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مﻼﺣﻈة
الﺘﺴﻤﯿات الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ مﻄﺒﻮﻋات الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية وﻃﺮيﻘة ﻋﺮض
الﻤﻮاد ﻓﯿها ال تعﻨﻲ بﺄي ﺣال مﻦ اﻷﺣﻮال الﺘعﺒﯿﺮ ﻋﻦ أي رأي مﻦ جاﻧﺐ أماﻧة الﻤﻨﻈﻤة
ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻮﺿﻊ الﻘاﻧﻮﻧﻲ ﻷي بلﺪ أو إﻗلﯿﻢ أو مﺪيﻨة أو مﻨﻄﻘة أو لﺴلﻄاتها ،أو ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ
بﺘعﯿﯿﻦ ﺣﺪودھا أو تﺨﻮمها.
ذﻛﺮ ﺷﺮﻛات أو مﻨﺘﺠات بعﯿﻨها ال يعﻨﻲ أن ھﺬه الﺸﺮﻛات أو الﻤﻨﺘﺠات معﺘﻤﺪة أو مﻮصى بها
ً
تﻔﻀﯿﻼ لها ﻋلى ﺳﻮاھا مﻤا يﻤاﺛلها ولﻢ يﺮد ذﻛﺮھا أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨها.
مﻦ الﻤﻨﻈﻤة
والﻨﺘاﺋﺞ والﺘﻔﺴﯿﺮات واالﺳﺘﻨﺘاجات الﻤعﺒّﺮ ﻋﻨها ﻓﻲ مﻄﺒﻮﻋات الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد
الﺠﻮية ھﻲ الﻨﺘاﺋﺞ والﺘﻔﺴﯿﺮات واالﺳﺘﻨﺘاجات الﺨاصة بﺄصﺤابها وال تعﺒّﺮ بالﻀﺮورة ﻋﻦ
ﻧﺘاﺋﺞ وتﻔﺴﯿﺮات واﺳﺘﻨﺘاجات الﻤﻨﻈﻤة أو أﻋﻀاﺋها.
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لﻤﺤة ﻋﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد
الﺠﻮية
تﻘﺮيﺒاً.

تﺸﻜﻞ دورة الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ﻛﻞ جاﻧﺐ مﻦ جﻮاﻧﺐ ﺣﯿاتﻨا
وﻋﻨاصﺮ ھﺬه الﺪورة ﻗﺪ تﻜﻮن ﺧﯿﱢﺮة ﻓﺘﺠلﺐ لﻨا الﻮﻓﺮة والﺮﻓاه ،ولﻜﻨها يﻤﻜﻦ
أيﻀا أن تﻜﻮن ﺧﻄﯿﺮة وتﺴﺒﺐ ﺿﺮراً ﻛﺒﯿﺮاً .وﻷن ھﺬه العﻮامﻞ الﻄﺒﯿعﯿة الﻘﻮية
ال تعﺘﺮف بالﺤﺪود الﻮﻃﻨﯿة ،ﻓﺈن الﺘعاون العالﻤﻲ واﻹﻗلﯿﻤﻲ ﻓﻲ مﺠاالت الﻤﻨاخ
واﻷرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘﻄﺒﯿﻘﯿة أمﺮ ﺿﺮوري .ويلﺰم وجﻮد بﯿاﻧات
ﻋالﻤﯿة لﻔهﻢ ﺳلﻮك الﻐﻼف الﺠﻮي لﻸرض وتﻔاﻋلﮫ مﻊ الﯿابﺴة والﻤﺤﯿﻄات.
ويﺠﺐ أن تﺘﻮاﻓﺮ للﻤﺘﻨﺒﺌﯿﻦ معلﻮمات ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﻤﻨاﺳﺐ ومﻀﻤﻮﻧة الﺠﻮدة
ومعﯿارية آتﯿة مﻦ جﻤﯿﻊ أرجاﺀ العالﻢ ،ﺳﻮاﺀ ﻛان الﻐﺮض مﻨها ھﻮ الﺘﻨﺒﺆ
بﻄﻘﺲ اﻷﺳﺒﻮع الﻤﻘﺒﻞ أو بﻤﻨاخ العام الﻘادم .وﺣﺘى دﻗة الﺘﻨﺒﺆ بالﻄﻘﺲ لﻤﺪة
يﻮمﯿﻦ تﺘﻮﻗﻒ ﻋلى رصﺪات مﻦ أماﻛﻦ تﺘﺠاوز الﺤﺪود الﻮﻃﻨﯿة إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ.
وﻗﺒﻞ إﻧﺸاﺀ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOﻓﻲ ﻋام  1950بﻤﺪة
ﻃﻮيلة ،يﺴّ ﺮت الﻤﻨﻈﻤة الﺴلﻒ لها ،وھﻲ الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
) ،(IMOالﺘﻲ تﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋام  ،1873تﺒادل معلﻮمات الﻄﻘﺲ ﻋﺒﺮ الﺤﺪود
الﻮﻃﻨﯿة .والﯿﻮم ،تﻨﺴﻖ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) ،(WMOوھﻲ الﺠهة

ﻓﻲ ﻋام  ،1951أصﺒﺤﺖ الﻤﻨﻈﻤة
العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية )(WMO
الﺠهة العلﻤﯿة الﻤﺮجعﯿة الﺘابعة
لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻄﻘﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ.
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العلﻤﯿة الﻤﺮجعﯿة الﺘابعة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ،
ھﺬا الﺘعاون الﺪولﻲ اﻷﺳاﺳﻲ ﻓﯿﻤا بﯿﻦ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘابعة للﺪول واﻷﻗالﯿﻢ اﻷﻋﻀاﺀ ﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤة الﺒالﻎ ﻋﺪدھا .191
وتﻮﻓﺮ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،بﻔﻀﻞ جهﻮد الﻤﻨﻈﻤة
العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOﻓﻲ مﺠال الﺘﻨﺴﯿﻖ الﺪولﻲ ،تﻨﺒﺆات يﻮمﯿة
بالﻄﻘﺲ وإﻧﺬارات مﺒﻜﺮة ومﻮﺛﻮﻗة بﻈﻮاھﺮ الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ ذات الﺘﺄﺛﯿﺮ
الﺸﺪيﺪ .وتﺴاﻋﺪ ھﺬه اﻹﻧﺬارات ﻋلى إﻧﻘاذ أرواح ال تُعﺪ وال تُﺤﺼى وﻋلى
ﺣﻤاية الﻤﻤﺘلﻜات والﺒﯿﺌة مﻦ الﻀﺮر .وھﻲ تﺴاھﻢ أيﻀاً ﻓﻲ ﻋﻤلﯿات الﺘﺨﻄﯿﻂ
وصﻨﻊ الﻘﺮارات االﻗﺘﺼادية ،وتﺴاﻋﺪ ﻋلى اﻹﻗﻼل إلى أدﻧى ﺣﺪ
االﻗﺘﺼادي ُ
مﻦ الﻀﺮر الﺬي يﻤﻜﻦ أن تﺴﺒﺒﮫ اﻷﺧﻄار الﻤﺘعلﻘة بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ
ﻋلى الﺘﻨﻤﯿة االجﺘﻤاﻋﯿة واالﻗﺘﺼادية.

