرجع الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبحيث تتاح تلك المواد بحلول  1تموز /يوليو .2016
ونظر فريق التنسيق أيضا ً في كيفية إنشاء العملية باستعراض مسودة النص التي تعدها األمانة و/أو خبراء التعاون الفني
ذوو الصلة من أجل تحديث المواد التنظيمية  WIGOSومن أجل المواد اإلرشادية الجديدة ،وقرر إنشاء مجلس تحرير
صغير للنظام .WIGOS

-3

األداة المرجعية “للتوحيد القياسي لعمليات الرصد” ) (SORTالخاصة بالنظام

WIGOS

ذ َّكر فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSبتوصية المؤتمر
السابع عشر بشأن البوابة ووافق على أن األداة المرجعية “للتوحيد القياسي لعمليات الرصد” ) (SORTبالغة األهمية
لنظام  WIGOSوأنها ستتطلب موارد كبيرة لتطويرها وتشغيلها الالحق ،وطلب توجيه انتباه الدورة الثامنة والستين
للمجلس التنفيذي إلى هذه المسألة من أجل اكتساب تأييد المجلس التنفيذي لمواصلة تطويرها ولضمان توافر الموارد
الالزمة لها.
وكان من رأي فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSأنه حتى على الرغم من أن األداة المرجعية  SORTستلبي مطلبا ً للمنظمة
ككل ولن تكون قاصرة على النظام  WIGOSفحسب ،سيكون من المهم تولي النظام  WIGOSالريادة في تطويرها
واحتفاظه بحصة ملكية في النظام الخاص بها .وفي النهاية اق ُترح النظر في تنظيم حلقة عمل مكرّسة لتطوير األداة
المرجعية .SORT
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1

أدوات النظام  ،WIGOSواإلرشادات ذات الصلة ،والمراجع الخاصة بالمستخدمين

أكد فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSضرورة توافر جميع األدوات الفنية للنظام ( WIGOSمن قبيل األداة  ،OSCARونظام
مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WDQMSإلخ) وما يتصل بها من مواد إرشادية والمرجع
الخاص بالمستخدمين (المراجع الخاصة بالمستخدمين) لألعضاء بجميع لغات المنظمة ) .(WMOفهي ستساعدهم على
تنفيذ الالحئحة الفنية ذات الصلة على النحو المحدد في المرجع الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد (.)WIGOS

-5

العالقة بين النظام  WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

رحّ ب فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSباالقتراح الملموس بشأن المساهمة المحددة للنظام  WIGOSفي عمليات الرصد
ومراقبة ركيزة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالمقدم من مدير مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وأكد الفريق مجدداً في هذا الصدد ضرورة التآزر ،وتعزيز التعاون ،والتنسيق .وأشار إلى أن النجاح في ذلك سيعتمد
على إنشاء ترتيبات عمل عملية وآليات مناسبة لعمل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSمعاً .وأقر بأن فرصة العمل سويا ً بشأن بعض المشاريع التجريبية الحالية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSتمثل خطوة أولى هامة في هذا االتجاه .وطلب من مدير مكتب اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ومدير مشروع  WIGOSفي هذا الصدد أن يقترحا معا ً سبيالً للمضي ق ُدماً .وطلب أيضا ً من مدير مشروع
 WIGOSأن يقدم إلى الدورة السادسة لفريق التنسيق ) (ICG-WIGOSتقريراً عن التقدم المحرز.
واتفق فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSعلى أن الدورة الثامنة والستين ينبغي أن توفر إرشاداً بشأن العالقة بين
النظام  WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي المستقبل ،وتعاونهما .وطلب أيضا فريق التنسيق
) (ICG-WIGOSمن مدير إدارة ُنظم الرصد للمعلومات ) (OBSومدير مكاتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
العمل على تقوية تنسيق األمانة بين هاتين األولويتين االستراتيجيتين للمنظمة ) (WMOوزيادة تركيز ذلك التنسيق.

-6

مسودة خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام

(PWPP) WIGOS

َّ
ستقدم إلى الدورة الثامنة والستين للمجلس
نظر فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSفي هيكل مسودة الخطة ) (PWPPالذي
التنفيذي .وطلب تحديث مسودة الخطة على نحو يعكس النتاحئج والتوصيات المنبثقة من الدورة.
-7

حوكمة فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد

)(ICG-WIGOS

رحب فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSبفرصة تعزيز دور
المجلس التنفيذي في حوكمة فريق التنسيق ) ،(ICG-WIGOSال سيما مع إحراز النظام  WIGOSتقدما ً من خالل مرحلة
ما قبل تشغيل النظام وتركيزه بدرجة متزايدة على التنفيذ على المستوى الوطني ،بدعم من آليات إقليمية منسقة جيداً.
وناقش فريق التنسيق مختلف جوانب وأهداف مرحلة ما قبل تشغيل النظام  ،WIGOSونوع الحوكمة الذي سيكون هو
األنسب لقيادة هذه المرحلة إلى خاتمة ناجحة .ووافق الفريق ،بعد نقاش مستفيض ،على االقتراح الذي سيق َّدم إلى الدورة
الثامنة والستين للمجلس التنفيذي للنظر فيه.
وأجمع فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSعلى استمرار الحاجة إلى الريادة الفنية للنظام  WIGOSمن خالل مرحلة ما قبل
تشغيله ،مع وضع الصيغة النهاحئية للمكونات الفنية الرحئيسية ،وإعداد المواد اإلرشادية ،وتقديم الدعم لألعضاء من أجل
أنشطة التدريب والتنفيذ.
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وأقر بأن القيادة المشتركة من جانب المجلس التنفيذي واللجان الفنية ستبعث برسالة قوية إلى األعضاء بشأن التزام
المنظمة ) (WMOبكل من الجوانب الفنية والجوانب اإلدارية لتنفيذ النظام .WIGOS
وأوصى الفريق بأن تعيّن الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي ثالثة رؤساء مشاركين كي يتولوا قيادة فريق التنسيق
) (ICG-WIGOSبصورة مشتركة هم :الناحئب األول لرحئيس المنظمة )( (WMOممثل المجلس التنفيذي) ،وممثل للجنة
النظم األساسية ) ،(CBSوممثل للجنة أدوات وطرق الرصد ) .(CIMOوسيبقى أعضاء الفريق الباقون على النحو الذي
قررته الدورة السابعة والستون للمجلس التنفيذي .وأوصى الفريق أيضا ً بأن تكون أدوار رؤساحئه المشاركين على النحو
المبين في مشروع القرار ).2/5.1(1
__________

EC-68/Doc. 5.1(2), DRAFT 1, p. 7

المسودة

1

معلومات أساسية تدعمالمقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

المشروع المرجعي لجاهزية المستخدم -أفضل الممارسات لتحقيق الجاهزية للمستخدم لسواتل األرصاد
الجوية الجديدةhttp://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURN- :
Reference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf

-2

البوابة :)SATURN(Satellite User Readiness Navigator

https://www.wmo-sat.info/satellite-user-

readiness/

الجيل الجديد من سواتل األرصاد الجديدة

2020-2015

يجري االستعاضة عن جميع نظم سواتل األرصاد الجوية الثابتة المدار بالنسبة لألرض تقريبا ً بجيل جديد
-1
من السواتل في الفترة الزمنية  2020 -2015في اليابان ،والصين ،والواليات المتحدة األمريكية ،وجمهورية كوريا،
واالتحاد الروسي ،ومجلس المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية .ويحمل الجيل الجديد من
السواتل أجهزة تصوير متقدمة توفر على األقل  16قناة طيفية ( 14قناة فقط بالنسبة لسلسلة الساتل  ،FY-4لكن يدعمها
مسبار لقياس التداخل) وقدرات مسح سريعة مرنة ،مع حمولة إضافية مبتكرة مثل أجهزة رسم خرائط البرق لبعض
البرامج (انظر الجدول) .ومن المزمع تشغيل الجيل الجديد من األنظمة القطبية في السنوات المقبلة ،مثل NOAA JPSS
و CMA FY-3Eفي الصباح الباكر.

الساتل

المشغل

تاريخ
اإلطالق

خط الطول

جهاز
التصوير

عدد
القنوات
الطيفية

االستبانة
المكانية

االستبانة
الزمانية
(القرص
الكامل)

المسبار المحمول
على متن الساتل/
أجهزة رسم
خرائط البرق

*Himawari-8

JMA

 11كانون األول/
ديسمبر 2014

140E

AHI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

-/-

Electro-L N2

ROSHYDROMET

 11كانون األول/
ديسمبر 2014

78E

MSU-GS

10

 4-1كم

 15دقيقة

-/-

GOES-R

NOAA

2016

137W

ABI

16

 2-0.5كم

 15دقيقة

-/L

Himawari-9

JMA

2016

140E

AHI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

-/-

FY-4A

CMA

2017

86.5E

AGRI

14

 4-1كم

 15دقيقة

S/L

GeoKOMPSAT-2A

KMA

2017

128.2E

AMI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

-/-

GOES-S

NOAA

2017

75W

ABI

16

 2-0.5كم

 15دقيقة

-/L

MTG-I/S

EUMETSAT

2021-2019

9.5E

FCI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

S/L

FY-4B

CMA

2019

105E

AGRI

14

 4-0.5كم

 15دقيقة

S/L

* بدأ تشغيل  Himawari-8منذ  7تموز /يوليو 2015؛ المصدر( OSCAR/Space :الحالة :آذار /مارس )2016

لضمان االنتقال السلس إلى النظم الجديدة ،ولجني الفائدة القصوى ،يحتاج مستخدمو بيانات السواتل
-2
التشغيلية لتحقيق الجاهزية في أبكر وقت ممكن من خالل إقامة مشاريع لجاهزية المستخدم تبدأ قبل  5سنوات من
اإلطالق .وتتطلب أنواع البيانات الجديدة ،وآليات الوصول إلى البيانات ،وأحجام البيانات المرتفعة المرتبطة بالنظم
الجديدة أن يختبر المستخدم اختباراً ،عند الضرورة ،وأن يرفع مستوى استقبال البيانات ،والمعالجة ،والنظم التصورية،
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1

وبناء القدرات الالزمة (التوصية  .))CBS-Ext.(2014 ،14ولتوجيه هذه العملية ،يحتاج المستخدمون إلى معلومات
منتظمة من وكاالت السواتل بشأن الحالة التي بلغتها عملية التطوير السواتل الجديدة ،مثل ،الجداول ،أنساق البيانات،
ونواتج األرصاد الجوية المخططة.
لتوجيه أعضاء المنظمة في إنشاء مشاريع لجاهزية المستخدم ،وتحديد المخرجات الالزمة من مشغلي
-3
السواتل ،وافقت لجنة النظم األساسية ومشغلو السواتل في فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية على ’’أفضل
الممارسات لتحقيق جاهزية المستخدمين لسواتل األرصاد الجوية الجديدة‘‘ التي تشمل مشروعا ً مرجعيا ً عاما ً لجاهزية
المستخدمين .ويرسم المشروع أنشطة مشروع جاهزية المستخدمين العادية والموصى بها ،والمعالم ،والنتائج على مدى
فترة زمينة من  5سنوات قبل اإلطالق حتى بعد عامين من إطالق الجيل الجديد لنظام السواتل.
دخل الساتل الياباني الثابت بالنسبة لألرض  Himawari-8حيز التشغيل في تموز /يوليو  ،2015مع حصول
-4
أعضاء المنظمة على البيانات بنجاح بشكل كامل في االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس ،وذلك بفضل الدعم التقني
الكبير وبناء القدرات المقدم من قبل وكالة األرصاد الجوية اليابانية ( )JMAومكتب األرصاد الجوية ) ، (BOMأستراليا
من خالل المختبر  VLabوآليات المؤتمر الخامس لمستخدمي سواتل األرصاد الجوية آلسيا – أوقيانيا (.)AOMSUC

الطقس الفضائي
يعرف ’’الطقس الفضائي‘‘ بأنه الحالة المادية والفينومينولوجية للبيئة الفضائية الطبيعية ،بما في ذلك
-5
الشمس والبيئات فيما بين الكواكب والبيئات الكوكبية .ويهدف مجال التخصص ذي الصلة إلى رصد وفهم حالة الشمس
والبيئات فيما بين الكواكب والبيئات الكوكبية والتنبؤ بها ،واالضطرابات التي تلحق بها والتأثير المحتمل لهذه
االضطرابات علي النظم الحيوية والتكنولوجية.
قرر المؤتمر السابع عشر االنخراط في التنسيق الدولي للمراقبة والتنبؤ التشغيليين للطقس الفضائي بهدف
-6
دعم حماية األرواح ،والممتلكات والبنى التحتية األساسية واألنشطة االقتصادية المحتمل تضررها .وينبغي أن ييسر
الهيكل الحكومي الدولي المقدم من المنظمة  WMOإنشاء إطار عالمي لخدمات الطقس الفضائي التشغيلية .والمثال األول
لهذه الخدمات هو الدعم المقدم للمالحة الجوية الدولية المتوقع أن تكون مطلوبة للمرفق  3لمنظمة الطيران المدني
الدولي في تشرين الثاني /نوفمبر .2018
استجابة للقرار  ،)Cg-17( 38استعرضت لجنة األرصاد الجوية للطيران ( )CAeMولجنة النظم األساسية
-7
( ،)CBSمن خالل فريق اإلدارة في كل منهما ،مشروع خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة  WMOألنشطة الطقس
الفضائي وأكدت على أن الخطة تهدف إلى دمج أنشطة الطقس الفضائي البرامج وآليات العمل القائمة .كما أقرا أيضا ً
اختصاصات ال فريق المشترك بين البرامج المعني بمعلومات ونظم وخدمات الطقس الفضائي ( )IPT-SWISSالمقرر
إنشاؤه تحت إشراف مشترك من اللجنة  CAeMواللجنة .CBS
استجابة أيضا ً للقرار  ،)Cg-17( 38تم تأسيس ترتيب العمل مع المرفق الدولي للبيئة الفضائية (،)ISES
-8
وتم استعراض مصطلحات الطقس الفضائي بالتشاور مع المنظمات الممثلة للمجلس الدولي للعلوم.
وأخير ًا ،تم إنشاء الصندوق االستئماني للطقس الفضائي من أجل تلقي المساهمات المالية المحتملة من
-9
األعضاء لدعم تنسيق أنشطة الطقس الفضائي.
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية داعمة للمقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة )( (WMOجنيف 27-18 ،حزيران /يونيو )2014

-2

لجنة أدوات وطرق الرصد  -الدورة السادسة عشرة (سان بطرسبرغ ،االتحاد الروسي 16-10 ،تموز/
يوليو )2014

-3

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية (جنيف 25 ،أيار /مايو  12 -حزيران /يونيو )2015

مقدمة

أشار المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOفي دورته السادسة والستين ،إلى أن أجزاء من األطلس الدولي
-1
ُ
ّ
لل ُسحُب ) - (ICAمرجع رصد السُحب والشهب األخرى (مطبوع المنظمة رقم  ،407المجلدان األول والثاني) تشكل
مرفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم ّ ،)49
ينظم الممارسات التي يتعين على األعضاء اتباعها،
ولكن لم يتم تحديثها منذ عام ( 1975المجلد األول) وعام ( 1987المجلد الثاني) .والحظ المجلس أن رؤساء اللجان الفنية
) (PTCورؤساء االتحادات اإلقليمية ) (PTC-PRAأعربوا عن تأييدهم القوي لمقترحات لجنة أدوات وطرق الرصد
المتعلقة بتحديث األطلس الدولي للسُحب .ووافق المجلس على أن األطلس الدولي للسُحب ينبغي أن يظل المصدر
المرجعي العالمي األول بشأن تصنيف السُحب وأن يكون شامالً بصورة تامة ويتضمن أحدث المعلومات وأن المنظمة
) (WMOتقع على عاتقها مسؤولية االحتفاظ بهذه الوثيقة مح ّدثة كوثيقة تتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد أساسية
لعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) .(NMHSsوأيد المجلس بشدة مقترح لجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOالداعي إلى إجراء تعديل وتحديث شاملين لألطلس الدولي للسُحب لجعله المعيار المرجعي العالمي على
اإلنترنت الذي ال خالف عليه في تصنيف السُحب وال ُ
شهب وإعداد التقارير عنها ،وأشار إلى أنه ستكون هناك حاجة
أيضا ً إلى أنساق مالئمة (على سبيل المثال األقراص المضغوطة ،أو ال ُنسخ المطبوعة) لنشره لدى األعضاء محدودي
القدرة على التوصيل لإلنترنت .وأشار المجلس إلى مدى إلحاح تحديث األطلس ) (CIMOنظراً لالهتمام الكبير من
وسائل اإلعالم بالموضوع والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على صورة المنظمة ) (WMOفي حالة تأخرها في تحديثه.
وأشار المجلس إلى أن الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOلم تخصص تمويالً لهذا النشاط وأوصى بأن تستقصي األمانة
جميع الخيارات الممكنة لتمويله ،بما في ذلك إمكانية نشوء شراكات بين القطاعين الخاص والعام .وحث المجلس
األعضاء على النظر في تقد يم مساهمات مالية وانتداب خبراء ألداء هذا النشاط ،وطلب إلى لجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOالشروع في التحديث ،في أقرب وقت ممكن ،مع مراعاة األموال المتاحة.
وأوصى المؤتمر الحقا ً األعضاء بدعم إعداد األطلس الدولي للسُحب وأوصى اللجان الفنية المختصة
-2
ً
األخرى بأن تتعاون مع اللجنة ) (CIMOحسب االقتضاء .وأوصى المؤتمر أيضا بأن يحدد األمين العام الموارد الالزمة
الستكمال العمل .وأقر المؤتمر بأن تحديث األطلس للدولي للسُحب ) (CIMOينبغي أن يجري بالمراسلة وفوّ ض المجلس
التنفيذي سلطة الموافقة على األطلس لضمان إصداره بسرعة.
المناقشة
تستعرض وتن ّقح تدريجيا ً فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسُحب ) (TT-ICAالتابعة للجنة أدوات
-3
وطرق الرصد ) (CIMOاألطلس الدولي للسُحُ ب ) (ICAمنذ تموز /يوليو  .2014ويمضي هذا العمل على ثالث جبهات:
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المسودة
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•

الصور :في شباط /فبراير  2015أُرسلت رسالة تعميمية إلى جميع الممثلين الدائمين تطلب منهم اإلعالن
على نطاق واسع عن الفرصة المتاحة أمام الخبراء من أخصائيي األرصاد الجوية ومراقبي الطقس
ومصوّ ري السُحب لترشيح صور مصحوبة ببيانات شرحية من أجل األطلس الدولي للسُحب ) (ICAالجديد
وذلك عن طريق موقع شبكي خاص على الرابط التالي .http://wmoica.org/index.php/en/ :وكانت
االستجابة أبطأ كثيراً مما كان متوقعاً ،بحيث لم َّ
يقدم سوى قرابة  1 400صورة مر ّشحة حتى نيسان/أبريل
 ،2016ربما يصلح  200منها لإلدراج في األطلس الدولي للسُحب )( (ICAالعدد المستهدف يبلغ قرابة
 800صورة) .وصدرت في نيسان/أبريل  2016دعوة مجددة لتقديم صور وتسعى فرقة العمل المعنية
باألطلس الدولي لل ُسحُب ) (TT-ICAبوسائل أخرى إلى الحصول على الصور الالزمة ،وذلك بهدف إتمام
هذه العملية قبل الربع األخير من عام 2016؛

•

النص :ر ّكزت فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسُحب ) (TT-ICAعلى تنقيح نص األطلس منذ
منتصف عام  .2015وقد أُنجزت هذه المهمة في أوائل نيسان /أبريل 2016؛

•

تصميم الموقع الشبكي :أعدت فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسُحب ) (TT-ICAمتطلبات وظيفية
للموقع الشبكي المنشود أثناء اجتماعها في بريتوريا ،جنوب أفريقيا ،خالل أيلول/سبتمبر  .2015وقد
اس ُتخدمت هذه المتطلبات الوظيفية كأساس لتصميم الموقع الشبكي لألطلس من جانب مرصد هونغ كونغ
نيابة عن المنظمة ) .(WMOوعند موافقة فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOعلى
التصميم ،سيجري بناء الموقع الشبكي واختباره أثناء النصف األخير من عام .2016

وتضم الطبعة الجديدة لألطلس الدولي للسُحب ) (ICAمجلدين .ويتضمن المجلد األولي النص والرسوم فقط
-4
وهو يشكل المرفق األول لالئحة الفنية للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  - )49وتتسم أجزاء من هذا النص بطابع تنظيمي.
أما المجلد الثاني فهو يتضمن لوحات فوتوغرافية والتعليقات عليها فقط وال يتسم بطابع تنظيمي .وسوف يُدمج كال
المجلدين في مجلد واحد يتضمن النص والصور على نحو متداخل الصفحات ،وذلك لجعله مالئما ً للنشر الشبكي
ولالستفادة من تكنولوجيات النشر الحالية.
الخطوات اإلضافية
في نيسان/أبريل  2016استعرض فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمشروع نص
-5
األطلس الدولي الجديد للسُحب المقترح ووافق عليه وأتيح بعد ذلك النص لجميع الممثلين الدائمين كي يستعرضوه
ويوافقوا عليه في غضون فترة الثالثة أشهر اإللزامية الستعراض المواد التنظيمية للمنظمة ).(WMO
فترة التسعين يوما ً الالزمة الستعراض مشروع النص الجديد لن تكون قد انقضت بحلول نهاية الدورة
-6
الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ) .(EC-68وبالنظر إلى طابع اإللحاحية الذي أعرب عنه المجلس التنفيذي في دورته
السادسة والستين ) (EC-66يُقترح أن يفوّ ض المجلس الرئيس سلطة الموافقة على نص األطلس الدولي للسُحب )(ICA
بشرط عدم ورود أي اعتراضات.
توافق لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOعلى بقية األطلس الدولي للسُحب )( (ICAمن قبيل الصور
-7
والتعليقات عليها) التي ال تتضمن أي مادة تنظيمية وذلك عند إكمالها.
الهدف النهائي لفرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسُحب ) (TT-ICAهو نشر الطبعة الجديدة لألطلس
-8
الدولي للسُحب ) (ICAفي مجملها قبل اليوم العالمي لألرصاد الجوية الموافق  23آذار /مارس .2017
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية (جنيف 25 ،أيار /مايو –  12حزيران /يونيو )2015

-2

االجتماع المشترك بين فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات التشغيلية لالستشعار عن بعد والتابعة للجنة
أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوفرقة الخبراء المعنية بالرصدات السطحية القاعدة التابعة للجنة النظم
األساسية )( (CBSطوكيو ،اليابان 8-5 ،تشرين األول /أكتوبر )2015

-3

الدورة السادسة عشرة لفريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية )( (CBSجنيف 19-15 ،شباط /فبراير
)2016

-4

الدورة الرابعة عشرة لفريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد )( (CIMOأوفنباخ ،ألمانيا،
نيسان /أبريل )2016

8-5

أحاط المؤتمر علما ً بأن رادارات الطقس منتشرة بشكل واسع في جميع أنحاء العالم وأن األعضاء يستثمرون مبالغ
كبيرة جداً في هذه التكنولوجيا ،بما في ذلك في البلدان النامية ،في حين تبقى هناك أوجه قصور كبيرة تعتري تأمين
الجودة العامة للبيانات ودمجها مع بيانات نظم الرصد األخرى.
)(CBS


) (CIMOواتخاذ مبادرة تنسيق دولية ،تتولى قيادتها بالتعاون مع لجنة النظم األساسية

وطلب المؤتمر إلى اللجنة
لتوحيد الممارسات واإلجراءات لنظم رادارات الطقس ،على أن تضم جميع األعضاء والشركاء والكيانات التي تش ّغل
شبكات رادارات الطقس ،وتستثمر الخبرة اإليجابية التي اك ُتسبت في إطار آليات التنسيق اإلقليمية مثل البرنامج العملي
) (BALTRADفي أوروبا ،و ُتركز

) ،(OPERAوشبكة رادارات الطقس في منطقة بحر البلطيق

لتبادل معلومات الطقس
بقوة على تطوير القدرات بما يكفل تنسيق جودة بيانات رادارات الطقس في جميع األقاليم.
االجتماع المشترك بين فرقة الخبراء التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOبشأن التكنولوجيات التشغيلية
لالستشعار عن بعد وفرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعنية بالرصدات السطحية القاعدة ،قد عالج
هذه المسألة واقترح إنشاء فرقة واحدة .وكانت فرقتا اإلدارة التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOقد استعرضتا المقترح ونقحتاه بعد ذلك.

وستشكل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOالفرقة وتديرها بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ) (CBSوذلك عن طريق
ضمان استعراض /الموافقة على اختصاصات الفرقة وعضويتها وأنشطتها من جانب اللجنتين الفنيتين كلتيهما.
وستحال األنشطة ذات الصلة واألعضاء المعنيون في فرقة الخبراء التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد
والمعنية بالتكنولوجيات التشغيلية لالستشعار عن بعد وفرقة الخبراء المعنية بالرصدات السطحية القاعدة التابعة للجنة
النظم األساسية ) ،(CBSإلى هذه الفرقة.
)(CIMO

ـــــــــــــــــــــــــــ
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1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

(WMO Radio Frequency )http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/

-2

(WMO Radio Frequency Coordination News )http://wis.wmo.int/post=193

-3

استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تنسق الترددات الراديوية ()http://wis.wmo.int/doc=2301

-4

دليل المشاركة في تنسيق الترددات الراديوية (مطبوع المنظمة رقم )1159

-5

الكتيب المشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUبشأن "استخدام الطيف الراديوي
لألرصاد الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به"

مقدمة

كانت استجابة لجنة النظم األساسية ) (CBSواألعضاء للقرار  (EC-65) 9جيدة مما أدى إلى نتيجة ناجحة للمؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  .(WRC-15) 2015ولكن الخطر الماثل بالنسبة للترددات التي تستخدمها نظم الرصد
واالتصاالت التابعة للمنظمة ) (WMOمستمر وال يزال عمل الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية
) (SG-RFCالتابع للمنظمة ) (WMOيمثل نشاط ًا هام ًا ،ومن ثم يُطلب إلى المجلس أن ينظر في نهجه فيما يتعلق بالمؤتمر
العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية  - WRC-19 -بما يتماشى مع القرار .(Cg-17) 29
استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تنسيق الترددات
يرد بيان نهج المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بتنسيق الترددات في استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تنسيق
-1
الترددات الراديوية )) . (EC-65/INF.4.4(2واالستراتيجية يدعمها مطبوعان هامان :دليل المشاركة في تنسيق الترددات
الراديوية (مطبوع المنظمة رقم  )1159والكتيب المشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت )(ITU
"استخدام الطيف الراديوي لألرصاد الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به" .وال تزال المشاركة في عمليات
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية نشاطا ً أساسيا ً من أنشطة الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية
) ، (SG-RFCيدعمه العمل عن كثب مع مديري الترددات بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
والسلط ات الوطنية المعنية باالتصاالت من خالل أنشطة مثل الحلقة الدراسية المشتركة بين االتحاد الدولي لالتصاالت
) (ITUوالمنظمة ) (WMOالتي عُقدت في عام  2009بشأن استخدام الطيف الراديوي لألرصاد الجوية في أعقاب إصدار
طبعة عام  2008من الكتيب المشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ) .(ITUويعتزم الفريق التوجيهي
المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCتكرار حلقة العمل هذه باستخدام الدليل الجديد بشأن تنسيق الترددات
الراديوية (مطبوع المنظمة رقم  )1159وكتيّب مح ّدث مشترك بين االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUوالمنظمة )(WMO
يستعرضه حاليا ً الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCومجموعة الدراسات  7التابعة لقطاع
االتصاالت الالسلكية باالتحاد الدولي لالتصاالت .وسي َّ
ُحدد موعد عقد حلقة العمل هذه على نحو يجعلها مكمّلة للتحضير
الوطني للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية الذي سيُعقد في عام .(WRC-19) 2019
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المسودة
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

1

(WRC-15) 2015

كانت عشرة بنود من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 2015تتعلق
-2
بنطاقات الترددات أو بمسائل ذات أهمية أساسية بالنسبة للمنظمة ) .(WMOوهناك ستة بنود أخرى كانت مدرجة على
جدول أعمال ذلك المؤتمر من المحتمل أنها تركت أثراً على مصالح المنظمة ) (WMOإما لنطاقها الواسع فيما يتعلق
بمديات الترددات التي هي قيد الدراسة أو فيما يتعلق بالمصلحة العامة المحتملة .وموقف المنظمة ) (WMOبشأن بنود
جدول األعمال الستة عشر هذه ورد بيانه بالتفصيل في تقرير قُدم إلى المؤتمر ) (WRC-15من خالل األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت )( (ITUالوثيقة  )WRC-15/33بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة .وتتاح نسخة من موقف
المنظمة ) (WMOعلى اإلنترنت في الموقع  .http://wis.wmo.int/file=965وقد مُثلت المنظمة ) (WMOفي المؤتمر
باألمانة وبخمسة من أعضاء الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCمن البرازيل ،وفرنسا،
وألمانيا ،وسويسرا ،والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATوشبكة مرافق
األرصاد الجوية األوروبية ) .(EUMETNETوشارك أيضا ً ثمانية أشخاص آخرين في فريق دعم المنظمة ) ،(WMOمع
أنهم لم يكن باستطاعتهم تمثيل المنظمة ) .(WMOوهذا النهج ،الذي كان قد أثبت فعاليته أيضا ً في المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية لعام  ،2012كان ضروريا ً من أجل كفالة التمثيل في أفرقة واجتماعات موازية خالل فترة األسابيع
األربعة.
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

