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الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ) ،(WMOالسيد  D. Grimesالدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي في يوم األربعاء
-1
الموافق  15حزيران /يونيو  ،2016الساعة  09:30في مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف .ورحب بالمجلس وبالمشاركين
فيه .وأشار إلى األولويات السبع التي اعتمدھا المؤتمر العالمي السابع عشر ،وسلط الضوء على اللقاءات والتطورات
الدولية الالحقة التي تھم أولويات المنظمة ) (WMOوعملھا .ونوه الرئيس في إطار تطلعه إلى المستقبل بأھمية تعميق
المشاركة فعليا ً مع القطاع الخاص ،وھي مسألة يمكن أن تحظى بالدراسة في لقاء مدته يوم واحد خالل الدورة يتناول
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص .وشجع الرئيس المجلس على اتخاذ اتجاھات وفرص جديدة إليجاد حلول
فعالة من حيث التكلفة لجميع مكونات األنشطة العالمية الخاصة بالطقس والمناخ والماء.
ورحب األمين العام ،البروفيسور بيتيري تاالس ،بالمجلس في جنيف ،وخص بالترحيب الرئيس بالنيابة الجديد لالتحاد
اإلقليمي الثاني ،السيد  .A. Al-Mannaiوأشار إلى التحديات التي يطرحھا تغير المناخ وزيادة الكوارث المرتبطة
باألحوال الجوية الھيدرولوجية ،وأكد الدور الحاسم األھمية للمنظمة ) (WMOفي دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي حماية األرواح والممتلكات وفي التكيف مع المناخ .كما أكد التزامه بمواصلة تدعيم
المنظمة ) (WMOوأھميتھا بالنسبة إلى األعضاء والمجتمع الدولي في سياق الخطة العالمية للتنمية المستدامة.
-2

يرد جدول أعمال الدورة في التذييل  1لملخص جدول األعمال.

اعتمد المجلس التنفيذي  13قراراً )انظر التذييل  2في الملخص العام( و 96مقرراً )ترد في التذييل  3في
-3
الملخص العام(.
-4

ترد قائمة المشاركين في التذييل .4

وافق المجلس على أن تعقد دورته التاسعة والستون في مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف من  10إلى
-5
أيار /مايو ) 2017يُحجز  18أيار /مايو( .وستعقد دورة اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACيومي  8و 9أيار/
مايو .2017
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وعالوة على ذلك ،حدد المجلس موعداً مؤقتا ً لدورته السبعين في مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف من
-6
إلى  29حزيران /يونيو .2018
-7

يونيو .2016

اختتمت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي أعمالھا في الساعة  16:02من يوم  23حزيران/
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار (EC-68) 1

دعم المنظمة ) (WMOالتفاق باريس
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-17) 9محددات فھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة،

)(2

القرار  – (Cg-17) 23مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS

)(3

القرار  – (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ ،(GCOS

)(4

القرار  – (Cg-17) 46نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري،

)(5

القرار  – (Cg-17) 63الطاقة باعتبارھا مجاالً إضافيا ً ذا أولوية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(6

القرار  – (Cg-17) 64إعداد إطار قائم على النتائج للدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOإلى تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )،(GFCS

وإذ يشير أيضا ً إلى أن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCC) (COP 21قد انعقدت بالتزامن مع الدورة الحادية عشرة لألطراف في بروتوكول كيوتو في باريس،
فرنسا ،في الفترة من  30تشرين الثاني /نوفمبر إلى  11كانون األول /ديسمبر  2015وتمخضت عن اعتماد اتفاق
باريس؛
وإذ يشير كذلك إلى نص اتفاق باريس ،ال سيما فيما يتعلق بما يلي:
)(1

الحاجة إلى التصدي بشكل فعال وتصاعدي للتھديد الملح الذي يمثله تغير المناخ ،استناداً إلى أفضل المعارف
العلمية المتاحة،

)(2

المادة  7من الفقرة  7من اتفاق باريس ،والتي تنص على ما يلي:
ضرورة أن تعزز األطراف تعاونھا من أجل تدعيم إجراءات التكيّف ،على نحو يراعي إطار كانكون للتكيف،
بما يشمل ما يتعلق بما يلي:
)أ(

تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتجارب والدروس المستفادة ،بما يشمل ،حسب االقتضاء،
الجوانب المتصلة بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ في إجراءات التكيف،

)ب( تعزيز الترتيبات المؤسسية ،بما فيھا ترتيبات االتفاقية التي تخدم ھذا االتفاق ،لدعم توليف المعلومات
والمعارف ذات الصلة ،وتقديم الدعم واإلرشادات التقنية لألطراف،
)ج( تعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالمناخ ،بما يشمل البحوث والمراقبة المنھجية للنظام المناخي ونظم
اإلنذار المبكر ،على نحو يُسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار،
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التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
)د(

مساعدة البلدان النامية األطراف في تحديد ممارسات التكيف الفعالة ،واحتياجات التكيف ،واألولويات،
وما يُقدم ويُتلقى من دعم إلجراءات وجھود التكيف ،وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تتسق وتشجيع
الممارسات الجيدة،

)ھـ( تحسين فعالية إجراءات التكيف وديمومتھا،
)(3

تشجيع المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على دعم الجھود التي تبذلھا األطراف في سبيل
تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله والمشار إليھا في الفقرة  7من المادة  ،7مع مراعاة أحكام الفقرة  5التي تنص
على ما يلي:
"تسلّم األطراف بأن إجراءات التكيّف ينبغي أن تتبع نھجا ً قطري التوجيه يراعي القضايا الجنسانية
ويقوم على المشاركة ويتسّم بالشفافية الكاملة ،ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية وال ُنظم اإليكولوجية
القابلة للتأثر ،وينبغي أن يستند إلى أفضل النتائج العلمية المتاحة وعند االقتضاء إلى المعارف التقليدية
ومعارف الشعوب األصلية وال ُنظم المعرفية المحلية وأن يسترشد بھا بغية إدماج التكيّف في السياسات
واإلجراءات االجتماعية  -االقتصادية والبيئية ،حسب االقتضاء"،

وإذ يشير أيضا ً إلى أن:
)(1

ديباجة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCتعترف بالعمل التحليلي القيّم الذي تضطلع
به دول عديدة بشأن تغير المناخ والمساھمات المھمة لكل من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوغيرھما من األجھزة والمنظمات والھيئات التابعة لمنظومة األمم
المتحدة ،إلى جانب ھيئات دولية وحكومية دولية أخرى ،لتبادل نتائج البحوث العلمية وتنسيق البحوث،

)(2

المادة  9من االتفاقية ) ،(UNFCCCأنشأت الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتي تض ّم
ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة باالتفاقية وتستعين بالھيئات الدولية المختصة القائمة
من أجل:
)أ( تقديم تقييمات لحالة المعارف العلمية المتعلقة بتغير المناخ وآثاره،
)ب( تقديم مشورة بشأن البرامج العلمية ،والتعاون الدولي في مجالي البحث والتطوير إزاء تغير المناخ،

)(3

الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (2019-2016) (WMOتبرز تعزيز وتحسين قدرة جميع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم خدمات مستدامة عالية الجودة ،مفيدة للغاية بالنسبة لصناع
القرار الذين يتصدون للتحديات العالمية واإلقليمية والوطنية،

وإذ يالحظ أن:
)(1

التقدم العلمي سيزيد من تعزيز دور الخدمات المناخية التشغيلية في دعم صانعي القرارات المسؤولين عن
االرتقاء بالقدرة على مقاومة المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره؛