بﻔﻀﻞ االتﺼاالت الﺤﺪيﺜة ،ال تﺘاح
الﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية ﻋلى ﻧﻄاق واﺳﻊ ﻓﻲ
الﺼﺤﻒ واﻹذاﻋة والﺘلﯿﻔﺰيﻮن ﻓﺤﺴﺐ،
بﻞ تﺘاح أيﻀاً ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﺤﻮاﺳﯿﺐ
اللﻮﺣﯿة والهﻮاتﻒ الﺬﻛﯿة والﺤﻮاﺳﯿﺐ
العادية.
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الﻄﻘﺲ  -ﺣﻤاية اﻷرواح والﻤﻤﺘلﻜات
إن الﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية تﺘﯿﺢ لﻨا أن ﻧﺨﻄﻂ لﯿﻮمﻨا .ﻓهﻲ تﻮﻓﺮ معلﻮمات أﺳاﺳﯿة لﺼﻨﻊ
الﻘﺮارات بﺸﺄن زرع الﻤﺤاصﯿﻞ وﺣﺼﺪھا؛ وﻛﻔالة ﺳﻼمة وﺳاﺋﻞ الﻨﻘﻞ الﺒﺮي
والﺒﺤﺮي والﺠﻮي؛ والﺘﺄھﺐ للعﻮاصﻒ والﻔﯿﻀاﻧات وﻏﯿﺮھا مﻦ اﻷﺧﻄار
الﻄﺒﯿعﯿة؛ وأﻛﺜﺮ مﻦ ذلﻚ بﻜﺜﯿﺮ جﺪاً .وبﻔﻀﻞ االتﺼاالت الﺤﺪيﺜة ،ال تﺘاح
الﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية ﻋلى ﻧﻄاق واﺳﻊ ﻓﻲ الﺼﺤﻒ واﻹذاﻋة والﺘلﯿﻔﺰيﻮن ﻓﺤﺴﺐ،
بﻞ تﺘاح أيﻀاً ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﺤﻮاﺳﯿﺐ اللﻮﺣﯿة والهﻮاتﻒ الﺬﻛﯿة والﺤﻮاﺳﯿﺐ
العادية .ودور الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOھﻮ تﻨﺴﯿﻖ الﺠهﻮد الﻤﺒﺬولة ﻋلى ﻧﻄاق العالﻢ
ﻹﻧﺘاج وﻧﺸﺮ تﻨﺒﺆات وتﺤﺬيﺮات ﻋلى أﺳاس اﻵﺛار تﻜﻮن أﻛﺜﺮ دﻗة وأﻓﻀﻞ
تﻮﻗﯿﺘاً .وتﺪﻋﻮ الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOلﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا ،إلى وﺿﻊ ﺳﯿاﺳات بﯿاﻧات مﻔﺘﻮﺣة
واﺳعة الﻨﻄاق ،ﻛﻤا أﻧها تﺤاﻓﻆ ﻋلى آلﯿات مﻮﺣﺪة معﯿارياً للﺒﯿاﻧات ولعﻤلﯿات
الﺘﺒادل .وھﻲ تﺘعاون أيﻀاً بﺸﺄن إﻗامة ﻧُﻈﻢ مﺒﺘﻜﺮة لﺠﻤﻊ الﺒﯿاﻧات وتﻘﺪيﻤها.
والﺨﻄﻮة اﻷولى ﻓﻲ إﻧﺘاج تﻨﺒﺆات جﻮية ھﻲ جﻤﻊ رصﺪات مﺘﻮاصلة للﺒﯿﺌة مﻦ
جﻤﯿﻊ أﻧﺤاﺀ العالﻢ .ومعﻈﻢ ھﺬه الﺮصﺪات تﺠﻤعها الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد
الﺠﻮية ﻓﻲ إﻃار الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ) (WIGOSﺛﻢ
تُﺴلّﻢ إلى مﺮاﻛﺰ الﺘﻨﺒﺆ بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ ﻧﻈام
ً
معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة ) .(WISويﻘﻮم أﻛﺜﺮ مﻦ 50
ﺳاتﻼ و 400مﺤﻄة ﻋاﺋﻤة مﺜﺒّﺘة،
و 1250مﺤﻄة ﻋاﺋﻤة مﻨﺴاﻗة ،و 4000ﻃاﺋﺮة تابعة لﺤﻮالﻲ  40ﺷﺮﻛة تﺠارية
للﻄاﺋﺮات و 7300ﺳﻔﯿﻨة و 10000مﺤﻄة رصﺪ بﺮية ،بﺠﻤﻊ مﻼيﯿﻦ الﺮصﺪات
ﻋلى ﻧﻄاق العالﻢ ﻛﻞ يﻮم.
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وتﻀﻊ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية الﻤعايﯿﺮ الﻔﻨﯿة لﺘﺼﻤﯿﻢ أدوات الﺮصﺪ،
ولﻜﻔالة إﺧﻀاع الﺒﯿاﻧات الﺘﻲ تُﺠﻤﻊ لﻤﺮاﻗﺒة الﺠﻮدة ،وﻛﻔالة ﻗابلﯿﺘها للﻤﻘارﻧة.
والﺒﯿاﻧات الﺘﻲ تﺠﺘاز ھﺬا االﺧﺘﺒار تُﺪرج ﻓﻲ ﻧﻤاذج الﺘﻨﺒﺆ العﺪدي بالﻄﻘﺲ
الﻤعﻘﺪة الﺘﻲ تﺴﺘﺨﺪمها الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ﻹﻋﺪاد تﻨﺒﺆات
جﻮية ،وإﻧﺬارات مﺒﻜﺮة بالعﻮاصﻒ وﻏﯿﺮھا مﻦ اﻷﺧﻄار الﻄﺒﯿعﯿة ،وتﻨﺒﺆات
بﺸﺄن ﻧﻮﻋﯿة الهﻮاﺀ ،وتﻨﺒﺆات مﻨاﺧﯿة ،وتﻘﯿﯿﻤات للﻤﺨاﻃﺮ .وھﺬه الﺘﻨﺒﺆات وما
يﺮتﺒﻂ بها مﻦ ﻧﻮاتﺞ تُﺒﺚ ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤﻘﯿﻘﻲ إلى الﺠﻤهﻮر ومﺠﻤﻮﻋات مﺨﺘلﻔة
مﻦ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﻋلى ﻧﻄاق العالﻢ .وھﺬا ﱢ
يﻤﻜﻦ الﺤﻜﻮمات مﻦ تﻘﺪيﻢ ﺧﺪمات
جﻮية مﻮﺛﻮﻗة وﻓعالة لﺤﻤاية اﻷرواح والﻤﻤﺘلﻜات ،وﻛﻔالة الﺘﻨﻤﯿة االﻗﺘﺼادية
الﻤﺴﺘﺪامة والﺮﻓاه العام لﻤﻮاﻃﻨﯿها.