(WRC-19) 2019

حُدد ستة عشر بنداً لجدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-19) 2019؛ ومن
-3
األرجح أن تكون ثمانية بنود منها موضع اهتمام المنظمة ) ، (WMOوإن كان ال يزال من الالزم أن نراقب بعض المسائل
األخرى والمسائل الفرعية التي لم تح ِّدد بالضبط ما هي النطاقات التي ستتأثر .ومع أن عدد بنود جدول األعمال ذات
الصلة بالمنظمة ) (WMOأقل مما كان عليه الوضع أثناء المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ،(WRC-15) 2015
فإن هذه البنود موزعة على نطاق أوسع من مجموعات الدراسات التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت ) .(ITUوستكون
االتصاالت المتنقلة الدولية (البند  1.3من جدول األعمال) ،التي تتناول اآلن الترددات التي تتجاوز  6غيغاهيرتز ،مسألة
رئيسية مرة أخرى ،ال سيما الترددات التي تدور حول  30غيغاهيرتز .وستكون الشبكة المحلية لالتصاالت الراديوية
) (RLANالتي تعمل في نطاق  5غيغاهيرتز مرة أخرى مسألة رئيسية يجب معالجتها .وإيجازاً ،يتبين من استعراض أولي
لجدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-19) 2019أن عمليات رصد األرض معرّ ضة مرة
أخرى لخطر شديد .وسوف يستعرض الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCبنود جدول
األعمال بالتفصيل ويُعد ورقة مبدئية بشأن موقف المنظمة ) (WMOتسلّط الضوء على الجوانب الهامة لكل بند من هذه
البنود.
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

(WRC-23) 2023

للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-23) 2023بالفعل ثالث مسائل موضع اهتمام بالنسبة
-4
للمنظمة ) ،(WMOوالمسألة الرئيسية بينها هي تحديد التردد ألنشطة الطقس الفضائي الذي تقف المنظمة ) (WMOوراءه.
ويمثل إدراج الطقس الفضائي على جدول األعمال خطوة هامة في كفالة إمكانية أن تنال احتياجات الطيف الراديوي
لهذا المجال من مجاالت نشاط المنظمة ) (WMOدعما ً من نشاط لجنة النظم األساسية ) (CBSفي مجال تنسيق الترددات
الراديوية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

EC-68/Doc. 5.2(1), DRAFT 1, p. 9

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم القرارات/المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة

المراجع:
-1

تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISعلى المستوى الوطني ()http://wis.wmo.int/WISCentresDb

-2

تنفيذ النظام ) (WISعلى المستوى اإلقليمي ()http://wis.wmo.int/page=Regional-Implementation

-3

وضع استراتيجية بشأن النظام ))http://wis.wmo.int/page=ICT-ISS-2016-1( (WIS

-4

المراقبة التشغيلية للنظام ))http://wis.wmo.int/page=WIS-Status( (WIS

-5

مجموعات بيانات المراقبة الكمية وتحليلها
()http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html

-6

مرجع النظام )( (WISمطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،)1060بما في ذلك تغيير المسار السريع
()http://wis.wmo.int/page=ManualWIS

-7

مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،)306بما في ذلك تغيير المسار السريع
()http://wis.wmo.int/page=ManualCodes

مقدمة
يعمل نظام معلومات المنظمة ) (WISمنذ عام  .2012وبالرغم من أنه لم يحقق هدف العمل بكامل طاقته
-1
ً
في جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsبحلول عام  ،2016في إن التقدم يظهر جل ّيا على
كل من المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي كما هو معروض بإيجاز أدناه .وقد أُدرجت أدناه للعلم نتائج آخر مراقبة
كمية خاصة بالمراقبة العالمية للطقس (انظر الفصل .)2
طلب المجلس النظر في مشاريع القرارات الثالثة ذات الصلة بنظام معلومات المنظمة ) .(WISويتعلق
-2
ُ
مشروع القرار األول بمالحظة التعديالت التي أدخلت على دليل الشفرات وعلى الجزء الخاص بالبيانات الشرحية لدليل
النظام )( (WISالتذييل جيم) والتي أُجريت في إطار إجراءات المسار السريع؛ وهناك معلومات أخرى عن هذه
التغييرات متاحة في المرجعين  5و .6ويتعلق القرار الثاني بمستقبل النظام ) (WISبما في ذلك الجزء الجديد جيم للنظام
) (WISالذي يشمل إدارة المعلومات في جميع أنشطة المنظمة ) ،(WMOوكيف ينبغي أن يكون شكل النظام ) (WISفي
العقود القادمة وأس استراتيجية ستضمن فعالية تطور النظام ) ،(WISوالمعلومات األساسية بشأن ذلك متاحة في الفصل
 .3ويتعلق القرار الثالث باستعراض المجلس للتغييرات الموصى بها على قائمة مراكز النظام ) (WISالمتفق عليها في
التذييل باء من دليل النظام ) ،(WISالذي يقدم الفصل  4معلومات إضافية بشأنه.
طلب المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية من لجنة النظم األساسية ) (CBSإنشاء منتدى
-3
ُ
لمستخدمي نظم االتصاالت الخاصة بالبيانات الساتلية ( .)SATCOMوترد معلومات بشأن ذلك في الفصل .5
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المسودة

1

نتائج المراقبة الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس
ّ
توثق مراقبة الكمية الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس ) (WWWمرة كل أربع سنوات عدداً من الرصدات
-4
التي يجري تبادلها مع النظام العالمي لالتصاالت ) .(GTSفيما يتعلق بمحطات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية
) (RBSNوالشبكات المناخية األساسية اإلقليمية ،تجري مقارنة عدد التقارير المستلَمة مع عدد التقارير المطلوبة من
محطات الشبكة خالل هذه الفترة (أربع مرات في اليوم فيما يخص التقارير السينوبتيكية السطحية ،ومرتين في اليوم فيما
 12Zو 
18Z
يخص تقارير الهواء العلوي) .والمراقبة ال تسجل سوى تقارير الساعات السينوبتيكية األساسية ( ،06Z ،00Z
بالنسبة للتقارير السينوبتيكية السطحية ،و 00Zو 12Zلتقارير الهواء العلوي) .أما التقارير عن باقي الساعات فال يتم
تسجيلها ،بحيث إذا سجلت إحدى المحطات ،على سبيل المثال ،رصدات للهواء العلوي على  02Zو 14Zفإنها ُتسجل
على أنها ال توزع الرصدات التي تجريها.
يبيّن الشكل ( 1المرفق  )1التطور الزمني لنسبة التقارير المسجلة في عمليات المراقبة العالمية السنوية
-5
للطقس ) (WWWفي تشرين األول /أكتوبر في الفترة ما بين  2004و.2015
تبيّن األشكال من  2إلى ( 4المرفق  )1نسب التقارير الواردة من المحطات في الفترة ما بين  1إلى
-6
تشرين األول /أكتوبر .2015
وضع استراتيجية نظام معلومات المنظمة

15

)(WIS

كلف القرار  (Cg-17) 33لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تتولى قيادة نشاط شامل للقطاعات يضم جميع
-7
اللجان الفنية لتنسيق إعداد توجيهات لألعضاء تتعلق بجميع مراحل اإلدارة الفعالة للمعلومات طيلة دورة عمرها ،وأن
) .(WISومن

تدرج هذه التوجيهات ،وما يرتبط بها من معايير وإجراءات ،في الجزء جيم من نظام معلومات المنظمة
أجل إنهاء تنفيذ النظام ) (WISعلى المستويات الوطنية مع إتاحة تطور النظام ) ،(WISلجنة ال ُّنظم األساسية )(CBS
مصمّمة على أنه من الضروري وضع استراتيجية محددة بشكل واضح تحدد العمل الذي سينبغي إنجازه وفي أي اتجاه
ينبغي أن يتطور النظام ) (WISوكيف يتحقق الوصول إليه.
في عام  2015استهل فريق الخبراء مفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات
-8
المعلومات ) (OPAG-ISSدراسته عن إعداد استراتيجية لنظام معلومات المنظمة ) .(WISوقُ ّدمت النتائج األولية ،بما في
ذلك الرؤية األولية لتطور النظام ) (WISوالخيارات الممكنة للوصول إليه ،لفريق إدارة لجنة النظم األساسية ) (CBSفي
شباط /فبراير  .2016وتبيّن الدراسة المذكورة ما يلي:
(أ)

بالرغم من أن النظام ) (WISظل يعمل منذ عام  ،2012فإن أنماط حركة تبادل البيانات العالمية ال يزال
يشبه تماما ً النظام العالمي التقليدي لالتصاالت ) ،(GTSمما نجم عنه تقليص فوائد نظام معلومات المنظمة
) .(WISوالبد لمراكز نظام المعلومات العالمية ) (GISCsمن االضطالع بدور أساسي في هذا التحول
النموذجي؛

(ب)

استيعاب النظام ) (WISمن طرف المستخدِمين الذين لم يشاركوا في المراقبة العالمية للطقس ال يزال
محدوداً .ولكي يصبح النظام ) (WISمحطة واحدة لمعلومات األرصاد الجوية ،ثمة حاجة إلى تقديم دعم
ملموس لخدمات النظام ) ،(WISخاصة فيما يتعلق بجودة البيانات الشرحية للنظام ) (WISوفعالية اكتشاف
البيانات؛

(ج)

تحتاج إدارة تشغيل النظام ) (WISالتي قد تختلف عن إدارة تشغيل النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSآلية
للتنسيق فيما بين اللجان؛
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المسودة

1

(د)

أداء مراقبة النظام ) (WISعامل أساسي لضمان جودة الخدمة المق ّدمة من النظام ) (WISلألعضاء
والمستخدِمين ،وبالتالي ينبغي أن تحظى باألولوية في تطوير النظام ) (WISفي المستقبل؛

(هـ)

ينبغي أن تنطوي مواصلة تطوير النظام ) (WISعلى أكبر قدر ممكن من الفائدة من خدمة الدعم المتوافرة
تجاريا ً باإلضافة إلى المعايير الصناعية .كخدمات الشبكة التي تخضع لإلدارة ،على سبيل المثال ،مع
مستوى خدمة ملتزم ،والتي تكون فعالة من حيث التكلفة؛ تكنولوجيا السحب التي ستساهم في نموذج
حركة مبسّط لنظام معلومات المنظمة ) ،(WISخاصة فيما بين المراكز العالمية لنظام المعلومات
)(GISCs؛ خدمات شبكة ويب ،بما في ذلك التعاون مع محرّكات البحث ذات الطابع العام.

-9

سيتابع فريق الخبراء مفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات
) (OPAG-ISSهذه الدراسة ويبحث عن إسهامات من اللجان الفنية األخرى ،بما في ذلك متطلباتها بشأن
دورة حياة إدارة المعلومات ،أي الجزء جيم من نظام معلومات المنظمة ) ،(WISلوضع مشروع
استراتيجية عالمية لتطوير النظام ) ،(WISلتقديمها لدورة لجنة النظم األساسية ) (CBSفي تشرين الثاني/
نوفمبر  2016لتنظر فيها.

حالة تنفيذ نظام معلومات المنظمة

تنفيذ النظام ) (WISعلى المستوى الوطني
يعمل نظام معلومات المنظمة ) ،(WISشأنه شأن النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSبكامل طاقته تقريبا ً
-10
على المستوى الوطني باستحداث بنية تحتية عالمية من هذه المجموعة من العناصر القابلة للتشغيل المتبادل .واإلجراء
المتعلق بتسمية مراكز النظام ) (WISقد أصبح اآلن مستقراً ،كما هو الشأن بالنسبة لمواصفات االمتثال ومعايير دعم
اكتشاف البيانات الشرحية .ويمكن االطالع على الحالة الراهنة لتحديد كل مركز وتسميته نهائيا ً من طرف المجلس
التنفيذي على الموقع الشبكي [ .http://wis.wmo.int/WISCentresDbبالنقر على كلمة ( FUNCTIONمركز إقليمي
ستوجهون إلى الموقع الشبكي النهائي للمركز] .وتحتوي قاعدة البيانات الحالية
لالتصاالت ) ،(RTHعلى سبيل المثال) َ
على  373مركزاً مسجالً 336 ،منها استفادت من تأييد المجلس التنفيذي أو المؤتمر العالمي.
بالرغم من التقدم في تنفيذ البنية التحتية لنظام معلومات المنظمة ) ،(WISهناك عدة بلدان ال تزال ملزمة
-11
وضع خطط وطنية لتنفيذ النظام ) ،(WISرغم أنها جزء النظام ) ،(WISأو لم تصل بعد إلى مرحلة تم ّكنها من االستفادة
بشكل كامل من النظام ) (WISعلى المستوى الوطني .وهذه مشكلة تجري معالجتها على المستوى اإلقليمي.
التنفيذ اإلقليمي لنظام معلومات المنظمة

)(WIS

جميع المناطق تملك لديها خطط إقليمية لتنفيذ النظام ) .(WISويمكن الوصول إليها من خالل صفحة التنفيذ
-12
اإلقليمي على الموقع الشبكي  http://wis.wmo.int/page=Regional-Implementationواختيار المنطقة ذات األهمية.
وتضطلع المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsبدور رئيسي في التنفيذ على المستوى اإلقليمي من خالل توفير
التدريب واإلرشادات لألعضاء في مجال مسؤولياتهم .وفيما يرجع لألمانة ،فإن فرع النظام ) (WISيعمل بشكل وثيق مع
المكاتب اإلقليمية من أجل مساعدتها في دعم األعضاء .ويعمل فرع النظام ) (WISأيضا ً بشكل وثيق مع جهات االتصال
الوطنية المعنية بالنظام ) (WISلمراقبة تنفيذها على المستوى الوطني للنظام ) (WISولتقديم اإلرشادات .وترد جهة
االتصال الوطنية المعنية بالنظام ) (WISلكل بلد في قائمة المتاحة في صفحة التنفيذ على المستوى الوطني أو صفحة
قاعدة بيانات المالمح القُطرية على الموقع الشبكي (.)http://www.wmo.int/cpdb
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المسودة

1

تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISعلى المستوى العالمي
كما وردت اإلشارة أعاله ،يتألف نظام معلومات المنظمة ) (WISمن مجموعة من العناصر الوطنية.
-13
وتعمل جميعها في اإلطار المحدد في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة ) )WMO-No. 1060 (WMOو الدليل إلى نظام
معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة ) ،)WMO-No. 1061 (WMOباإلضافة إلى مواد تنظيمية أخرى (الالئحة الفنية
(مطبوع المنظمة رقم  )49الخاصة بالمنظمة ) (WMOوأجزائها ومرفقاتها) .و ُتبذل اآلن جهود حثيثة لوضع نظام
للمراقبة في الوقت الحقيقي كما تم إيضاح ذلك في الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ).(Cg-17
ويمكن الوصول إلى لوحات متابعة مشتركة للمراقبة في الوقت الحقيقي (يتم تشغيلها من طرف البرازيل والصين
واليابان) ومواقع مراقبة تجريبية من خالل الموقع الشبكي .http://wis.wmo.int/wis-status
نظم االتصاالت الخاصة بالبيانات الساتلية

)(SATCOM

وضعت اللجنة التنفيذية المؤقتة لنظم االتصاالت الخاصة بالبيانات الساتلية ) (SATCOMترتيبات لعقد
-14
المنتدى الدولي األول المشترك بين اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات  IOCوالمنظمة ) (WMOلمستخدمي نظم
االتصاالت الخاصة بالبيانات الساتلية ) (SATCOM 2016في مدريد ،إسبانيا ،من  27إلى  29أيلول /سبتمبر .2016
وسيعقد هذا اللقاء في نفس مكان انعقاد المؤتمر الفني للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMO-TECO 2016) (CIMOبشأن
أدوات وطرق الرصد الخاصة باألرصاد الجوية والبيئة ،في أثناء المعرض العالمي لتكنولوجيا األرصاد الجوية في
( 2016مدريد ،إسبانيا 30-27 ،أيلول /سبتمبر .)2016
موضوع نظم االتصاالت الخاصة بالبيانات الساتلية ) (SATCOM 2016هو "توفير البيانات الصحيحة ،في
-15
الشكل الصحيح ،للشخص المناسب ،في الوقت المناسب وبالسعر المناسب "،حيث تشارك االتصاالت الساتلية في جزء
واحد على األقل من العملية .وسيحقق منتدى ُنظم االتصاالت ) (SATCOM 2016هذا الهدف من خالل لقاء ممثلين عن مستخدمي
االتصاالت الساتلية ) ،(SATCOMومشغلو شبكات االتصاالت الساتلية والمشاركون في عملية التصميم وصناعة وبيع
محطات االتصاالت الساتلية ).(SATCOM
الهدف من منتدى ُنظم االتصاالت ) (SATCOM 2016تشجيع المشاركة القائمة ألصحاب المصلحة على
-16
تنظيم منتدى لنظم االتصاالت رسمياً ،بما في ذلك انتخاب لجنة واعتماد ترتيبات العمل ووضع خطة للعمل.
باإلضافة إلى الشراكة بين اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات  IOCوالمنظمة ) ،(WMOتقدم رابطة
-17
صناعة مع ّدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (HMEIالدعم أيضا ً إلى منتدى ُنظم االتصاالت ) (SATCOM 2016من
خالل تشجيع أعضائها على المشاركة في المنتدى وتقاسم مقصورتهم في المعرض العالمي لتكنولوجيا األرصاد الجوية
حيث يمكن لرواد المعرض التعرّف على نظم االتصاالت الساتلية ) (SATCOMوالتسجيل.
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 الفصل1 المرفق

Annex 1 to Section 2

Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations
100%

80%

60%

40%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

Oct05
55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

Oct06
54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

Oct07
54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

Oct08
56%
91%
65%
83%
73%
96%
68%
80%

Oct09
59%
90%
61%
84%
74%
96%
68%
80%

Oct10
58%
93%
65%
84%
75%
96%
82%
81%

Oct11
56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

Oct12
57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

Oct13
57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

Oct14
55%
93%
70%
89%
82%
95%
61%
83%

Oct15
60%
95%
69%
90%
87%
97%
61%
87%

Year

2004

 االتجاه الزمني لنسبة عمليات الرصد الواردة خالل المراقبة العالمية السنوية وخالل الفترة ما بين.أ1 الشكل
 (أ) التقارير السطحية.2015و

EC-68/Doc. 5.2(1), DRAFT 1, p. 14
1

المسودة

Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

Oct05
29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

Oct06
33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

Oct07
33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

Oct08
36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%

Oct09
29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

Oct10
37%
86%
78%
87%
82%
95%
89%
74%

Oct11
29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

Oct12
37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

Oct13
33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

Oct14
47%
88%
83%
91%
83%
90%
71%
79%

Oct15
51%
96%
82%
90%
88%
91%
74%
83%

Year

2004

 االتجاه الزمني لنسبة عمليات الرصد الواردة خالل المراقبة العالمية السنوية وخالل الفترة ما بين.ب1 الشكل
 (أ) تقارير الهواء العلوي.2015و
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Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

Oct05
29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

Oct06
33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

Oct07
33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

Oct08
36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%

Oct09
29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

Oct10
37%
86%
78%
87%
82%
95%
89%
74%

Oct11
29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

Oct12
37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

Oct13
33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

Oct14
47%
88%
83%
91%
83%
90%
71%
79%

Oct15
51%
96%
82%
90%
88%
91%
74%
83%

Year

 و2004  االتجاه الزمني لنسبة عمليات الرصد الواردة خالل المراقبة العالمية السنوية وخالل الفترة ما بين. ج1 الشكل
 (ج) تقارير المناخ السطحي.2015
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الشكل  2نسبة التقارير المطلوبة خالل تشرين األول /أكتوبر  2015والمراقبة العالمية للطقس ) (WWWلفترة المراقبة
العالمية السنوية( .أ) التقارير السينوبتيكية السطحية

الشكل  .3نسبة التقارير المطلوبة خالل تشرين األول /أكتوبر  2015والمراقبة العالمية للطقس ) (WWWلفترة المراقبة
العالمية السنوية( .أ) تقارير الهواء العلوي
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الشكل  .4نسبة التقارير المطلوبة خالل تشرين األول /أكتوبر  2015والمراقبة العالمية للطقس ) (WWWلفترة المراقبة
العالمية السنوية( .ج) تقارير المناخ السطحي
_________
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معلومات أساسية داعمة للمقررات ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

مطبوع المنظمة رقم  - 1131مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية للمنظمة ):(WMO
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

-2

البوابة الدولية إلنقاذ البيانات:

-3

الدراسة االستقصائية للمنظمة ) (WMOبشأن ُنظم إدارة البيانات المناخية:

www.idare-portal.org

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

-4

فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية ببرنامج تحديث البيانات المناخية /مفهوم العمليات
) (CONOPSمن أجل اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة ).(HQ-GDMFC
[ http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/IPET-CDMP-1-4.phpسيجري تحديث
الرابط قريبا ً إلضافة رابط إلى مفهوم العمليات )](CONOPS

-5

تقرير االجتماع الذي عقدته المنظمة ) (WMOلتحديد نطاق آلية اعتراف محتملة للمنظمة
بمحطات الرصد المئوية ،الذي عُقد في الفترة  13-11حزيران/يونيه  ،2014بمقر المنظمة )،(WMO
جنيف ،سويسرا
)(WMO

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FinalDraftReport.pdf

-1

الحالة الراهنة إلدارة البيانات المناخية على نطاق العالم

كشفت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة ) )2013-2010( (WMOأن أكثر من نصف أعضاء المنظمة لم يكن لديهم نظام
حديث إلدارة البيانات المناخية يعمل بالكامل أثناء فترة إجراء الدراسة االستقصائية .وعالوة على ذلك ،في غياب
معايير ذات صلة ،يحتاج أعضاء المنظمة ) (WMOإلى استثمار موارد في إدارة التعاون الدولي في تبادل البيانات
والنواتج المناخية وإنتاجها وذلك بسبب عدم اتساق البيانات .وتمثل مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية الذي أنشأته
المنظمة ) (WMOمؤخراً (مطبوع المنظمة رقم  )1131خطوة أولى نحو إنشاء ممارسات أكثر اتساقا ً إلدارة البيانات
المناخية بين أعضاء المنظمة ) .(WMOويلزم مزيد من العمل إلتاحة تطوير ُنظم إلدارة البيانات المناخية )،(CDMSs
تدعم برامج المنظمة ) (WMOومعاييرها وممارساتها على نحو أكثر كفاءة.
وأساساً ،يستخدم األعضاء حاليا ً ثالث فئات مما يسمى ُنظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSsهي :عمليات التطوير
الداخلية ،والنظم المتاحة تجارياً ،وال ُنظم ذات المصادر المفتوحة .وتدعم المنظمة ) (WMOعاد ًة األعضاء ،إذا ُ
طلب منها
ذلك ،من خالل حشد الموارد على أساس كل حالة على حدة من أجل شراء النظم المتاحة تجاريا ً أو من أجل تنفيذ ال ُنظم
ذات المصادر المفتوحة .وكال النشاطين يصحبهما تدريب أساسي لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية )،(NMHSs
في حالة توافر الموارد الالزمة لذلك .ويوفد خبراء متطوعون من لجنة علم المناخ ) ،(CCIفي حالة توافرهم ،إلى البلدان
للمساعدة في عمليات التركيب والتدريب .والموارد المتاحة تقصر كثيراً عن أن تكون كافية لدعم جميع طلبات األعضاء
بخصوص الحصول على مساعدة فيما يتعلق بنظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSدعما ً مستداماً.
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1

الحالة الراهنة لتنفيذ إنقاذ البيانات

تطبّق األمانة ،بالتعاون الوثيق مع لجنة علم المناخ ) (CCIواألعضاء ،استراتيجية مزدوجة في االستجابة لطلبات
األعضاء الخاصــة بالحصول على مساعــدة في تنفيذ إنقاذ البيانات .وركيزتها األولى هي البوابة الدولية إلنقاذ البيانات
 ،I-DAREالتي ستقدم جميع ال معلومات الالزمة لتنفيذ إنقاذ البيانات على المستويات الوطنية بما في ذلك المبادئ
التوجيهية (الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  ،1210التي يجري تحديثها حالياً) بشأن أفضل الممارسات الموصى بها،
والمشورة واألدوات التكنولوجية ،إلخ؛ وكذلك المعلومات عن قصص النجاح ،والمشورة بشأن حشد الموارد؛ وتوفير
منتدى لتبادل المعلومات ،ووظيفة عرض المعلومات عن البيانات المنقذة والتي س ُتنقذ كي تنظر فيها الجهات المانحة
المحتملة .وبالتوازي مع ذلك ،وكركيزة ثانية ،تقدم المنظمة ) (WMOالمساعدة الفردية بتيسير بعثات تقييم الخبراء إلنقاذ
البيانات من أجل إسداء المشورة بشأن تنفيذ إنقاذ البيانات ،وبتنسيق مشاريع إنقاذ البيانات ،بناء على الطلب ورهنا ً أيضا ً
بتوافر الموارد .والموارد المتاحة تقصر كثيراً عن أن تكون كافية لدعم جميع طلبات األعضاء بخصوص الحصول
على مساعدة بشأن إنقاذ البيانات.

مالحظة :أوفدت مؤخر ًا أو ستوفد في المستقبل القريب بعثات لتقييم الخبراء إلنقاذ البيانات إلى البلدان والمؤسسات
التالية :المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADبنغالديش ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو،
الكونغو ،غانا ،غينيا ،ساحل العاج ،األردن ،مدغشقر ،مالي ،النيجر ،المملكة العربية السعودية ،السنغال ،أوزبكستان،
زامبيا .ون ّفذت المنظمة مع الشركاء مشاريع إلنقاذ البيانات مؤخر ًا في المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية
ألغراض التنمية ) (ACMADوفي بوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وغينيا ،ومالي ،والنيجر ،وأوزبكستان .و ُنفذت مبادرات
إقليمية إلنقاذ البيانات من أجل منطقة البحر األبيض المتوسط ) (Medareومن أجل المحيط الهندي ) (INDAREوكذلك
من أجل غرب أفريقيا ).(WACA-DARE
-3

ُنظم إدارة البيانات المناخية وخطة الموارد إلنقاذ البيانات

3.1

األساس المنطقي

تشمل إدارة البيانات المناخية جميع العمليات الالزمة من أجل حفظ البيانات المناخية وتسجيلها وإتاحة الوصول إليها
لدعم احتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوبرامج المنظمة ) (WMOوالمستخدمين من
الخدمات المناخية .واإلدارة الحديثة للبيانات المناخية ،التي تعتمد على الرصدات الجيوفيزيائية (عن طريق تكنولوجيات
االستشعار الموقعي واالستشعار عن بُعد) والنماذج العددية ،تيسر تأمين البيانات المناخية وإتاحة إمكانية الوصول إليها
عن طريق األرشفة الرقمية للبيانات األولية والبيانات الخاضعة لمراقبة الجودة ،التي تشكل سجالت البيانات المناخية
الوطنية الموجودة لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsدعما ً إلنتاج وتقديم النواتج
والخدمات المناخية .وتستوعب اإلدارة الحديثة للبيانات المناخية أنشطة إنقاذ البيانات) (DAREواألرشفة اآلمنة ،ومراقبة
الجودة ،إلخ في إطار النظم الحديثة إلدارة البيانات المناخية ) .(CDMSsولدعم المبادرات ذات األولوية حالياً ،بما في
ذلك اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ،يلزم وجود معيار معيّن يمثل حداً أدنى
لممارسات إدارة البيانات المناخية على المستويات الوطنية .ولكن محدودية قدرات إدارة البيانات المناخية على
مستويات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsتعوق تقديم الخدمات المناخية على كل من
المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي ،بما في ذلك التبادل الدولي للبيانات .وتلزم رؤية وخطة من أجل توافر الحد
األدنى من قدرات إدارة البيانات المناخية على نطاق جميع أعضاء المنظمة ) (WMOبطريقة مستدامة.
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المسودة
3.2

1

العناصر الرئيسية لنظم إدارة البيانات المناخية وخطة موارد إنقاذ البيانات

باإلشارة على وجه الخصوص إلى الحاجة إلى دعم البلدان التي لديها قدرة محدودة أو ال توجد لديها أي قدرة حاليا ً
إلدارة البيانات المناخية وإلى الحاجة إلى كفالة تقيّد جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
بالحد األدنى على األقل من المعايير الموصى بها ،من الالزم النظر في العناصر األساسية التالية وتقييمها من أجل
وضع خطة موارد طويلة األجل إلدارة البيانات المناخية وإنقاذ البيانات على نطاق العالم (مالحظة :قدرات إدارة
البيانات المناخية (الدنيا) الالزمة محددة في مطبوع المنظمة رقم  ،1131مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية
الصادرة عن المنظمة ):)(WMO
(أ)

تنفيذ نظام إدارة البيانات المناخية ) (CDMSوتشغيله وتعهّده بشكل مستدام على المستوى القطري (ال ُنظم
المتاحة تجاريا ً والنظم المفتوحة المصادر)؛

(ب)

الدعم الفني وتقديم التدريب لمديري البيانات في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsومستخدمي ُنظم إدارة البيانات المناخية )(CDMSs؛

(ج)

إعداد معايير وممارسات حديثة للمنظمة ) (WMOإلدارة البيانات دعما ً للمناخ على النحو المقترح في
مبادرة “اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة” بقيادة لجنة علم المناخ ) (CCIوبتوجيه من
فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية ببرنامج تحديث البيانات المناخية ) (IPET-CDMPبقيادة لجنة
علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية )(CBS؛

(د)

تقديم المساعدة بشأن تصميم مشاريع إنقاذ البيانات ) (DAREوتنفيذها على المستوى القطري؛

(هـ)

إدامة وتعهُّد بوابة إنقاذ البيانات المنسقة دوليا ً ) (I-DAREباعتبارها منصة وحيدة لموارد إنقاذ البيانات؛

(و)

استعراض متطلبات واحتياجات نظم إدارة البيانات المناخية ) (BDMSsوبوابة إنقاذ البيانات ) (DAREعلى
مستوى قطري التي يجب تضمينها البيانات باستخدام بوابة إنقاذ البيانات المنسقة دوليا ً ) (I-DAREأو
منصات أخرى في اإلقليم حسب االقتضاء.