)(2

مراقبة إجراءات التخفيف قد تستفيد من تعزيز رصد المتغيرات المناخية األساسية؛ ومن بينھا تركيزات غازات
االحتباس الحراري في الغالف الجوي ،ويجب مواصلة ھذا الرصد ،بل وتعزيزه؛

)(3

الخدمات المناخية التي تدعم قطاعات الطاقة والماء والنقل والصناعة والزراعة واستخدام األراضي يمكن أن
تؤدي دوراً حيويا ً في الوصول إلى اقتصاد تقل فيه انبعاثات الكربون ويكون قادراً على التصدي للمناخ؛
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)(4

الدوائر المعنية باألرصاد الجوية والمناخية ال يزال يتعين عليھا أن تقدم مساھمات جوھرية في اإلجراءات
الدولية المتعلقة بتغير المناخ ،إذ تتمتع بمستويات منقطعة النظير من القدرات والمعلومات ،والمشاركة المحتملة
في المسائل السياسية المناخية رفيعة المستوى؛

)(5

أن الدورة الثالثة واألربعين للھيئة ) (SBSTA-43قد شجعت في استنتاجھا النظام العالمي لرصد المناخ
على النظر في نتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP 21عند إعداد الخطة المقبلة لتنفيذ
النظام العالمي لرصد المناخ (GCOS؛

)(GCOS

وإذ يأخذ في االعتبار ما يلي:
)(1

جوھر اتفاق باريس المتمثل في المادة  2والمادة  3والمادة  7والمادة  8والمادة  9والمادة  11والمادة  12التي تھ ّم
المنظمة ) (WMOبوجه خاص؛

)(2

مجاالت محددة تقدم فيھا المنظمة ) (WMOالدعم في مجالي التخفيف من اآلثار والتكيّف ،بما فيھا عمل الھيئات
المنشأة بموجب االتفاقية ) ،(UNFCCCحسب االقتضاء ،من خالل مساھمات البرامج الفنية والعلمية للمنظمة
) (WMOوالبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا ،السيما مكونات برامج عديدة من بينھا برنامج
المناخ العالمي ) ،(WCPواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
)(GAW؛

يقرر ما يلي:
)(1

معالجة التكيف مع تغير المناخ من خالل تقديم الخدمات المناخية ومساھمات المنظمة ) (WMOفي تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(2

معالجة الجوانب المتعلقة بالتخفيف من خالل الخدمات المناخية لزيادة الفعالية في الزراعة واستخدام األراضي
والترويج لمصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة ،إلى جانب حماية البنية التحتية للطاقة ونظم إيصالھا من
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،باعتبارھا من المجاالت ذات األولوية بموجب اإلطار العالمي للخدمات
المناخية (GFCS؛

)(3

الحرص أيضا ً على معالجة توفير رصدات موثوقة وطويلة األجل وعالية الجودة بشأن التغيرات العالمية في
تكوين الغالف الجوي من خالل الخطة المنقّحة لتنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالمراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWوالمعلومات ذات الصلة بخصوص االتجاھات وتوزع غازات االحتباس الحراري في
الغالف الجوي من خالل نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري )(IG3IS؛

يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

إدراج معلومات عن المسائل السياسية المناخية رفيعة المستوى في جميع الفعاليات ذات الصلة لفائدة مديري
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsلتعزيز حصولھم على المعلومات عن دور
المرافق الوطنية ) (NMHSsوعملھا مسا َھ ً
مة في جدول أعمال السياسة المناخية رفيع المستوى واتفاق باريس،
وتنفيذاً لھما؛

)(2

االستمرار في إبالغ األعضاء من خالل وزارات الخارجية إلشعارھم بضرورة دعوة المرافق الوطنية
) (NMHSsإلى المساھمة في تحديثات دورية لبالغ التكيف المشار إليه في الفقرتين  10و 11من المادة  7من
اتفاق باريس ،ودعما ً لخطط التكيف الوطنية ) (NAPsالخاصة بھم والمساھمات المحددة وطنيا ً )(NDCs؛
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)(3

االستمرار في إبالغ األعضاء من خالل وزارات الخارجية لتشجيع مشاركة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
الوفود الوطنية المشاركة في مؤتمر األطراف )(COP؛

)(4

االستمرار في إحاطة منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية علما ً بالكيفية التي تدعم بھا المعلومات العلمية
التكيف ،والتخفيف من اآلثار ،وبرامج تمويل األنشطة المتعلقة بتغير المناخ ،وتدابير الوقاية من تغير المناخ
والقدرة على تحمله؛

يدعو األعضاء إلى ما يلي:
)(1

العمل على المستوى الوطني إلشراك المرافق الوطنية ) (NMHSsإشراكا ً تاما ً في فھرسة الظواھر المتطرفة
وبرامج التكيف ،والتخفيف ،وغيرھا من المجاالت التي تدخل في نطاق اختصاص المرافق المختصة ،واإلسھام
في المساھمات المحددة وطنيا ً ) ،(NDCsوخطط التكيف الوطنية ) ،(NAPsونظم مراقبة غازات االحتباس
الحراري ،وغيرھا من نظم المراقبة؛

)(2

المشاركة بفعالية في االجتماعات الرئيسية لالتفاقية ) ،(UNFCCCمن قبيل مؤتمرات األطراف )،(COPs
والھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) ،(SBSTAوالھيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ ) ،(SBIبمن في ذلك
مديرو المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الوفود القطرية.

القرار

(EC-68) 2

خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
للفترة 2019-2016

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ ُيذ ِّكر بـ:
)(1

القرار  - (Cg-17) 23مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (EC-67) 8فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)،(WMO

)(3

القرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WMO

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

التقرير النھائي للدورة الخامسة لفريق التنسيق وتوصياته بشأن تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) ،(WIGOSبما في ذلك وضع خطة تنفيذ مرحلة ما قبل التشغيل النظام  WIGOSللفترة 2019-
،2016

)(2

أن النظام  ،WIGOSباعتباره عنصراً أساسيا ً يدعم جميع أولويات المنظمة ) ،(WMOيمكن أن يساعد في تحسين
العمليات المتكاملة لدى األعضاء وفي بناء شراكات منتجة تفيد في تحسين خدمات الطقس والمناخ والماء وما
يتصل بھا من خدمات بيئية ،ومواصلة تنفيذ اإلطار العالمي المتكامل للخدمات المناخية )،(GFCS

يعتمد خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSللفترة  ،2019-2016بصيغته الواردة في
مرفق ھذا القرار؛
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يطلب من األعضاء:
)(1

مواصلة توفير الموارد ،بما في ذلك من خالل الصندوق االستئماني للنظام  WIGOSو/أو الخبراء المعارين،
للمساعدة على دعم تنفيذ النظام  ،WIGOSال سيما للمساعدة في االستخدام التشغيلي لألداة /OSCARالسطح،
ودعم ترجمة جميع المواد اإلرشادية الخاصة بالنظام  WIGOSوالمراجع الخاصة بالمستخدمين إلى جميع
اللغات الرسمية للمنظمة ) (WMO؛

)(2

إقامة عالقات مع المنظمات غير المعنية باألرصاد الجوية التي ترسل بالفعل معلومات أوقيانوغرافية ذات صلة
إلى مركز الدع الموقعي لبرنامج الرصد التابع للجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMمن أجل اتاحة بيانات
األرصاد الجوية البحرية على ھذه المنصات على نحو أكثر تواتراً ) 4مرات في اليوم( .ويمكن للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMHSsتقديم المساعدة إلحالة محددات الھوية الخاصة بالنظام ) (WIGOSإلى ھذه
المحطات؛