رﻏﻢ تﺰايﺪ الﻤﺨاﻃﺮ ،تﺘﯿﺢ الﺘﺤﺴﯿﻨات ﻓﻲ ﻧﻈﻢ
اﻹﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ وﻓﻲ الﺘﺄھﺐ الﺤﺪ مﻦ الﺨﺴاﺋﺮ
الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻜﻮارث الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة.
تﻘﯿﯿﻢ الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ :الﺘﻘﯿﯿﻢ االﻗﺘﺼادي لﺨﺪمات
اﻷرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا )مﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة
رﻗﻢ (1153
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الﺘﻨﺒﺆات ﺑالﻄﻘﺲ ﺗﺘﻄﻠﺐ رصﺪ الﺒﯿﺌة
عﻠﻰ مﺪار الﺴاعة وﻓﻲ مﺨﺘﻠﻒ
أنﺤاﺀ

العالﻢ.
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الﻤﻨاخ  -تﻮﻓﯿﺮ الﻤعلﻮمات مﻦ أجﻞ
صﻨﻊ الﻘﺮار
تﺆدي مﺤﻄات بﺮﻧامﺞ الﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للﻐﻼف الﺠﻮي الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة )(WMO

دوراً ﺣﯿﻮياً ﻓﻲ ﻛﺸﻒ تﻘلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتﻐﯿّﺮه مﻦ ﺧﻼل مﺮاﻗﺒة الﺘﻐﯿﺮات الﻄﻮيلة
اﻷجﻞ ﻓﻲ مﺴﺘﻮيات ﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري ،واﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ ،ومﻜﻮﻧات
الﻐﻼف الﺠﻮي اﻷﺧﺮى مﻦ أجﻞ تﻘﯿﯿﻢ تﺄﺛﯿﺮاتها ﻋلى الﺒﺸﺮ والﻤﻨاخ وﻧﻮﻋﯿة
الهﻮاﺀ اﻹﻗلﯿﻤﯿة والﺤﻀﺮية ،والﻨُﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﺒﺤﺮية واﻷرﺿﯿة .وتعﺒّﺮ
ھﺬه العﻤلﯿات ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ومعﺪل تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وما يﺮتﺒﻂ بﮫ مﻦ آﺛار ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ارتﻔاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ.