-4

اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة

)(HQ-GDMFC

نظر المؤتمر ،في دورته السابعة عشرة في عام  ،2015في مبادرة اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة
) (HQ-GDFMCوالغرض منها المتمثل في دراسة الممارسات الحالية في إدارة البيانات المناخية وجودتها وتقديم
توصيات لتحسينها ،وكذلك تحسين استغالل قدرات األشكال األخرى من البيانات لتحسين الخدمات المناخية ،بما في ذلك
قدرات االستشعار عن بُعد ،والنماذج المناخية ،والبيانات الواردة من جهات أخرى والرصدات الطوعية .وسيوفر
اإلطار الفرصة للتعاون بين البرامج من أجل معالجة التناقضات والثغرات في التعاريف والممارسات ذات الصلة بإدارة
البيانات لألغراض المناخية .وقد شدد المؤتمر على ضرورة إعداد مفهوم للعمليات ) (CONOPSلإلطار العالمي إلدارة
البيانات المناخية العالية الجودة لعرضه على المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOللنظر فيه .وأنشأت لجنة علم المناخ
) (CCIفي دورتها السادسة عشرة في عام  2014فرقة خبراء مشتركة بين البرامج ومعنية ببرنامج تحديث البيانات
المناخية ) .(IPET-CDMPوقامت الفرقة بصياغة مفهوم العمليات ) (CONOPSلتوجيه عملية إعداد العناصر المكوّ نة
لإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة ) ،(HQ-GDFMCوعلى وجه الخصوص دليل مرجعي فني بشأن
إدارة البيانات المناخية.
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المسودة
-5

1

آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد الطويلة األمد

طلب المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين من لجنة علم المناخ ) (CClأن تدرس ،باالشتراك مع برنامج النظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOاآلليات القائمة العتماد المواقع ،ومعايير
الشبكات ،ومبادئ المراقبة ،وإعداد آلية مالئمة للمنظمة لالعتراف بمحطات الرصد المئوية ،على أساس الحد األدنى من
معايير التقييم الموضوعي .وزار خبيران ،هما الدكتور ( Ingeborg Auerالمعهد المركزي لألرصاد الجوية وديناميات
األرض ) ،(ZAMGالنمسا) والسيد  ،Michel Leroyدائرة األرصاد الجوية الفرنسية ( ،)Météo-Franceفرنسا ،أمانة
المنظمة ) (WMOفي تشرين الثاني /نوفمبر  2013ووضعا مشروع معايير لالعتراف من منظور علم المناخ ومنظور
األدوات.
وعُقد في  13-11حزيران /يونيو  2014بمقر المنظمة ) ،(WMOجنيف ،سويسرا ،اجتماع للمنظمة ) (WMOلتحديد نطاق
آلية محتملة العتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد المئوية .وناقش في االجتماع خبراء من البلدان األعضاء،
ولجنة علم المناخ ) ،(CCIولجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOواإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GCOSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوأمانة المنظمة المسألة،
ووحّدوا المعايير المذكورة أعاله واقترحوا آلية لالعتراف بمحطات الرصد المئوية .والحقاً ،وافقت لجنة علم المناخ
) (CCIولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOفي دورتيهما السادسة عشرة ،ولجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورتها
االستثنائية ) ،(2014على مواصلة دعم مبادرة االعتراف بمحطات الرصد المئوية.
وقرر المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية إعداد آلية لالعتراف بمحطات الرصد الطويلة األمد وطلب إلى
األمين العام تسهيل تعاون األعضاء مع لجنة علم المناخ ) (CCIومساهمة النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSولجنة
أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة النظم األساسية ) (CBSفي اختبار تنفيذ هذه اآللية في عدد محدود من هذه
المحطات ،وتقديم نتائج االختبار إلى المجلس التنفيذي لينظر فيها (القرار .)(Cg-17) 35
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية داعمة للمقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
الملخص والتوصيات المنبثقة من اجتماعات فرقة العمل التابعة
للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة
 18-17أيار /مايو 2016
المراجع:
-1

) - EC-68/INF. 5.3(1مقاالت عن مسائل البيانات الناشئة أعدها رؤساء اللجان الفنية في أعقاب اجتماع
رؤساء اللجان الفنية في عام 2016

-2

) - EC-68/INF. 5.3(2ملخص اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام  2016والمناقشات المشتركة بين رؤساء
االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية في عام  2016بشأن مسائل البيانات الناشئة

-3

) - EC-68/INF. 5.3(3مقاالت عن مسائل البيانات الناشئة :مدخالت إضافية من لجنة النظم األساسية

-4

عروض من اجتماع فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة
تتعلق بتنفيذ القرار ]https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-tt-dpei/presentations[ (Cg-17) 65

)(CBS

)(TT-DPEI

مقدمة
استعرضت فرقة العمل اختصاصاتها الواردة في القرار  (EC-67) 7وكذلك القرارين  60و ،(Cg-17) 65والمعلومات
األساسية اإلضافية لالجتماع ،وغيرها من الوثائق التي أعدت من أجل االجتماع .وأبدت فرقة العمل المالحظات وقدمت
التوصيات التالية بخصوص األهداف التي حددتها لالجتماع.
القرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOبشان التبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ
-1
اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
(أ)

توجيهات بشأن عناصر كتيّب عن القرار من أجل األعضاء:
''1

سيتاح كتيّب من أجل األعضاء عن القرار (Cg-17) 60؛

''2

من الالزم أن يكون الكتيب موجزاً وغير فني وأن يصل إلى طائفة واسعة من أصحاب
المصلحة بما في ذلك على المستوى السياسي؛

''3

ينصب التركيز العام للكتيب على ما تسهم به المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمن خالل القرار  ،60ولكن أيضا ً بالنسبة لجميع المستخدمين والحكومات
(تقديم الدعم لتنفيذ اتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،(UNFCCCمثالً)؛
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المسودة
''4

''5

''6
''7

''8

(ب)

1

ينبغي أن يتضمن الكتيب جدوالً يصف أنواع البيانات والنواتج التي يشملها القرار،
والمراكز والخدمات التي تقدم هذه البيانات؛
ينبغي أن يحدد الكتيب نوع البيانات المتاحة ،وصلة البيانات بمختلف برامج المنظمة
) ،(WMOواآلليات  -من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونظام
معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) - (WIGOSالتي
تتاح البيانات من خاللها ،وأن يوضح نوع الدعم الالزم للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل مواصلة توفير هذه البيانات؛
ينبغي أن يتضمن الكتيب مسرداً للمصطلحات به تعاريف واضحة للمصطلحات؛
يمكن تقديم مواد أساسية ،من قبيل توصيفات مصادر البيانات ،والنص الكامل للقرار نفسه،
من خالل روابط في ثبت مرجعي؛
ينبغي نشر الكتيب بأقصى سرعة ممكنة عمليا ً كي يتسنى لالستقصاء والتحليل على
المستوى العالمي لمختلف السياسات التي يتبعها األعضاء لمعالجة البيانات والنماذج التي
يعتمدونها لتقديم الخدمات ،واالستراتيجيات الناجحة وأفضل الممارسة المرتبطة بها ،ذات
الصلة بتنفيذ القرار ،تقييم أثر الكتيب.

المالحظات والتوصيات األولية المقدمة إلى المجلس التنفيذي بشأن مقترحات إدخال تغييرات على مرفق
القرار:
''1

''2

''3

''4

''5

توفر المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsإطاراً أوليا ً لتصنيف البيانات المتصلة باإلطار
العالمي للخدمات المناخية )( (GFCSيجب التحقق منها مقابل البنود الواردة في مرفق
القرار ( 60مثالً “الجليد البحري”))؛
َّ
تقدم مواصفات أولية تمثل حداً أدنى لبيانات المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsفي خطة
تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ )( (GCOSالمقبلة)؛
ستحدد فرقة الخبراء التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوالمعنية
باالحتياجات المحددة إلى البيانات ) (ET-SDRاالحتياجات المحتملة اإلضافية من تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستوى القطري ومن استعراض
االحتياجات إلى البيانات في المجاالت ذات األولوية لإلطار )(GFCS؛
ستكون مخرجات فرقة الخبراء المعنية باالحتياجات المحددة إلى البيانات ) (ET-SDRمُدخالً
في االستعراض المستمر للمتطلبات لضمان التآزر مع عمل فرقة العمل وعمليات المنظمة
) (WMOحالياً؛
س ُتعرض االحتياجات الناتجة على المجلس التنفيذي لينظر فيها.
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المسودة
(ج)

1

تقديم تعليقات إلى األمين العام بشأن االستقصاء والتحليل على المستوى العالمي لمختلف السياسات التي
يتبعها األعضاء ،ونماذج الخدمات التي يقدمونها واالستراتيجيات الناجمة المرتبطة بها وأفضل
الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ القرار:
''1

هدفا االستقصاء هما دعم البلدان وتنفيذ السياسة ،وسيكون من المهم تفسير سبب إجراء
االستقصاء وإمكانية أن يكون استيفاؤه في صالح األعضاء؛

''2

يمكن لالستقصاء ،بهذا المعنى ،أن يبرز احتياجات المرافق ،مما قد يسفر عنه جذب دعم
مالي لها ،من خالل تسليط الضوء على مساهمات المرافق والبيانات التي تقدمها في تنفيذ
اتفاق باريس واإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

''3

ينطبق االستقصاء على مقدمي البيانات لدى األعضاء وينبغي أن يُرسل إلى المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsالتي يمكن أن تتشاور مع مقدمي
بيانات آخرين في بلدانها؛

''4

يمكن تتبُّع بعض جوانب االستقصاء على أساس مستمر من خالل قاعدة البيانات التابعة
للمنظمة ) (WMOعن المالمح القطرية ) ،(CPDBفي حين أن أفضل سبيل لمعالجة جوانب
أخرى هو من خالل صيغة استقصاء لمرة واحدة؛

''5

''6

''7

بالنظر إلى أن نتائج هذه االستقصاءات كثيراً ما تضيع ،ينبغي أن تحتفظ قاعدة البيانات
التابعة للمنظمة ) (WMOعن المالمح القطرية بنتائج هذه االستقصاءات ،فضالً عن التحليل
الذي يؤثر على كيفية بناء االستقصاء ،لتتسنى إمكانية إعادة إجراء االستقصاء في غضون
بضع سنوات من أجل تتبُّع أي تغييرات تكون قد حدثت؛
ينبغي أن يكون االستقصاء األولي قصيراً ،بحيث ربما يتكون من بضعة أسئلة في شكل
جدول مع السماح بتقديم رد مفتوح لتمكين المجيبين من إثارة أي مسائل ذات صلة
يعتبرونها هامة؛
يمكن ،بدالً من ذلك ،أن يكون االستقصاء مكونا ً من أقسام ،يمكن للمرافق الوطنية
) (NMHSsأن تحدد أجزاءه التي سترد عليها ،ربما في شكل رسم بياني ذي تفرعات على
هيئة جدول به نفس األسئلة التي ترد تحت عناوين مختلفة إلتاحة رد مؤسسات متعددة
عليه؛

''8

من المهم تج ّنب إيجاد أي نوع من المنافسة بين المرافق ،وهو ما يمكن أن يحدث ،مثالً،
بإدراج سؤال عما إذا كان المرفق الوطني ) (NMHSيتلقى دعما ً من الحكومة؛

''9

تلزم زيادة النظر فيما إذا كان ينبغي إدراج المسائل المتعلقة بالبيانات الكبيرة فضالً عن
طلب التمويل الضروري؛

''10

ستكون الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي فرصة لتجريب االستقصاء ولطلب التمويل
الالزم.
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المسودة

1

(د)

الحظت فرقة العمل ،بوجه عام ،أن اتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) (UNFCCCينطوي على التزامات وطنية وعالمية يمكن لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSأن يفي بها ،وأن االتفاق يتضمن اعتمادات مالية للتنفيذ .ومن الالزم أن يوضح الكتيب وعرض
نتائج االستقصاء ما هي االستثمارات الالزمة لدعم تقديم البيانات والنواتج المناخية الالزمة لتنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالكيفية التي ستسهم بها هذه االستثمارات في تحقيق توقعات اتفاق
باريس.

-2

القرار  - (Cg-17) 65نحو نهج للمنظمة ) (WMOإزاء تحديات البيانات الناشئة:

(أ)

ستنعكس في الوثيقة  ،EC-68/Doc. 5.3بشأن سياسة البيانات المناخية ومسائل البيانات الناشئة ،التي
سيُنظر فيها في إطار البند  5من جدول أعمال الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ،عمليات الرصد
وتبادل البيانات ،االختصاصات وخطة العمل األولى الستعراض  -يجري بقيادة لجنة النظم األساسية
) (CBSبالتنسيق مع اللجان الفنية ،ال سيما لجنة الهيدرولوجيا  -للتحديات والمخاطر ،والفرص والفوائد
المتصلة بالبيانات الناشئة ،وهي مستنيرة بمدخالت أُعدت من أجل اجتماع فرقة العمل وبالمناقشات التي
أُجريت خالله.

-3

الوثائق الكاملة من االجتماع:

(أ)

تتاح الوثائق الكاملة من االجتماع ،بما في ذلك الوثائق ووثائق المعلومات ) (INFsوالعروض ،على الرابط
التالي.https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-tt-dpei/home :
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم هذا المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

ترد مقررات المؤتمر المتعلقة بتقديم الخدمات في البند  3.1من جدول األعمال وفي القرار  2في "التقرير
النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات( ،جنيف 25 ،أيار/مايو 12 -
حزيران/يونيو  :")2015ويمكن الوصول إلى التقرير على العنوان الشبكي التالي:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ar.pdf

-2

اجتماع رؤساء اللجان الفنية
(أ)

في اجتماع رؤساء اللجان الفنية (( )PTC-2016جنيف 20-19 ،كانون الثاني/يناير  ،)2016ناقش
الرؤساء كيفية مواءمة عمل لجانهم مع استراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات .وترد نتائج
هذه المناقشات والتوصيات المقدمة في مشروع المقرر )(EC-68) 1/6؛

(ب) ويُتاح تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية على العنوان الشبكي التالي:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-bjdnLXZJOWFhLVE/view

(ج) ويرد موجز للنتائج الرئيسية لالجتماع في الوثيقة .EC-68/INF. 2.4
-3

الدراسة االستقصائية بشأن تقييم المستويات الحالية لتقديم خدمات المرافق الوطنية ( ،)NMHSsاستناداً إلى
أهداف "استراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات":
(أ)

أجرى برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس الدراسة االستقصائية كأداة لتمكين فرادى المرافق
الوطنية ( )NMHSsمن تحديد مستواها في تقديم الخدمات والمجاالت التي يتعين تحسينها
بموضوعية من أجل االرتقاء إلى المستوى التالي على النحو المحدد في خطة تنفيذ استراتيجية
المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات .وتزود نتائج الدراسة االستقصائية األمانة بمعلومات تمكنها من
تحديد أولويات التدريب واألنشطة األخرى التي تهدف إلى مساعدة المرافق الوطنية ()NMHSs
بصورة فعالة على تحسين جودة تقديم الخدمات إلى المستخدمين .ويرد فيما يلي موجز نتائج
الدراسة االستقصائية:
’‘1

في جوانب مختلفة من تقديم الخدمات ،هناك حوالي من  5إلى  %10من المرافق الوطنية
( )NMHSsلديها مستوى "غير متطور" في تقديم الخدمات ،بينما حوالي من  15إلى %23
من المرافق الوطنية (" )NMHSsشرعت للتو "في تقديم الخدمات ولكن المستوى غير
متطور .ويوضح ذلك أن نحو  %33على األقل من المرافق الوطنية ( )NMHSsتحتاج إلى
المساعدة من أجل تجاوز أدنى مستويات توفير وتقديم الخدمات للوصول إلى مستويات
أعلى من التطور ،وهي تحديداً مستويات " التطوير جار" ،و"متطور" و"متقدم" .ولم تشر
سوى  %7من المرافق الوطنية ( )NMHSsإلى أنها متقدمة في جميع جوانب تقديم الخدمات.
أما سائر المرافق ،فمستويات التطور فيها متفاوتة وتحتاج بالتالي إلى المساعدة هي
األخرى؛
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المسودة
’‘2

’‘3

1

وأشارت المرافق الوطنية ( )NMHSsإلى أنها ّتثمن التدريب ،ووضع المبادئ التوجيهية
وتبادل أفضل الممارسات في مختلف مجاالت تقديم الخدمات؛
وتقدم الدراسة االستقصائية أساسا ً للمرافق الوطنية ( )NMHSsلوضع "خطة عمل" لالرتقاء
إلى مستويات أكثر تقدما ً في تقديم الخدمات؛

(ب) وسيظل االستبيان االستقصائي على اإلنترنت مفتوحا ً لتمكين المرافق الوطنية ( )NMHSsمن
مواصلة الرد عليه؛
(ج) و ُتتاح نتائج الدراسة االستقصائية على العنوان الشبكي التالي:
https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/REPORT_SSD_SURVEY.pdf
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم هذا المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

القرار  – )Cg-17( 3برنامج األرصاد الجوية للطيران

-2

القرار  – )Cg-17( 66دعم المنظمة ( )WMOللخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران

-3

الوثيقة  ،EC-68/INF. 6.1خدمات األرصاد الجوية للطيران

-4

رسالة تعميمية من األمين العام للمنظمة (( )WMOالرسالة رقم  ،PR-6885بتاريخ  28كانون الثاني/يناير
 )2016بشأن معلومات االمتثال لتأهيل المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران (متاحة هنا على الرابط
الشبكي)http://www.wmo.int/aemp/node/95 :

-5

الموقع ( http://www.wmo.int/aempمعلومات عامة عن برنامج األرصاد الجوية للطيران ()AeMP
وأنشطة اللجنة ())CAeM
ــــــــــــــــــــــــــــــ

EC-68/Doc. 6.1(2), DRAFT 1, p. 6
المسودة 1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال تدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

الخطة العملية للمشروع اإليضاحي لبحوث الطيران ( - )AvRDPمشروع مشترك بين لجنة علوم الغالف
الجوي ( )CASولجنة األرصاد الجوية للطيران ()CAeM

-2

صفحة الويب للمشروع اإليضاحي لبحوث الطيران

-3

مشروع تقرير االجتماع الثامن للجان التوجيهية العلمية ( )SSCللبرنامج العالمي لبحوث الطقس
()WWRP

-4

التقرير المرحلي للمشروع اإليضاحي لبحوث الطيران
_________

– )EC-68/INF. 6.1(2
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
معلومات أساسية تدعم مشروع المقرر )EC-68( 2/6.3
المراجع:
-1

التقرير النهائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية مع القرارات والتوصيات
(مطبوع المنظمة رقم )1134
( http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16274#.VydYoE3skdXالفقرات من
 7.2.1إلى )7.2.8

-2

تقرير تقييم مشروع األرصاد الجوية والزراعة التشغيلي ()2015-2012( )METAGRI OPERATIONAL
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/EvaluationReportofMETA
GRIOperationalproject-2012-2015.pdf

-3

مشروع المذكرة المفاهيمية لمشروع خدمات األرصاد الجوية والزراعة ()METAGRI
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/METAGRISERVICES_pr
ojectproposal.pdf

معلومات أساسية
في تشرين األول /أكتوبر  ،2007أعرب مؤتمر مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في غرب
أفريقيا ( )WADCعن الحاجة إلى زيادة تفاعل مرافقهم مع مجتمع المزارعين .واستناداً إلى الخبرة المكتسبة من مالي،
أعدت وكالة األرصاد الجوية اإلسبانية ( )AEMETمشروع األرصاد الجوية الزراعية ( )METAGRIومولته في الفترة
.2011-2008
وفي هذه الفترة ،شارك ما مجموعه  7222شخصا ً في الحلقات الدراسية منهم  5699مزارعا ً ريفيا ً والباقي من خدمات
األرصاد الجوية ،ووكاالت اإلرشاد الزراعي وغيرها من المؤسسات الفنية الوطنية .وتم تدريب حوالي ألف امرأة –
يمثلن العمود الفقري لمجتمع المزارعين في أغلب األحيان – على استخدام معلومات الطقس والمناخ بشكل أفضل.
ووُ زع ما مجموعه  3095جهازاً من أجهزة قياس األمطار على المزارعين في  2606قرى.
وأُجري استعراض مكثف لهذه األنشطة في اجتماع عُقد في باماكو ،أيلول /سبتمبر  ،2011وأُعد المشروع التطبيقي
لألرصاد الجوية الزراعية ( )METAGRI OPSبهدف تفعيل الجهود وضمان استمرار مكتسبات المشروع (.)METAGRI
وتولت وزارة الخارجية النرويجية فيما بعد تمويل المشروع (.)METAGRI OPS
وفي الفترة  ،2015-2012عُقدت  269حلقة دراسية للمزارعين والصيادين ووُ زع  4827جهازاً من أجهزة قياس
األمطار .وجرى تدريب  12499شخصا ً كإجمالي عام ،منهم  11162من المزارعين أو الصيادين .ولم تشكل النساء
سوى  %13من هؤالء المتدربين .ومُثلت  4652قرية كإجمالي عام في هذه الحلقات.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر ُ ،2015نظمت حلقة عمل في أبيدجان ،كوت ديفوار ،استعرضت المشروع (.)METAGRI OPS
وقد ركزت المناقشات التي جرت أثناء حلقة العمل هذه على إعداد مقترح مشروع جديد بعنوان خدمات األرصاد الجوية
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المسودة

1

الزراعية ( )METAGRI SERVICESيشمل ما حُقق من تقدم في المشروعين السابقين ليقدم نواتج وخدمات تطبيقية
خاصة بالطقس والمناخ للزراعة.
معلومات أساسية تدعم مشروع المقرر )EC-68( 3/6.3
المراجع:
-1

المذكرة المفاهيمية بشأن المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية (( )GIAMالمرفق
الخامس لتقرير المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية ( ،)Cg-17المرفق بالفقرة  3.1.160من الملخص
العام)

-2

تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  ،)2016-PTC( 2016جنيف 20-19 ،كانون الثاني /يناير ،2016
البند 7.3

-3

مسودة الخطوط العريضة للمعهد العالمي لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية ()GRIAM
https://sites.google.com/a/wmo.int/cagm-ict-2015/home

-4

تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  )2016-PTC( 2016وتقارير رؤساء اللجان الفنية،
 2.4و)2.4(3

EC-68/INFs

معلومات أساسية
طلبت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ( )CAgM-16إعداد مذكرة مفاهيمية بشأن المبادرات
العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ( ،)GIAMو وافق عليها المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية (.)Cg-17
وتناظر مكونات المبادرات  GIAMركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSوتيسر وتدعم مساهمة لجنة
األرصاد الجوية الزراعية ( )CAgMوبرنامج األرصاد الجوية الزراعية ( )AgMPفي تحقيق أهداف اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ( .)GFCSوقد طلب المؤتمر إلى رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ( )CAgMواألمين العام تقديم
آخر المستجدات بشأن المبادرات العالمية  GIAMفي إطار تنفيذ خطة عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية (.)CAgM
وأعرب المؤتمر عن تقديره إلدارة األرصاد الجوية الكورية ( )KMAلتعهدها بتوفير مكتب تنسيق لتحسين تنفيذ
المبادرات  .GIAMوأيّد المؤتمر جهود الرئيس إلشراك كيانات خارجية في وضع مفاهيم المبادرات  GIAMوخطط
تنفيذها ،ال سيما مع جامعة نانجينغ للمعلومات العلمية والتكنولوجية (.)NUIST
وجامعة نانجينغ للمعلومات العلمية والتكنولوجية ( )NUISTتتطلع بشدة للتعاون مع المنظمة ( )WMOفي تطوير
الخدمات المناخية تحت مظلة المنظمة ( )WMOجنبا ً إلى جنب مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSمن خالل
عالقات وثيقة مع المنظمات/البرامج الدولية مثل الرصد العالمي لألرض ( ،)GEOومنظمة األغذية والزراعة (،)FAO
وغيرهما .وتقترح جامعة نانجينغ للمعلومات العلمية والتكنولوجية ( ،)NUISTبدعم من رئيس لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ( ،)CAgMإنشاء معهد عالمي لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية ( )GRIAMكمتابعة العتماد المؤتمر السابع
عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-17لتنفيذ المبادرات  .GIAMوسيكون للمعهد العالمي لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية
مجاالت التركيز المقترحة التالية :األرصاد الجوية الحضرية؛ واالبتكار في الخدمات؛ واألرصاد الجوية اإليكولوجية؛
واألرصاد الجوية الزراعية.
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المسودة

1

ملخص اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام )PTC-2016( 2016
عرض رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ( )CAgMالوثيقة التي تناولت مسألة اعتماد إسهامات معهد البحوث في
اللجان الفنية .وأشار الرئيس إلى أن جامعة نانجينغ للمعلومات العلمية والتكنولوجية ( )NUISTترغب في مناقشة إمكانية
اعتماد مساهمتها في أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية ( .)CAgMوتتطلع الجامعة بشدة إلى التعاون مع المنظمة
( )WMOفي دعم الخدمات المناخية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ( .)GFCSكما تقترح الجامعة تأسيس معهد عالمي
لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية ( )GRIAMكمتابعة العتماد المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-17لتنفيذ
المبادرات  .GIAMوانبثقت عدة نقاط عن المناقشات التي تلت االجتماع ،من قبيل ضرورة أن تتوخى اللجان الحذر في
اعتماد فرادى المؤسسات؛ وضرورة تناول مسألة النزاهة المؤسسية؛ وضرورة مراعاة المسائل القانونية والمسائل
المتعلقة بالميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم القرارات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي للفريق المشترك المعني بشبكة الغالف الجليدي ) ،(CryoNetوبوّ ابة الفريق اإللكترونية
والموقع اإللكتروني وفريق التواصل ،كولورادو 9-7 ،كانون األول /ديسمبر 2015

-2

التقرير النهائي بشأن اجتماع الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبولدر،
كولورادو 11-10 ،كانون األول /ديسمبر 2015

-3

ورشة العمل االستكشافية بشأن خدمات المناخ للمناطق القطبية :إنشاء مراكز مناخية إقليمية قطبية – نحو
تنفيذ المركز المناخي اإلقليمي القطبي )-(PRCCالشبكة ،جنيف 19-17 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2015

-4

التقرير النهائي بشأن ورشة العمل اآلسيوية عن شبكة الغالف الجليدي ) ،(CryoNetساليكهارد ،االتحاد
الروسي 5-2 ،شباط /فبراير 2016

مقدمة
على إثر القرارات والتوجيهات الصادرة عن المؤتمر السابع عشر والدورة السابعة والستين للمجلس
-1
التنفيذي ،واصل الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالفرق التابعة له دعم المراقبة
العالمية للغالف الجليدي بهدف تنفيذها بحلول عام  .2019وشمل ذلك ،من بين جملة أمور( :أ) شبكة الغالف الجليدي
) ،(CryoNetالجزء األساسي من شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوعنصر النظام
الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛ (ب) مراقبة الجليد؛ (ج) البوابة اإللكترونية للبيانات؛ (د) الموقع
اإللكتروني للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW

شبكة الغالف الجليدي

)(CryoNet

كان من نتائج االختبار ما قبل التشغيلي شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetإدخال عدة تعديالت على الوثيقة
-2
المفاهيمية المتعلقة بالمحطة/الموقع ،وذلك في المتطلبات الدنيا المع ّدلة للمحطات/المواقع إلدراجها في شبكة الغالف
الجليدي ) ،(CryoNetوفي عملية مح ّدثة الختبار المحطات/المواقع في مرحلة ما قبل التشغيل .وسيستمر االختبار حتى
 2017ويفترض أن محطات شبكة الغالف الجليدي ) 36( (CryoNetحالياً) ستتوسع خالل هذه الفترة وستغطي بشكل
موحد جميع المناطق.
مراقبة الثلوج
حققت مهمة تحسين التدفق في الوقت الحقيقي والوصول إلى قياسات الثلوج الموقعية (كعدم اإلبالغ عن
-3
ً
عمق الثلوج من طرف بعض البلدان) نجاحا مع بلدان شرعت في عملية تبادل البيانات .وال تزال هناك ثغرات في
بعض المناطق.
بعد طلب المستخدمين "أدوات تتبّع الشذوذ الثلجي" التي أثبتت أنها مفيدة ج ّداً لمراقبة التغيرات اليومية
-4
ُّ
على نطاق نصف الكرة األرضية ،اتخذت خطوات للنظر في إعداد نواتج مماثلة على نطاق إقليمي ،كأمريكا الشمالية،
على سبيل المثال ،وأوراسيا ،أو ّ
أدق من ذلك وبإمكانها توفير نواتج للغطاء الجليدي الستخدامها من طرف المركز
المناخي اإلقليمي القطبي ).(PRCC
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المسودة

بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي

1

)(GCW

تستقي حاليا ً ب وابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي مرتين في اليوم البيانات الشرحية من ستة
-5
مراكز للبيانات ويجري العمل مع ستة مراكز أخرى للبيانات .وقد بدأ العمل بإدماج البيانات من مواقع شبكة مراقبة
الغالف الجليدي ) (CryoNetفي بوابة البيانات على أساس إرشادات التشغيل المتبادل لبوابة المراقبة العالمي للغالف
الجليدي التي تم إعدادها حديثا ً ودليل عمليات بوابة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW

مكون المناطق الجبلية العالية
ّ
ندرة المعلومات عن عمليات ديناميكيات المناخ والغالف الجليدي في الجبال العالية ،كآسيا مثالً في
-6
المرتفعات التي تفوق  5000-4000م،ال تسمح بمحاكاة غير مباشرة للتأثير المحتمل لتغير المناخ في المستقبل على
الموارد المائية الثلجية/الجليدية للغالف الجليدي في مناطق تعتمد فيها حياة السكان بشكل كامل على ماء الثلج وذوبان
المياه الجليدية .ولمعالجة هذه القضايا ،ينبغي مشاركة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي استحداث مواقع
لرصد الغطاء الجليدي في المرتفعات الجبلية العالية ،واالهتمام أيضا ً بالمواقع في المرتفعات التي تتجاوز  5000-4000م.
تتمثل إحدى نتائج ورشة العمل بشأن شبكة مراقبة الغالف الجليدي ) (CryoNetفي آسيا ،المعقودة في
-7
ساليكهارد ،االتحاد الروسي 5-2 ،شباط /فبراير  ،2016في اقتراح  26موقعا ً في المناطق الجبلية العالية إلدراجها في
الشبكة ) (CryoNetباإلضافة إلى ضرورة تقييمها من طرف فريق الشبكة ) .(CryoNetوبالمثل ينبغي مواصلة هذا العمل
في مناطق جبلية عالية أخرى ،بما فيها المناطق المدارية.
المراكز المناخية اإلقليمية القطبية

)(PRCCs

وافقت ورشة عمل بشأن "خدمات المناخ في المناطق القطبية :إنشاء مراكز مناخية إقليمية قطبية :نحو
-8
تنفيذ مركز مناخي إقليمي قطبي ) -(PRCCالشبكة" (جنيف 19-18 ،تشرين الثاني /نوفمبر  )2015على الخطوات التالية
لتنفيذ مركز مناخي إقليمي قطبي ) -(PRCCالشبكة:


البحث عن تأييد رسمي ألسلوب التنفيذ من قبل االتحادات اإلقليمية الثاني والرابع والسادس وكذلك فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي )(EC-PHORS؛



االلتزام بجدول زمني مخطط بطريقة محكمة بهدف إعداد خطة تنفيذية؛



البحث عن شكل رسمي لإلعالن عن النوايا من قبل األعضاء للمساهمة في مركز مناخي إقليمي قطبي
) -(PRCCالشبكة في المناطق القطبية؛



تحديد نواتج/خدمات لمركز مناخي إقليمي قطبي ) -(PRCCالشبكة في المناطق القطبية تكون إلزامية أو
موصى بها بشدة؛



تجميع المعلومات عن جهة التنسيق ،المنتج/الخدمة ،المنتِج ،التغطية المساحية ،وقت اإلصدار ،الموقع
الشبكي/نقطة الوصول إلخ.