يطلب من لجنة ال ُنظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد توفير الريادة الفنية في أنشطة ما قبل تشغيل النظام WIGO؛
يطلب من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام  WIGOSإبقاء الخطة قيد االستعراض المنتظم ،وتحديثھا
وإبالغ المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في تنفيذھا ،وتقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛
يطلب من األمين العام:
)(1

تقديم المساعدة والدعم الضروريين من األمانة ،خاصة لألعضاء واالتحادات اإلقليمية السيما من البلدان النامية
وأقل البلدان نمواً ،لمواصلة تطوير النظام  WIGOSمن خالل مرحلة ما قبل تشغيله ،وذلك في حدود الموارد
المتاحة؛

)(2

النظر في تخصيص موارد من الميزانية العادية لمواصلة تطوير األداة  /OSCARالسطح من أجل أن يدرج
النظام أحكاما ً مالئمة لجميع مكونات النظام WIGOS؛

)(3

تحفيز األعضاء على المساھمة في الموارد الالزمة إلتاحة األدوات الفنية الخاصة بالنظام  ،WIGOSوھي
قواعد بيانات األداة  ،OSCARال سيما األداة  /OSCARالسطح ،ونظام مراقبة جودة بيانات النظام WIGOS؛

)(4

بدء التخطيط -بما في ذلك ضرورة تخصيص موارد -إلعداد أدوات للنظام ) (WIGOSبجميع لغات المنظمة،
ولتحقيق تشغيل مستدام لألداة  OSCARبوصفھا مورد معلومات أساسيا ً موجھا ً لجميع األعضاء؛

)(5

النظر في تخصيص الموارد لتطوير “األداة المرجعية للتوحيد القياسي للرصد” )(SORT؛

يدعو الشركاء إلى المشاركة في أنشطة التنفيذ ذات الصلة على النحو المحدد في الخطة.
_________
مالحظة:ھذا القرار يحل محل القرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WMOالذي لم َيعُد ساريا ً.
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مرفق القرار

(EC-68) 2

خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
للفترة 2019-2016

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
للفترة 2019-2016

التذييل  – 2القرارات
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ملخص تنفيذي
بلغ تنفيذ إطار النظام  WIGOSمستوى من النضج يم ِّكن النظام من مواصلة تطوير النظم المكوِّ نة له واستخدامھا .ومع
توافر لبنات بناء إطار النظام  WIGOSاألولية الرئيسية بحلول نھاية عام  2015تتوافر الشروط المسبقة لمرحلة ما قبل
تشغيل النظام  .(WPP) WIGOSولكن ،ما زالت توجد فجوات وتحديات من الالزم معالجتھا أثناء المرحلة التالية للنظام
 WIGOSكي يصبح النظام عامالً بالكامل اعتباراً من عام .2020
ومن ثم سيتواصل تطوير النظام  WIGOSأثناء مرحلة ما قبل تشغيله في الفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016
استناداً إلى لبنات البناء الرئيسية تلك إلطار النظام  WIGOSالتي ُنفذت بالفعل وباإلضافة إليھا ،مع انتقال التركيز
تدريجيا ً من المستوى العالمي إلى أنشطة التنفيذ على المستويين اإلقليمي والوطني.
وتصف ھذه الوثيقة األساس المنطقي لمرحلة ما قبل تشغيل النظام  ،WIGOSونتيجته المنشودة من حيث أن يكون النظام
عامالً بالكامل في عام  ،2020واألنشطة الرئيسية التي سيجري االضطالع بھا من أجل تحقيق ھذه النتيجة ،التي تدور
حول خمسة مجاالت رئيسية ذات أولوية ،ھي (1) :التنفيذ الوطني للنظام WIGOS؛ ) (2المواد التنظيمية واإلرشادية
الخاصة بالنظام WIGOS؛ ) (3نظام المعلومات التشغيلية للنظام WIGOS؛ ) (4نظام مراقبة جودة بيانات النظام
WIGOS؛ ) (5المراكز اإلقليمية للنظام .WIGOS
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مقدمة ومعلومات أساسية

بلغ تنفيذ إطار النظام  WIGOSمستوى من النضج يم ِّكن النظام من مواصلة تطوير النظم المكوِّ نة له واستخدامھا .ومع
توافر لبنات بناء إطار النظام  WIGOSاألولية الرئيسية بحلول نھاية عام  2015تتوافر الشروط المسبقة لمرحلة ما قبل
تشغيل نظام  .(WPP) WIGOSولكن ،ما زالت توجد فجوات وتحديات من الالزم معالجتھا أثناء المرحلة التالية للنظام
 WIGOSكي يصبح النظام عامالً بالكامل اعتباراً من عام .2020
ووفقا ً للمقرر الذي اتخذه المؤتمر السابع عشر ومن ثم سيتواصل تطوير النظام  WIGOSأثناء مرحلة ما قبل تشغيله في
الفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016استناداً إلى لبنات البناء الرئيسية تلك إلطار النظام  WIGOSالتي ُنفذت
بالفعل وباإلضافة إليھا ،مع انتقال التركيز تدريجيا ً من المستوى العالمي إلى أنشطة التنفيذ على المستويين اإلقليمي
والوطني .والھدف ھو استفادة األعضاء وشركائھم من نظام يعمل بالكامل اعتباراً من عام  2020فصاعداً.
واألولويات العليا لمرحلة ما قبل تشغيل النظام  WIGOSھي (1) :التنفيذ الوطني للنظام WIGOS؛ ) (2المواد التنظيمية
للنظام  WIGOSالتي تستكملھا مواد إرشادية ضرورية لمساعدة األعضاء على تنفيذ الالئحة الفنية لنظام WIGOS؛
) (3مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية للنظام  (WIR) WIGOSمع التركيز بوجه خاص على النشر التشغيلي
لقواعد بيانات أداة تحليل واستعراض قدرة ُنظم الرصد )(OSCAR؛ ) (4وضع وتنفيذ نظام مراقبة جودة بيانات النظام
WIGOS؛ ) (5وضع مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSوبدء إنشائھا.
وس ُتعطى أولوية خاصة لألنشطة التي تساعد األعضاء في وضع وتنفيذ خططھم الوطنية الخاصة بالنظام  ،WIGOSمع
التركيز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً ،والدول غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية التي ھي في أمسّ
الحاجة إلى ذلك .وس ُتعطى أولوية عالية لتعزيز قدرة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،من خالل تقديم اإلرشادات بشأن
أفضل الممارسات واإلجراءات في مجال إدماج محطات األرصاد الجوية األوتوماتية في شبكات الرصد التابعة لھذه
البلدان.
وثمة مسألة أساسية ھي الحاجة إلى ممارسات وسياسات وقدرات سليمة داخل فرادى مؤسسات األرصاد الجوية فيما
يتعلق بإدارة البيانات طوال فترة استخدامھا ،وضمان تم ُّكن األعضاء من إدارة رصداتھم وبياناتھم بكفاءة وفعالية،
واستخالص معلومات ھامة من البيانات لدعم مرافقھم ،وتحقيق تكامل الرصدات والبيانات المستمدة من منصات مختلفة
ومن مصادر خارجية .ومن أجل مساعدة األعضاء في مواجھة ھذه التحديات ،وخاصة الحصول على أكبر مردود
الستثماراتھم في تصميم وتشغيل نظمھم الوطنية للرصد ،ير ّكز النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISتركيزاً رئيسيا ً على فعالية إدارة البيانات طوال فترة استخدامھا ،وعلى بناء
شراكات فعالة بشأن البيانات في إطار مرحلة ما قبل تشغيل النظام .WIGOS
وستستمر أھمية التوجيه المركزي الذي يقدمه فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل للرصد
) (ICG-WIGOSوالدعم الذي يقدمه مكتب مشروع النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSولكن ،أثناء مرحلة
ما قبل التشغيل ،من المتوقع أن تتولى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمزيداً من المسؤولية
عن النظام  .WIGOSوعلى وجه الخصوص ،من المتوقع أن تصبح تلك المرافق جھات اإلدماج الرئيسية على الصعيد
الوطني ،وذلك بتعزيز ُنظم الرصد الخاصة بھا وفقا ً لإلرشادات التي يقدمھا إطار النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSوأيضا ً ببناء شراكات وطنية وتوفير القيادة الوطنية استناداً إلى خبرتھا في مجاالت حيازة بيانات الرصد
ومعالجتھا ونشرھا ألغراض مراقبة البيئة والتنبؤ بھا.
وستوجّه خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام  (PWPP) WIGOSعملية تطوير النظام  WIGOSخالل السنوات األربع
المقبلة ،ال سيما على الصعيدين اإلقليمي والوطني وستساعد في تحديد األولويات واألھداف.
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اإلنجازات المتوخاة الرئيسية ونتائج المشاريع التجريبية