CO2

لﻘﺪ ارتﻔﻊ الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﺘﺮﻛﯿﺰ
ﺛاﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن إلى أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة
جﺪيﺪة ﻓﻲ ﻋام  2016ﻋلى ﺧلﻔﯿة
ﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺸﺪيﺪة جﺪاً .وتﺘﻨﺒﺄ
مﺤﻄة الﻤﺮاﻗﺒة الﺘابعة للﺒﺮﻧامﺞ
العالﻤﻲ للﻐﻼف الﺠﻮي ﻓﻲ مﻮﻧا لﻮا،
ھاواي ،بﺄن تﺮﻛﯿﺰات ﺛاﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن لﻦ تﻨﺨﻔﺾ إلى أﻗﻞ مﻦ
الﻤﺴﺘﻮى الﺮمﺰي الﺒالﻎ  400جﺰﺀ
ﻓﻲ الﻤلﯿﻮن لعﺪة أجﯿال.
ﻧﺸﺮة الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
) (WMOبﺸﺄن ﻏازات االﺣﺘﺒاس
الﺤﺮاري2016 ،
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واﺳﺘﻨاداً إلى ھﺬا العﻤﻞ ،يﻮجّ ﮫ اﻹﻃار العالﻤﻲ للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة )،(GFCS
الﺬي تﻘﻮده الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOإﻋﺪاد معلﻮمات وﺧﺪمات مﻨاﺧﯿة ﻗاﺋﻤة ﻋلى
ال ِعلﻢ لﺪﻋﻢ ﻋﻤلﯿة صﻨﻊ الﻘﺮار ﻓﻲ الﻘﻄاﻋات الﺘﻲ تﺘﺄﺛﺮ بالﻤﻨاخ .ويﻨﺴﻖ اﻹﻃار
العالﻤﻲ ) (GFCSاﻹجﺮاﺀات ﻋلى ﻛﻞ مﻦ الﺼعﯿﺪ الﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗلﯿﻤﻲ والعالﻤﻲ
لﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿة الﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة وﻛﻤﯿﺘها واﺳﺘﺨﺪامها.
والﻤعلﻮمات الﻤﻨاﺧﯿة ّ
تﻤﻜﻦ الﺒلﺪان مﻦ تﻨﻔﯿﺬ اتﻔاق باريﺲ بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
وتعﺰز الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة .ﻓهﻲ ّ
تﻤﻜﻦ صاﻧعﻲ الﻘﺮار ﻓﻲ الﻘﻄاﻋﯿﻦ العام والﺨاص
مﻦ تﺨﻄﯿﻂ أﻧﺸﻄﺘهﻢ ومﺸاريعهﻢ وتﻜﯿﯿﻔها تﺤﺴﺒّاً لﺘﻐﯿﺮ اﻷﺣﻮال .ويﺘﺰايﺪ
اﺳﺘﺨﺪام الﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﻮﺳﻤﯿة ،ﻋلى وجﮫ الﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻗﻄاﻋات
الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،والﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،والﻄاﻗة ،والﺼﺤة
العامة ،ومﻮارد الﻤﯿاه ،وﻏﯿﺮھا مﻦ الﻘﻄاﻋات.
وتﺪﻋﻢ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية أيﻀاً ﻋﻤلﯿات تﻘﯿﯿﻢ تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ
بﺘﻮﻓﯿﺮ الﺒﯿاﻧات والﻨﻤاذج وباﺳﺘﻀاﻓة الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ ) ،(IPCCوالﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) ،(GCOSوالﺒﺮﻧامﺞ العالﻤﻲ
للﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة ) ،(WCRPوباالﺷﺘﺮاك ﻓﻲ رﻋاية ﻛﻞ مﻨها.
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الﻤاﺀ  -إدارة مﻮرد مﺤﺪود
إن الﻤاﺀ العﺬب ﺣﯿﻮي بالﻨﺴﺒة للﺤﯿاة .وال يﻤﻜﻦ لﻺﻧﺴان أن يﻈﻞ بﺪون
ماﺀ لﻤﺪة تﺘﺠاوز ﺛﻼﺛة أيام ﻓﻲ الﻤﺘﻮﺳﻂ .والﻤاﺀ أﺳاﺳﻲ ﻹﻧﺘاج جﻤﯿﻊ الﺴلﻊ
والﺨﺪمات تﻘﺮيﺒاً .إﻧﮫ أھﻢ مﺼﺪر مﻦ مﺼادر الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة ،وأﻛﺜﺮھا
اﺳﺘﺨﺪاماً .ﻓالﻄاﻗة الﻜهﺮماﺋﯿة تﻤﺜﻞ زھاﺀ  16ﻓﻲ الﻤاﺋة مﻦ مﺠﻤﻮع إﻧﺘاج
الﻜهﺮباﺀ ﻋلى ﻧﻄاق العالﻢ.
بﯿﺪ أن الﻀﻐﻮط الﺪيﻤﻐﺮاﻓﯿة والﻤﻨاﺧﯿة تﺤﺪ مﻦ تﻮاﻓﺮ مﻮارد الﻤﯿاه العﺬبة
وتﻘلﻞ مﻦ جﻮدتها.
وتﺸﺠﻊ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ﻋلى إجﺮاﺀ
تﻘﯿﯿﻤات لﻤﻮارد الﻤﯿاه ،ﻓهﺬه الﺘﻘﯿﯿﻤات تﻮﻓﺮ بﺪورھا الﺘﻨﺒﺆات الﻼزمة للﺘﺨﻄﯿﻂ
لﺘﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه مﻦ أجﻞ االﺣﺘﯿاجات الﻤﻨﺰلﯿة ،واﻷﻧﺸﻄة الﺰراﻋﯿة ،وتﻮلﯿﺪ
الﻄاﻗة الﻜهﺮماﺋﯿة ،والﺘﻨﻤﯿة الﺤﻀﺮية.
وتﺴاﻋﺪ الﻤﻨﻈﻤة أيﻀاً الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة للهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻋلى إﻧﺸاﺀ وصﯿاﻧة
ﻧُﻈﻢ لﺤﯿازة وﻧﺸﺮ معلﻮمات دﻗﯿﻘة وﺣﺴﻨة الﺘﻮﻗﯿﺖ ﻋﻦ دورة الﻤﯿاه مﻦ
أجﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿات لﻺدارة الﻤﺘﻜاملة لﻤﻮارد الﻤﯿاه .ﻓالﺒلﺪان تﺘﻤﻜﻦ،
وھﻲ مﺴلﺤة بﻤعلﻮمات وتﻘﯿﯿﻤات وتﻨﺒﺆات ھﯿﺪرولﻮجﯿة أﻓﻀﻞ ،مﻦ الﻘﯿام
ﻋلى ﻧﺤﻮ مﺴﺘﻘﻞ بﺘﻘﯿﯿﻢ مﻮارد الﻤﯿاه الﻤﻮجﻮدة لﺪيها والﺘﺼﺪي لﺘهﺪيﺪات
الﻔﯿﻀاﻧات والﺠﻔاف.
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الﻤاﺀ أﺳاﺳﻲ ﻹنﺘاج جﻤﯿﻊ الﺴﻠﻊ
والﺨﺪمات ﺗﻘﺮيﺒاً .إنﮫ أھﻢ مﺼﺪر
مﻦ مﺼادر الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة وأﻛﺜﺮھا
اﺳﺘﺨﺪاماً.
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الﺒﺤﻮث  -ﻧﺤﻮ تﻨﺒﺆات مﺘﻮاصلة بالﻄﻘﺲ
والﻤﻨاخ
يﻨﺴﻖ الﺒﺮﻧامﺞ العالﻤﻲ لﺒﺤﻮث الﻄﻘﺲ ) (WWRPالﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة
والﺒﺮﻧامﺞ العالﻤﻲ للﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة الﺬي تﺸارك الﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ رﻋايﺘﮫ ،الﺒﺤﻮث
الﺪولﯿة الﺮامﯿة إلى تﺤﺴﯿﻦ ﻓهﻤﻨا لﻄﻘﺲ اﻷرض وﻧﻈامها الﻤﻨاﺧﻲ .وﻓﻲ
الﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،أﺣﺪﺛﺖ مﺼادر جﺪيﺪة لﺮصﺪ الﻐﻼف الﺠﻮي والﺤﻮاﺳﯿﺐ
الﻔاﺋﻘة اﻷﺳﺮع ﺛﻮرة ﻓﻲ الﺘﻨﺒﺆ بالﻄﻘﺲ ،وﺳاﻋﺪت ﻋلى تﺤﻘﯿﻖ تﻘﺪم ھاﺋﻞ
ﻓﻲ مﺠال الﻄﻘﺲ وﻋلﻢ الﻤﻨاخ.