منهجيات الوثائق ،االستبانة المكانية ،االستبانة الزمنية ،المؤشرات/التحقق المتعلقة بالجودة ،المراجع؛



صياغة خطة تنفيذية مركز مناخي إقليمي قطبي ) -(PRCCالشبكة في المناطق القطبية (بما في ذلك تحديد
مديري واتحادات جهات الوصل ،والبوابة اإللكترونية للمركز المناخي اإلقليمي القطبي ) -(PRCCالشبكة،
الوصول المفتوح في مقابل الوصول المقيَّد للمن َتج إلخ)؛
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المسودة


1

السعي إلى تحقيق التزام لألعضاء المساهمين وبدء عملية اإليضاح (ا ّتباع أسلوب المنظمة ) (WMOفي
تعيين المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCبالتشاور مع لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة المعايير
األساسية ) (CBSواألمانة).
________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي لقمة تنبؤات السنة القطبية ،جنيف 15-13 ،تموز /يوليو

-2

التقرير النهائي الجتماع فريق التوجيه الخاص بمشروع تنبؤات السنة القطبية ،جنيف 15 ،و 16تموز/
يوليو 2015

-3

حلقة عمل بشأن تحديد نطاق الخدمات المناخية من أجل المنطقتين القطبيتين :إنشاء مراكز مناخية إقليمية
قطبية – صوب تنفيذ شبكات مراكز مناخية إقليمية قطبية ) (PRCCفي المنطقة القطبية الشمالية ،جنيف،
 19-17تشرين الثاني /نوفمبر 2015

-4

التقرير النهائي لالجتماع األول للجنة الفرعية لمشروع التنبؤات القطبية ) (PPPالمعنية بالبحوث
والتطبيقات المجتمعية واالقتصادية ) ،(SERAأوتاوا ،كندا 13-12 ،آذار /مارس 2015

-5

-6

2015

روابط المناطق القطبية المنخفضة ودورها في التنبؤ بالطقس والمناخ ،بحث يقدم عرضا ً عاما ً لمشروع
التنبؤات القطبية ) (PPPفي نشرة الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية
النهوض بالقدرات التنبؤية في المنطقتين القطبيتين على نطاقات زمنية يومية إلى موسمية ،نشرة الجمعية
األمريكية لألرصاد الجوية

مقدمة
بنا ًء على قرارات وتوجيهات المؤتمر السابع عشر والدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي
-1
وتوجيهاتهما ،واصل فريق التوجيه لمشروع التنبؤات القطبية ) (PPPاإلعداد لسنة التنبؤات القطبية بغية تنفيذ مرحلتها
األساسية في الفترة من منتصف  2017إلى منتصف  .2019وقد تضمن ذلك ،من بين أمور أخرى ،إعداد( :أ) نسخة
مح ّدثة من خطة التنفيذ الخاصة بسنة التنبؤات القطبية (النسخة )2.0؛ (ب) المكونات التثقيفية واالجتماعية؛ (ج) خطة
تواصلية ألنشطة المنظمة ) (WMOذات الصلة بالمنطقتين القطبيتين باالستفادة من الحملة الميدانية وحملة النمذجة لسنة
التنبؤات القطبية.

تحديث خطة تنفيذ سنة التبنؤات القطبية
شكلت قمة سنة التنبؤات القطبية ) ،(YOPPالتي عُقدت في الفترة  15-13تموز /يوليو  2015في المقر
-2
الرئيسي للمنظمة ) (WMOفي جنيف ،حدثا ً رئيسيا ً في مواصلة التخطيط لسنة التنبؤات القطبية .وحضر القمة 116
مشاركا ً من  20دولة مختلفة ،من بينهم العلميون واألطراف المعنية فضالً عن ممثلين من مراكز التنبؤات التشغيلية
بالطقس والمناخ والهيئات الدولية ووكاالت التمويل .وقوبل البث المباشر للجلسات العامة بكثير من االستحسان إذ شاهد
البث المباشر ما يصل إلى  750مستخدما ً في نفس الوقت .وقُدم في القمة عدد من االلتزامات والمساهمات الهامة في سنة
التنبؤات القطبية ) .(YOPPفعلى سبيل المثال ،حدد برنامج المناخ والغالف الجليدي ) (CliCالتابع للبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) ،(WCRPعند تقديم خططه ،مشاركة اثنين جديدين حاصليْن على منحتين دراسيتين ( Francois
 Massonnetو )Alice Bradleyلتحديد مساهمات البرنامج ) (CliCالمقدمة لسنة التنبؤات القطبية ) .(YOPPكما اتخذت
هيئة األرصاد الجوية النرويجية التزاما ً آخر رفيع المستوى فعرضت اإلسهام في إعداد بوابة بيانات تنبؤات السنة
القطبية ) (YOPPاستناداً إلى تجربة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوباإلضافة إلى ذلك ،فإن نظم القطب
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المسودة

1

الشمالي الدولية لرصد الغالف الجوي ) (IASOAبصدد وضع خطة تجربة منسقة من أجل تعزيز الرصدات عبر شبكتها
خالل سنة التنبؤات القطبية )( (YOPPمن قبيل إطالق أربعة مسابير راديوية يومياً) .والفترة الرئيسية لسنة التنبؤات
القطبية ) (YOPPمخطط لها من منتصف  2017حتى منتصف  .2019ونظراً للتكلفة المرتفعة نسبيا ً إلجراء الرصدات
في المنطقتين القطبيتين ،تم التوصل إلى اتفاق بشأن فترتين على األقل للرصد المكثف ) (IOPsأثناء المرحلة األساسية
لسنة التنبؤات القطبية )( (YOPPأيار /مايو إلى تشرين األول /أكتوبر  2018وكانون الثاني /يناير إلى آذار /مارس
 .)2019وكافة التفاصيل متوافرة في النسخة الجديدة لخطة تنفيذ سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPعلى العنوان الشبكي
.http://www.polarprediction.net/

المكونات التثقيفية واالجتماعية
أوصى المشاركون في قمة سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPبأن التواصل بين العلميين في الفروع المختلفة
-3
بشكل فعال أمر أساسي لنجاح سنة التنبؤات القطبية وفعاليتها .ودعم المشاركون بقوة الجهود الجارية والمزمعة
للمشاركة في تثقيف العلميين في بداية مسارهم الوظيفي ،بما في ذلك مدارس التنبؤات القطبية المخطط لها في 2016
و ،2018وحلقات التعلم الشبكي ،واألدوات التعليمية باالتصال اإللكتروني المباشر .وأوصي كذلك بوضع خطة توعوية
واسعة النطاق (األطراف المعنية بالعلوم وجمهور العلميين) من أجل إطالق فعاليات سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPفي
منتصف  2017في المنظمة ) (WMOلتنفيذ حمالت مناسبة أثناء فترتي الرصد المكثف (مثل فيديوهات لحمالت كاسحات
الجليد والطائرات).
وحددت اللجنة الفرعية لتطبيق البحوث المجتمعية واالقتصادية ) (SERAالتابعة لمشروع التنبؤات القطبية
-4
) (PPPوقدمت تفاصيل أشمل عن الجهات الفاعلة في إدارة المخاطر والفرص المتاحة في المنطقتين القطبيتين لدراسة
المطالب واالحتياجات إلى خدمات /معارف األرصاد الجوية ،والستخدام هذه المعلومات للتعريف بأهداف العلوم
الطبيعية وغاياتها ومواضيعها البحثية.

خطة التواصل بشأن المنطقتين القطبيتين
روّ ج البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،بالتعاون مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالبرنامج
-5
العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPلوضع خطة للتواصل لنشر أنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقتين القطبيتين .وسيتم
إعداد استراتيجية التواصل من خالل األنشطة الملموسة (حمالت السفن والطائرات) المنظمة في إطار سنة التنبؤات
القطبية ) ،(YOPPولكن مع تعزيز كافة أنشطة المنظمة ).(WMO
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية داعمة للمقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

ترد مقررات المؤتمر بخصوص نظام معزز ومتكامل للمنظمة ) (WMOلمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل
مستمر ) (DPFSفي القرار  11في التقرير النهائي المختصر مع القرارات للمؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية (جنيف 25 ،أيار /مايو  12 -حزيران /يونيو  .)2015ويمكن االطالع على التقرير على
اإلنترنت على الرابط التالي:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_en.pdf

-2

النسخة الكاملة للورقة البيضاء ) (WPمتاحة على الرابط التالي:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html

-3

 - EC-68/INF. 8.1ملخص مسودة الورقة البيضاء بشأن نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر.
__________
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المسودة 1

معلومات أساسية تدعم القرار
ال تدرج في تقرير الدورة
الدعم لقاعدة بيانات المالمح القطرية وتمويلها
-1

الدعم لمواصلة تطوير قاعدة بيانات المالمح القطرية

1.1

تقرير المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية ،الفقرة

5.6.4

مقتبس من التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات (جنيف 25 ،أيار /مايو-
 12حزيران /يونيو )2015

الفقرة

5.4.24

في هذا الصدد ،طلب المؤتمر إلى أعضاء المنظمة إبقاء قاعدة البيانات ) (CPDBقيد االستعراض لضمان
دقة وتكامل البيانات وصيانة المعلومات الخاصة ببلدانها وتحديثها من خالل تعيين جهات اتصال خاصة
بقاعدة البيانات ) ،(CPDBوبمساعدة المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) .(WMOوطلب المؤتمر إلى األمين العام
ضمان مواصلة تعزيز قدرة قاعدة البيانات ) (CPDBوصيانتها في إطار هيكل تكنولوجيا المعلومات
بالمنظمة ) (WMOفي حدود الموارد المتاحة .وشجع المؤتمر االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية على
استخدام قاعدة بيانات المالمح القطرية لمراقبة التقدم الذي يحرزه األعضاء في تنفيذ البرامج واألنشطة
المنشودة بغية تحديد الثغرات التي تحول دون تنفيذها في الوقت المحدد ،والتصدي لهذه الثغرات ،بما في
ذلك تقديم المساعدة لألعضاء المحتاجين في الوقت المناسب.
1.2

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ()EC WG-SOP

مقتبس من مشروع تقرير الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
( WMOجنيف 19-16 ،شباط /فبراير )2016

الفقرتان

 3.2و3.3

وافق الفريق على:
ضرورة تحسين منهجية الرصد والتقييم لضمان توفيرها لمعلومات مفيدة لصنع القرار؛
تطوير أداة مالئمة اللتقاط المعلومات ذات الصلة على المستوى اإلقليمي من خالل دعم االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية؛
تطوير مؤشرات كمية لقياس تنفيذ الخطة التشغيلية وإبالغ صنع القرار
إجراء مزيد من المناقشات المتعمقة بشأن التحسينات الالزمة على نظام الرصد والتقييم للمنظمة
في اجتماعه المقبل

WMO

قدم الفريق التوصيات التالية:
يتم استخدام قاعدة بيانات المالمح القطرية لجمع البيانات المتعلقة بآثار النتائج المحققة على األعضاء
استناد ًا إلى التحسينات المستهدفة
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ينبغي لألمانة تعزيز الترابط بين المراقبة والتقييم وإدارة المخاطر التابعة للمنظمة WMO؛
ينبغي لألمانة استطالع إمكانية استخدام بطاقة القياس المتوازن لتحسين نظام الرصد والتقييم للمنظمة
 WMOمع األخذ بعين االعتبار أدوار المجلس التنفيذي ،واللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،واألمانة؛
ينبغي النظر في وضع آليات اللتقاط المعلومات غير المتاحة على المستوى الوطني
1.3

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث

مقتبس من مشروع تقرير الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث (جنيف،
نيسان /أبريل ٍ)2016

الفقرة

7-4

4.1

الحظ الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث أن قاعدة بيانات المالمح
القطرية والدراسات االستقصائية التي تجريها األمانة يمكن استخدامها إلبالغ تطور خارطة طريق الحد
من مخاطر الكوارث وتكون بمثابة خط األساس وأن مزيد من االستقصاءات المنفصلة الخاصة بالحد من
مخاطر الكوارث قد تكون غير الزمة لهذا الغرض.
1.4

المائدة المستديرة لشركاء التطوير ،جنيف 14-13 ،نيسان /أبريل

2016

مقتبس من مشروع ملخص اجتماع المائدة المستديرة لشركاء التطوير ( 14-13نيسان /أبريل  :2016جنيف ،سويسرا)

الممارسات الجيدة
بعد مناقشة المبادئ ،توصل المشاركون إلى اتفاق بشأن أربع ’’ممارسات جيدة‘‘ ،أو النهج التي يمكن
تفعيل المبادئ التوجيهية من خاللها:
اعتماد الخطط االستراتيجية الوطنية لتحديث المرافق NMHSs؛
تطوير المؤشرات واستخدامها وتبادلها لرصد أثر مشاريع وبرامج تحديث المرفق NMHS؛
إيجاد شريك تطوير ودعمه بشكل مستمر ’’مجتمع الممارسة‘‘ لتوفير منتدى غير رسمي إلتاحة الفرصة
للمشاركين في مشاريع وبرامج تحديث المرفق  NMHSلاللتقاء وتبادل البيانات؛
مواصلة التطوير والتعزيز واالستخدام الواسع النطاق لقاعدة بيانات المالمح القطرية للمنظمة
لشفافية تبادل المعلومات المتعلقة بشركاء التطوير لدعم مشاريع وبرامج تحديث المرفق NMHS؛

WMO

قدمت المناقشة التي أعقبت ذلك مزيد ًا من المعلومات عن خصائص الممارسات الجيدة وتحديد المسؤولين
عن تنفيذ ما تنطوي عليه من عمل .ولوحظ في المناقشة أنه ال يمكن العمل ببعض أو كل هذه الممارسات
الجيدة من دون توفير موارد جديدة ،أو إعادة توزيع الموارد المتاحة ،ولكن هذا في النهاية سيزيد من
كفاءة استخدام الموارد المالية وغيرها من الموارد المقدمة لتحديث المرفق .NMHS
-2

تمويل قاعدة بيانات المالمح القطرية

[ تقدم في مشروع الحق من هذه الوثيقة بمجرد توافرها]
__________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات /القرارات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المرجع:
يمكن الحصول على التقرير الكامل للدورة السابعة والعشرين لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم
والتدريب (فلورنسا ،إيطاليا ،من  14إلى  18آذار /مارس  )2016من الرابط اآلتي:
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report27thSession.pdf

[يُرجى االنتباه إلى أنه من المفترض أن يتاح التقرير في أوائل أيار /مايو ]2016

-1

مقدمة

انعقدت الدورة السابعة والعشرون لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOوالمعني
1.1
بالتعليم والتدريب في مركز التدريب اإلقليمي بفلورنسا ،إيطاليا ،من  14إلى  18آذار /مارس  .2016وخالل الدورة،
ناقش الفريق وبحث أوراقا ً تتناول كل قسم على حدة من أقسام اختصاصاته .ولما كان التركيز قد انصب في أول اجتماع
للفريق الجديد على ما يلي :تحقيق فهم مشترك ألبرز مسائل التعليم والتدريب التي ينبغي معالجتها خالل هذه الفترة
المالية؛ والمسائل التكتيكية المتعلقة باألنشطة الجارية في دراسة جدوى المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOومراقبة شبكة
مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة )(WMO؛ وتنظيم برنامج العمل للفترة المتبقية من  2016و.2017
وإضافة إلى المقررات األربعة والقرارين لهذه الدورة المعروضة على طاولة النقاش خالل الدورة الثامنة
1.2
والستين للمجلس التنفيذي ،فإن برنامج العمل الجاري للفريق يشمل ما يلي :إنشاء خالصة وافية ألطر القدرات كمورد
شبكي لمساعدة األعضاء الذين يبحثون في تطوير الموارد البشرية لفائدة موظفي مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا؛ وخطط الرصد والتطورات في اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية إلدراج احتياجات التعليم والتدريب
الصاعدة في تخطيط األنشطة في الفترة من  2020إلى 2023؛ والعمل الجاري في سبيل تحسين مراقبة مراكز التدريب
اإلقليمية ) (RTCsوتقاريرها من أجل تقديم معلومات عن التأثير؛ ومجموعة بارزة من األنشطة المتعلقة بمراقبة وتوجيه
تطور مفهوم جدوى المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOوالمشاريع اإليضاحية الثالثة؛ وزيادة تطوير مقترحات ضمان
جودة التعليم والتدريب واستخدام أنشطة من قبيل ندوة التعليم والتدريب ) (SYMETإلضفاء الطابع المجتمعي عليها في
أوساط التعليم والتدريب؛ وتعزيز فرص التعليم والتدريب في مجالي التنبؤ باألرصاد الجوية للطيران ومراقبتها؛
ومواصلة بحث مقترح لمجموعة برامج التعليم األساسي  -الخدمات المناخية لتكميل إطار كفاءة الخدمات المناخية
الموجود قيد اإلعداد في إطار لجنة علم المناخ؛ وإعداد دليل عن أطر الكفاءة للموظفين يشمل مجموعات المهارات
التمكينية الستخدام السواتل ،والتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوبيانات ونواتج الرادارات؛ وتنظيم ندوة المنظمة )(WMO
الثالثة عشرة بشأن التعليم والتدريب (رهنا ً بموافقة المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين)؛ وإضفاء اللمسات
األخيرة على إعداد "دليل إدارة وتشغيل مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوغيرها من مؤسسات
التدريب" .ويمكن االطالع على كامل التفاصيل في التقرير.
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االعتبارات المتعلقة بتحديد أسلوب تفتيش مراكز التدريب اإلقليمية [المواد األساسية لدعم مشروع
القرار ])EC-68( 1/ 10.2

األساليب المحتملة للتفتيش الخارجي لمركز تدريب إقليمي أو مكون مركز تدريب إقليمي

قام فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب (الفريق) بإعداد وتوثيق عملية تجديد
2.1
ً
االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية )( (RTCsانظر  )http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/rtcs.phpتماشيا مع
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المسودة

1

معايير االعتراف وتجديد االعتراف الواردة في المجلد  1من مطبوع المنظمة رقم  .49وباختصار ،فإن عملية تجديد
االعتراف تشمل خمس مراحل رئيسية ،أال وهي:
(أ)

إنشاء فريق االستعراض بقيادة أحد أعضاء الفريق وبمساهمة كل من البلد المضيف ،واالتحاد اإلقليمي
المضيف ،واألمين العام؛

(ب)

استعراض التقارير السنوية لمراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsواستمارة التقييم الذاتي للمركز باعتباره
تقييما ً أوليا ً؛

(ج)

إجراء تفتيش رسمي ،محلي عادة ،من جانب فريق معني باالستعراض لعضو أو أكثر من خارج البلد
المضيف؛

(د)

النظر في تقرير واستنتاجات فرق االستعراض من جانب المؤسسة المضيفة ،والممثل الدائم للبلد
المضيف ،والفريق ،واالتحاد اإلقليمي؛

(هـ)

اتخاذ قرار من جانب المجلس التنفيذي إزاء تجديد االعتراف بالمركز ) (RTCأو عدم تجديده.

واعترافا ً بالموارد الالزمة لالضطالع بهذا االستعراض ،وأهمية االستعراض من حيث عملية االعتراف
2.2
أو تجديد االعتراف ،بحث الفريق خيارات لتبسيط عملية االستعراض الشامل ،ال سيما التفتيش الرسمي .وسلم الفريق
بأن جسامة هذا التحدي قد تزيد نظراً لتزايد عدد مراكز التدريب اإلقليمية ) .(RTCsوتذكيراً بعدة أمثلة حديثة لعمليات
تفتيش قيد اإلجراء بمختلف األساليب ،طلب الفريق أن يفوض المجلس التنفيذي السلطة لرئيس الفريق ليوافق رسميا ً
على أسلوب عملية التفتيش الذي ينبغي استخدامه مع كل مركز من مراكز التدريب اإلقليمية ).(RTCs
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خيار استحداث روزنامة للمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOباستخدام نظام معلومات
المنظمة )[ (WISالمواد األساسية لدعم مشروع المقرر ])EC-68( 2/10.2

االحتياجات الشاملة

إلتاحة "منفذ واحد" لألعضاء يرجعون إليه عند بحث احتياجاتهم التعليمية والتدريبية ،فإن أحد المشاريع
3.1
اإليضاحية لدراسة جدوى المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOيتمثل في إنشاء روزنامة يمكن البحث فيها للمجمع العالمي
للمنظمة ) .(WMOوقد بحث فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في دورته السابعة
والعشرين نموذجين أوليين وأُشع َِر بإمكانية استخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISالستحداث روزنامة من هذا القبيل
أو قائمة بالفعاليات التدريبية يمكن البحث فيها وفقا ً لترتيب زمني على المدى الطويل .وقرر الفريق أن يزيد تطوير
النموذج األولي القائم على منصة  MOODLEعلى المدى القصير ،مع الحرص على التماس الدعم من لجنة النظم
األساسية ) (CBSللتعمق في استكشاف نظام معلومات المنظمة ) (WISباعتباره خياراً مستداما ً على المدى الطويل.
وحددت المناقشات التمهيدية مع فريق نظام معلومات المنظمة ) (WISفي أمانة المنظمة ) (WMOالعديد من
3.2
العناصر المشتركة بين البيانات الشرحية للنظام ) (WISوالبيانات الشرحية الالزمة لوصف فعاليات وموارد التعليم
والتدريب .وبما أن مجموعة  ISO 19100الحالية للنظام ) (WISال تغطي جميع البيانات الشرحية للتعليم والتدريب ،فقد
يكون من الضروري توسيع نطاق المعيار الحالي ليشمل مجاالت جديدة من مجاالت التعليم والتدريب أو تحديد الكيفية
التي ينبغي بها تجسيد البيانات الشرحية للتعليم والتدريب في المالمح الحالية أو المقبلة .وما إن تتم الموافقة على مالمح
البيانات الشرحية حتى يتعين على المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsأن تتيح منصة تصنف البيانات الشرحية
للتعليم والتدريب لتمكين المستخدمين من البحث عن الدورات أو الفعاليات/الموارد التعليمية المطلوبة .ونظام معلومات
المنظمة ) (WISمزود أصالً بآلية حوكمة قائمة تتحكم في الجهات التي تستطيع أن تدلي ببيانات شرحية في النظام
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المسودة
) .(WISوقد تود لجنة النظم األساسية
بيانات شرحية محددة للتعليم والتدريب.

)(CBS
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1

أن تنظر في خيارات الحوكمة المتاحة إلقرار الجهات التي يتسنى لها تقديم

الحالة التشغيلية للندوة الثالثة عشرة بشأن التعليم والتدريب )[ (SYMET-13المواد األساسية لدعم
مشروع المقرر ])EC-68( 3/ 10.2

ناقش فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب مزايا عقد ندوة المنظمة
4.1
بشأن التعليم والتدريب ) (SYMETالتي تنظم كل أربع سنوات في عام  ،2017على النحو الوارد في الخطة التشغيلية
للمنظمة ) (WMOللفترة من  2016إلى  .2017وأشار الفريق إلى أن التمويل النظري المحدد للندوة قد استند إلى سيناريو
مفاده نمو اسمي صفري بزيادة نسبتها  .7%وأشار الفريق أيضا ً إلى أن النفقات الخاصة بالندوتين السابقتين )(SYMETs
قد بلغت نحو  150 000فرنك سويسري .وبينما اعترف الفريق بالدور الرئيسي الذي تؤديه الندوة ) (SYMETفي جمع
الدوائر المعنية بالتعليم والتدريب مرة كل أربع سنوات ،فإنه و َّد كفالة تعليل جيد لمسألة عقد الندوة ) (SYMETوبحث
الخيارات األخرى الستخدام التمويل المخصص نظريا ً للندوة ).(SYMET
)(WMO

و ُتع َقد الندوة ) (SYMETمرة في الفترة المالية وتصل تكاليفها عاد ًة إلى نحو  150 000فرنك سويسري،
4.2
ويتمثل الجزء األكبر من التكاليف دعم سفر المشاركين من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة
النامية (ال سيما الدول التي تستضيف مراكز التدريب اإلقليمية ) )(RTCsوالترجمة الفورية لدعم المناقشات باإلنكليزية
والفرنسية وال روسية واإلسبانية .ولجأت الندوتان األخيرتان إلى شركات تجارية (من خارج األمم المتحدة) للترجمة
الفورية توخيا ً لخفض التكاليف ،وتغطية الفترة بأكملها واالجتماعات الجانبية ذات الصلة ،وتحقيق مزيد من المرونة في
تقديم الخدمات (الجلسة العامة ،حلقات العمل ،المناقشات في إطار مجموعات صغيرة ،والترجمة الفورية الفردية) .كما
استطاع المضيفون المحليون للندوتين األخيرتين توفير خيارات ألماكن إقامة منخفضة التكلفة باستخدام مرافقهم
الخاصة ،مما أفسح المجال لزيادة عدد المشاركين عن نفس االستثمار.
واعترف الفريق بأنه منذ عقد الندوة ) (SYMETاألولى في عام  ،1970أُتيحت فرص أخرى لجمع أجزاء
4.3
من أوساط التعليم والتدريب للمنظمة ) (WMOمعا ً ،ال سيما المؤتمر الدولي المعني بالتعلم بمساعدة الحاسوب والتعلم عن
بعد في مجال األرصاد الجوية ) ،(CALMETومؤتمر  CALMETعلى الشابكة ،إلى جانب مؤتمرات/حلقات عمل ،وأن
أوجه التقدم في االتصاالت تتيح إمكانية عقد مناقشات وحلقات عمل على الشابكة .كما سلم الفريق بأنه إذا لم ُتعقد الندوة
) (SYMETفإنه من الممكن إعادة توجيه التمويل نحو مجاالت أخرى في التعليم والتدريب ،كدعم التطورات في األنشطة
اإليضاحية للمجمع العالمي للمنظمة ) ،(WMOوزيادة الدعم المقدم لفائدة األعضاء لحضور الدورات التدريبية التي
تتيحها مراكز التدريب اإلقليمية ) ،(RTCsومساعدة المراكز ) (RTCsوغيرها من مراكز التدريب على إعادة هيكلة
برامجها التدريبية حول أطر كفاءة المنظمة ) ،(WMOوزيادة عدد اللغات التي تغطيها مطبوعات التعليم والتدريب،
واالستثمار في تطوير التعليم والتدريب في مجاالت صاعدة من قبيل الحد من أخطار الكوارث ،والنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوحشد مزيد من الدعم لتنمية الموارد البشرية .وأشار الفريق إلى أنه بينما
جمهوري المؤتمر ) (CALMETوالندوة ) ،(SYMETفإن المؤتمر ) (CALMETموجه وسطيا ً
كان ثمة قدر من التداخل بين
َ
لكبار المطورين والمدربين ،بينما يتمثل جمهور الندوة ) (SYMETفي كبار المديرين في الدوائر المعنية بالتعليم
والتدريب .وعالوة على ذلك ،فإن المشاركة في المؤتمر ) (CALMETبدعم من المنظمة ) (WMOكانت ضئيلة نسبياً،
عادة من ثالثة إلى أربعة مشاركين من المراكز ) ،(RTCsلذا فإن المؤتمر ) (CALMETلم يجمع الدوائر المعنية بالتعليم
والتدريب في المنظمة ) (WMOبأكملها .وأشار الفريق كذلك إلى أن الندوة ) (SYMETال تزال الفرصة المتاحة الوحيدة
لجمع كبار قادة الدوائر المعنية بالتعليم والتدريب التابعة للمنظمة ) (WMOقصد دراسة ومناقشة وبحث المسائل الحالية
والصاعدة كي تلبي تلك الدوائر احتياجات األعضاء.
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المسودة

1

وعقب النظر في الخيارات المتاحة إلعادة توجيه تمويل الندوة ) (SYMETوالفوائد المتوخاة من عقدها،
4.4
خلص الفريق إلى أنه ثمة ضرورة قوية لعقدها في عام  .2017وحُددت النتائج والمزايا لفائدة الدوائر المعنية بالتعليم
والتدريب وأعضاء المنظمة ) ،(WMOالمتوخاة من عقد الندوة ) ،(SYMETفيما يلي:
(أ)

زيادة مواءمة المتطلبات التدريبية مع األولويات واالحتياجات الحالية والصاعدة للمنظمة ) (WMOالمحددة
في إطار الخطة االستراتيجية للمنظمة )( (WMOالفترة المالية الحالية وال سيما التخطيط للفترة من 2020
إلى  ،)2023ومن خالل لجانها الفنية واتحاداتها اإلقليمية؛

(ب)

الحرص على إقرار وزيادة تنقيح األنشطة في إطار تقييم المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOلعرضها على
المجلس التنفيذي في  2018لينظر فيها المؤتمر في 2019؛

(ج)

الحرص على إقرار وزيادة تنقيح معايير ضمان الجودة المبحوثة خالل الدورة السابعة والعشرين للفريق
قبل عرضها على المجلس التنفيذي في دورته السبعين عام 2018؛

(د)

تشجيع التعاون بين المؤسسات التي ترمي إلى دعم تطوير أنشطة التعليم والتدريب في إطار الدوائر
المعنية بالتعليم والتدريب التي تلبي احتياجات األعضاء.