)(WPP

إن العمل الذي يجب االضطالع به في الفترة المالية  2019-2016يحدده ھدف أن يصبح النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSعامالً بالكامل اعتباراً من عام  .2020ومن الممكن النظر في ما يعنيه نظام  WIGOSعامل بالكامل من
الزاويتين التاليتين:
’‘1

اإلنجازات المتوخاة :ما ھي العناصر التي يجب استكمالھا ،وما ھي الوظائف التشغيلية الضرورية؛

’‘2

النتائج المتوقعة :ما ھو األثر المتوقع للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوعلى وجه الخصوص
ما ھي الفوائد المتوقعة التي ستتحقق ألعضاء المنظمة ).(WMO

2.1

اإلنجازات المتوخاة

بحلول موعد انعقاد المؤتمر الثامن عشر في عام  2019سيكون إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSقد
اس ُتكمل ،بحيث يضم:
)أ(

المواد التنظيمية للنظام  :WIGOSالمنجزة والمستكملة بالمواد اإلرشادية الضرورية لمساعدة األعضاء على
تنفيذ الالئحة الفنية للنظام WIGOS؛

)ب(

مُح ِّددات ھوية محطات النظام WIGOS؛ وحل المسائل الفنية واعتماد نظام جديد؛ وتحديد سياسة إصدار
محددات الھوية واعتمادھا من األعضاء وتنفيذھا؛

)ج(

تنفيذ نظام المعلومات التشغيلية للنظام  WIGOSبالكامل واستخدامه بشكل روتيني من قِ َبل األعضاء؛
واالستعاضة تماما ً عن مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،9المجلد ألف ،محطات الرصد وقوائم حصر المحطات
المماثلة باألداة  /OSCARالسطح؛

)د(

اختبار مفھوم نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WDQMSوتوحيده .وتحديد
ممارسات وإجراءات مراقبة جودة بيانات الرصد ،وإدماجھا في المواد التنظيمية الخاصة بالنظام ،WIGOS
وتنفيذ نظام مراقبة جودة بيانات النظام WIGOS؛

)ھـ(

إنشاء المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSوعملھا مع التركيز بوجه خاص على األقاليم التي تمس فيھا الحاجة
إلى تلك المراكز؛

)و(

تعزيز التنسيق اإلقليمي والوطني ،وآليات الحوكمة ،ومنھجيات /إرشادات إدماج عمليات الرصد على نطاق
جميع نظم الرصد المكوّ نة للنظام ) WIGOSالمنظمة  WMOوالشركاء( :تنفيذ ذلك واستخدامه من جانب
األعضاء؛

)ز(

تنفيذ مفھوم شبكة الرصد األساسية اإلقليمية ) (RBONوإنھاء خدمة الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية
) /(RBSNالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية )(RBCN؛

)ح(

تطوير القدرة على التصميم للمساعدة على تحديد الثغرات في نظم الرصد العالمية واإلقليمية والوطنية في
سياق احتياجات المستخدمين ،والمشاكل القائمة ،إلخ؛

)ط(

رؤية للنظام  WIGOSفي عام  ،2040تعكس كيفية توفير حلول جديدة وأكثر كفاءة للرصد من أجل األعضاء
تحقق توازنا ً مناسبا ً بين نظم الرصد الفضائية القاعدة و ُنظم الرصد السطحية القاعدة.
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2.2

النتائج

)أ(

نظام عالمي متكامل للرصد تابع للمنظمة )َّ (WMO
معزز وتآزري إلى حد كبير يوفر مدخالت رصد أفضل
وأحسن توثيقا ً لدعم جميع برامج المنظمة ) (WMOومجاالت تطبيقھا بطريقة أجدى من حيث التكاليف؛

)ب(

ُّ
وتعزز دورھا على مستواھا الوطني؛
زيادة بروز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية )(NMHSs

)ج(

تحسُّن تسجيل جميع محطات الرصد على نطاق جميع مكونات النظام  WIGOSتحسنا ً كبيراً؛

)د(

زيادة إدماج الرصدات من المنظمة ) (WMOومن مصادر غير المنظمة ) (WMOوتقاسمھا المفتوح عبر الحدود
الوطنية واإلقليمية؛

)ھـ(

ُّ
تعزز التعاون مع الشركاء على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

)و(

ُّ
تعزز ثقافة االمتثال لالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛

)ز(

تحسُّن القدرة البشرية والفنية لجميع أعضاء المنظمة ) (WMOعلى تخطيط النظام  WIGOSوتنفيذه وتشغيله؛

)ح(

إدماج النظام  WIGOSفي البنية التحتية األساسية للمنظمة ) (WMOبوصفه برنامجا ً تابعا ً للمنظمة ) (WMOأو
عنصراً برنامجيا ً يحدده المؤتمر الثامن عشر في عام 2019؛

)ط(

التحسُّن التدريجي في توافر وجودة بيانات الرصد والبيانات الشرحية الخاصة بالنظام .WIGOS

-3

المجاالت ذات األولوية

من أجل تحقيق النتائج واإلنجازات المتوخاة المذكورة في القسم  ،2يجب معالجة خمسة مجاالت ذات أولوية كمسألة ذات
أھمية فائقة .ووفقا ً لقرار المؤتمر السابع عشر ،ھذه ھي المجاالت الرئيسية ذات األولوية لمرحلة ما قبل تشغيل النظام
 .WIGOSوترد في الشكل  1أدناه خارطة طريق مقابلة لھا.
3.1

التنفيذ الوطني للنظام

WIGOS

إن تبوؤ المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالدور الريادي في ُنظم الرصد المتكاملة أمر
محوري لنجاح تنفيذ النظام  .WIGOSوإعداد وإصدار أدوات عملية ،ونماذج معيارية ،وإرشادات ،ودراسات إفرادية
سيساعدان األعضاء على وضع خططھم الوطنية بشأن النظام  ،WIGOSوإنشاء آليات مناسبة للحوكمة والتنسيق ،وبناء
العالقات والشراكات التي تساعد على التوسُّع في عمليات الرصد الوطنية واإلقليمية وتقاسمھا لتلبية االحتياجات على
نطاق التخصصات واألوساط ذات الصلة ،وتنفيذ مراقبة الجودة وإدارة وممارسات حديثة للبيانات وذلك لكفالة قدرتھم
على استخالص القيمة الكاملة من ُنظمھم الوطنية للرصد.
و ُتقترح البنود الرئيسية التالية المصحوبة بمعالم بارزة:
)أ(