)(WMO

وبﻔﻀﻞ ھﺬا الﺘﻘﺪم ،أصﺒﺤﺖ اﻵن الﺘﻨﺒﺆات لﻤﺪة ﺧﻤﺴة أيام ﻓﻲ أﻧﺤاﺀ ﻛﺜﯿﺮة
مﻦ العالﻢ مﻤاﺛلة ﻓﻲ دﻗﺘها للﺘﻨﺒﺆات لﻤﺪة يﻮمﯿﻦ الﺘﻲ ﻛاﻧﺖ تُعﺪ ﻗﺒﻞ  20ﻋاماً.
ﻓﻘﺪ أتاح الﺘﻘﺪم الﺬي ﺣﺪث مﺆﺧﺮاً ﻓﻲ الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة إمﻜاﻧﯿة الﺘﻨﺒﺆ بالﻤﻨاخ
لﻤﺪة تﺘﺮاوح مﻦ ﻓﺼﻞ إلى ﺳﻨة ﻛاملة ،تﻮﻗﻊ أﺛﺮه وأيﻀاً .وأصﺒﺤﺖ الﺘﻨﺒﺆات
الﻤﻨاﺧﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻈﻮاھﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ ﻧاجعة ﻋلى وجﮫ الﺨﺼﻮص .وﻧﺘﯿﺠة
لﺬلﻚ ،تﺘﻮاﻓﺮ للﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵن إﻧﺬارات بﺄﺧﻄار الﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ ﻓﻲ وﻗﺖ أبﻜﺮ
مﻤا ﻛان يﺘاح لﮫ مﻦ ﻗﺒﻞ ،مﻤا ّ
يﻤﻜﻦ الﺴﻜان مﻦ الﺘﺄھﺐ والﺤﺪ مﻦ الﺨﺴاﺋﺮ
ﻓﻲ اﻷرواح والﻤﻤﺘلﻜات.
الﻘادمة.

ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﻮﻗﻊ ﺣﺪوث تﻘﺪم ﻋلﻤﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﺘى مﻦ ذلﻚ ﻓﻲ الﺴﻨﻮات
ﻓﺄﺧﺼاﺋﯿﻮ اﻷرصاد الﺠﻮية وﻋلﻤاﺀ الﻤﻨاخ يﺴﺘﺤﺪﺛﻮن ﺣالﯿاً تﻨﺒﺆات مﺘﻮاصلة
بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ تﻄﻤﺲ الﺤﺪود بﯿﻦ الﻄﻘﺲ وﻋلﻢ الﻤﻨاخ .ويﺪرس الﺒاﺣﺜﻮن
العﻤلﯿات الﺪيﻨامﯿة والﻔﯿﺰياﺋﯿة الﺘﻲ تﺤﺪث ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات،
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وﻛﺬلﻚ تﻔاﻋﻼت مﺨﺘلﻒ مﻜﻮﻧات ﻧﻈام اﻷرض ﻋلى جﻤﯿﻊ الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة
والﻤﻜاﻧﯿة لﺘﺤﺪيﺪ مﺪى إمﻜاﻧﯿة الﺘﻨﺒﺆ بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ ،ودرجة تﺄﺛﯿﺮ الﺒﺸﺮية
ﻋلى الﻤﻨاخ.
وﺳﯿﺠعﻞ الﺘﻘﺪم العلﻤﻲ مﻦ الﻤعلﻮمات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﺘعلﻘة بالﻄﻘﺲ والﻤﻨاخ أدوات
مﺘﺰايﺪة الﻘﻮة للﺤﺪ مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة ،وﻹدارة ﻧﻈﻢ
الﻄاﻗة والﻤﯿاه وﻏﯿﺮھا مﻦ الﻨﻈﻢ الﺤﯿﻮية الﺘﻲ ﻧعﺘﻤﺪ ﻋلﯿها جﻤﯿعاً.

15

تﻮﻓﯿﺮ الﺨﺪمات للﺠﻤﯿﻊ
لﻘﺪ أدى أيﻀاً الﺘﻘﺪم الﻤﺤﺮز ﻓﻲ مﺠالﻲ الﺮصﺪ والﺒﺤﻮث إلى تﻮﺳﻊ ھاﺋﻞ
ﻓﻲ ﻧﻄاق الﺨﺪمات الﺘﻲ يﻤﻜﻦ أن تﻮﻓﺮھا الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا .ويﺴﺘﺮﺷﺪ بهﺬه الﺨﺪمات ﻓﻲ ﻋﻤلﯿة صﻨﻊ الﻘﺮار ﻷﻏﺮاض
الﺰراﻋة ومﺼايﺪ اﻷﺳﻤاك والﻄاﻗة والﻨﻘﻞ والﺼﺤة والﺘﺄمﯿﻦ والﺮياﺿة والﺴﯿاﺣة
والﺘﺮﻓﯿﮫ ،والﻘاﺋﻤة ال ﻧهاية لها .وتﺸﺠﻊ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOأيﻀاً الﺨﺪمات الﺘﻲ
تﺪﻋﻢ ﻋﻤلﯿات الﻄﯿﺮان ،وﺳﻼمة اﻷرواح والﻤﻤﺘلﻜات ﻓﻲ الﺒﺤﺮ ،وﺣﻤاية الﺒﯿﺌة
الﺒﺤﺮية ،وإدارة الﻤﻮارد الﺒﺤﺮية بﻜﻔاﺀة.
وتﺸﻤﻞ اﻷولﻮيات الﺤالﯿة للﻤﻨﻈﻤة ) (WMOتﯿﺴﯿﺮ تﻘﺪيﻢ الﺨﺪمات للﺪول واﻷﻗالﯿﻢ
الﺠﺰرية الﺼﻐﯿﺮة الﻨامﯿة ،وللﻤﻨاﻃﻖ الﻘﻄﺒﯿة والﺠﺒلﯿة الﻤﺮتﻔعة مﺮاﻋا ًة لﻈﺮوﻓها
الﺨاصة ،وللﺘﻨﻤﯿة الﺤﻀﺮية والﻤﺪن الﻀﺨﻤة.
وتﺴاھﻢ الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOمﻦ ﺧﻼل ﺧﺪماتها ،ﻓﻲ تﺤﻘﯿﻖ  11ھﺪﻓاً ،مﻦ أصﻞ
 17ھﺪﻓاً ،مﻦ أھﺪاف اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام .2030
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لﻘﺪ زاد اﻻھﺘﻤام ﺑالﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة زيادة ﻛﺒﯿﺮة
ﻓﻲ اﻵونة اﻷﺧﯿﺮة ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺠاوز الﺘﻨﺒﺆات الﺘﻘﻠﯿﺪية
اﻷﺳاﺳﯿة ﺑالﻄﻘﺲ وأصﺒﺢ يﺸﻤﻞ اﻻﺗﺠاھات الﻄﻮيﻠة
اﻷجﻞ ونﻈﻢ اﻹنﺬار