وخلص الفريق كذلك إلى أنه ينبغي االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت إلشراك وتحضير المشاركين في الندوة
) (SYMETقبل وخالل وبعد انعقادها ،بما يشرك أيضا ً شرائح الدوائر المعنية بالتعليم والتدريب التي يتعذر عليها حضور
المكون وجها ً لوجه.
4.5

-5

وعُينت لجنة لتخطيط الندوة ) (SYMETوأُعد مشروع الختصاصاتها.

تقييم أثر برنامج المنح الدراسية للمنظمة )[ (WMOالمواد األساسية لدعم مشروع
(])EC-68

المقرر 4/ 10.2

يمثل برنامج المنح الدراسية للمنظمة ) (WMOأحد أهم مبادرات المنظمة ألنه يتيح فرصا ً ال غنى عنها
5.1
ً
ً
تم ِّكن دوال أعضاء عديدة ،ال سيما من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم
الجزرية األعضاء ،من بناء وإدامة القدرة البشرية الضرورية تماما ً للتشغيل الفعال لمرافقها الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) .(NMHSsفهذه المرافق ) (NMHSsتشكل العمود الفقري لمنشآتها الوطنية المعنية بالطقس والمناخ
وتساهم مساهمات يعتد بها في الجهود المبذولة عالميا ً في مجالي الطقس والمناخ .وتعترف دول أعضاء عديدة بأن لوال
الدعم الذي يقدمه برنامج المنح الدراسية ،لتقلصت بشدة قدرتها على دعم خدمات النقل (بما فيها خدمات الطيران)،
والحد من أخطار الكوارث ،وإدارة الموارد المائية ،واإلنتاج الزراعي والغذائي.
وبينما ينصب تركيز برنامج المنح الدراسية باألساس على تعزيز المرافق الوطنية ،فإنه يعتمد أيضا ً ويقدم
5.2
ً
ً
دعما مهما من أجل إدامة وتوسيع نطاق قدرة مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالجوهرية في تنمية القدرة الوطنية في
مختلف أقاليم المنظمة ).(WMO
ويمثل برنامج المنح الدراسية استثماراً سنويا ً متواتراً يعتد به بالنسبة ألعضاء المنظمة ) .(WMOوتشير
5.3
اإلحصائيات المتعلقة باالحتياجات العالمية من التدريب إلى أن االحتياجات من التدريب في البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء ستزيد على المديين القريب والبعيد نظراً لعدد من
العوامل ،بما فيها تقاعد الموظفين الحاليين والنمو العالمي في المنشآت المعنية بالطقس والمناخ .وسيتيح تدريب
الموظفين لتلبية االحتياجات المتوقعة مشروعا ً مهما ً للدول األعضاء التي يُحتمل أن تلجأ إلى برنامج المنح الدراسية
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المسودة
للمنظمة
الطويل.

)(WMO

1

وتعتمد عليه في حاالت عديدة للحصول على دعم مالي جزئي أو كامل لتدريب موظفيها على المدى

ويمكن إتاحة فرص إضافية للمنح الدراسية من خالل ما يلي (1) :زيادة االستثمار؛ ) (2زيادة الفعالية
5.4
والكفاءة في التكاليف؛ ) (3الجمع بين ) (1و) .(2ولكن في منظمة مقيدة من حيث الميزانية والموارد كالمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOال بد من إجراء دراسة جدوى لدعم مستويات االستثمار الحالية في البرنامج ،أو ربما
زيادتها  .ولعل بداية الفترة المالية توقيت معقول الستعراض وتجديد تأكيد وتعزيز الحالة التشغيلية لبرنامج المنح
الدراسية استعداداً لوضع الخطتين االستراتيجية والتشغيلية للفترة المالية المقبلة .ويُتوقع أن تربط الحالة التشغيلية الفوائد
المستمدة من برنامج المنح الدراسية بمستوى االستثمار الحالي في البرنامج وأن تبين مستويات االستثمار الضروري
لتلبية االحتياجات المستقبلية من التدريب وتطوير القدرات.
ــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم القرار
ال تدرج في تقرير الدورة
برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء
تقرير اجتماع الفريق االستشاري المخصص
أمانة المنظمة في جنيف
 12 -11نيسان /أبريل

-1

2016

معلومات أساسية

هناك  51دولة جزرية صغيرة نامية ( )SIDSعلى مستوى العالم ،تتسم بأنه على الرغم من تنوعها الجغرافي والثقافي،
فإنها تشترك في مواجهة تحديات اجتماعية اقتصادية متماثلة مثل ضيق قاعدة الموارد ،والبعد عن األسواق ،ومحدودية
القدرة على االستفادة من وفورات الحجم وسرعة النمو السكاني رغم صغره .وتتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية
بشكل خاص ألخطار طبيعية منشؤها جيولوجي وهيدرولوجي بما في ذلك الزالزل ،والثورات البركانية ،وموجات
التسونامي ،واألعاصير ،والفيضانات النهرية والساحلية ،واالنهيارات األرضية ،والجفاف .وباإلضافة إلى ذلك ،تشعر
هذه الدول بأثر ارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات ،من بين أمور أخرى ،بسب تأثيرات تغير المناخ .وفي
السنوات األخيرة ،تسبب عدد كبير من الظواهر الجوية والمناخية عالية التأثير في أضرار كارثية في الممتلكات
وخسائر في األرواح البشرية .وعلى الرغم من الكوارث الطبيعية تحدث أيضا ً في البلدان غير الجزرية ،من المتوقع أن
تكون آثار الكوارث الطبيعية على الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSأكبر نسبيا ً من حيث الضرر لكل وحدة من
المساحة ونصيب الفرد في التكلفة بسبب صغر حجم البالد .والخصائص االقتصادية والمناخية الخاصة للدول الجزرية
الصغيرة النامية تجعلها جزءاً من البلدان األكثر تأثراً بتغير المناخ في العالم.
واع ُترف بالتحديات الخاصة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية في مؤتمر ريو ،20+وتم التأكيد على ذلك أيضا ً
خالل المؤتمر الدولي الثالث لألمم المتحدة بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSفي ساموا في أيلول /سبتمبر
 .2014والتزم رؤساء الدول والحكومات بدعم جهود الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSلبناء القدرة على التكيف
مع آثار تغير المناخ وتحسين القدرة على التكيف من خالل تصميم وتنفيذ تدابير مناسبة للتكيف مع تغير المناخ ألوجه
الضعف الخاصة بهم .ويبرز مسار  SAMOAأهمية توفير المساعدة التقنية والتمويل لتقييم المخاطر ،ونظم اإلنذار
المبكر ،والتأهب للكوارث ،واالستجابة لها بعد وقوع الكوارث واالنتعاش ،فضالً عن إنشاء وتعزيز مرافق للتأمين من
مخاطر الكوارث.
-2

برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء

تعد نظم المناخ المستدام ونظم االنذار المبكر بالطقس من بين أكثر التدابير فعالية من حيث التكلفة لدعم التكيف مع تغير
المناخ .وسيساعد إنشاء خدمات طقس ومناخ مناسبة ،وخصوصا ً خدمات اإلنذار المبكر المستدامة في الدول الجزرية
الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ( ،)MITsعلى الحد من تعرض المجتمعات للخطر وزيادة قدرتها
على التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره .ومع ذلك ،تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية
األعضاء ( )MITsدرجات متفاوتة من نقص اإلمكانات لتلبية االحتياجات وااللتزامات المتزايدة المتعلقة بتوفير نواتج
وخدمات الطقس والمناخ .وهناك حاجة ماسة لمساعدتها لبناء قدرات مؤسسية ،وتشغيلية ،وتقنية لتحسين قدراتها على
مواجهة التقلبات المناخية الحالية والمستقبلية ،وخاصة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ.
أنشأ القرار  )Cg-17( 54في عام  2015برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم
الجزرية األعضاء بحسبانه جزءاً ال يتجزأ من إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ( .)DRAوسيركز هذا البرنامج على
تعزيز قدرة المرافق  NMHSsعلى مواجهة التحديات المتعلقة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية مع إيجاد رؤية لمساعدة
الحكومات والمجتمعات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السالمة ومجموعة واسعة من قطاعات التننمية االجتماعية
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المسودة
االقتصادية .واألهداف العامة لبرنامج المنظمة
األعضاء بصيغتها الواردة في القرار  )Cg-17( 54هي:

WMO

1

الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية

(أ)

تحسين تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ؛

(ب)

تعزيز القدرات البشرية والفنية في مراكز المناخ الوطنية واإلقليمية؛

(ج)

زيادة مجموعة النواتج والخدمات المقدمة إلى أصحاب المصلحة؛

(د)

تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب /بلدان الشمال وبلدان الجنوب؛

(هـ)

توسيع نطاق البنى األساسية الالزمة لألبحاث والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.
نتائج اجتماع الفريق االستشاري المخصص

-3

شملت النتائج الرئيسية لالجتماع:


تعزيز فهم السياق واألولويات العالمية التي ينبغي أن يعمل برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية
الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء في إطارها بما في ذلك دور المنظمة  WMOوإسهامها في تحقيق
هذه األولويات؛



تحديد التحديات والثغرات الوطنية واإلقليمية الراهنة في قدرة مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا للدول
الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ( )MITsعلى الوفاء بواليتها؛



توضيح مجاالت العمل ذات األولوية استناداً إلى الثغرات والتحديات المحددة للمرافق
االحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ()MITs؛



تحديد الترتيبات التنظيمية للمساعدة في تفعيل البرنامج.

NMHSs

-4

في تلبية

الثغرات الوطنية واإلقليمية في القدرة



نظم الحوكمة الوطنية :هناك حاجة لفهم أفضل ولتعزيز هيكل النظم الحكومية المتعلقة بخدمات الطقس والمناخ
بما في ذلك األطر السياسية والقانونية ،وكذلك الترتيبات المؤسسية .وتحتاج المرافق  NMHSsللدعم للمشاركة
الفعالة في قضايا الحوكمة؛



التخطيط االستراتيجي في المرافق  :NMHSsتحتاج المرافق  NMHSsإلى دعم لتطوير األطر االستراتيجية
التي تعالج التحديات واألولويات المحددة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSفي مجال الطقس
والمناخ مع ضمان التوافق مع واليتها الوطنية ،وأوليات السياسة الوطنية ،والخطة االستراتيجية للمنظمة
 WMOفضالً عن األولويات العالمية ذات الصلة؛



قدرة الموارد البشرية :ال يزال اإلبقاء على القدرات داخل المرافق  NMHSsفي الدول الجزرية الصغيرة النامية
( )SIDSيشكل تحدياً .ويمكن أن يساعد تدريب مجموعة مهمة من الناس على معالجته .وينبغي أن يركز
التدريب على قيادة المرافق  NMHSsوإدارتها وكذلك على المجاالت الجديدة المحددة للدول الجزرية الصغيرة
النامية ()SIDS؛



القدرات التشغيلية:
-

تحتاج البنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات إلى التحسين بما في ذلك نظم الرصد ،والمراقبة ،والنقل
والقدرات الرقمية؛
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المسودة
-

1

ينبغي تعزيز قدرات التنبؤ للمرافق
والعواصف؛
ينبغي تعزيز قدرات المرافق  NMHSsفي مجال التنبؤ القائم على األثار :تقع معظم األصول االقتصادية
واالجتماعية في الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSفي المناطق المعرضة للخطر نتيجة القيود
المتعلقة بالمساحة .وتحتاج المرافق  NMHSsلمعرفة وفهم أفضل للخطر وينبغي تمكينها لتوفير نواتج
وخدمات للتنبؤ القائم على األثار؛
NMHSs

للتنبؤ باألحوال البحرية ،والتنبؤ بالفيضانات السريعة،



آليات تقديم الخدمات والتغذية المرتدة :تعزيز إنتاج معلومات /خدمات الطقس والمناخ ذات الصلة بالمستخدم
وتحسين قنوات النشر .وفي هذا الصدد ،تحتاج المرافق  NMHSsإلى إقامة شراكات بما في ذلك مع المنظمات
غير الحكومية لضمان وصول خدمات /معلومات الطقس والمناخ إلى المجتمعات’’ /الميل األخير‘‘ بشكل فعال؛



القدرة البحثية :تحتاج الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSإلى تقنيات محددة .لذلك تحتاج المرافق
 NMHSsإلى أن تشارك في برامج البحث التي تعالج االحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية
( )SIDSأو تدعمها؛



حشد الموارد :تحتاج المرافق  NMHSsإلى دعم العمل بالتعاون مع مؤسسات التمويل مثل المصارف اإلنمائية
المتعددة األطراف .وينبغي أيضا ً تعزيز التعاون في هذا الصدد بين الدول الجزرية الصغيرة النامية ()SIDS؛



استدامة االستثمارات :تحتاج المرافق  NMHSsلضمان استدامة االستثمارات بعد التنفيذ .ويعد ذلك أمراً بالغ
األهمية لضمان العوائد المتوقعة من هذه االستثمارت؛

وسلط االجتماع الضوء على القضايا التالية التي ينبغي أن تنظر المنظمة
عملها على المستوى القطري:

WMO

في المشاركة فيها من أجل الحفاظ على



االعتراف بمساهمة المنظمة  WMOوالمرافق  NMHSsفي تحقيق جدول أعمال التنمية العالمية في الدول
الجزرية الصغيرة النامية ( :)SIDSهناك حاجة العتراف واضح بإسهام المرافق  NMHSsفي تحقيق أولويات
التنمية العالمية .والتترجم أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsبسهولة إلى خدمات األرصاد الجوية
الهيدرولوجية .ونتيجة لذلك ،ال تنعكس إسهامات المرافق  NMHSsوال يعترف بها من خالل عملية الرصد.
وينبغي أن تشارك المنظمة  WMOفي ممارسة الضغط السياسي ودعم إنشاء خبرات تقنية لتوضيح إسهامات
خدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية في أهداف التنمية المستدامة واألويات العالمية ذات الصلة؛



مواءمة تخطيط المرافق  NMHSsمع األطر االستراتيجية الوطنية :ينبغي أن تشارك المنظمة  WMOبشكل أكبر
في آليات التنسيق القائمة على المستوى القطري والعالمي .وعلى المستوى القطري ،يسمح إطار األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية ( )UNDAFبتعريف االستجابة المشتركة لمنظومة األمم المتحدة ألولويات التنمية الوطنية،
ومن ثم ،فهو يمثل آلية يمكن من خاللها أن تتأكد المنظمة  WMOمن اتساق خطط المرافق  NMHSsمع
أولويات وخطط األمم المتحدة والتنمية الوطنية؛



تمويل المناخ مقابل تمويل الطقس :أغفل تغير المناخ المناقشات المتعلقة بالطقس .وأدى هذا إلى انخفاض
تدريجي في توافر التمويل لألنشطة المتعلقة بالطقس .وهناك حاجة إلى توجيه انتباه الجهات المانحة إلى الحاجة
إلى تدخالت أكثر توازناً ،وبالتالي زيادة التمويل للبرامج أو األنشطة المتعلقة بالطقس.
-5

أولويات تنفيذ برنامج المنظمة
األعضاء

WMO

الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية

األولويات القصيرة األجل:


تعزيز أطر الحوكمة الوطنية :يشمل هذا العمل تقديم الدعم من أجل إشراك المرافق  NMHSsفي وضع أطر
سياسية وقانونية وطنية تفضي إلى زيادة الوعي العام ولخدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وزيادة اإلرادة
السياسية والموارد فضالً عن توزيع المسؤوليات بوضوح .وتتكون األولويات القصيرة األجل في هذا المجال
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المسودة

1

من إجراء تحليل لنظم الحوكمة الوطنية (واإلقليمية) فيما يتعلق باألطر السياسية والقانونية ،والترتيبات
المؤسسية ،ودور المرافق  NMHSsومكانتها في توفير الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ؛


دعم التخطيط االستراتيجي في المرافق  :NMHSsإجراء تقييم لالحتياجات لتحديد البلدان ذات األولوية التي
تحتاج إلى دعم لتطوير الخطة .والمساعدة في التخطيط االستراتيجي مع مراعاة فرص البلد وأولوياته ،مع
ضمان االمتثال لمعايير المنظمة WMO؛



تعزيز القدرة التشغيلية والفنية للمرافق  NMHSsللتنبؤ باألحوال البحرية والفيضانات السريعة .وتركز
األولويات القصيرة األجل ،فيما يتعلق بالفيضانات السريعة ،على استعراض مدى انطباق النظام التوجيهي
للتنبؤ بالفيضانات السريعة ( )FFGSالتابع للمنظمة  WMOعلى االحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة
النامية ()SIDS؛



تعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمرافق  NMHSsللتنبؤ القائم على األثار :تعزيز قدرات المرافق  NMHSsلفهم
المخاطر الخاصة بها فضالً عن المتطلبات واالحتياجات الالزمة للتنبؤ القائم على اآلثار .وتقديم الدعم لتحديد
نوع المعلومات المطلوبة ومصدرها فضالً عن القدرات التشغيلية والفنية الالزمة للتنبؤ القائم على األثار؛



دعم االتصاالت /التوعية /الدعوة :تحتاج المرافق  NMHSsإلى إعادة تقديم أنفسها للمجتمع والتواصل معه
بشأن القيمة المضافة للمرافق  NMHSsوالتنبؤات للتنمية االجتماعية واالقتصادية .وسوف تتمثل األولوية
ال قصيرة األجل في دعم وضع استراتيجية االتصاالت لخدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية بما في ذلك
مشاركة المرافق  NMHSsمع وسائل اإلعالم للتنبؤ بالطقس وتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية التي يمكن أن
تستقطب الدعم لخدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية؛



اقتراح الفريق االستشاري المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء
(.)MITs

األولويات المتوسطة األجل:


تعزيز أطر الحوكمة الوطنية :على أساس التقييم ،وضع نهج لدعم مشاركة المرافق  NMHSsفي وضع األطر
السياسية والقانونية الوطنية التي تفضي إلى زيادة الوعي ودعم خدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وزيادة
اإلرادة السياسية والموارد وتوزيع المسؤوليات بوضوح؛



تنفيذ النظام التوجيهي للتنبؤ بالفيضانات السريعة ( )FFGSالذي يعالج االحتياجات المحددة للدول الجزرية
الصغيرة النامية ()SIDS؛



تعزيز قدرات المرافق  NMHSsللتنبؤ القائم على األثار :تعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمرافق
إلنتاج التنبؤ القائم على األثار وتقديمها؛



تعزيز قدرات التنبؤ باألحوال الجوية البحرية؛



دعم إنشاء آليات تنسيق وتعاون بين الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSعلى المستوى اإلقليمي (فريق
عمل الدول الجزرية الصغيرة النامية ( :))SIDSعلى وجه الخصوص ،وضع آليات تنسيق للدول الجزرية
الصغيرة النامية ( )SIDSداخل االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الرابع على غرار اآلليات الموجودة
في االتحاد اإلقليمي الخامس؛



تعزيز قدرات الموارد البشرية :وضع وتنفيذ نهج تدريب للدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSاستناداً إلى
االحتياجات التدريبية لموظفي المرافق  ،NMHSsوبرامج التدريب التي يقدمها الشركاء اآلخرون وفرص تبادل
الخبرات بين النظراء؛

NMHSs
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المسودة

1



دعم االتصاالت /التوعية /الدعوة :تعزيز أعمال الدعوة في المرافق  NMHSsودعم القيمة المضافة للتنبؤ
وغيرها من الخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا للتنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل دعم
تنفيذ استراتيجية االتصاالت؛



دعم جهود حشد الموارد في المرافق .NMHSs

األولويات الطويلة األجل:


مواصلة تعزيز أطر الحوكمة الوطنية؛



دعم أعمال االتصاالت /التوعية /الدعوة؛



بدء مناقشات تهدف إلى تعزيز البرامج البحثية لمعالجة االحتياجات التكنولوجية المحددة للدول الجزرية
الصغيرة النامية (.)SIDS
الفريق االستشاري للدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ()MITs

-6

من المقترح إنشاء فريق استشاري للدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ( )MITsداخل
هيكل المنظمة  WMOللمساعدة في تفعيل برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية (.)SIDS
المهام الرئيسية للفريق االستشاري للدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء (:)MITs


رفع مستوى جدول أعمال الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSداخل مجتمع المنظمة WMO؛



مراقبة وضع وتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى ضمان المساهمة في تنفيذ مجاالت األولوية للمسار ساموا؛



التأكد من أن المرافق  NMHSsللدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ()MITs
التابعة للمنظمة  WMOيمكن أن تسهم بشكل فعال في برامج التنمية المستدامة داخل بلدانها بما في ذلك من
خالل شراكات حقيقية ودائمة.

العضوية:
الممثلون الدائمون من الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء (.)MITs
_________

عدد المرفقات:

1
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المرفق :مجاالت العمل ذات األولوية لبرنامج المنظمة  WMOللدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم
الجزرية األعضاء ()MITs
مجاالت العمل ذات األولوية

أنظمة الحوكمة الوطنية
المتعلقة بخدمات الطقس
والمناخ
 تعزيز األطر السياسية
والقانونية


األولويات القصيرة األجل



إجراء تحليل لنظم
الحوكمة المتعلقة بخدمات
الطقس والماء والمناخ:
األطر السياسية،
والقانونية ،والمؤسسية ،بما
في ذلك تحليل دور
المرافق  NMHSsومكانتها
لتقديم الخدمات المتعلقة
بالطقس والمناخ.



إجراء تقييم لالحتياجات
لتحديد البلدان ذات
األولوية التي تحتاج إلى
الدعم في مجال التخطيط
االستراتيجي.



دعم تطوير خطط
استراتيجية قائمة على
فرص البلدان واألولويات
المتعلقة بخدمات الطقس
والمناخ.
الفيضانات السريعة:
استعراض مدى انطباق
النظام التوجيهي الخاص
بالفيضانات السريعة التابع
للمنظمة WMO
لالحتياجات المحددة للبلدان
الجزرية الصغيرة النامية
()SIDS؛

تحسين الترتيبات
المؤسسية

التخطيط االستراتيجي في
المرافق NMHSs
 وضع أطر استراتيجية
لعمليات المرافق
NMHSs

القدرات التشغيلية والتقنية
للمرافق NMHSs
 تحسين البنية التحتية
ونظم تكنولوجيا
المعلومات (الرصد،
المراقبة ،وشبكات النقل
والقدرات الرقمية)؛


تعزيز قدرات التنبؤ
باألحوال الجوية
البحرية ،والفيضانات
السريعة والعواصف؛





التنبؤ القائم على األثر:
تقييم المتطلبات التشغيلية
والفنية للتنبؤ القائم على
األثر في بلدان محددة

أولويات التنفيذ
األولويات المتوسطة األجل



وضع نهج لدعم
مشاركة المرافق
 NMHSsفي وضع
األطر السياسية
والقانونية الوطنية التي
تفضي إلى زيادة
الوعي العام ،واإلرادة
السياسية والموارد
لألنشطة المتعلقة
بالطقس والمناخ
وتوزيع المسؤوليات
بوضوح.



تنفيذ النظام التوجيهي
الخاص بالفيضانات
السريعة الذي يعالج
االحتياجات المحددة
للدول الجزرية
الصغيرة النامية
()SIDS؛



تعزيز القدرات
التشغيلية والفنية إلنتاج
التنبؤات على أساس
األثر وتقديمها؛

األولويات الطويلة
األجل


تعزيز أطر
الحوكمة الوطنية
المتعلقة بخدمات
الطقس والمناخ.
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المسودة


تعزيز قدرات التنبؤ القائم
على األثر

1

وكذلك احتياجات قدرات
المرافق NMHSs؛ تحديد
نوع ومصدر المعلومات
المطلوبة للتنبؤ القائم على
األثر.

قدرات الموارد البشرية
 تدريب المجموعة
الحرجة الالزمة من
الناس؛
 التركيز على قيادة
المرافق NMHSs
وإدارتها؛
 التركيز على مجاالت
محددة للدول الجزرية
الصغيرة النامية
(.)SIDS
آليات تقديم الخدمات والتغذية
المرتدة بالمعلومات
 تعزيز إنتاج نواتج/
خدمات تستهدف
المستخدمين




تعزيز قدرات التنبؤ
باألحوال الجوية
البحرية



وضع نهج تدريبي
للدول الجزرية
الصغيرة النامية
( )SIDSوتنفيذه؛



تطوير /تعزيز
الشراكات بما في ذلك
الشراكات مع
المنظمات غير
الحكومية والمؤسسات
المجتمعية لضمان
تقديم الخدمات/
المعلومات المتعلقة
بالطقس والمناخ
بفاعلية إلى
المجتمعات’’ /الميل
األخير‘‘

تحسين قنوات التوزيع

القدرة البحثية
 تعزيز البرامج البحثية
لمعالجة االحتياجات
التكنولوجية النوعية
للدول الجزرية الصغيرة
النامية (.)SIDS

حشد الموارد
 تعزيز التعاون مع
مؤسسات التمويل


تعزيز التعاون بين





SIDs

بدء مناقشات لحشد الموارد
خالل عملية التخطيط
االستراتيجي.



تعزيز جهود حشد
الموارد في المرافق
.NMHSs

بدء مناقشات
تهدف إلى تعزيز
البرامج البحثية
لمعالجة
االحتياجات
التكنولوجية
المحددة للدول
الجزرية الصغيرة
النامية (.)SIDS
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المسودة

1

و SIDS

استدامة االستثمارات
 تحسين استدامة
االستثمارات بعد التنفيذ



مدى ظهور المرافق



بدء مناقشات بشأن نهج
استدامة االستثمارات خالل
عملية التخطيط
االستراتيجي.
دعم وضع خطة اتصاالت
استراتيجية لخدمات
األرصاد الجوية
الهيدرولوجية بما في ذلك
مشاركة المرافق NMHSs
مع وسائل اإلعالم في
التنبؤ بالطقس.



تحديد الجهات الفاعلة
الرئيسية التي يمكن أن
تدعم خدمات األرصاد
الجوية الهيدرولوجية.
إنشاء الفريق االستشاري
للدول الجزرية الصغيرة
النامية ( )SIDSوتحديد
اختصاصاته بحلول
حزيران /يونيو.

NMHSs


التواصل بشأن القيمة
المضافة للمرافق
 NMHSsوالتنبؤات
المتعلقة بالتنمية
االجتماعية االقتصادية.

التعاون اإلقليمي







__________

دعم تنفيذ استراتيجية
االتصاالت.

دعم إنشاء آليات
للتنسيق والتعاون بين
الدول الجزرية
الصغيرة النامية
()SIDSعلى المستوى
اإلقليمي.
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم القرارات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

القرار  – )Cg-17( 7إطار إدارة الجودة في المنظمة (( )WMOمطبوع المنظمة رقم  ،1157صفحات
)250-249

-2

القرار  – (EC-67) 1الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
للمنظمة (( )WMOمطبوع المنظمة رقم  ،1158صفحات )13 - 12

-3

تقرير االجتماع المشترك ( )2016لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية (جنيف- 21 ،
يناير [ )2016رابط]

-4

تقرير الدورة األولى للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
للمنظمة )( (EC WG/SOPجنيف 19-16 ،شباط /فبراير [ )2016رابط]
__________

22
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

مشروع خطة العمل بشأن المسائل الجنسانية
)(http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/GAP_Draft.pdf

-2

توصيات أعضاء فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني

مقدمة
طلب المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-17من المجلس التنفيذي أن يعد خطة عمل بشأن المسائل
الجنسانية ويشرف على تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين (القرار  .)(Cg-17) 59كما طلب من
األمين العام أن يدعم إعداد خطة العمل ويحرص على تيسير تنفيذها.

خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية (المشار إليها فيما يلي بـ "الخطة")
الغرض
ترمي الخطة إلى تفعيل سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين وتقديم إرشادات لفائدة أمانة
-1
المنظمة ) (WMOوهيئاتها التأسيسية وأعضائها بشأن اإلجراءات الملموسة.

العملية التشاورية
أُعدت الخطة بالتشاور مع فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد
-2
الجنساني .وهي تشمل أيضا ً مساهمات من مندوبي المؤتمر الذين شاركوا في مأدبة فطور العمل بشأن المنظور
الجنساني التي عُقدت في "يوم المساواة بين الجنسين" أثناء المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ).(Cg-17
وقدم كبار المديرين بأمانة المنظمة ) (WMOمساهمات في إطار الدورة التدريبية المتعلقة بالريادة الشاملة والمراعية
للبعد الجنساني .وتكفل الخطة أيضا ً استيفاء متطلبات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة )(UN-SWAP
وإدراج الممارسات الجيدة المنطبقة على المنظمة ).(WMO

النطاق
تغطي الخطة جميع المجاالت الواردة في سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين ،أي:
-3
الحوكمة ،والتخطيط االستراتيجي ،وتطوير القدرات ،والموارد البشرية ،واالتصاالت ،والرصد واالمتثال ،وتتبع
الموارد وتخصيصها ،وتقديم الخدمات.

التكلفة
تشمل ثلثة أرباع اإلجراءات المزمعة إدخال تحسينات على اإلجراءات والهياكل والممارسات القائمة،
-4
ُتنفذ بأدنى تكلفة ،ومن وقت الموظفين في معظمها .وتتطلب عدة أنشطة من أنشطة تطوير القدرات مساهمات طوعية
(على سبيل المثال ،حلقات عمل إقليمية بشأن األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ وحلقات عمل خاصة بريادة

EC-68/Doc. 14, DRAFT 1, p. 5

المسودة

1

المرأة) .ولم َّ
يقدم أي تقدير للتكاليف بالنسبة لإلجراءات الموجهة لألعضاء ألنها قد تختلف اختلفا ً ملحوظا ً من بلد إلى
آخر.

اإلطار الزمني
ستعرض في نهاية كل فترة
ترمي الخطة إلى توجيه تنفيذ السياسة بما يتجاوز دورة األربع سنوات .وس ُت
-5
َ
مالية و ُت َّ
حدث عقب كل مؤتمر ،حسبما تنص عليه السياسة.