مواد وأدوات إرشادية لمساعدة األعضاء على تخطيط تنفيذھم الوطني للنظام  WIGOSوإنجازه والتوسع فيه
وتطويره ،تدريجيا ً اعتباراً من عام 2016؛

)ب(

أنشطة لدعم األعضاء في تنفيذ آليات الحوكمة الوطنية وترتيبات الشراكة ،تدريجيا ً اعتباراً من عام 2016؛

)ج(

مواد تدريبية ،بما في ذلك أدوات التعلُّم بالوسائل اإللكترونية ومجموعات عناصر التدريب ،ال سيما من أجل
األداة  /OSCARالسطح ،ومح ِّددات ھوية محطات النظام  ،WIGOSوالبيانات الشرحية للنظام  WIGOSلدعم
تنفيذ النظام  WIGOSعلى المستوى الوطني ،تدريجيا ً اعتباراً من عام 2016؛

)د(

قوائم مرجعية بشأن استعداد النظام  WIGOSوأدوات مراقبته ،تتوافر بحلول عام 2016؛
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)ھـ(

اتصاالت ومواد توعية موجھة إلى جماھير شتى ،بما يشمل مديري ُنظم الرصد والشركاء ،تدريجيا ً اعتباراً من
عام .2016

3.2

المواد التنظيمية للنظام  WIGOSالمستكملة بالمواد اإلرشادية الضرورية لمساعدة األعضاء على تنفيذ
الالئحة الفنية للنظام WIGOS

قد يُقترح إما على الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي ) (2017أو الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ) (2018تحديث
للمرجع الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  .(1160وينبغي أن تتضمن طبعة عام  2019من
ذلك المرجع التي تق َّدم إلى المؤتمر الثامن عشر (i) :إدماجا ً كامالً للمرجع الخاص بالنظام العالمي للرصد )مطبوع
المنظمة رقم  (544القائم ،والذي سيُوقف العمل بصيغته القائمة عند ذلك؛ ) (iiمعايير وتوصيات جديدة بشأن شبكات
الرصد األساسية اإلقليمية ،واالستشعار عن بُعد ،ومراقبة جودة البيانات.
وفيما يتعلق بالمواد اإلرشادية الضرورية ،تمس الحاجة إلى تلك المواد في المجاالت التالية (1) :األداة ،OSCAR
والبيانات الشرحية ،ومح ِّددات ھوية المحطات؛ ) (2مراقبة جودة البيانات ،والمراكز اإلقليمية للنظام  ،WIGOSومحطات
األرصاد الجوية األوتوماتية ) ،(AWSوالشراكات الوطنية؛ ) (3استراتيجية وطنية للرصد ،وشبكة رصد أساسية إقليمية
) ،(RBONوإدماج عمليات الرصد الفضائية القاعدة .وتلزم المواد اإلرشادية المذكورة في البند ) (1كي ُتتاح الصيغة
األولية لدليل النظام  WIGOSلألعضاء قبل عام  1تموز /يوليو  .2016أما المواد الالزمة من أجل ما ھو مذكور في
البندين ) (2و ) (3أعاله فينبغي إعدادھا في خطوات الحقة .وينبغي إعداد دليل أوفى للنظام  WIGOSأثناء بقية الفترة
المالية بحيث يتضمن قدراً كبيراً من المواد الجديدة التي يتعين إعدادھا.
و ُتقترح البنود الرئيسية التالية المصحوبة بمعالم بارزة:
)أ(

تحديثات للمرجع الخاص بالنظام  WIGOSتصدر عن الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي و/أو الدورة
السبعين للمجلس التنفيذي؛ وطبعة جديدة من ذلك المرجع تصدر عن المؤتمر الثامن عشر؛

)ب(

طبعة أولية من دليل النظام  ،WIGOSتتضمن مبادئ توجيھية بشأن األداة  /OSCARالسطح ،والبيانات الشرحية
للنظام  ،WIGOSومحددات ھوية المحطات ،بحلول تموز /يوليو 2016؛

)ج(

إرشادات بشأن تطوير القدرات والشراكات الوطنية المتعلقة بالنظام  ،WIGOSبحلول نھاية عام 2016؛

)د(

إرشادات بشأن المراكز المناخية اإلقليمية ،وقدراتھا وتقييم أدائھا ،بحلول نھاية عام 2016؛

)ھـ(

إرشادات النظام  WIGOSبشأن الشراكات في مجال البيانات ،وإدارة البيانات طوال فترة استخدامھا ،ورعاية
البيانات ،بما يشمل إدماج الرصدات من المصادر المتعددة ،تدريجيا ً اعتباراً من عام 2016؛

)و(

معايير وتوصيات مدعومة بأفضل الممارسات واإلجراءات لتنفيذ شبكة الرصد األساسية اإلقليمية ) (RBONمن
جانب جميع االتحادات اإلقليمية ،توضع بحلول نھاية عام 2017؛

)ز(

معايير وتوصيات مدعومة بأفضل الممارسات واإلجراءات من أجل االستشعار عن بُعد السطحي القاعدة
)بصفة رئيسية رادارات الطقس وأجھزة قياس سرعة واتجاه الرياح( ،توضع بحلول نھاية عام 2017؛

)ح(

معايير وتوصيات مدعومة بأفضل الممارسات واإلجراءات لتحسين جودة بيانات ونواتج الرصد )مراقبة جودة
بيانات النظام  ،(WIGOSتوضع بحلول نھاية عام 2017؛

)ط(

إرشادات بشأن إحداث تحوّ ل في نظم الرصد القائمة الستيفاء متطلبات النظام  WIGOSومعاييره ،توضع بحلول
نھاية عام 2017؛

)ي(

إعداد دليل النظام  WIGOSبالكامل من قِ َبل المؤتمر الثامن عشر.
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مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية للنظام  ،(WIR) WIGOSمع التركيز بوجه خاص على النشر
التشغيلي لقواعد بيانات األداة OSCAR

سيكون العنصر المحوري في نظام المعلومات التشغيلية للنظام  (WIR) WIGOSقائمة قابلة للتعديل ومتينة وحديثة
وإلكترونية تضم جميع أصول الرصد الموجودة في إطار النظام  ،WIGOSبما يشمل جميع البيانات الشرحية والمفردات
ذات الصلة .إذ ال يمكن أن تكون ھناك أي أنشطة مجدية لتصميم شبكة ،أو التخفيف من الثغرات ،أو تعظيم الموارد
بدون وجود قائمة من ھذا القبيل .وبناء على ذلكُ ،تعطى أولوية عالية جداً الستحداث األداة  /OSCARالسطح وتشغيلھا
ونشرھا واستيعابھا تشغيليا ً بالنسبة للنظام  WIGOSفي ھذه الفترة المالية .وجدير بالذكر أنه بينما يجري بدء إعداد ھذا
النظام بالتعاون في المقام األول بين المكتب االتحادي السويسري لألرصاد الجوية ) (MeteoSwissوالمنظمة )،(WMO
سيشمل تضمين النظام الحقا ً البيانات الشرحية للرصد جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOوستلزم موارد بشرية ومالية
كبيرة لدعم ذلك .وسيتناول التطوير الالحق لنظام المعلومات التشغيلية للنظام  (WIR) WIGOSارتحال ومواصلة تطوير
األداة  /OSCARالفضاء واألداء /OSCARالمتطلبات ،ووضع نموذج تحليل الفجوات ،واألداة  /OSCARالتحليل،
واستحداث األداة المرجعية للتوحيد القياسي للرصد ) ،(SORTوبوابة النظام ) (WIGOSعلى الويب.
و ُتقترح البنود الرئيسية التالية المصحوبة بمعالم بارزة:
)أ(