الﻤﺒﻜﺮ.
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تﺒادل الﺨﺒﺮة وتﻤﻜﯿﻦ الﺠﻤﯿﻊ
تﺴاﻋﺪ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية جﻤﯿﻊ الﺒلﺪان ،ال ﺳﯿﻤا أﻗﻞ الﺒلﺪان
واﻷﻗالﯿﻢ ﻧﻤﻮاً والﺒلﺪان واﻷﻗالﯿﻢ الﻨامﯿة ،ﻋلى مﻜاﻓﺤة الﻔﻘﺮ بﺘﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرات
الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻋلى تﻘﺪيﻢ الﺨﺪمات اﻷﺳاﺳﯿة
الﺘﻲ تﻨﻘﺬ اﻷرواح ،وتﺤﻤﻲ الﻤﻤﺘلﻜات ،وتﺴاھﻢ ﻓﻲ الﺨﻄﻂ اﻹﻧﻤاﺋﯿة لﺒلﺪاﻧها.
وتﺮمﻲ مﺸاريﻊ تﻄﻮيﺮ الﻘﺪرات أيﻀاً إلى مﺴاﻋﺪة الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻋلى أن تﺼﺒﺢ ﺷﺮيﻜاً
ً
ﻛامﻼ ﻓﻲ الﺠهﻮد الﺘعاوﻧﯿة العالﻤﯿة
الﺘﻲ تﻨﺴﻘها الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية.
وتﺴاﻋﺪ الﻤﻨﻈﻤة أﻋﻀاﺀھا ﻋلى تﻨﻤﯿة مﻮاردھﻢ الﺒﺸﺮية وذلﻚ بﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤلﯿات
تﺪريﺐ ،وتﻮﻓﯿﺮ الﻤﻮاد الﺘعلﯿﻤﯿة ،وتﻘﺪيﻢ ِمﻨﺢ دراﺳﯿة .وتﺴاھﻢ مﺮاﻛﺰ الﺘﺪريﺐ
اﻹﻗلﯿﻤﯿة الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOوھﻲ ﺷﺒﻜة جامعات مﺘعاوﻧة ومﺆﺳﺴات
تﺪريﺐ مﺘﻘﺪم ،ﻓﻲ ھﺬا الﺠهﺪ العالﻤﻲ.
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وتﺸﺠﻊ الﻤﻨﻈﻤة أيﻀاً ﻋﻤلﯿات ﻧﻘﻞ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا وتﻘﺪيﻢ الﻤﺴاﻋﺪة بﻤﻮجﺐ
اتﻔاﻗات ﺛﻨاﺋﯿة بﯿﻦ أﻋﻀاﺋها ،وتﺪﻋﻢ إﻗامة مﺮاﻛﺰ امﺘﯿاز مﺘﺨﺼﺼة .والﻤﻜاتﺐ
اﻹﻗلﯿﻤﯿة ودون اﻹﻗلﯿﻤﯿة الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة تﺴاﻋﺪ ﻋلى زيادة ﻓعالﯿة الﻤﻨﻈﻤة
ﻓﻲ مﺴاﻋﺪة أﻋﻀاﺋها.
ُﻗﻢ بﺰيارة الﻤﻮﻗﻊ  public.wmo.intلﺘعﺮف الﻤﺰيﺪ ﻋﻦ الﻤﻨﻈﻤة
وﻋﻦ إﺳهام ﺷﺒﻜة مﺮاﻓﻘها الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻓﻲ
ﺳﻼمﺘﻚ ورﻓاھﻚ.

)(WMO
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معالﻢ بارزة
1853

اﻧعﻘاد أول مﺆتﻤﺮ دولﻲ لﻸرصاد الﺠﻮية

1873

إﻧﺸاﺀ الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية )وھﻲ الﻤﻨﻈﻤة
الﺴلَﻒ للﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية )((WMO
َ

1947

مﻮاﻓﻘة مﺆتﻤﺮ الﻤﺪيﺮيﻦ باﻹجﻤاع ﻋلى اتﻔاﻗﯿة الﻤﻨﻈﻤة
)) (WMOواﺷﻨﻄﻦ العاصﻤة(

1950

بﺪﺀ ﺳﺮيان اتﻔاﻗﯿة الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻓﻲ  23آذار /مارس

1951

تﺤ ّﻮل الﻤﻨﻈﻤة
لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة

إلى وﻛالة مﺘﺨﺼﺼة تابعة

1957

إﻧﺸاﺀ الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ اﻷوزون

1958/1957

الﺴﻨة الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة الﺪولﯿة

1963

إﻃﻼق بﺮﻧامﺞ الﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للﻄﻘﺲ

1971

إﻧﺸاﺀ مﺸﺮوع اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية )الﺬي تﻢ االرتﻘاﺀ بﮫ
ﻓﻲ ﻋام  1980لﯿﺼﺒﺢ بﺮﻧامﺞ اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية(

1972

إﻧﺸاﺀ بﺮﻧامﺞ الهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘﻄﺒﯿﻘﯿة

)(WMO

22

)بﺮوﻛﺴﻞ(

1976

إصﺪار الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOأول تﻘﯿﯿﻢ دولﻲ لﺤالة اﻷوزون
ﻓﻲ العالﻢ

1977

اﺷﺘﺮاك الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WMOواللﺠﻨة
الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات الﺘابعة لﻤﻨﻈﻤة اﻷمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة للﺘﺮبﯿة والعلﻢ والﺜﻘاﻓة ) (UNESCOﻓﻲ إﻧﺸاﺀ
الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ لﺨﺪمات الﻤﺤﯿﻄات )(IGOSS

1979/1978

إجﺮاﺀ تﺠﺮبة الﻄﻘﺲ العالﻤﯿة وتﺠﺮبﺘﻲ الﻤﻮﺳﻤﯿات ﻓﻲ
إﻃار بﺮﻧامﺞ بﺤﻮث الﻐﻼف الﺠﻮي العالﻤﻲ

1979

اﻧعﻘاد مﺆتﻤﺮ الﻤﻨاخ العالﻤﻲ اﻷول )الﺬي أدى إلى إﻧﺸاﺀ
بﺮﻧامﺞ الﻤﻨاخ العالﻤﻲ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة )((WMO