اإلجراءات ذات األولوية الموصى بها
حدد فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني ،عقب
-6
اجتماعه االفتراضي الذي عُقد في  11شباط /فبراير  ،2016اإلجراءات التالية ذات األولوية الموصى بها للفترة :2019-2016

(أ)

(ب)

الحوكمة:
’‘1

كفالة مراعاة المساواة بين الجنسين في التخطيط والتشغيل والمناقشات في كل دورة من دورات
الهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

’‘2

الحرص في جميع الرسائل الموجهة إلى األعضاء بخصوص اجتماعات الهيئات التأسيسية على
تشجيع األعضاء على زيادة تمثيل النساء في الوفود باإلشارة إلى القرار (Cg-17) 59؛

’‘3

الهيئات التأسيسية :جعل المساواة بين الجنسين بنداً دائما ً في جداول األعمال ومناقشة المسألة مرة
على األقل في كل فترة مالية؛

’‘4

الهيئات التأسيسية :تشجيع المندوبات على القيام بدور فعال في دورات الهيئات التأسيسية؛

’‘5

األعضاء :الحرص على أن تشكل النساء نسبة  %30على األقل من المندوبين المو َفدين إلى
اجتماعات الهيئات التأسيسية وفي هياكل عملها؛

’‘6

الحفاظ على شبكة فعالة من منسقي الشؤون الجنسانية من خلل التبادل الدوري للمعلومات.

التخطيط االستراتيجي:
’‘1

( ج)

تجسيد المساواة بين الجنسين في الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة .2023-2020

تطوير القدرات:
’‘1

عقد حلق َتي عمل على األقل مخصصتين لريادة المرأة؛

’‘2

تحديث إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات وخطة التنفيذ إلدراج الجوانب ذات الصلة
من سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين؛

’‘3

استقاء أفضل الممارسات من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالقائمين
على التوعية الوطنية من أجل جذب الشباب إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
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المسودة

(د)

(هـ)

( و)

( ز)

1

الموارد البشرية:
’‘1

كفالة شروط عادلة للجنسين على حد سواء من حيث الترقية والتدرج؛

’‘2

ضمان ترتيبات عمل مرنة ("جلب العمل إلى الشخص وليس الشخص إلى العمل").

االتصاالت:
’‘1

إبلغ جميع الدوائر المسؤولة في األمانة ،مع تأييد كبار المديرين ،بمسوغات تشجيع المساواة بين
الجنسين بالنسبة للمنظمة )(WMO؛

’‘2

إحاطة جميع موظفي األمانة علما ً بسياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين وكفالة
إطلع الموظفين الجدد على أحكامها (بإدراجها على سبيل المثال في التدريب التعريفي
بالمنظمة)؛

’‘3

األعضاء :إبلغ موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsعلى جميع
المستويات ،بسياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين و/أو السياسات الوطنية ذات
الصلة؛

’‘4

إعداد خطة للتصاالت الداخلية والخارجية( :أ) تسليط الضوء على دور المرأة في األرصاد
الجوية ،والهيدرولوجيا ،وعلم المناخ؛ (ب) تشجيع نماذج األدوار النسائية؛ (ج) الترويج لخدمات
الطقس والمناخ المراعية للمنظور الجنساني؛

’‘5

إعداد مواد تواصلية ونشرها بشأن النقاط (أ) و(ب) و(ج) أعله؛

’‘6

موافاة األمانة بدراسات حاالت وقصص وأمثلة إلعداد خلصة وافية للممارسات الجيدة؛

’‘7

إدراج تحليل المسائل الجنسانية وبيانات مصنفة بحسب الجنس في مطبوعات المنظمة
ذات الصلة؛

’‘8

تجميع ونشر الممارسات الجيدة في مجال تعميم مراعاة البعد الجنساني ،بما في ذلك في تقديم
الخدمات؛

’‘9

إعداد مبادئ توجيهية لفائدة موظفي األمانة بشأن كيفية تعميم مراعاة البعد الجنساني في عملهم.

)(WMO

المراقبة واالمتثال:
’‘1

األعضاء :تجميع إحصاءات مصنفة حسب الجنس ،ال سيما فيما يتعلق بالحوكمة ،والموارد
البشرية ،وتقديم الخدمات؛

’‘2

الهيئات التأسيسية :موافاة المجلس التنفيذي والمؤتمر بتقارير عن التقدم المحرز.

تخصيص الموارد:
’‘1

األعضاء :المساهمة في صندوق المنظمة ( )WMOاالستئماني لألنشطة المتعلقة بالمنظور
الجنساني من خلل مساهمات طوعية.
ــــــــــــــــــــــــــ
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معلومات أساسية تدعم القرارات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة

)(JIU

واصل مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOتقيديم اليدعم إليى وحيدة التفتييش المشيتركة باعتبياره جةية التنسيي مي
-1
وحييدة التفتيييش المشييتركة ،لييدم المنظميية .وشييمل ذل ي تيسييير إجييراء مراجعييات وحييدة التفتيييش المشييتركة وتنسييي ردود
اإلدارة علييى وحييدة تفتيييش المشييتركة ،والةيئييات الرئاسييية للمنظميية  ،WMOومجلييس الراسيياء التنفيييذيين لمنظوميية األمييم
المتحدة المعني بالتنسي .CEB
وجميي تقييارير ومييذكرات وحييدات التفتيييش المشييتركة متاحيية علييى موقعةييا العمييومي علييى الشييبكة العالمييية
-2
ُ
 www.unjiu.orgكما استرعي االهتمام بالتعليقات المدعمة لجمي منظمات منظومة األمم المتحدة من خيلل موقي مجليس
الراساء التنفيذيين  CEBعلى الموق الشبكي لـ .JIU
وحسب إجراءات المتابعة الموضوعة في المنظمية  ،WMOتقيدم جميي التوصييات ذات الصيلة اليواردة فيي
-3
تقارير  JIUإليى لجنية مراجعية الحسيابات فيي دورتةيا الربيعيية .وتقيدم التوصييات الموجةية إليى الةيئيات التشيريعية ،إليى
دورة المجلس التنفيذي (أو الماتمر) التالية.
-4
التقرير:

يبيّن في الجداول الواردة أدناه اتجاه قبيول وتنفييذ توصييات وحيدة التفتييش المشيتركة ،فيي تياريه تقيديم هيذا
الجدول  1قبول التوصيات
النسبة المئوية
المقبولة
غير المقبولة
غير ذات الصلة
قيد النظر

2012

2013

2014

2015

المجموع

65.22

70.59

54.84

9.09

49.94

17.39

-

9.68

-

13.54

10.87

29.41

19.35

-

19.88

6.52

-

9.68

90.91

35.70

الجدول  - 2تنفيذ التوصيات
النسبة المئوية
ُنفذت
ما زال مستمراً
لم يبدأ
غير متاع

2012

2013

2014

2015

المجموع

86.67

75

58.82

100

80.12

6.67

25

41.18

-

24.28

-

-

-

-

6.67

6.67

منذ المتابعة األخيرة للتوصيات لتقديمةا إلى االجتماع الراب والعشيرين للجنية المراجعية  AC-24والمياتمر
-5
السياب عشير  ،Cg-17نشيرت وحيدة التفتييش المشيتركة سيتة تقيارير تتضيمن توصييات أوصيت المنظمية  WMOبتنفيييذها.
ويرد موجز في الجدول الوارد أدناه:
التقرير/المذكرة
 2014/6تحليل وظيفة التقييم
 2014/8تشغيل عاملين من غير الموظفين
والطرائ التعاقدية المتعلقة بةم
 2014/9التنظيم اإلداري للعقود وإدارتةا
 - 2015/1تعميم مراعاة العمالة الكاملة والمنتجة

المجلس التنفيذي

الةيئات التشريعية

المجموع

6

2

8

3

1

4

7

2

9

1

1
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التقرير/المذكرة

المجلس التنفيذي

الةيئات التشريعية

المجموع

4

1

5

4

1

5

25

7

32

والعمل اللئ
 2015/4السياسات والممارسات الخاصة باإلعلم
العام واالتصاالت
 2015/5األنشطة والموارد المخصصة لمواجةة
تغير المناخ
المجموع الكلي

وترد في الجدول جميي التوصييات الجدييدة الموجةية إليى الةيئيات التشيريعية وتحيديثا ً للتوصييات المفتوحية
-6
وقت التقديم األخير للتوصيات .وقد استعرضت لجنة مراجعية الحسيابات اليردود كميا أن اقتراحاتةيا متضيمنة عليى النحيو
الواجب.
_________
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الجدول  -توصيات وحدة التفتيش المشتركة  JIUالموجهة إلى الهيئات التشريعية ،وردود اإلدارة
أول تقديم

تقرير

التوصية

م/هـ ت

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO

التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق

التوصيات الجديدة
االجتميياع السييادس  2014/6تحليييييييييل  -3يتعييييييين علييييييى الةيئييييييات هـ ت
التشيييييريعية أن تطليييييب مييييين
والعشيييرون للجنييية وظيفة التقييم
الراساء التنفييذيين لمنظميات
مراجعة الحسابات
منظومة األمم المتحدة وضي
AC-26
أطر شاملة للميزانية وخطيط
لتخطييييط الميييوارد لوظيييائف
التقيييييم الخاصييية بكيييل منةيييا،
باالعتماد عليى تكلفية الحفياظ
علييييى وظيفيييية تقييييييم فعاليييية
ومسييتدامة تضيييف قيميية إلييى
المنظميييييية .وينبغييييييي تقييييييديم
الخطييييييييط إلييييييييى الةيئييييييييات
التشريعية للنظير فيةيا ضيمن
آليييييات وعمليييييات الميزانييييية
القائمة وإعداد التقارير

مدير/مكتب الرقابية الداخليية  -لم ُتقبل
مكتب التخطيط االستراتيجي

االجتميياع السييادس  2014/6تحليييييييييل  -4ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
توجييييي الراسيييياء التنفيييييذيين
والعشيييرون للجنييية وظيفة التقييم
لمنظميييييات منظومييييية األميييييم
مراجعة الحسابات
المتحيييدة للقييييام ،حيثميييا يليييزم
AC-26
ذليييي  ،باسييييتعرا وتنقيييييم
السياسيييات القائمييية الخاصييية

مدير/مكتب الرقابية الداخليية  -قُبلت
مكتب التخطيط االستراتيجي

حسييب اللييوائم المالييية ،يواف ي الميياتمر علييى الحييد األقصييى
اإلجمالي للنفقات لفترة أرب سنوات .وتعيد أنشيطة مين جميي
اإلدارات باالعتمييياد عليييى الحيييد األعليييى اليييذي وافييي عليييي
الماتمر فيي الخطية التشيغيلية .يوافي المجليس التنفييذي عليى
مخصصيييات لفتيييرة سييينتين تعتميييد عليييى النتيييائج التيييي يتعيييين
تحقيقةا في فترة مالية من خلل تنفيذ األولوييات التيي قررهيا
المييياتمر .وتقيييرر إدارة شييياون إدارة الميييوارد /REMاألميييين
العييام  SGكييل عييام المخصصييات الخاصيية بححيياد الوحييدات
التنظيمييية ،علييى أسيياس سيينوي .وتكييون عمليييات الميزنيية قيييد
االسيييتعرا لتحدييييد هيكيييل البيييرامج الجدييييدة حسيييبما طليييب
الماتمر الساب عشر  .Cg-17وتعتبر الترتيبات الحالية ملئمة
للمنظمة  .WMOولذا فإن التوصية الخاصة بتقديم خطط تقيييم
فردية ،غير ذات جدوم .فالتوصية لم ُتقبل.

ُنفذت

المسييياولية الخاصييية بيييالتقييم فيييي المنظمييية  WMOمسييياولية
مشييتركة يشييار فيةييا مكتييب الرقابيية الداخلييية  ،IOOومكتييب
المشياري الخاصيية  SPOواإلدارة .وهييذا الوضي كييائن بوجي
عام في منظميات األميم المتحيدة األصيغر عنيدما يكيون إنشياء
مكتب تقييم مخصص غير فعال بالنسبة إلى تكلفت  .وبالتيالي،
ونظييراً ألن ي ال يوجييد فييي الترتيييب الحييالي وظيفيية مخصصيية
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أول تقديم

تقرير

التوصية
بتعيين راساء مكاتيب التقيييم
بغييييييية تعزيييييييز االسييييييتقللية
والنزاهيييييييييييية ،والمبيييييييييييياد
األخلقيييييييية ،والمصيييييييداقية،
واإلدميا مي إييلء االعتبييار
الواجب للمعايير التالية:
• ينبغييييي أن ُتحيييييدد فتيييييرات
رئاسييية الراسييياء التنفيييييذيين
بفترة رئاسة واحدة غير قابلة
للتجديد تتراوع مدتةا ما بيين
خمس سنوات وسيب سينوات
مييييي عيييييدم إمكيييييان دخيييييول
صييياحب المنصيييب المنظمييية
من جديد؛
• ينبغييييييي أن تتييييييوافر فييييييي
الرئيس المساول عين التقيييم
الميييييييييياهلت والخبييييييييييرات
األساسييييية اللزميييية للتقييييييم،
وأن تسييييتكملةا الخبييييرة فييييي
الميادين ذات الصلة المتعلقية
بيييييييالتخطيط االسيييييييتراتيجي،
وبيييييييييييالبحو األساسييييييييييييية
والتشغيلية وإدارة المعيارف،
وينبغي أن تتوافر في سيمات
اإلدارة والقيادة الممتازة.

م/هـ ت

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO

التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق
لرئيس التقييم في المنظمة  WMOفإن ذل الجزء من التوصية
غيير ذي صييلة بالمنظمية  .WMOوباإلضييافة إليى ذلي  ،تعتقييد
المنظمة  WMOأن مدد فترات الرئاسة في سييا منظمية فنيية
متخصصة يمكن أن يادي إلى فقدان المعارف الفنية المكتسبة
عن المنظمة من الخبرة .كما يُحبط مقدمي الطلبات ممين أدوا
حييياتةم المةنييية كمييوظفي أمييم المتحييدة .و ُتعطييى االعتبييارات
الواجبة في عملية التوظيف لضمان أن يكيون ليدم الميوظفين
في مكتب الرقابية الداخليية  IOOأو مكتيب المشياري الخاصية
 SPOالييذين يضييطلعون بمسيياوليات عيين التقييييم ،الميياهلت
والخبرة الملئمة .وقد ُنفّذ ذل الجزء.
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التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق

أول تقديم

تقرير

 -2ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
الرئاسييية لمنظمييات منظوميية
األمييييم المتحييييدة أن تمييييارس
بصيييييفة منتظمييييية وظائفةييييييا
الرقابييييييية علييييييى اسييييييتخدام
عيياملين ميين غييير المييوظفين
مييين خيييلل إجيييراء عملييييات
اسيييييييييييييتعرا منتظمييييييييييييية
للمعلومات/البيانييات المتعلقييية
بةاالء العاملين التي يوفرهيا
الراسييييييياء التنفييييييييذيون ذوو
الصلة.

مييييييييدير/إدارة شيييييييياون إدارة قُبلت
الموارد

ُنفذت

يزوّ د المجلس التنفيذي بصيورة منتظمية بالمعلوميات المتعلقية
بالخبراء االستشياريين اليذين تسيتخدمةم المنظمية  .WMOكميا
تخض لموافقة المجلس التنفيذي جمي حاالت التمديد بخلف
العاملين باليومية بنظام المحاسبة رجل  -يوم.

االجتميياع السييادس  2014/9التنظييييييم  -1ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
والعشيييرون للجنييية اإلداري للعقيييود ،لمنظميييييات منظومييييية األميييييم
المتحيييدة أن تو ّجييي الراسييياء
مراجعة الحسابات وإدارتةا
التنفيييييييذيين فييييييي منظماتةييييييا
AC-26
لتحييييدي  ،وإذا لييييزم األميييير،
تطييوير سياسييات وإجييراءات
وإرشيييييادات محيييييددة ونظيييييم
متابعيية لكفاليية اإلدارة الفعاليية
والناجعة ألنشطة ما بعد منم
الوظيفة.

رئييييييييس/إدارة شييييييياون إدارة قُبلت
الموارد

ما زال مستمراً يحدد الفرع  SIالمستحد ماخراً بشنن المشتريات في الفقيرة
 8.7.11بوضيييييوع األدوار والمسييييياوليات الرياديييييية لجميييييي
األطيييراف المعنيييية ،مثيييل اإلدارة الطالبييية ،وشيييعبة خيييدمات
المشتريات والسفر  ،PTSفي أنشطة ما بعد مينم العقيود .كميا
ينص هذا الفرع عليى أني  ،بالنسيبة للعقيود التيي تقيدر قيمتةيا،
خلل مدة العقود بـ  400 000فرني سويسيري وأكثير ،تصيدر
اإلدارة الطالبة تقريراً ألداء المورّد .وتعتزم المنظمة )(WMO
أن تض أيضا ً مباد توجيةية إلرشاد ميديري شياون العقيود
في اإلدارات أثناء تنفيذ العقود .ويتوق أن يُستكمل هذا الجةيد
في نةاية  ،2016رهنيا ً بتيوافر الميوارد .وباإلضيافة إليى ذلي ،
تعتيزم المنظمية  WMOأن تطيوّ ر فيي  Q2 2016قيدرة لمراقبية
العقيييود فيييي برمجيييية أوراكيييل  .Oracleوسييييتم تنييياول هيييذه
التوصية في هذا السيا .

االجتميياع السييادس  2014/8اسيييتخدام
والعشيييرون للجنييية عاملين مين غيير
مراجعة الحسابات المييييييييييييييييوظفين،
والطرائييييييييييييييييي
AC-26
التعاقدية المتعلقة
بةم

التوصية

م/هـ ت
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تقرير

التوصية

م/هـ ت

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO

التنفيذ

االجتميياع السييادس  2014/9التنظييييييم  -3ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
والعشيييرون للجنييية اإلداري للعقيييود ،فييي منظمييات منظوميية األمييم
المتحيييدة أن تو ّجييي الراسييياء
مراجعة الحسابات واإلدارة
التنفيييييييذيين فييييييي منظماتةييييييا
AC-26
لوضيييي نظييييام يُخطيييير فييييي
األشييييخاص المعينييييين إلدارة
العقود بعد منحةا ،كتابيا ً عما
يتحملونييييييي مييييييين مسييييييياءلة
ومساوليات عنيد إدارة عقيد،
وأن يحيييييييوزوا المييييييياهلت
اللزمة إلدارة العقد.

مييييييييدير/إدارة شيييييييياون إدارة قُبلت
الموارد

ما زال مستمراً يُحييدد الفييرع  SIالموضييوع حييديثا ً بشيينن المشييتريات فييي الفقييرة
 ،8.7.11على نحو واضم ،األدوار والمساوليات القيادية لجمي
األطراف المعنية ،من مثل اإلدارة الطالبة  ،PSTفي أنشيطة ميا
بعد منم العقود .كما تينص هيذه التعليمية مسيبقا ً عليى أن تصيدر
اإلدارة الطالبة تقريراً عن أداء المورّد بالنسبة للعقود التيي يبلي
تقدير قيمتةا خيلل ميدم عمير العقيد  200 000فرني سويسيري
وأكثر .وتعتزم المنظمة  WMOأن تضي أيضيا ً مبياد توجيةيية
لتوجي ميديري شياون العقيود فيي اإلدارات أثنياء تنفييذ العقيود.
ويتوق ي أن يُسييتكمل هييذا الجةييد فييي نةاييية  2016رهن يا ً بتييوافر
الموارد .وباإلضافة إلى ذلي  ،تعتيزم المنظمية  WMOأن تنشي
في  Q2 2016قدرة لمراقبة العقود في برمجيية أوراكيل .Oracle
وسيتم تناول هذه التوصية في هذا السيا .

االجتميياع السييادس  2015/4سياسييات  -1ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
والعشيييرون للجنييية وممارسييييييييييييييات الرئاسيييية لمنظمييية منظومييية
مراجعة الحسابات اإلعيييييلم العييييييام األمييم المتحييدة أن تطلييب إلييى
الراسييييياء التنفييييييذيين تبنيييييي
واالتصاالت
AC-26
المعايير التسعة المقترحة في
هيييذا التقريييير ،بغيييية تعزييييز
الييدور االسييتراتيجي لوظيفيية
اإلعيييلم العيييام واالتصييياالت
فييييي المسيييياهمة فييييي إنجيييياز
األهييييييييييداف واألولويييييييييييات
التنظيميييية ،ومييين ثييي ّم تعزييييز
الدعم الشامل لمنظماتةا.

مييييدير/مكتييييب األمييييين العييييام قُبلت
والعلقات الخارجية CER

توافييي المنظمييية  WMOموافقييية كاملييية عليييى هيييذه التوصيييية.
وسيييتبرز تقيييارير األمانييية المقدمييية إليييى اليييدورة  68للمجليييس
التنفيذي ،تقرير وحدة التفتيش المشتركة.

ما زال مستمراً

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق
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تقرير

االجتميياع السييادس  2015/5األنشييطة
والعشيييرون للجنييية والميييييييييييييييييييوارد
مراجعة الحسابات المخصصيييييييييييييية
لمعالجييييية تغيييييير
AC-26
المناخ

االجتميييياع الثييييامن  2010/3المبيييياد
عشييييييييير للجنييييييييية األخلقية
مراجعة الحسابات
AC-18

التوصية

م/هـ ت

 -2ينبغيييي للةيئيييات الرئاسيييية هـ ت
لمنظميييييات منظومييييية األميييييم
المتحيييدة أن تيييدعّم وأن تاييييد
مشيياركة المنظمييات الخاصيية
بةا ،المنخرطة في المجاالت
المتعلقييييييية بتغيييييييير المنييييييياخ
والشيياملة للقطاعييات ،بصييفة
مباشرة أو غير مباشيرة ،فيي
اسييييييتراتيجية علييييييى نطييييييا
منظوميييييية األمييييييم المتحييييييدة
لمكافحة تغير المناخ بطريقية
متسييييقة ميييي نتيجيييية الييييدورة
الحاديييية والعشيييرين لمييياتمر
األطييراف فييي اتفاقييية األمييم
المتحدة اإلطارية بشنن تغيير
المناخ ).(COP 21

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO
مساعد األمين العام

قُبلت

التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق

ُنفذت

االستراتيجية تتماشى م اتفا باريس وجيدول أعميال .2010
وتميينم المنظميية  WMOتغييير المنيياخ مكانيية عالييية فييي جييدول
أعمالةا.

تحدي التوصيات التي بحثةا المجلس التنفيذي  -الماتمر في دورات سابقة
مساعد األمين العام
 -1ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
ُنفذت
قُبلت
للمنظمات األصغر أن تو ّجي
الراسييييياء التنفييييييذيين ليييييديةا
لتقيييييديم مقترحيييييات لتيييييوفير
وظيفة المباد األخلقية مين
خيييلل إميييا مكتيييب مشيييتر
للمبييييياد األخلقيييييية تنشيييييئ

أبرمت المنظمة  WMOاتفاقيا ً مي االتحياد اليدولي للتصياالت
 ITUلتوفير موظف معني بالمباد األخلقية من خلل مكتب
مشتر أثناء شغور الوظيفة بسبب التقاعد ،وضعت المنظمية
 WMOترتيبيات ماقتيية ويسيتخدم حالييا ً موظيف مةنييي متقاعييد
ذو خبرة من منظومية األميم المتحيدة كخبيير استشياري لتقيديم
الخدمات الخاصة بالمباد األخلقية.
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تقرير

التوصية

م/هـ ت

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO

التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق

مجموعييييية منظميييييات عليييييى
أسيييياس تقاسييييم التكيييياليف أو
االضييييطلع بةييييذه الوظيفيييية
داخلييييا ً فيييي مكتيييب للمبييياد
األخلقييييية خيييياص بمنظميييية
أخيييرم عليييى أسييياس تقاسيييم
التكاليف/استرداد التكاليف.
االجتميييياع الثييييامن  2010/3المبيييياد
عشييييييييير للجنييييييييية األخلقية
مراجعة الحسابات

 -6ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
أن تو ّجيي الراسيياء التنفيييذيين
لكييل منةييا نحييو وض ي حييدود
لفتييييرة تييييولي الوظيفيييية لييييدم
تعييييين رئيييييس مكتيييب معنيييييا ً
بالمبيييياد األخلقييييية والييييذي
ينبغييي أن يكييون تعيينيي غييير
قابل للتجديد لمدة سب سنوات
أو ال يزيد عليى فترتيي تعييين
متعيياقبتين كييل منةييا ميين أرب ي
أو خميييس سييينوات مييي عيييدم
إمكيييان إعيييادة اسيييتخدام مييين
جانب المنظمة ذاتةا.

االجتميييياع الثييييامن  2010/3المبيييياد
عشييييييييير للجنييييييييية األخلقية
مراجعة الحسابات

 -8ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
توجييييي الراسيييياء التنفيييييذيين
لدم كل منةا لكفالة أن يكون
لييييييرئيس المكتييييييب المعنييييييي
بالمبيييياد األخلقييييية إمكييييان

AC-18

AC-18

مساعد األمين العام

مساعد األمين العام

دخلييت المنظميية  WMOفييي ترتيييب تقاسييم م ي منظميية أخييرم
تابعيية لألمييم المتحييدة؛ ولييذل فييإن التوصييية غييير ذات صييلة
بالمنظمة .WMO

غير ذات
صلة

قُبلت

ُنفذت

سيقدّم مكتب المباد األخلقية تقريراً إلى الدورة  68للمجلس
التنفيذي في  2016حسب جدول األعمال ،للموافقة علي .
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تقرير

التوصية

م/هـ ت

الوصييول غييير الرسييمي إلييى
الةيئات التشيريعية وهيو أمير
مس ّجل كتابياً.
االجتميييييييييييييييييييييياع  2011/4تعددييييييية  -12ينبغي للةيئات التشريعية هـ ت
لمنظميييييية منظوميييييية األمييييييم
العشييييرون للجنيييية اللغات
المتحدة أن تو ّجي وأن توافي
مراجعة الحسابات
على تقيديم اليدعم اليلزم إليى
AC-20
الراسيياء التنفيييذيين ميين أجييل
إقاميية مواقيي شييبكية متعييددة
اللغات بجمي لغاتةا الرسمية
أو لغيييات عملةيييا مييي إييييلء
االهتميييييييام الواجيييييييب إليييييييى
الخصوصييييات اللغويييية فيييي
مقرات العمل المعنية.
 -1ينبغييي للةيئييات التشييريعية هـ ت
االجتميييياع الثيييياني 2012/9
والعشيييرون للجنييية مدفوعات المبال لمنظميييييات منظومييييية األميييييم
مراجعة الحسابات إجماليييية عوضيييا ً المتحيييييييدة أن تطليييييييب مييييييين
عن االستحقاقات الراسيياء التنفيييذيين لييدم كييل
AC-22
منةيييييا إعيييييداد تقريييييير عييييين
اسيييييييتخدام خييييييييار المبلييييييي
اإلجميييييالي إلجيييييازة زييييييارة
اليييوطن يتضيييمن ،فيييي جملييية
أميييور ،مقارنييية عليييى ميييدم
فتييرة سيينتين ،لتكيياليف إتاحيية
خيييار دفييي المبلييي اإلجميييالي

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO

مييييييدير/مكتب األمييييييين العييييييام قُبلت
والعلقات الخارجية

مييييييييدير/إدارة شيييييييياون إدارة قُبلت
الموارد

التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق

ما زال مستمراً يتوق أن تنفّذ التوصية جنبا ً إلى جنب م تنفيذ النظام الشيبكي
إلدارة المحتوم.