بدء األداة  /OSCARالفضاء  v2.0بحلول منتصف عام 2016؛

)ب(

التشغيل المبدئي لبوابة النظام على الويب بحلول نھاية عام 2016؛

)ج(

بدء تشغيل األداة  /OSCARالسطح اعتباراً من أيار /مايو 2016؛ وبدء فترة ارتحال المجلد ألف إلى األداة
 /OSCARالسطح؛

)د(

تحديد متطلبات األداة  /OSCARالتحليل بحلول نھاية عام 2016؛

)ھـ(

البت في ارتحال األداة  /OSCARالمتطلبات بحلول نھاية عام 2016؛

)و(

إعداد األداة  /OSCARالتحليل اعتباراً من عام 2017؛

)ز(

إدماج األداة  /OSCARالفضاء واألداة  /OSCARالسطح بحلول نھاية عام 2017؛

)ح(

وجود قدرة أولية لألداة المرجعية للتوحيد القياسي للرصد ) (SORTبحلول نھاية عام 2017؛

)ط(

إتمام ارتحال المجلد ألف إلى األداة  /OSCARالسطح بحلول نھاية عام 2017؛

)ي(

بدء األداة  /OSCARالتحليل بحلول نھاية عام ) 2017انظر البند )ھـ( أعاله(؛

)ك(

كون األداة  OSCARھي مصدر جميع القدرات وجميع المواد الشرحية اإللزامية بحلول نھاية عام .2018

3.4

وضع وتنفيذ نظام مراقبة جودة بيانات النظام

(WDQMS) WIGOS

إن المجال ذا األولوية الرئيسية ھو وضع نظام حديث وكفؤ لمراقبة األداء واإلبالغ عن توافر بيانات الرصد وجودة
البيانات .فھذا أمر أساسي لقياس فعالية النظام  WIGOSوأثره ،وإليجاد ممارسات متينة إلدارة الحوادث تفضي إلى
تحسُّن جودة وتوافر بيانات النظام  .WIGOSوھذا المجال ذو األولوية يتناوله فريق من الخبراء الدوليين ،يتكون بصفة
رئيسية في البداية من لجنة النظم األساسية ) ،(CBSويجري إحراز تقدم ال سيما بشأن تحديث مراقبة المكوِّ ن السطحي
القاعدة من مكونات النظام  WIGOSالمستندة إلى التنبؤ العددي بالطقس ) .(NWPوسيلزم قدر كبير من الموارد من أجل
تحويل األفكار األولية إلى نظام فعلي ،وإدخال المكوّ ن الفضائي القاعدة من مكونات النظام العالمي للرصد )،(GOS
وتوسيع نطاق المفھوم ليشمل ال ُنظم األخرى المكوِّ نة للنظام  .WIGOSومع أن مراقبة النظام  WIGOSال تختلف أساسا ً
من حيث نطاقھا عن أنشطة المراقبة القائمة بالفعل التي تقوم بھا مراكز التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPستلزم موارد
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إضافية بشأن تكنولوجيا المعلومات لدعم إعداد مخرجات /تقارير بشأن المراقبة الخاصة بالنظام  WIGOSوإدارة
الحوادث ،وتبادل تلك المخرجات /التقارير وتخزينھا وتحليلھا.
و ُتقترح البنود الرئيسية التالية المصحوبة بمعالم بارزة:
)أ(

بدء وجود قدرة مراقبة للنظام ) WIGOSمحطات سطحية برية للنظام العالمي للرصد ) ((GOSفي المركز
األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFوالمراكز الوطنية للتنبؤات البيئية ) (NCEPو/أو
مراكز أخرى للتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPووظائف التقييم وإدارة الحوادث بحلول نھاية عام 2016؛

)ب(

وضع مواصفات وظيفية ومكونات تجريبية ،في أعقاب مشروع إيضاحي في االتحاد اإلقليمي األول بحلول
نھاية عام 2016؛

)ج(

التشغيل الكامل لوظيفتي المراقبة التشغيلية وإدارة الحوادث في النظام ) WIGOSمكونات النظام العالمي للرصد
) (GOSالسطحية القاعدة( بحلول نھاية عام 2018؛

)د(

عقد حلقة )حلقات( عمل بشأن المراقبة من أجل مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية
المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMOPSوالمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،(GAWوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي التابعة للمنظمة
) ،(GCWومكونات الھيدرولوجيا من مكونات النظام  WIGOSفي الفترة 2017-2016؛

)ھـ(

بدء وجود قدرة مراقبة لجميع مكونات النظام  WIGOSبحلول نھاية عام 2018؛

)و(

وجود آليات إلبالغ المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واألعضاء بشكل روتيني بنتائج المراقبة بحلول نھاية
عام 2017؛

)ز(

وجود آليات وھياكل إقليمية للتعامل مع إجراءات إدارة الحوادث ودعم األعضاء في تحسين توافر البيانات
وجودتھا بحلول عام ) 2018ويعتمد ذلك على إنشاء مراكز إقليمية للنظام .(RWCs) WIGOS

3.5

وضع مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSوبدء إنشائھا

سيكون من البنود الرئيسية ذات األولوية وضع إرشادات إقليمية ،ووجود إشراف ودعم للجھود الوطنية الرامية إلى تنفيذ
النظام  .WIGOSويطلب بالفعل اآلن كثيرون من أعضاء المنظمة ) (WMOإرشاداً ودعما ً لجھودھم الرامية إلى تنفيذ
النظام  ،WIGOSومن الممكن تقديم ھذا اإلرشاد والدعم على نحو أفضل وأكثر كفاءة عن طريق ھيكل دعم إقليمي بدالً
من التفاعل غير المباشر بين أمانة المنظمة ) (WMOوفرادى األعضاء.
و ُتقترح البنود الرئيسية التالية المصحوبة بمعالم بارزة:
)أ(

إعداد الوثيقة المفاھيمية بشأن المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSمن أجل الدورة الثامنة والستين للمجلس
التنفيذي؛

)ب(

إنشاء واحد أو أكثر من المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبطريقة تجريبية اعتباراً من عام 2017؛

)ج(

بدء مرحلة تشغيل المراكز اإلقليمية األولية للنظام  WIGOSبحلول منتصف عام 2018؛

)د(

إنشاء مراكز إقليمية للنظام  WIGOSتغطي جميع أقاليم المنظمة ) (WMOبحلول عام .2019

وستعمل المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSعن كثب مع مكتب مشروع النظام  WIGOSوكذلك مع أعضاء المنظمة
) (WMOفي إقليمھا )أو منطقتھا دون اإلقليمية( في أنشطتھا التنفيذية.