1985

اتﻔاﻗﯿة ﻓﯿﯿﻨا لﺤﻤاية ﻃﺒﻘة اﻷوزون

1987

بﺮوتﻮﻛﻮل مﻮﻧﺘﺮيال بﺸﺄن الﻤﻮاد الﻤﺴﺘﻨﻔﺪة لﻄﺒﻘة
اﻷوزون

1988

إﻧﺸاﺀ الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،الﺘﻲ
تﺸﺘﺮك ﻓﻲ رﻋايﺘها الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
) (WMOوبﺮﻧامﺞ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة )(UNEP
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1989

إﻧﺸاﺀ بﺮﻧامﺞ الﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للﻐﻼف الﺠﻮي

1990

اﻧعﻘاد مﺆتﻤﺮ الﻤﻨاخ العالﻤﻲ الﺜاﻧﻲ؛ وإﻋﻼن العﻘﺪ الﺪولﻲ
للﺤﺪ مﻦ الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة

1991

ﻋﻘﺪ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية وبﺮﻧامﺞ اﻷمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة أول اجﺘﻤاع للﺠﻨة الﺘﻔاوض الﺤﻜﻮمﯿة
الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﻮﺿﻊ اتﻔاﻗﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃارية
بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ

1992

إﻧﺸاﺀ الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ

1993

إﻃﻼق الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﺪورة الهﯿﺪرولﻮجﯿة
)(WHYCOS

1995

إﻧﺸاﺀ ﺧﺪمات الﻤعلﻮمات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاﺧﯿة

1998

الﺘﻘﯿﯿﻢ العلﻤﻲ الﺳﺘﻨﻔاد اﻷوزون

1999

اﻓﺘﺘاح الﻤﻘﺮ الﺠﺪيﺪ للﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
) (WMOﻓﻲ جﻨﯿﻒ

2000

الﺬﻛﺮى الﺴﻨﻮية الﺨﻤﺴﻮن ﻹﻧﺸاﺀ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة
لﻸرصاد الﺠﻮية )(WMO
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)(CLIPS

2003

االﺣﺘﻔال بالﺬﻛﺮى الﺴﻨﻮية الﻤاﺋة والﺨﻤﺴﯿﻦ لﻸرصاد
الﺠﻮية الﺤﺪيﺜة )مﺆتﻤﺮ بﺮوﻛﺴﻞ(1853 ،

2005

إﻧﺸاﺀ أماﻧة الﻔﺮيﻖ الﻤعﻨﻲ بﺮصﺪ اﻷرض

2008/2007

الﺴﻨة الﻘﻄﺒﯿة الﺪولﯿة

2009

ﻗﯿام مﺆتﻤﺮ الﻤﻨاخ العالﻤﻲ الﺜالﺚ بﺈﻧﺸاﺀ اﻹﻃار العالﻤﻲ
للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة

2014

اﻧعﻘاد الﻤﺆتﻤﺮ الﻤعﻨﻲ باﻷبعاد الﺠﻨﺴاﻧﯿة لﺨﺪمات الﻄﻘﺲ
والﻤﻨاخ

2015

وﺿﻊ إﻃار ﺳﯿﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للﻔﺘﺮة
2030-2015؛ وﺧﻄة الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام 2030؛
والﺘﻮصﻞ إلى اتﻔاق باريﺲ ﻓﻲ الﺪورة الﺤادية والعﺸﺮيﻦ
لﻤﺆتﻤﺮ اﻷﻃﺮاف ) (COP21ﻓﻲ اتﻔاﻗﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻃارية بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ

25

)(GEO

أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
)ﻓﻲ  1تﺸﺮيﻦ الﺜاﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2016
ً
أوﻻ ) -الﺪول( اﻷعﻀاﺀ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أحﻜام الﻔﻘﺮات )أ( و)ب( و)ج( مﻦ الﻤادة  3مﻦ
اﻻﺗﻔاﻗﯿة )(185
االتﺤاد الﺮوﺳﻲ*
إﺛﯿﻮبﯿا
أذربﯿﺠان
اﻷرجﻨﺘﯿﻦ*
اﻷردن*
أرمﯿﻨﯿا
إريﺘﺮيا
إﺳﺒاﻧﯿا*
أﺳﺘﺮالﯿا*
إﺳﺘﻮﻧﯿا*
إﺳﺮاﺋﯿﻞ
أﻓﻐاﻧﺴﺘان
إﻛﻮادور*
ألﺒاﻧﯿا
ألﻤاﻧﯿا*
اﻹمارات العﺮبﯿة الﻤﺘﺤﺪة
أﻧﺘﯿﻐﻮا وبﺮبﻮدا*
إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿا*
أﻧﻐﻮال
أوروﻏﻮاي*
أوزبﻜﺴﺘان*
أوﻏﻨﺪا*

أوﻛﺮاﻧﯿا*
إيﺮان )جﻤهﻮرية
 اﻹﺳﻼمﯿة(*أيﺮلﻨﺪا*
أيﺴلﻨﺪا
إيﻄالﯿا*
بابﻮا ﻏﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة
باراﻏﻮاي
باﻛﺴﺘان*
الﺒﺤﺮيﻦ
الﺒﺮازيﻞ*
بﺮبادوس*
الﺒﺮتﻐال
بﺮوﻧﻲ دار الﺴﻼم
بلﺠﯿﻜا*
بلﻐاريا*
بلﯿﺰ
بﻨﻐﻼديﺶ
بﻨﻤا
بﻨﻦ
بﻮتان
بﻮتﺴﻮاﻧا
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بﻮرﻛﯿﻨا ﻓاﺳﻮ*
بﻮروﻧﺪي
الﺒﻮﺳﻨة والهﺮﺳﻚ*
بﻮلﻨﺪا*
بﻮلﯿﻔﯿا )دولة  -الﻤﺘعﺪدة
الﻘﻮمﯿات(
بﯿﺮو
بﯿﻼروس*
تايلﻨﺪ*
تﺮﻛﻤاﻧﺴﺘان
تﺮﻛﯿا
تﺮيﻨﯿﺪاد وتﻮباﻏﻮ*
تﺸاد
تﺸﯿﻜﯿا*
تﻮﻏﻮ
تﻮﻓالﻮ
تﻮﻧﺲ*
تﻮﻧﻐا*
تﯿﻤﻮر  -لﯿﺸﺘﻲ
جامايﻜا*
الﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد
الﺠﺰاﺋﺮ*