ما زال مستمراً

سيُقدم التقرير إلى الدورة  68للمجلس التنفيذي في .2016
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تقرير

التوصية

م/هـ ت

الموظفففففففف المسففففففف ول ففففففففي القبول
المنظمة WMO

ميي تكيياليف تنظيييم ترتيبييات
السييييييفر لمييييييوظفي المقييييييار
المسييتحقين .وتقييرر الةيئييات
التشريعية /الرئاسية فيي عيام
2015ن بعييييييد النظيييييير فييييييي
التقريييييير ،إن كانيييييت هنيييييا
حاجة التخاذ أي إجراءات قد
ترم لةا ضرورة.
__________

التنفيذ

تعليقات اإلدارة/تقييم جهة التنسيق
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معلومات أساسية داعمة للقرار
ال ُتدرج في تقرير الدورة
-1

معلومات أساسية

لدى الموافقة علق ميزانية المنظمة  WMOللرترة الماليية السيابعة عشيرة ،في ن الميتتمر السيابع عشير  ،Cg-17عليق ضيو
الحاجة إلق بحث إعادة تحديد نطائات األنشطة والبرام لضمان أن تكون موارد المنظمية  WMOمتوافقية ميع األولوييات
المحييددة ف ي الخطيية االسييتراتيجية  ،2019-2016طل ي ميين المجلييس التنريييذي واألمانيية علييق التعائ ي اتخيياذ اإلجييرا ين
التاليين:
(أ)

طلي إلييق المجلييس التنريييذي القيييام ،بالتعيياون الوثييية مييع األمانيية ،ب نشييا ا ليييات الالزميية بغييية اسييتعراض
أنشييطة وبييرام المنظميية  WMOوالنظيير في تحقييية أوجييه كرييا ة ووفييورات إضييافية ،وإعييادة تحديييد نطيياة
األنشييطة واسييتخدام تكيياليف دعييم البييرام المرتبطيية بالمسيياهمات الطوعييية ،ومييا يييرتبط بييذلك ميين مخيياطر
وفرص؛

( )

طليي إلييق األمييين العييام إدراع المعلومييات الخاصيية بتكيياليف أنشييطة وبييرام المنظميية  WMOوتراصيييل
التكاليف حس وجه اإلنراة ف مقترحات الميزانيية لرتيرة السينتين الثانيية ( )2019-2018مين الرتيرة الماليية
السابعة عشرة والرترة المالية الثامنة عشرة (.)2023-2020

وتتناول هذه الوثيقة الثان من اإلجرا ات المذكورة آنراً ،وتقترح استكمال المعلوميات المقدمية مين خيالل هيكيل الميزانيية
التقليدي باالعتماد علق الثمان النتاة المتوئعة الت ستظل ه األسياس لموافقية الميتتمر عليق ميزانيية المنظمية ،WMO
مييع المعلومييات المسييتندة إلييق البييرام  .و لتقي ّدم المعلومييات بشي ن التقييدم المحييرز بالنسييبة لوجييرا األول كجييز ميين وثيقيية
مستقلة.
وكان الررية العامل التابع للمجلس التنريذي والمعن بالتخطيط االستراتيج والتشغيل للمنظمة  WMOئد استعراض في
اجتماعه المعقود ف الرتيرة مين  16إليق  19شيباط /فبرايير  2016هيكيل الميزانيية القياةم عليق البيرام المقتيرح اليذي ييرد
وصره ف هذه الوثيقة.
ويرجق من المجلس التنريذي التكرم بالموافقة علق المقترح المتضمّن ف هذه الوثيقة ،علق أساس تنريذه التيام بحليول بيد
فترة السنتين الثانية من الرترة المالية السابعة عشرة.
-2

محسن للميزانية يقدم معلوماات بشاأن تكاالين أنشاطة وبارامن المنظماة  WMOوتفاصايل التكاالين
هيكل
ّ
حسب وجه اإلنفاق

منذ بداية الرترة المالية  ،2011-2008أنشةت ميزانيات المنظمة  WMOو لئدمت إلق األعضا  ،وبوجه خياص إليق الميتتمر
العالم لألرصاد الجويية باسيتخدام نهي الميزانيية القاةمية عليق النتياة  .وبصيرة أساسيية ،كيان الهيكيل المسيتخدفم للموافقية
علق الميزانية يعتمد علق ئاةمة من النتاة المتوئعة الت وافة عليها المتتمر.
وأدى هذا الهيكل إلق ممارسة كانت الموارد المالية والبشرية للمنظمة  WMOييتم ميزنتهيا في عناصير صيغيرة جيداً (أي
ف فرادى بنود األنشطة ووظاةف الموظرين) الت كانت لتجمّع بعد ذلك علق مستوى النتاة المتوئعة.
ولةن كانت هذه الممارسة تلب شيرط تقيديم ميزانيية تعتميد عليق النتياة المتوئعية ف نهيا جعليت تحلييل مقترحيات الميزانيية
صعبا ً تماماً ،ألن المعلومات يمكن أن لتقدم إما ف شكل مجمّع للغاية (الـ  8النتاة المتوئعة) أو مين خيالل ئاةمية ترصييلية
جداً باألنشطة والوظاةف .وباإلضافة إلق ذلك ،في ن هيكيل الميزانيية الميد ّئة للغايية أدنياه ،ومسيتوى النتياة المتوئعية التي
كانت غالبا ً علرضة لتغيرات عديدة من سنة إلق أخرى جعال المقارنات بين مختلف سنوات الميزانية صعبا ً تماماً.
ولمعالجة هذا الوضع ولتلبية المتطل

الذي حدده المتتمر ،لزم تصميم هيكل ميزانية محسّن وأكثر فعالية.
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1

وسرعان ميا أصيبو واضيحا ً للغايية أن حيل المشيكلة يمكين العثيور علييه في إدخيال هيكيل وسييط ،وتنظييم آحياد األنشيطة
ووظياةف المييوظرين في مجموعييات ثابتية أئييل ترصييالً وأكثير فاةييدة .ويمكين عندةييذ اسيتخدام هييذه التجميعيات في تخطيييط
الميزانية ،وف أغراض المرائبة واألغراض التحليليية ويمكين بسيهولة ربطهيا باألهيداف االسيتراتيجية للمنظمية ونتاةجهيا
المتوئعة.
وعالوة علق ذلك ،ا لتخذ استعراض هيكل الميزانية كررصية لبنيا ميزانيية أئيل ترصييلية ميع اإلبقيا في الوئيت ذاتيه عليق
الشرافية الضرورية واالمتثال للممارسات الجيدة لودارة المالية.
وينبغي اإلشييارة إلييق أن هييدف هييذه العملييية هييو إدخييال هيكييل وسيييط تحييت مسييتوى النتيياة المتوئعيية ممييا سيييجعل شييرح
متطلبييات الميزانييية أوضييو لصييانع القييرار .والغييرض ميين هييذه العملييية ليييس االستعاضيية عيين هيكييل الميزانييية بالنتيياة
المتوئعة الت ستظل األساس القانون للموافقة علق الميزانية.
ويتمثل مرشو واضو لهذا الهيكل الوسيط ف الهيكيل اليذي شي ّكلته بيرام المنظمية  WMOألن هيذه البيرام تشيكل جيز اً
أساسيا ً من الطريقة الت تدير بها المنظمة أعمالها ،كما أنه مرهيوم جييداً مين اليدول األعضيا  ،كيذلك يحصيل كيل برنيام
علق الموافقة الرسمية للمتتمر .وباإلضافة إلق ذلك ،تحدد البرام علق النحو الطبيع من خالل صرات ممييزة مين مثيل
األهداف ،والنتاة المتوخاة ،والتوئيت الزمن  ،إلخ .مما يسهل تخطيطها ومرائبة تقدمها ،علق حد سوا .
إال أنه ئبل إمكان استخدام برام المنظمة  WMOألغراض التخطيط والميزنة ،يلزم إجرا بعض العمل اإلضاف .
فالنشاط العلم والرن للمنظمة  WMOينظم كسلسلة "برام " ،لكل منها نطاة يقتصر علق ميدان اهتميام معييّن وجميعهيا
تناس التعريف العام لـ "البرام " كـ "مجموعية مين التيدابير أو األنشيطة المرتبطية التي ترمي إليق غايية خاصية طويلية
األمد".
وترد ئاةمة ببرام المنظمة  WMOف المرفة الثان للتقريير النهياة الميوجز للميتتمر العيالم السيادس عشير لألرصياد
الجوية كما أنها متضيمننة في ئسيم "البيرام " في الموئيع الشيبك للمنظمية  WMOتحيت عنيوان "البيرام العلميية والرنيية
للمنظمة  ."WMOوإليق هيذه القاةمية يمكين إضيافة برنيام جدييد يوافية علييه الميتتمر السيابع عشير  ،Cg-17أي :برنيام
المنظميية  WMOللييدول النامييية الجزرييية الصييغيرة واألئيياليم الجزرييية األعضييا  .ويتضييمن الموئييع الشييبك أيض يا ً ئاةميية
ئصيرة بالبرام الت تحظق برعاية مشتركة (الت تكون المنظمة  ،WMOف شراكة فيها مع وكاالت أخرى).
وهناك بعض التعقيدات المرتبطية باسيتخدام لرظية "برنيام " .فضيمن البيرام األكبير مين مثيل المرائبية العالميية للطقيس،
علق سبيل المثال ،هناك عناصر تسيمق هي ذاتهيا أحيانياً ،بيرام  .عليق سيبيل المثيال في ن إدارة بيانيات المرائبية العالميية
للطقس " WWWDMهي برنيام دعيم" ضيمن المرائبية العالميية للطقيس ،في حيين أن المرائبية العالميية للطقيس WWW
"تشمل" برنام أدوات وطرة الرصد  IMOPوبعض البرام األخرى .و لتستخدم أيضا ً لرظيات أخيرى مين مثيل :البيرام

الرةيسييية ،والبييرام (ذات وضييع أئييل " ،)"Pوبييرام الييدعم ،والبييرام الررعييية ،والمشيياريع ،واألنشييطة ،والخييدمات،
واألطر.
ويبيّن الموئع الشبك للمنظمية  WMOأيضيا ً ئاةمية بيـ "مشياريع وأنشيطة" لهيا أيضيا ً وضيع رسيم وافية عليهيا الميتتمر،
والذي يهم بوجه عام األنشطة ضةيلة التركيز .والميدخالت إليق هيذه القاةمية مماثلية أيضيا ً للبيرام (وبعضيها يسيمق فعلييا ً
"برام ") كما لتربط علق نحو وثية بالبرام الواردة ف القاةمة الرةيسية.
وتب ييّن ف ي الجييدول األول القاةميية الكامليية لبييرام المنظميية  ،WMOوالبييرام الت ي تحظييق برعاييية مشييتركة والمشيياريع
واألنشطة الخاصة بالمنظمة .WMO
وتوخيا ً لهيكل مالةم لغرضنا ،ئد يكون خيار واضو هو بحث ما إذا كانيت ئاةمية بسييطة تشيمل جمييع البيرام  ،والبيرام
الت تحظق برعاية مشتركة والمشاريع واألنشطة يمكن أن تناس الغرض المنشود .إال أنه نظراً إلق أن ذليك ييتدي إليق
ئاةمة ذات  38بنداً ،من الواضو أنها ستكون كبيرة للغاية .ويتمثل عاةة آخر لهذا النه ف أنه ال يحيل الصيعوبة المتمثلية
ف وجود ئدر من التداخل بين البنود ف هذه القاةمة المر ّكبة.
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وأول خطوة مريدة لتتخذ ه فحص ئاةمة البرام الت تحظق برعاية مشتركة والمشاريع واألنشطة لتحدييد اليروابط التي
تجمعها مع برام أخرى ،وربط كل منها ببرنام "مضيف" مالةم.
واختي ي ار البييرام "المضيييرة" هييو ،بييالطبع ،مس ي لة موضييع جييدل .فييبعض االرتباطييات تكييون واضييحة المعييالم بينمييا تتيييو
ارتباطات أخرى عدة اختيارات.
وئاةمة البرام الجديدة الناتجة عن ذلك هذه الت تضم "المشاريع واألنشيطة" والبيرام التي تحظيق برعايية مشيتركة ،ال
تزال كبيرة للغاية للغرض الحال ولذلك ف ن تجميعا ً إضافيا ً للقاةمة ،أمر ضروري.
ومن ثم ،ف ن النه المقترح هو "تجميع" البرام ذات االرتباط المنطق .
وينبغ ي التشييديد علييق أنييه ليييس ميين غييرض هييذه العملييية هييو تغيييير محتييوى البييرام ب ي ي حييال ميين األحييوال ،أو تغيييير
ّ
التدخل فيها .وبالمثل ،ليس من المستهدف ائتراح أيية
أوضاعها .فهذه البرام واألنشطة ئد وافة عليها المتتمر وال يمكن
تغييرات ف الهيكل التنظيم للمنظمة .WMO
-3

المبادئ التوجيهية لتجميع البرامن

للمساعدة ف مهمة إيجاد تجميع مالةم للبرام  ،من المريد تحدييد بعيض المبياد التوجيهيية للعمليية تسياعد في ضيمان أال
تلب النتيجة المتطل الالزم فقط وإنما تكون مناسبة جيداً لألهداف والترتيبات الداخلية األخرى للمنظمة :WMO
()1

القاةمة المجمّعة ينبغ أن تش ّكل تجميعا ً منطقيا ً ألنشطة المنظمة WMO؛

()2

االرتباطات بين الملدخالت الواردة ف القاةمية والنتياة المتوئعية ينبغي أن تكيون واضيحة وأال تكيون بالغية
التعقيد؛

()3

المجيياالت الوظيرييية الرةيسييية لمسييتولية المنظميية العالمييية لألرصيياد الجوييية  -الطقييس ،والمنيياا ،والمييا
(باعتبارها شعار المنظمة) ينبغ أن تكون محددة تحديداً واضحاً؛

()4

ينبغ للبنود الواردة ف القاةمة أن تكون ئابلة للمقارنة من حيث حجيم التكياليف وعليق األئيل ليسيت مختلرية
اختالفا ً كبيراً؛

()5

ينبغ أن تكون القاةمة متسقة مع أولويات المنظمة  WMOللرترة  2019-2015الت وافة عليها المتتمر؛

()6

ينبغ للقاةمة ،بقدر اإلمكان ،أن تيسّر عمل إدارات المنظمة ( WMOوموظريها) ف تحديد مساهماتهم عليق
نحو واضو.

واالمتثال الكامل لهذه المباد سيكون مستحيل عمليا ً لكن درجة معقولة من االمتثال ينبغ التماسها.
-4

التجميع يستند إلى فئات النشاط الرئيسية

النه الذي بلحث هو نه انتقا مجاالت النشاط الرةيسية  MAAالتي تتنياول جيوهر دور المنظمية  WMOبطريقية مختلرية
ويمكنه أن يشمل (نظريا ً علق األئل) عناصر موزعة عبر عدة برام .
وأحد مبررات هذه الركرة هو تحديد تلك األنشطة الت تكون أنشطة "أساسية" للمنظمة  WMOلها ئيمة لجمييع البيرام أو
لمعظمها .وعلق هذا الضو يمكن النظر إلق أنشطة الرصدات ونظم المعلومات ،والنشاط الخاص بالبحوث.
وبالتال يلقترح نشاطان أساسيان من مجاالت النشاط الرةيسية  ،MAAيت لران من هذين العنصرين.
وباإلضييافة إلييق ذلييك ،يلقتييرح مجييال نشيياط رةيسي بالنسييبة لتنميااة القاادرات والشااراكات كعنصيير تمكييين ميين أجييل تحقييية
األهداف اإلجمالية للمنظمة .WMO
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وباالعتمياد علييق األ نشييطة األساسيية والمعييارف والمهييارات والتقنيييات المطبّقية علييق مجيياالت علميية وفنييية معينيية ،هنيياك
مجاالت محددة كثيرة للطقس والمناا والهيدرولوجيا تشكل جز اً من مجموعة برام المنظمة .WMO
وتشيييكل هيييذه المواضييييع إذا ا لتخيييذت معيييا ً مجيييال النشييياط الرةيسييي للتطبيقاااات فاااي مجااااالت محاااددة للطقاااس والمناااا
والهياادرولوجيا الت ي تجي ّ
يزاً بعييد ذلييك إلييق التنبييت بييالطقس ،وتطبيقييات األرصيياد الجوييية ،وتطبيقييات المنيياا ،والتطبيقييات
الهيدرولوجية.
وأخيراً ،يلضاف إلق هذه المجاالت مجال النشاط الرةيس الخاص بالحوكمة واإلدارة ذات الوظيرة الداعمة والتمكينية.
وبالتال  ،وعلق وجه اإلجمال ،يلقترح ما مجموعه خمسة مجاالت نشاط رةيسية ،علق النحو المبيّن ف الجدول الثان .
-5

تقييم الهيكل المقترح على ضوء المبادئ التوجيهية

لقياس فاةدة الهيكل المقترح ،لن ّرذ تقييم (أو تحليل للحساسية) للكيرية الت يتوافة فيها مع المباد التوجيهية الواردة أعاله.

المبدأ التوجيه  :1التجميع المنطق ألنشطة المنظمة

WMO

لييدى تعريييف مجييال النشيياط الرةيس ي  ،MAAألجريييت اختيييارات علييق أسيياس تمييايز منطقي بييين أنشييطة المنظميية .WMO
فمجاالت النشاط الرةيسية لألنشطة األساسية تمثل بوضوح ترصيالً منطقيا ً للنشياط األساسي في مجيال األرصياد الجويية.
ويعتمد مجال النشاط الرةيس الخاص بتنمية القدرات والتطبيقات اعتمياداً كبييراً عليق الهيكيل البرنيامج للمنظمية WMO
ويمثل األساس المنطق لذلك الهيكل.

المبييدأ التييوجيه  :2االرتباطييات بييين المييدخالت علييق القاةميية والنتيياة المتوئعيية ينبغ ي أن تكييون واضييحة وليسييت بالغيية
التعقيد:
يبيّن الجدول الوارد أدناه مساهمات مجاالت النشياط الرةيسيية في تحقيية النتياة المتوئعية .والتقابيل بيين مجياالت النشياط
الرةيسية والنتاة المتوئعة يتعقد برعل المراهيم المختلرة ورا تشكيل كل منها ،لكين بوجيه عيام هنياك ارتبياط جييد بالنتياة
المتوئعة .وال يوجد ارتباط مباشير لمجيال النشياط الرةيسي ليودارة ميع النتيجية المتوئعية ،ألن األنشيطة ذات الصيلة يلعياد
توزيعها علق جميع األجزا المتبقية من الميزانية.
مساهمة مجاالت األنشطة الرئيسية في النتائن المتوقعة
مجال النشاط
الرئيسي

األنشطة األساسية

أساسية:

النتيجة المتوقعة

تنمية القدرات
والشراكات
أساسية:

تطبيقات في مجاالت
محددة للطقس والمنا
واألرصاد الجوية
أساسية:

الحوكمة

أساسية:

نوعية الخيدمات الملحسّينة الحوكمة الرعالة
سيييييينة تنمية القدرات )(6
رصييييييدات مح ّ
شيييييراكات وأنشيييييطة وتقديم الخدمات )(1
وتبادل بيانات )(4
النهييييوض بييييالبحوث تعاونيييييييييية جدييييييييييدة معالجييية بيانيييات ونمذجييية
وملع ّ
وتنبت ) (3ملحسّنة
ززة )(7
المستهدفة )(5
ثانوية:
الحييييييييد ميييييييين مخيييييييياطر
الكوارث )(2

اإلدارة

)(8

ال ينطبة
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المبدأ التوجيه  :3المجاالت الوظيرية الرةيسية لمستولية المنظمة العالمية لألرصاد الجويية  -الطقيس ،والمنياا والميا -
ينبغ أن لتحدد تحديد ًا واضح ًا:
ضمن مجال النشاط الرةيس  ،ف ن المجاالت المحددة للطقس والمناا والما المحددة تحديداً واضحاً.

المبدأ التوجيه  : 4ينبغ أن تكون البنود الواردة علق القاةمية ئابلية للمقارنية مين حييث حجيم التكياليف ،أو عليق األئيل ال
تكون متباينة تباين ًا كبير ًا:
مخصصات الميزانية لكل فةة ه مبالغ ضيخمة ال تختليف عليق نحيو غيير متناسي  .وضيمن مجيال نشياط رةيسي  ،يبييّن
التوزيع بوجه عام مبالغ متساوية نسبياً.

المبييدأ التييوجيه  :5القاةميية ينبغ ي أن تكييون متسييقة مييع أولويييات المنظميية  WMOللرتييرة  2019-2016الت ي وافيية عليهييا
المتتمر:
تتمثييل أولويييات المنظميية العالمييية لألرصيياد الجوييية للرتييرة  ،2019-2016حسييبما وردت ف ي الخطيية االسييتراتيجية لتلييك
الرترة ف :
-1

تحسييين دئيية وفعالييية التنبييتات القاةميية علييق الت ي ثيرات واإلنييذارات المبكييرة باألخطييار المتعييددة ذات الت ي ثير
الشديد علق األحوال الجوية والهيدرولوجية ،وما يتصيل بيذلك مين أخطيار بيةيية في المنياطة المداريية إليق
المناطة القطبية؛

-2

تنريذ خدمات مناخية ضمن اإلطار العالم للخدمات المناخية )(GFCS؛

-3

تعزيز نظم الرصيد العالميية مين خيالل تنرييذ النظيام العيالم المتكاميل الرصيد ) (WIGOSونظيام معلوميات
المنظمة (WIS) WMO؛

-4

تحسين ئدرة المرافة الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا  NMHSsعلق توفير خيدمات مسيتدامة عاليية
الجودة دعما ً للسالمة والكرا ة واالنتظام ف مجال إدارة الحركة الجوية علق النطاة العالم ؛

-5

تحسييين مرائبيية األرصيياد الجوييية والهيدرولوجييية التشييغيلية ،والتنبييت والخييدمات ف ي المنطقتييين القطبيتييين
ومناطة الجبال العالية؛

-6

تعزيز ئدرة المرافة  NMHSsعلق إنجاز مهمتها؛ و

-7

تحسييين كرييا ة وفعالييية المنظميية  WMOميين خييالل اعتميياد تييدابير تحسييين مسييتمرة وتوصيييات تسييتند إلييق
استعراض استراتيج لهياكل المنظمة  ،WMOوترتيبات التشغيل ،وممارسات الميزنة.

تميينو مجيياالت النشيياط الرةيسييية لألنشااطة األساسااية وتنميااة القاادرات والشااراكات األهمييية الواجبيية لألولوييية ( 3النظييام
العالم المتكامل الرصد  )WIGOSولألولوية ( 6تنمية القدرات) علق التيوال  .وييورد مجيال النشياط الرةيسي للمجااالت
المحااددة للطقااس والمنااا والهياادرولوجيا المواضيييع الت ي تم ّكيين األولوييية ( 1خييدمات الحييد ميين مخيياطر الكييوارث ذات
الت ي ثير الشييديد) ،واألولوييية ( 2اإلطييار العييالم للخييدمات المناخييية  ،)GFCSواألولوييية ( 5المنطقتييين القطبيتييين ومنيياطة
الجبال العالية) واألولوية ( 4خدمات األرصياد الجويية) مين أن تكيون موضيع تركييز اهتميام كبيير .وتم ّكين فةية الحوكماة
األولوية ( 7حوكمة  )WMOمن تيسير أداةها.

المبيدأ التيوجيه  :6ينبغي  ،بقيدر اإلمكييان ،أن تيسّير القاةميية جهيود إدارات المنظميية  WMOفي تحديييد مسياهماتها تحديييد ًا
واضح ًا:
بالنسبة لرةات النشاط الرةيس  ،يبيّن الجدول الثان اإلدارات المستولة عن العناصير اليواردة ضيمن الرةيات .وهنياك عليق
نحو واضو معامل ارتباط جيد بين عناصر الرةات واإلدارات.
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1

ويمكن علق وجه العموم اعتبيار أن المبياد التوجيهيية متبعية إليق حيد كبيير وأن الهيكيل المقتيرح يري عليق نحيو معقيول
بمقتضيات "تحليل الحساسية".
تطبيق الهيكل على عملية الميزانية

-6

ف إطار الترتي الجدييد ،سييتبع جميع معلوميات الميزانيية مين اإلدارات بوجيه عيام اإلجيرا المعتياد لكين سيتتم مال متيه
للتمكين من جمع المعلومات الت تخدم غرض تحديد تكاليف األنشطة وفقا ً لهيكل الميزانية الجديد.
وللوصييول إلييق مخصصييات الميزانييية لمجيياالت النشيياط الرةيسييية ،س ي لتبنق المعلومييات ذات الصييلة ميين خييالل عناصيير
المستوى األخرض .ومستوى التراصيل الت يمكن أن تصاح التوزييع النهياة  ،وفقيا ً للهيكيل المصيمّم ،ويقيدم إليق اليدول
األعضا  ،سيكون مس لة موضوع منائشة بين إدارة شتون إدارة الموارد واإلدارات األخرى.
وستعرض اإلدارات بالترصيل ضمن البرام  ،بوجه عام ،األنشطة ووظاةف الموظرين .وس لتربط البرام بيدورها بمجيال
النشاط الرةيس ذي الصلة وكذلك بالنتاة المتوئعة الت تقدم من أجلها أهم المساهمات.
ورة أن يكون مستوى التراصيل الالزمة ف العملية العامة أئل من ذي ئبل.
ومن الناحية العملية ،يتوخق استخدام هيكل برنام تسلسل من مستويات مختلرة ،بما ف ذلك (من القمة إلق القاع):


مجاالت النشاط الرةيسية؛



المواضيع؛



برام حاوية (حينما يكون ذلك مالةماً)؛



برام المستوى 1؛



برام المستوى 2؛



المشاريع واألنشطة ،تموّ ل إما من الميزانية العادية وإما من أموال من خارع الميزانية.

ويرد ف الجدول الثالث مثال للهيكل المقترح.
س لتحدد األنشطة و لتقدر التكياليف مين ئلبيل اإلدارات عليق أخريض مسيتوى معقيول في هيذا الهيكيل ثيم لتجمّيع ،وبيذلك تيو ّفر
إمكانية توحيد المعلومات علق مستوى مالةم من الترصيل.
من المتوخق تقديم معلومات إلق الهيةات الت سيسية  -علق أساس روتيني  -عليق مسيتوى تجمييع برنيام المسيتوى األول
علييق أن يكييون مرهوميا ً أنييه يمكيين تقييديم معلومييات أكثيير ترصيييلية نييزوالً إلييق مسييتوى آحيياد المشيياريع واألنشييطة ،لغييرض
إجرا تحليل محدد.
وسيو ّفر االرتباط الالزم بالنتاة المتوئعة للمنظمة  WMOمن خالل مخصص محدد بشكل رةيس لبيرام المسيتوى  1أو
المستوى  . 2وسيكون لهذا نسبة مةوية توزع المبالغ الت يتم ميزنتها ف إطار كل برنيام فيميا بيين حيد أئصيق النتيجتيين
متوئعتين .وس لتحدد النسبة المةوية مرة واحدة و(بالنسبة للبيرام الجدييدة ،وئيت الموافقية عليهيا) ،بغيية تريادي أوجيه تبياين
ف الميزانية ترتبط بالتغيرات ف النس المةوية.
وباإلضافة إلق ذلك ف ن كل برام المسيتوى األول والمسيتوى الثيان سي لتربط باللجنية الرنيية المسيتولة عين دعيم األنشيطة
المتعلقة بها.
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وأخيراً ،بالنسبة لكل برنام ف المستوى األول وف المستوى الثيان سي لتحدد إدارة رةيسيية مين المنظمية  WMOمسيتولة
كمدير للبرنام باعتبارها صاحبة المستولية الرةيسية عين التنسيية اإلجميال للبرنيام  ،والتحقية مين ميدخالت الميزانيية
وتوفير المبررات المتعلقة بكل منها.
-7

ُبعد إضافي :وجوه اإلنفاق

سيلستخدم بلعد البرنام الذي ول صف حتق ا ن لتوفير معلومات عن الغرض اليذي يلخصيص ليه اإلنرياة .وبعبيارة أخيرى،
ينبغ أن يساعد ف الرد علق ستال لماذا تلزم الموارد.
وباإلضافة إلق البلعد ،طل المتتمر أيضا ً معلومات إضيافية عين "وجيوه اإلنرياة" .وبيالتعبيرات المحاسيبية ليودارة ،لترهيم
تلك علق أنها معلومات عامة عن طبيعة اإلنراة ،بغية الرد علق ستال ماذا يلشترى باألموال المدرجة ف الميزانية.
وفي البيانييات المالييية السيينوية التي هي وثيياةة يلعييدها خبييرا محاسييبة لخبييرا محاسييبة ،في ن هييذا البلعييد يييتم تناولييه بخطيية
ترصيلية للحسابات.
وف سياة وثيقة ميزانية ،لتعد بمدخالت من أخصاةيين غير محاسبيين (ميديري إدارات) كميا أنهيا موجهية لجمهيور عيام،
ليس من الممكن أو من المريد استخدام نرس المستوى من التراصيل ،وإن كان ينبغ إيجاد ارتباط ضروري بين هذا البلعيد
ف الميزانية وبين الحسابات المالية.
وتماشيا ً مع هذا النه  ،حلددت ئاةمة بسبعة وجوه إنراة الستخدامها كجز مين هيكيل الميزانيية المحسّين مين خيالل توحييد
ئاةمة الحسيابات المسيتخدمة ألغيراض المحاسيبة الماليية .وتمثيل هيذه القاةمية حيالً وسيطيا ً جييداً بيين المتطلبيات التحليليية،
والتبسيط:
(أ)

أجور الموظرين والنرقات المتعلقة بها؛

( )

الملنو الدراسية؛

(ع)

نرقات التشغيل (الخبرات االستشارية ،والخدمات الخارجية واإلمدادات)؛

(د)

النرقات الرأسمالية؛

(هـ)

نرقات السرر؛

(و)

تكاليف االجتماعات؛

(ز)

مصادر الدخل األخرى غير المساهمات.