المعالم البارزة
مرحلة ما قبل التنفيذ

المرحلة التشغيلية
2021 2022 2023

2020

2019

2018

2017

المھام واألنشطة الرئيسية

مرحلة التنفيذ
2016

2012 2013 2014 2015

) 3.1التنفيذ الوطني للنظام

WIGOS

مواد إرشادية وأدوات لمساعدة األعضاء على التخطيط للتنفيذ الوطني للنظام  WIGOSوإنجازه والتوسع فيه وتطويره
أأ(
القراراتفي تنفيذ آليات الحوكمة وترتيبات الشراكة الوطنية
لدعم األعضاء
ب(
أنشطة–
التذييل 2
ج( مواد تدريبية لدعم تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني
قوائم مرجعية الستعداد النظام  WIGOSوأدوات مراقبته
د(
ھـ( اتصاالت ومواد توعية موجھة إلى جماھير شتى ،بما يشمل الشركاء

) 3.2المواد التنظيمية للنظام  WIGOSالمستكملة بالمواد اإلرشادية
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(
و(
ز(
ح(
ط(

تحديثات للمرجع الخاص بالنظام WIGOS
مبادئ توجيھية بشأن األداة  /OSCARالسطح ،والبيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSومحددات ھوية المحطات
إرشادات بشأن التطوير الوطني للنظام  WIGOSوشراكاته
إرشادات بشأن المراكز المناخية اإلقليمية وقدراتھا وتقييم أدائھا
إرشادات النظام  WIGOSبشأن الشراكات في مجال البيانات ،وإدارة البيانات طوال فترة استخدامھا ،ورعاية البيانات
معايير وتوصيات مدعومة بأفضل الممارسات واإلجراءات لتنفيذ شبكة الرصد األساسية اإلقليمية المتكاملة )(RBON
معايير وتوصيات مدعومة بأفضل الممارسات واإلجراءات لالستشعار عن بُعد السطحي القاعدة
معايير وتوصيات مدعومة بأفضل الممارسات واإلجراءات لمراقبة جودة بيانات النظام WIGOS
إرشادات بشأن إحداث تحوّ ل في نظم الرصد القائمة الستيفاء متطلبات ومعايير النظام WIGOS

) 3.3مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية للنظام

أ(ي(

ب(
ج(
د(
ھـ(
و(
ز(
ج(
ط(
ي(
ك(

v2.0
النظامالفضاء
دليل/OSCR
األداة
WIGOS
التشغيل األوّ لي للبوابة الموجودة على الويب
تشغيل األداة  /OSCARالسطح بصفة أولية؛ وبدء فترة ارتحال المجلد ألف إلى األداة  /OSCARالسطح
تحديد متطلبات األداة  /OSCARالتحليل
البت في ارتحال األداة  /OSCARالمتطلبات
إعداد األداة  /OSCARالتحليل
إدماج األداة  /OSCARالفضاء واألداة  /OSCARالسطح
وجود قدرة أولية لألداة المرجعية للتوحيد القياسي للرصد )(SORT
ارتحال المجلد ألف إلى األداة  /OSCARالسطح
إطالق األداة  /OSCARالتحليل
األداة  OSCARتعمل بالكامل

) 3.4وضع وتنفيذ نظام مراقبة جودة بيانات النظام

أ(

ب(

(WIR) WIGOS

)(WDQMS) (WIGOS

وجود قدرة مراقبة أولية للنظام ) WIGOSمحطات سطحية برية تابعة للنظام العالمي للرصد ) ((GOSفي بعض مراكز التنبؤ العددي بالطقس )(NWP

وضع المواصفات الوظيفية والمكونات التجريبية ،في أعقاب مشروع إيضاحي في االتحاد اإلقليمي األول

ج(

وظيفة المراقبة وإدارة الحوادث التابعة للنظام ) WIGOSالمكونات السطحية القاعدة للنظام العالمي للرصد ) ((GOSتعمل بالكامل

ھـ(
و(
ز(

وجود قدرة مراقبة أولية لجميع مكونات النظام
وجود آليات إبالغ روتيني عن نتائج المراقبة إلى المجلس التنفيذي ،واالتحادات اإلقليمية ،واألعضاء
وجود اآلليات والھياكل اإلقليمية الالزمة للتعامل مع إجراءات إدارة الحوادث ودعم األعضاء في تحسين توافر البيانات

د(

WIGOS

وجودتھا )يعتمد على إنشاء مراكز إقليمية للنظام

(RWCs) WIGOS

) 3.5وضع مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSوبدء إنشائھا
أ(
ب(
ج(
د(

تنظم أثناء/يضطلع بھا في

مفھوم المركز اإلقليمي للنظام (RWC) WIGOS
إنشاء المركز اإلقليمي األول )المراكز اإلقليمية األولى( للنظام  WIGOSبطريقة تجريبية
مرحلة تشغيل المراكز اإلقليمية األولية للنظام WIGOS
إنشاء مراكز إقليمية للنظام  WIGOSتغطي جميع أقاليم المنظمة )(WMO

ً
متاحة/توضع/تستكمل بحلول
تكن

تكن متاحةاً/تبدأ من

الشكل  :1خارطة طريق للمجاالت ذات األولوية في مرحلة ما قبل
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األنشطة

ھناك عدد من األنشطة المحددة الداعمة للمعالم البارزة المنصوص عليھا ضمن المجاالت الخمسة ذات األولوية لمرحلة
ما قبل تشغيل النظام  WIGOSوالمذكورة في القسم  3يجري التخطيط لتنفيذھا في الفترة المالية  .2019-2016ويقوم
فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSومكتب مشروع ذلك النظام
بإعداد وتعھُّد جدول مفصّل بجميع األنشطة ،والموارد الالزمة ،وما يرتبط بھا من مخاطر .وس ُتعرض على الدورة
التاسعة والستين للمجلس التنفيذي صيغة مح ّدثة لھذا الجدول وما ينتج عنھا من تقييم للمخاطر على األجل المتوسط في
مرحلة ما قبل تشغيل النظام .WIGOS
-5

تطوير القدرات

سيكون تطوير القدرات ) (CDمجاالً من مجاالت النشاط ذات األھمية البالغة أثناء المشروع التجريبي للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WPPوستكون االحتياجات اإلقليمية والوطنية في ھذا المجال أحد العوامل الرئيسية
الدافعة إلنفاق الموارد أثناء ھذه المرحلة.
وجدير بالذكر أن من الصعب التمييز بين الجھود في مجال تطوير القدرات والنظام  WIGOSككل ،بالنظر إلى أن كثرة
من أنشطة النظام  WIGOSالجامعة )وضع المعايير والمواد اإلرشادية ونشرھا ،والتدريب ،وتقديم الدعم من خالل
المراكز اإلقليمية للنظام  (WIGOSھي بالفعل جھود لتطوير القدرات.
والھدف الجامع لجھود تطوير القدرات بشأن النظام  WIGOSھو المساعدة على تزويد موظفي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبما يلزم من فھم ومھارات ومعلومات ومعرفة لتمكينھم من تنفيذ النظام
 WIGOSعلى الصعيد الوطني ،بما يشمل إقامة شراكات وطنية .وھذا سيُدعم من خالل إعداد المواد اإلرشادية المذكورة
في القسم  3.2وأيضا عن طريق جھود التوعية المبيّنة في القسم .6
ومن الالزم وجود تعاون وثيق مع المنظمات اإلنمائية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية )مثالً ،البنك الدولي ،ومرفق
البيئة العالمي ) ،(GEFومصرف التنمية األسيوي ) (ADBمن أجل كفالة انتفاع الجھات المانحة من النظام WIGOS
وتقديمھا منفعة له .وجدير بالذكر أن مفھوم المركز اإلقليمي للنظام  WIGOSمن المتوقع أن يو ّفر آلية فعالة للتنسيق
اإلقليمي للجھود عبر الوطنية لتطوير القدرات.
-6

االتصاالت والتوعية

ستؤدي االتصاالت والتوعية ) (C&Oأدواراً رئيسية أثناء المشروع التجريبي للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) ،(WPPعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.
فداخليا ً بالنسبة لدوائر المنظمة توجد حاجة مستمرة إلى التعليم والتفاعل مع الممثلين الدائمين ،وھذا يرجع إلى الدوران
الطبيعي ،ويرجع أيضا إلى أن التوقعات من أعضاء المنظمة ) (WMOتميل إلى التزايد مع نضج النظام WIGOS
واكتسابه بروزاً .وإضافة إلى الممثلين الدائمين ،توجد حاجة أيضا ً إلى التعامل مع مديري ُنظم الرصد التابعين لھم،
إلبقائھم على عِ لم بتطورات النظام  ،WIGOSوأيضا ً لكي يتعلموا من تجاربھم في الجھود الوطنية واإلقليمية لتطوير
النظام  WIGOSوتنفيذه.
وخارجياً ،من المھم التفاعل مع الشركاء ومنھم مثالً المنظمات الدولية األخرى ،والمنظمات غير الحكومية ،والكيانات
التجارية ،إلبقائھم على عِ لم بتطور النظام  WIGOSوأيضا ً لتعزيز إقامة الشراكات على جميع المستويات.