جﺰر الﺒهاما*
جﺰر الﻘﻤﺮ
جﺰر ﺳلﯿﻤان
جﺰر ﻛﻮك
جﻤهﻮرية أﻓﺮيﻘﯿا الﻮﺳﻄى*
الﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة
الﺠﻤهﻮرية العﺮبﯿة
الﺴﻮرية
جﻤهﻮرية الﻜﻮﻧﻐﻮ
الﺪيﻤﻘﺮاﻃﯿة*
جﻤهﻮرية تﻨـﺰاﻧﯿا الﻤﺘﺤﺪة*
جﻤهﻮرية ﻛﻮريا الﺸعﺒﯿة
الﺪيﻤﻘﺮاﻃﯿة
جﻤهﻮرية ﻛﻮريا*
جﻤهﻮرية الو الﺪيﻤﻘﺮاﻃﯿة
الﺸعﺒﯿة*
جﻤهﻮرية مﻘﺪوﻧﯿا
الﯿﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿة ﺳابﻘاً*
جﻤهﻮرية مﻮلﺪوﻓا
جﻨﻮب أﻓﺮيﻘﯿا*
جﻨﻮب الﺴﻮدان
جﻮرجﯿا
جﯿﺒﻮتﻲ
الﺪاﻧﻤﺮك*

دومﯿﻨﯿﻜا*
رواﻧﺪا*
روماﻧﯿا*
زامﺒﯿا*
زمﺒابﻮي*
ﺳامﻮا
ﺳان تﻮمﻲ وبﺮيﻨﺴﯿﺒﻲ
ﺳاﻧﺖ لﻮﺳﯿا*
ﺳﺮي الﻧﻜا
الﺴلﻔادور
ﺳلﻮﻓاﻛﯿا*
ﺳلﻮﻓﯿﻨﯿا*
ﺳﻨﻐاﻓﻮرة*
الﺴﻨﻐال*
ﺳﻮازيلﻨﺪ
الﺴﻮدان
ﺳﻮريﻨام
الﺴﻮيﺪ*
ﺳﻮيﺴﺮا
ﺳﯿﺮالﯿﻮن*
ﺳﯿﺸﯿﻞ*
ﺷﯿلﻲ
صﺮبﯿا
الﺼﻮمال
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الﺼﯿﻦ*
ﻃاجﯿﻜﺴﺘان
العﺮاق*
ﻋﻤان
ﻏابﻮن*
ﻏامﺒﯿا*
ﻏاﻧا*
ﻏﻮاتﯿﻤاال*
ﻏﯿاﻧا*
ﻏﯿﻨﯿا  -بﯿﺴاو
ﻏﯿﻨﯿا*
ﻓاﻧﻮاتﻮ
ﻓﺮﻧﺴا
الﻔلﺒﯿﻦ*
ﻓﻨﺰويﻼ )جﻤهﻮرية
 الﺒﻮلﯿﻔارية(ﻓﻨلﻨﺪا*
ﻓﯿﺠﻲ
ﻓﯿﯿﺖ ﻧام
ﻗﺒﺮص*
ﻗﻄﺮ
ﻗﯿﺮﻏﯿﺰﺳﺘان
ﻛابﻮ ﻓﯿﺮدي
ﻛازاﺧﺴﺘان

الﻜامﯿﺮون*
ﻛﺮواتﯿا*
ﻛﻤﺒﻮديا*
ﻛﻨﺪا
ﻛﻮبا*
ﻛﻮت ديﻔﻮار*
ﻛﻮﺳﺘاريﻜا
ﻛﻮلﻮمﺒﯿا
الﻜﻮﻧﻐﻮ
الﻜﻮيﺖ*
ﻛﯿﺮيﺒاس
ﻛﯿﻨﯿا*
التﻔﯿا
لﺒﻨان
لﻜﺴﻤﺒﺮغ*
لﯿﺒﺮيا
لﯿﺒﯿا*
لﯿﺘﻮاﻧﯿا*
لﯿﺴﻮتﻮ*
مالﻄة*

*

مالﻲ*
مالﯿﺰيا*
مﺪﻏﺸﻘﺮ*
مﺼﺮ*
الﻤﻐﺮب*
الﻤﻜﺴﯿﻚ
مﻼوي*
ملﺪيﻒ
الﻤﻤلﻜة العﺮبﯿة الﺴعﻮدية
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة لﺒﺮيﻄاﻧﯿا
العﻈﻤى وأيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة*
مﻨﻐﻮلﯿا*
مﻮريﺘاﻧﯿا
مﻮريﺸﯿﻮس*
مﻮزامﺒﯿﻖ
مﻮﻧاﻛﻮ
مﯿاﻧﻤار
مﯿﻜﺮوﻧﯿﺰيا )واليات
 الﻤﻮﺣﺪة(ﻧامﯿﺒﯿا

الﻨﺮويﺞ*
الﻨﻤﺴا*
ﻧﯿﺒال
الﻨﯿﺠﺮ*
ﻧﯿﺠﯿﺮيا*
ﻧﯿﻜاراﻏﻮا*
ﻧﯿﻮزيلﻨﺪا*
ﻧﯿﻮي
ھايﺘﻲ*
الهﻨﺪ*
ھﻨﺪوراس
ھﻨﻐاريا*
ھﻮلﻨﺪا*
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة اﻷمﺮيﻜﯿة
الﯿابان*
الﯿﻤﻦ
الﯿﻮﻧان*

الﺪول اﻷﻋﻀاﺀ الﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إلى اتﻔاﻗﯿة امﺘﯿازات الﻮﻛاالت الﻤﺘﺨﺼﺼة
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وﺣﺼاﻧاتها.

ﺛانﯿاً ) -اﻷﻗالﯿﻢ( اﻷعﻀاﺀ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أحﻜام الﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )د( و)ھـ( مﻦ الﻤادة
أﻗالﯿﻢ الﻜاريﺒﻲ الﺒﺮيﻄاﻧﯿة

بﻮلﯿﻨﯿﺰيا الﻔﺮﻧﺴﯿة

ماﻛاو ،الﺼﯿﻦ

ﻛﯿﻮراﺳﻮ وﺳان مارتﻦ

ھﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،الﺼﯿﻦ

ﻛالﯿﺪوﻧﯿا الﺠﺪيﺪة
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