-8

آراء وتوصيات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي

ف جلسته األوليق التي علقيدت مين  16إليق  19شيباط /فبرايير  ،2016رحي الرريية بمقتيرح إدخيال ميزانيية تيربط هيكيل
برنامج مبسط ،وتوفة األنشطة مع النتاة المتوئعة واألولويات ،ووجوه اإلنراة بما ف ذلك تكاليف الميوظرين ،والسيرر
وما إليق ذليك .وليوحظ أيضيا ً أن االسيتخدام المتسية لهيذا الهيكيل في اليدورة الكاملية للتخطييط والمرائبية يمكين أن يلحسين
الشرافية اإلجمالية ويتسة مع تخطيط وأولويات األعضا  .وئدم الررية التوصيات التالية:
(أ)

تنمية القدرات ينبغ اعتبارها مجال نشاط رةيس علق ضو أهميتها بدالً من وضعها تحيت مجيال "نشياط
أساس "؛

( )

الرصدات ،والبحوث ،والتنبت ،ووظيرة التحلييل ينبغي جميعيا ً أن تكيون أنشيطة فرعيية مسيتقلة تحيت مجيال
"نشاط أساس "؛
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(ع)

مجاالت األنشطة الرةيسية هذه ينبغ أن تشمل أيضا ً الشراكات؛ و

(د)

ينبغ لألمانة استكمال إعادة تصنيف ميزانية الرترة المالية السابعة عشرة (بما ف ذليك تكياليف الميوظرين)
ف هيكل الميزانية الجديد وتقديم مثالين (النظام العالم المتكامل الرصيد وبرنيام "مر ّكي "  )1لتنظير فييه
الدورة الثامنة والستون للمجلس التنريذي .وهذا العرض ينبغي أن يوضيو بشيكل أفضيل أيضيا ً كييف تيرتبط
الميزانيات باألولويات االستراتيجية للمنظمة .WMO

-9

المحسن
نحو التنفيذ التشغيلي لهيكل الميزانية
ّ

حتيق ا ن لنريذ هيكيل الميزانيية المحسّين وألئيرت صيالحيته مين خيالل اسيتخدام وسيط برنيام  .MS Excelوليةن كيان هيذا
الوسط مرنا ً ويسهل استخدامه ف نه ليس مالةميا ً السيتخدام تشيغيل للهيكيل الجدييد اليذي ينبغي أن يم ّكين مين إجيرا جمييع
المعامالت الالزمة كجز من عملية تنريذ الميزانية (علق سبيل المثال تحرير الحصص ،وترتي طلبيات الشيرا وأوامير
الشرا  ،واستالم السلع /الخدمات ،ودفع الرواتير ،وما إلق ذلك) .بالكرا ة ،واألمن والرصل بين المهام ،الالزمين.
وبغيييية تحقيييية تنرييييذه التشيييغيل  ،يحتييياع هيكيييل الميزانيييية المح ّسييين إليييق اإلدمييياع أو االرتبييياط الوثيييية بنظيييام أوراكيييل
) (Oracle ERPالخاص بالمنظمة .WMO
ونظراً ألن هذا النظام غيير مشي ّكل حالييا ً الستضيافة الهيكيل الجدييد ،يتعيين أدا بعيض أعميال التكييف أو الموا مية .ومين
الممكيين أن تكييون وحييدات نموذجييية إضييافية (علييق سييبيل المثييال الوحييدة النموذجييية للمشييروع) أو تطبيقييات التوصيييل
الكهرباة تحتاع إلق تنريذ.
وهذا الموضوع يلدرس حاليا ً بالترصيل .وس لتقدم معلومات إضافية ،بما في ذليك النتياة المتوئعية والجيدول الزمني للتنرييذ
وئت اجتماع المجلس التنريذي.
ويبقق الهدف هو تحقية تنريذ تشغيل لهيكل الميزانية الجديد مع بد فترة السينتين الثانيية للرتيرة الماليية الحاليية عليق آخير
تقدير.
-10

خاتمة

بغية تناول اإلجرا الذي حيدده الميتتمر ،عليق نحيو إيجياب  ،تيم أدا عميل كبيير في تعرييف هيكيل ميزانيية محسّين يلبي
متطلبات المعلومات لألعضا ويكون مرنا ً بما فيه الكراية أو بسيطا ً الستخدامه ف عملية الميزانية.
وئد نوئش هيكيل الميزانيية النيات عين ذليك في الرريية العاميل التيابع للمجليس التنرييذي والمعني بيالتخطيط االسيتراتيج
والتشغيل  ،وتم علق نحو إيجاب تناول التوصيات ذات الصلة.
ويجييري إعييداد إعييادة تصيينيف للميزانييية الخاصيية بييالرترة المالييية السييابعة عشييرة وفق يا ً للهيكييل المقتييرح وكييذلك مثلييين لييـ
"صحيرة معلومات البرنام " الستخدامها ألغراض تحليل الميزانية وس لتقدم وئت انعقاد المجلس التنريذي.
ومطلو من المجلس التنريذي التكرم بالموافقة عليق المقتيرح اليوارد في هيذه الوثيقية مين أجيل تنرييذه التيام ميع بيد فتيرة
السنتين الثانية للرترة المالية السابعة عشرة.
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Table I:
WMO Programmes, with Co-sponsored Programmes, and Projects and Activities grouped under “Host”
Programmes (available in English only)
“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)
World Weather Watch (WWW) and its subprogrammes

Co-sponsored Programmes
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC)

Projects and Activities
WMO Information Service (WIS)
WMO Integrated Observing System (WIGOS)
WMO Polar and High Mountain Activities

WMO Space Programme (WMOSP)
WMO Quality Management Framework
(WMOQMF)

Adopting a Quality Management approach for NMHSs

Public Weather Services Programme (PWSP)

Severe Weather info Centre (SWIC)
World Weather Information Service (WWIS)

World Climate Programme (WCP)

Global Framework for Climate Services
(GFCS)

ClimDev Africa

Global Climate Observing System
(GCOS)
Global Ocean Observing System
(GOOS)
World Climate Research Programme (WCRP)
World Weather Research Programme (WWRP)
Global Atmosphere Watch (GAW)
Hydrology and Water Resources Programme
(HWRP)

IPCC

Integrated Drought Management Programme (IDMP)
Hydrological Operational Multipurpose System (HOMS)

EC-68/Doc. 16.2(1), DRAFT 1, p. 12
1
“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)

المسودة

Co-sponsored Programmes

Projects and Activities

Associated Programme on Flood Management (APFM)
Hydrological Information Ref Service (INFOHYDRO)
World Hydrological Cycle Observing Service (WHYCOS)
Agricultural Meteorology Programme (AgMP)
Marine Meteorology and Oceanography
Programme (MMOP)
Aeronautical Meteorology Programme (AeMP)
Disaster Risk Reduction Programme (DRRP)
Tropical Cyclone Programme (TCP)
Voluntary Cooperation Programme (VCP)
Education and Training Programme (ETRP)
Regional Programme (RP)
WMO Programme for the Least Developed
Countries
Programme for WMO Small Island Developing
States and Member Island Territories
Information and Public Affairs Programme (IPAP)

World AgroMeteorological Info Service (WAMIS)
Data Buoy Cooperation Panel
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Structure based on categories of Major Activities (available in English only)

MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements
World Weather Watch:













OBSERVATIONS AND
INFORMATION
SYSTEMS
1. FOUNDATION
ACTIVITY





GOS
WIGOS
GDPFS
GTS
ERA
WIS
IMOP
WMOSP
WWWDM
WWWSSA
WMOAA
WMO Polar & High
Mountain Activities
WHYCOS
WHOS
WMOQMFP

Remarks
Observations of all kinds are the foundation of very
many activities including monitoring and forecasting
(on all timescales) of weather, climate and
hydrology. Observational systems, therefore, are
part of the essential infrastructure for meteorology.
Information systems to collect, distribute and archive
observational data are also part of the essential
infrastructure.

Main Department
Responsible
OBS

Additionally, numerical weather prediction, based on
high quality observations as input, and using
techniques derived from advances in research, is the
foundation for many weather applications.

Other:



GCOS
GOOS

WWRP
GAW
WCRP

Research is an underpinning activity that benefits all
applications of weather, climate and hydrology and
that is necessary to bring about improvements in
products and services for Member States and endusers by deepening understanding of the underlying
processes and by enhancing techniques to exploit
the scientific understanding.



Voluntary Cooperation
Programme (VCP)
Education and Training
Programme (ETRP)
Regional Programme
(RP)
WMO Programme for the
Least Developed
Countries
Programme for WMO
Small Island
Developing States and
Member Island
Territories

A vital element of WMO’s work is to enhance the
capability of Member States to exploit the benefits of
advances in meteorology and hydrology. Education
and training, knowledge transfer, direct aid and other
forms of practical assistance are among the tools
used to accomplish this. While the less developed
countries are a particular focus of these efforts, all
Member States can benefit in some way from the
WMO activities in this area, particularly through
efforts carried out at regional level.

DRA








AgMP
AeMP
MMOP
PWSP
Disaster Risk Reduction
TCP

Applications in specific economic and societal
sectors use expertise in that field to develop services
that benefit the sector

CLW
WDS






WCP
WCSP
GFCS
IPCC

Although IPCC and GFCS are separate entities and
Co-sponsored Programmes, their inclusion here is
for budgetary allocation purposes only.



HWRP and associated
programmes



Information and Public
Affairs Programme
Executive Management
of the WMO Secretariat
Cabinet and External
Relations
Strategic Planning Office
Internal Oversight Office

RESEARCH




2. CAPACITY
DEVELOPMENT AND
PARTNERSHIPS

CAPACITY
DEVELOPMENT

-

APPLICATIONS OF
METEOROLOGY
3. SPECIFIC AREAS
OF WEATHER,
CLIMATE AND
HYDROLOGY

CLIMATE
APPLICATIONS

HYDROLOGICAL
APPLICATIONS

4. GOVERNANCE



EXECUTIVE
MANAGEMENT,
GOVERNING BODIES,
PROGRAMME
SUPPORT SERVICES






Hydrology is a major theme of WMO and its
applications bring many benefits in terms of safety,
economic well-being and disaster risk reduction.
The various elements of Governance are essential to
the successful achievement of the goals of the
Organization.

RES

CLW
GFCS Office

CLW

Executive
management
team
Internal Oversight
Office
CER
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MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme










5. ADMINISTRATION

RESOURCE
MANAGEMENT





Relevant Programme
Elements
Legal Office
Constituent body
meetings, excluding
languages services
Corporate publications,
excluding language
services
Conference Services
Language Services
Resource Mobilization
Planning, Budgeting and
Financial Management
HR recruitment, staff
services, training and
administration
Procurement and travel
administration
Building infrastructure
management
IT infrastructure
management
Archives, document
management and library
services

المسودة
Remarks

Administration serves all aspects of the
Organization’s activities.

Main Department
Responsible
SPO
LCP

REM
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Table III: Structure based on Categories of Major Activities (available in English only)
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع
االستنتاجات والتوصيات الناجمة عن دورة الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي للمنظمة ) ،(WMOجنيف 19-16 ،شباط /فبراير 2016
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي في القرار  )Cg-XV( 29أن يواصل مراجعة دور وتطور المرافق الوطنية
-1
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنظمة ( ،)WMOوأن يراقب التقدم المحرز وأية تغيرات من خالل
التنظيم المالئم لالستبيانات التي تشارك فيها المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمستخدمون (الفقرات .)7.4.3-7.4.1
وأكد المجلس في دورته الستين ) (EC-LXالمعقودة في حزيران /يونيو  2008على ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات
-2
اللمحات القطرية التابعة للمنظمة ) (WMOمن أجل استكمال عمليات تتبع احتياجات المرافق الوطنية )(NMHSs
وحاالتها ،وخفض عدد االستبيانات المرسلة إلى األعضاء (الفقرة .)7.2.23
واتفق المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية على أن ُتستعرض البيانات المقدمة لصانعي القرارات
-3
والمديرين مرة كل أربع سنوات في األحوال العادية ،بحيث تعكس الخطط االستراتيجية التي تعتمدها المنظمة ()WMO
 ،)Nوتتواءم معها ،ما لم تستجد مسألة ذات أهمية بالنسبة للمنظمة
واألدوار الدائمة التطور للمرافق الوطنية ( MHSs
تستدعي استعراضها أو مواءمتها على الفور (الفقرة .)7.9.3
وطلب المجلس التنفيذي في القرار  (EC-67) 1من فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي أن
-4
يواصل تناول مسألة تطور المرافق الوطنية ) (NMHSsوإبقاءها قيد االستعراض ،ال سيما فيما يتعلق بما يلي:
(أ)

البيانات بشأن دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوعملها المقدمة لصانعي القرارات ومديري المرافق الوطنية
) ،(NMHSsواستعراض هذه البيانات بانتظام؛

(ب)

تقييم حالة المرافق الوطنية ) (NMHSsواتجاه تطور دورها وعملها؛

توصيات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي فيما يخص دور المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعملها.
عقد الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي اجتماعه األول في
-5
الفترة  19-16شباط /فبراير  .2016واستعرض الفريق االستبيان المستخدم لجمع معلومات عن حالة المرافق الوطنية
) (NMHSsواتجاه تطور دورها وعملها .وأحاط الفريق علما ً بأن األمانة تدير شؤون العديد من االستبيانات.

ترد توصيات الفريق العامل في مشروع المقرر ) (EC-68) 1/16.2(3تحت "يؤيد" من ) (1إلى ) (8وتحت "يتفق".
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
توصيات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
(جنيف  19-16شباط /فبراير  )2016فيما يخص تحسين الحوكمة في للمنظمة )(WMO

)(EC WG/SOP

http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html

ترد التوصيات على النحو الذي وردت عليه في مشروع المقرر  (EC-68) 1/16.3تحت "يوافق" و"يؤيد" ) (1إلى ).(3
التوصيات المتعلقة بالتحسين المتواصل لعمليات المنظمة وممارساتها.
أشار الفريق إلى التقدم المحرز في تحسين عمليات المنظمة وممارساتها عبر السنوات .ووافق على إنهاء مهام فرقة
العمل المعنية بعمليات المنظمة وممارساتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

EC-68/Doc. 18.2, DRAFT 1, p. 9

المسودة

1

معلومات أساسية داعمة للمقرر ال ُتدرج في تقرير الدورة
في القرار  - (Cg-17) 75تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية السابعة عشرة ،قرر المؤتمر:
(أ)

االستمرار في استخدام جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة الذي ستعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة
كأساس لحساب جدول األنصبة المقررة للمنظمة ) ،(WMOمع تعديله حسب االقتضاء لمراعاة الفروق في
العضوية؛

(ب)

يستند جدول االشتراكات التناسبية لألعضاء للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2015إلى جدوليْ
األنصبة المقررة لألمم المتحدة اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيها السابعة والستين
) (2012والسبعين ) ،(2015مع تعديلهما لمراعاة الفروق في العضوية؛

(ج)

تق ّدر االشتراكات التناسبية للبلدان التي ليست أعضاء ولكن قد تصبح أعضاء طبقا ً للجدول  2الوارد في
مرفق المقرر .(EC-68) 1/18.2

وفي القرار نفسه ،أذِن المؤتمر للمجلس التنفيذي:
(أ)

أن يع ّدل جداول األنصبة المقررة للسنوات  2017إلى  2019مستخدما ً جدول األنصبة المقررة لألمم
المتحدة الذي ستعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ،2015مع تعديله لمراعاة الفروق في
العضوية ،بشرط أن يظل الحد األدنى للمع ّدل عند نسبة  0.02في المائة وإجراء التصحيحات الالزمة
لضمان أال يزيد مع ّدل نصيب أي عضو بما يتجاوز  200في المائة مما كان عليه في جدول األنصبة
للمنظمة في عام 2015؛

(ب)

بأن يجري تقديراً احتياطيا ً فيما يخص البلدان غير األعضاء في حال أصبح أيا ً منها عضواً ،على أن
تستند طريقة التقدير إلى مبادئ مماثلة لتلك التي تحكم التقديرات المنصوص عليها في هذا القرار.
__________
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1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المرجع:
الوثيقة .EC-68/INF. 18.3
ــــــــــــــــــــــــــــ
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1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

 - EC-68/INF. 2.4تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام

-2

تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية ( ،PTC-2016كانون الثاني /يناير )2016

2016

https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view

ملخص نتيجة اجتماع رؤساء اللجان الفنية ) (PTC-2016فيما يتعلق بالالئحة الفنية
في اجتماع رؤساء اللجان الفنية ،عرض الرؤساء آراءهم إزاء الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOواتفقوا على سبيل التقدم
خالل الفترة المالية  .2019-2016واتفقوا باألخص على إجراءات محددة سيتخذونها في إطار خارطة طريق للمؤتمر
الثامن عشر ) (Cg-18في عام  ،2019بما في ذلك ما يلي:
(أ)

الموافقة على االقتراحات من أجل خطة منسقة لتحديث وتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة
بحلول المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18في عام ( 2019انظر المرفق الرابع بالتقرير)؛

(ب)

تعيين خبراء من كل من اللجان الفنية كمنسقين معنيين بالالئحة الفنية بحلول أيار /مايو 2016؛

(ج)

وضع جدول زمني منسق لجميع المطبوعات التنظيمية ذات الصلة تماشيا ً مع الدورات المزمعة للجان
الفنية في الفترة المالية ) ،(2019-2016بحلول أيار /مايو .2016
ــــــــــــــــــــــــــ

)(WMO
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة

 -1ترك السيد  Leonardo MUSMANNOالممثل الدائم إليطاليا لدى المنظمة ) (WMOمنصبه كمدير للمرفق الوطني
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSفي  28تشرين األول /أكتوبر  .2015وتقاعد السيد  Noritake NISHIDEالممثل
الدائم لليابان لدى المنظمة ) (WMOمن منصبه كمدير للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSفي
 1نيسان /أبريل  .2016وعقب انتخابات جرت بالمراسلة ،ان ُتخب السيد عبد هللا محمد المناعي (قطر) رئيسا ً لالتحاد
اإلقليمي الثاني (آسيا) وأصبح عضواً في المجلس التنفيذي بحكم منصبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

معلومات أساسية داعمة للقرار
ال تُدرج في تقرير الدورة
جدول القرارات
اإلجراء المقترح
يُبقى
على
سريانه

رقم القرار وعنوانه
 - )EC-IV( 2الوضع التشاوري للمنظمات الدولية
II-10
غير الحكومية
 - )EC-XII( 6االحتفال السنوي باليوم العالمي
II-12
لألرصاد الجوية
 - )EC-XXXIV( 13تطوير مقاييس اإلشعاع
II-14
ومقارنتها
 - )EC-XXXV( 21لجنة المعاشات التقاعدية
لموظفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية II-16
 - )EC-XXXVI( 6جمع ونشر بيانات اإلشعاع
II-17
على الصعيد الدولي
 - )EC-XL( 4الهيئة الحكومية الدولية المعنية
II-20
بتغير المناخ )(IPCC
 - )EC-XLIV( 15االتفاقية اإلطارية بشأن تغير
II-29
المناخ
 - )EC-XLV( 13المركز األفريقي لتطبيقات
األرصاد الجوية ألغراض التنمية
)(ACMAD

X
X
X

مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER
مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER
إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

X

إدارة شؤون إدارة الموارد

X

إدارة البحوث

)(REM

)(RES

X

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ()IPCC

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA

II-32

 - )EC-XLVIII( 3الفريق العامل المشترك بين
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدائمة لجنوب
المحيط الهادئ ،والمعني ببحث ظاهرة
II-33
النينيو

يستعاض
عنه

ال يُبقى
على
سريانه

اإلدارة المسؤولة

سبب اقتراح وضع مستقبلي

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
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المسودة
 - )EC-XLVIII( 4تعديالت قواعد برنامج المنظمة
II-35
للتعاون الطوعي )(VCP
 - )EC-XLVIII( 12تنفيذ القرار – )Cg-XII( 40
سياسة المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل
بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج
المتصلة بها بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن
العالقات في أنشطة األرصاد الجوية
II-41
التجارية
 - )EC-LI( 5قواعد وإجراءات تشغيل صندوق
المنظمة لمساعدة مرافق األرصاد الجوية
II-42
والهيدرولوجيا في حاالت الكوارث
 - )EC-LVI( 9المنظومة العالمية لنظم رصد
II-45
األرض
 - )EC-LVI( 18آلية اإلدارة في إطار الميزنة
II-47
القائمة على النتائج
 - )EC-LVII( 5مشاركة المنظمة في مبادرة دولية
II-50
بشأن الفيضانات
 - )EC-LVII( 17دور المنظمة  WMOفي
II-51
األنشطة السيزمية وما يتصل بها
 - )EC-LVII( 18المنظومة العالمية لنظم رصد
II-53
األرض
 - )EC-LVIII( 15المنظومة العالمية لنظم رصد
II-54
األرض
 - )EC-LIX( 16الرصدات الصادرة عن عمليات
السفن والطائرات في المنطقة القطبية الجنوبية
II-57
(أنتاركتيكا)
 - )EC-LIX( 17مواصلة تطوير النظام العالمي
للرصد في المنطقة القطبية الجنوبية
II-58
(أنتاركتيكا)

X

1

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA

X

مكتب األمين العام ودارة العالقات
الخارجية )(CER

X

إدارة الموارد (REM) /
)(DRA

X
X
X
X
X
X

X

X

إدارة شؤون

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

إدارة المناخ والماء ()CLW
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS
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المسودة
 - )EC-LIX( 19صيانة البرنامج الدولي للمحطات
العائمة في المنطقة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)
التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية وتقديم
الدعم لذلك البرنامج الدولي واللجنة العلمية المعنية
II-60
ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية
 - )EC-LIX( 26شروط تعيين مراجع الحسابات
II-62
الخارجي
 - )EC-LIX( 27شواغل أصحاب السفن وربابنتها
فيما يتعلق بتبادل البيانات من سفن الرصد II-63
 - )EC-LX( 4دور واختصاصات اجتماعات
رؤساء اللجان الفنية
 - )EC-LX( 6إنشاء شبكة لمحطات األرصاد
II-68
الجوية الزراعية الوطنية )(NASNET

II-65

 - )EC-LX( 18تعديالت على النظام الداخلي
II-70
للمجلس التنفيذي
 - )EC-LXI( 4إنشاء المراكز المناخية
اإلقليمية
 - )EC-LXI( 8اإلجراءات التي يتعيّن اتباعها في
اقتراح معايير فنيّة مشتركة بين المنظمة ()WMO
II-74
والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO
 - )EC-LXI( 14زيادة التحميل على تكاليف
الرواتب من أجل تمويل الحسابين االحتياطيين
الخاصين( :أ) تكاليف التوظيف وإنهاء الخدمة،
(ب) استحقاقات التأمين الصحية بعد انتهاء
II-75
الخدمة
II-71

 - )EC-LXII( 6تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة
II-77
األرصاد الجوية للطيران

1

إدارة البحوث )/ (RES
إدارة نظم الرصد والمعلومات

X

)(OBS

X

إدارة شؤون إدارة الموارد

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات
) /(OBSإدارة خدمات الطقس والحد
من مخاطر الكوارث ()WDS
نائب األمين العام

X

)(REM

)(DSG

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

X

مساعد األمين العام ( / )ASGمكتب
األمين العام والعالقات الخارجية
)(CER

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

إدارة شؤون إدارة الموارد

X

X

)(REM

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS

استعيض عنه بالقرار .)Cg 17( 3
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المسودة
 - )EC-LXII( 15استخدام المؤشر المعياري
للهطول لتحديد خصائص حاالت الجفاف في
األحوال الجوية باإلضافة إلى مؤشرات الجفاف
II-83
األخرى المستخدمة بالفعل في مرافقها
 )EC-LXIII( 8اختصاصات لجنة مراجعة
II-98
الحسابات وعضويتها
 )EC-LXIII( 11تعيين مراجع الحسابات الخارجي

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

X

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
()SPO
X

II-104

 )EC-LXIII( 13تعديالت على النظام الداخلي
II-105
للمجلس التنفيذي
 )EC-64( 2تقرير الدورة الرابعة للجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
II-108
()JCOMM
 )EC-64( 5اآللية المشتركة لدعم تنفيذ نظام
II-114
معلومات الخدمات المناخية
 )EC-64( 6األساليب البديلة لالمتثال لقواعد
منظمة الطيران المدني الدولي الخاصة بتقارير
معلومات األرصاد الجوية المهمة
II-115
()SIGMET
 )EC-64( 8تعزيز قدرات األعضاء على الحد من
المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء
والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتها
II-116
المحتملة
 )EC-64( 10خطة تنفيذ إطار النظم العالمية
II-121
المتكاملة للرصد )WIGOS (WIP
 )EC-64( 13المسؤولية عن إنشاء لغة ترميزية
II-150
قابلة للتوسيع ( )XMLللطيران

1

X

إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

مساعد األمين العام ( /)ASGمكتب
األمين العام والعالقات الخارجية
()CER

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
إدارة نظم الرصد والمعلومات

X

)(OBS

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
إدارة نظم الرصد والمعلومات

X

)(OBS

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS

انظر القرار )EC-67( 11
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المسودة
 )EC-64( 14تقديم سجالت الطقس العالمية سنويا
II-151

II-152

X

 )EC-64( 17مشروع التنبؤات القطبية
 )EC-64( 18إستراتيجية المنظمة لتنمية
II-157
القدرات
 )Wالخاصة
 – (EC-64) 20سياسة المنظمة ( MO
II-199
بتكاليف دعم البرامج
 – (EC-64) 22عملية اختيار المراجع الخارجي
II-156

II-163
)EC-64( 23

سياسة الكشف عن تقارير المراجعة

الداخلية
 )EC-64( 24مبادئ توجيهية بشأن تخطيط وإنتاج
II-169
مطبوعات المنظمة ()WMO
II-166

 )EC-64( 26تعديالت على الالئحة الفنية

إدارة نظم الرصد والمعلومات
X

 )EC-64( 15النظام العالمي لرصد
المناخ
 )EC-64( 16مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى
II-155
الفصلية

X
X
X

)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات
) / (OBSالنظام العالمي لرصد المناخ
()GCOS
إدارة البحوث

)(RES

إدارة البحوث )(RES
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA

X

إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

X

إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

X

مكتب الرقابة الداخلية ()IOO

X

إدارة الخدمات اللغوية والمؤتمرات
والمطبوعات ()LCP

X

مساعد األمين العام ()ASG

II-173

 )EC-65( 3خطوات ينبغي اتخاذها لتحقيق
االمتثال لقواعد المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
( (WMOومنظمة الطيران المدني الدولي
II-245
()ICAO
 )EC-65( 4خطة تنفيذ "إستراتيجية المنظمة
II-284
( )WMOلتقديم الخدمات"

1

X
X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
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المسودة

 )EC-65( 6إعادة هيكلة برنامج المناخ العالمي
( :)WCPإدراج برنامج البحوث بشأن التأثر بتغير
المناخ وآثاره والتكيف معه ( )PROVIAكمكون
II-280
إضافي
 (EC-65) 7تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة
II-281
الهيدرولوجيا
 (EC-65) 8النظام العالمي لرصد الدورة
II-282
الهيدرولوجية
 (EC-65) 9الحفاظ على طيف الترددات الراديوية
ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات
الصلة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
II-288
لعام  015
2
 (EC-65) 10تقرير الدورة الخامسة عشرة
للجنة النظم األساسية المتعلق بنظم الرصد
II-290
المتكاملة
 (EC-65) 1 1تجنب الفجوات في الرصد األساسي
II-291
الفضائي القاعدة
 (EC-65) 12االحتياجات اإلقليمية للوصول إلى
II-292
بيانات السواتل وتبادلها
(EC-65) 16خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة
II-293
( )WMOلتنمية القدرات
 (EC-65) 19ميزانية فترة العامين
II-309
 015-2014
2
 )EC-65( 20بيان أولويات الميزانية
ومواردها للفترة المالية السابعة عشرة
()2019-2016

II-312

1

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

X

إدارة المناخ والماء ()CLW

إدارة نظم الرصد والمعلومات
X

)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

X
X
X

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA
إدارة شؤون إدارة الموارد
إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

)(REM

يستعاض عنه "بمقرر للمجلس
التنفيذي"
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المسودة

1

 (EC-66) 2االجتماعات الدورية لرؤساء
II-320
االتحادات اإلقليمية

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA

II-322

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA

 (EC-66) 4نتائج الدورة األولى للمجلس الحكومي
II-324
الدولي للخدمات المناخية

X

)(GFCS

)(WMO
II-326

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS

 (EC-66) 7تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة
II-329
األرصاد الجوية الزراعية

X

 (EC-66) 3التنسيق بين االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية

 (EC-66) 5تنفيذ استراتيجية المنظمة
لتقديم الخدمات

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

 (EC-66) 8خارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد
II-331
من مخاطر الكوارث

X

X

 (EC-66) 10الجدول الزمني لالجتماعات
التشاورية بشأن السياسات الرفيعة المستوى
II-334
الخاصة بالمسائل الساتلية

X

 (EC-66) 11أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة
II-335
بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ

X

 (EC-66) 13نظام اإلنذار بالعواصف الرملية
II-337
والترابية وتقييمها

X

 (EC-66) 15معايير المجلس التنفيذي لالعتراف
بمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة
وتجديد االعتراف بها

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS

يستعاض عنه بمشروع القرار
).)EC-68( 2/3.1 (1

إدارة نظم الرصد والمعلومات
) /(OBSالنظام العالمي لرصد المناخ

 (EC-66) 9استعراض برنامج النظام العالمي
II-333
لرصد المناخ

)(WMO
II-339

إدارة المناخ والماء ()CLW

)(GCOS

برنامج السواتل ( /)SATإدارة نظم
الرصد والمعلومات )(OBS
إدارة البحوث
إدارة البحوث

X

)(RES
)(RES

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
( /)DRAمكتب التعليم والتدريب
()ETR

اإلبقاء على سريانه إن لم ّ
تتخذ الدورة
 68للمجلس التنفيذي قرارا بشأنه
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المسودة

 (EC-66) 17اختصاصات فريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم

والتدريبII-347

 (EC-66) 18وضع بيت – داغان (إسرائيل)
كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة )(WMO

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
( /)DRAمكتب التعليم والتدريب
()ETR

X

 (EC-66) 19وضع معهد األرصاد الجوية
األحيائية ) (IBIMETالتابع للمجلس الوطني
للبحوث ،فلورانسا ،إيطاليا ،كمركز تدريب إقليمي
II-351
تابع للمنظمة )(WMO
 (EC-66) 20معايير المجلس التنفيذي للحصول
على المنح الدراسية التي تقدمها المنظمة )(WMO
II-352
وتجديد االعتراف بها

X

X

II-356

X

 (EC-66) 24التنقيح المقترح للقرار (Cg- 31
) – XIIIسلطة االقتراض القصير األجل II-360

X

 (EC-67) 1الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي

X

 – (EC-67) 2فريق الخبراء االستشاري التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور
الجنساني

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
( /)DRAمكتب التعليم والتدريب
()ETR

اإلبقاء على سريانه إن لم ّ
تتخذ الدورة
 68للمجلس التنفيذي قرارا بشأنه

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
( /)DRAمكتب التعليم والتدريب
()ETR

X

 (EC-66) 21قدرات التشغيل األولية لقاعدة بيانات
II-354
المالمح القطرية
 (EC-66) 22تنفيذ إدارة المخاطر

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
( /)DRAمكتب التعليم والتدريب
()ETR

II-

350

1

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA
مساعد األمين العام ) / (ASGمكتب
التخطيط اإلستراتيجي )(SPO

إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

مساعد األمين العام ()ASG

مساعد األمين العام ()ASG

يستعاض عنه "بمقرر للمجلس
التنفيذي"
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المسودة
 – (EC-67) 3فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية
العالية
 – (EC-67) 4فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات
 - )Eالفريق العامل التابع للمجلس
 C-67( 5
التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
 )EC-67( 6آلية تعزيز مساهمات المنظمة
 )(WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
 -(EC-67) 7فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي
والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة
 )EC-67( 8فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة
 )Eميزانية فترة العامين  017-2 016
2
 C-67( 9
 )EC-67( 1 0البيانات المالية للمنظمة ()WMO
لعام  014
2
 )EC-67( 11تعيين مراجع الحسابات الخارجي
(EC-67) 1 2القواعد الناظمة لدفع نفقات السفر
وبدالت اإلقامة فيما يتعلق بغير موظفي المنظمة
)،)WMO
 )Eاستعراض قرارات المجلس التنفيذي
 C-67( 1 3
السابقة
عدد القرارات
المجموع

1

إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
()DRA
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث ()WDS
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
()GFCS
إدارة المناخ والماء ( / )CLWفرع
التنبؤ بالمناخ والتكيُّف ()CLPA

X
X
X
X

يستعاض عنه بمشروع القرار
))EC-68( 2/5.1(1
إدارة نظم الرصد والمعلومات
)(OBS

X
X
X
X

إدارة شؤون إدارة الموارد
إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM
)(REM

إدارة شؤون إدارة الموارد
مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER
)(REM

X
X
82

إدارة شؤون إدارة الموارد

)(REM

7

4

93
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يُستبدل بمشروع القرار
)68
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