التذييل  - 2القرارات
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ومن المخطط تنفيذ عدد من األنشطة العامة في مجال االتصاالت والتوعية ) (C&Oمن أجل المشروع التجريبي للنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ):(WPP
)أ(

ستصدر و ُتعمَّم رسالة إخبارية بشأن النظام  WIGOSبصفة منتظمة )كل ثالثة أشھر( ،تستھدف جمھوراً
واسع النطاق ذا مستويات معرفة فنية متفاوتة؛

)ب(

سيجري اتخاذ الترتيبات الالزمة ،قدر اإلمكان ،في إقامة مناسبات جانبية بشأن النظام  WIGOSفي جميع
دورات الھيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)ج(

سيجري إبراز مجموعة مواد االتصاالت /التوعية وتقاسمھا مع شركاء خارجيين في طائفة متنوعة من
المناسبات )دورات الھيئات التأسيسية للمنظمة  ،WMOوالمؤتمرات العلمية الوطنية والدولية ،واجتماعات
الفريق الحكومي الدولي المعني برصدات األرض ) ،(GEOواإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
إلخ(؛

)د(

سيقام خط ساخن سيرد من خالله مكتب مشروع النظام  WIGOSعلى المكالمات الھاتفية ورسائل البريد
اإللكتروني بشأن المسائل ذات الصلة بالنظام WIGOS؛

)ھـ(

ستجري عمليات تحديث مستمرة لبوابة النظام  WIGOSبعروض ،ومقاالت ،ومطبوعات ،وأمثلة لقصص
النجاح ،ودراسات إفرادية ،ودروس مستفادة ،ومواد أخرى كي يستخدمھا األعضاء وشركاؤھم.

َّ
سينظم عدد من األنشطة المحددة في مجال االتصاالت والتوعية لتحقيق أغراض معيّنة ،ومن ھذه
وإضافة إلى ذلك،
األنشطة مثالً:
)أ(

عقد مؤتمر فني معني بالنظام العالمي المتكامل للرصد تعقده لجنة النظم األساسية في دورتھا االستثنائية
)(2018؛

)ب(

عقد سلسلة من حلقات العمل التدريبية اإلقليمية /دون اإلقليمية بشأن األداة  /OSCARالسطح ،ترمي إلى
توعية المنسقين الوطنيين للنظام  WIGOSبشأن قدرات النظام ومتطلبات مدخالته؛

)ج(

عقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية /دون اإلقليمية بشأن مكونات محددة للنظام ) WIGOSمثالً محطات
األرصاد الجوية األوتوماتية ) ،(AWSونظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
) ،(AMDARإلخ(؛

)د(

عقد سلسلة من حلقات العمل الوطنية بشأن النظام  ،WIGOSلتحفيز جھود التنفيذ الوطنية حيثما تستدعي
الظروف ذلك.

-7

الحوكمة ،واإلدارة ،والتنفيذ

سي ّتبع التطور أثناء مرحلة ما قبل التشغيل ،على غرار مرحلة تنفيذ النظام  ،WIGOSقرار المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية ،مع تكليف المجلس التنفيذي بمھمة الحوكمة الالحقة .وقد أعاد المجلس إنشاء فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (ICG-WIGOSلمراقبة واستعراض تنفيذ خطة مرحلة ما قبل
تشغيل النظام  WIGOSللفترة  ،2019-2016واقتراح تعديله المحتمل حسبما ومتى اقتضى األمر ذلك ،وتقديم اإلرشاد
الفني والمساعدة والمشورة لألعضاء ولألقاليم .وتعبيراً عن طابع النظام  WIGOSكعنصر بنية تحتية أساسية شاملة
يدعم جميع برامج المنظمة ) ،(WMOتشمل عضوية ھذه الھيئة عدداً من المنسقين التابعين للمجلس التنفيذي وممثلين من
جميع االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية وكذلك ما يرتبط بھا من مجاالت برنامجية من قبيل المراقبة العالمية للغالف
الجليدي والنظام العالمي لرصد المناخ .وفريق التنسيق ) (ICG-WIGOSيشترك في رئاسته النائب األول لرئيس المنظمة
) WMOممثل المجلس التنفيذي( ،وممثل للجنة ال ُنظم األساسية ) ،(CBSوممثل للجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO
) لحين صدور قرار من الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي(.
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وإضافة إلى ذلك ،ستؤدي االتحادات اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية ) (TCsنفسھا أدواراً متزايدة األھمية في تطوير
النظام  .WIGOSوتوجد اآلن لدى جميع تلك االتحادات واللجان أفرقة معنية بالنظام  WIGOSضمن ھياكل عملھا وھذه
الھياكل من المتوقع أن تتطور ،في أعقاب اإلرشادات المقدمة من فريق التنسيق  ICG-WIGOSمن خالل ممثل كل منھا.
وستتسم االتحادات اإلقليمية على وجه الخصوص بأھمية بالغة من حيث توفير اإلشراف على المراكز اإلقليمية للنظام
 WIGOSوغيرھا من الھياكل اإلقليمية .ويرد في الشكل  2تصوير لھيكل الحوكمة واإلدارة العام.

اإلدارة والتنفيذ

الحوكمة

إدارة ُنظم الرصد
والمعلومات /مكتب

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والتابع للنظام WIGOS

المركز اإلقليمي للنظام
WIGOS

الفريق اإلقليمي المعني
بالنظام WIGOS

)(WMO

المركز الوطني للنظام

/WIGOS
المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

الفريق الوطني لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
التابع للنظام WIGOS

المستوى الوطني

عضو المنظمة

المستوى اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

المستوى العالمي

المؤتمر والمجلس التنفيذي

الشكل  :2رسم تخطيطي لحوكمة النظام  WIGOSوإدارته وتنفيذه.
7.1

المستوى العالمي

َّفوض المؤتمر والمجلس التنفيذي فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (ICG-WIGOSأن يتولى حوكمة ذلك النظام واإلشراف عليه بشكل مفصّل .وتضطلع أمانة المنظمة )(WMO
بوظيفتي اإلدارة والتنفيذ ،في المقام األول داخل إدارة ُنظم الرصد والمعلومات ،مع تولي مدير مشروع النظام WIGOS
التطوير اليومي للنظام تحت إشراف مدير إدارة نظم الرصد والمعلومات ) .(D/OBSوجدير بالذكر أن جميع اإلدارات
الفنية داخل األمانة تشارك في تطوير النظام  WIGOSومن المتوقع أن تواصل دعمھا لھذا الجھد.
7.2

المستوى اإلقليمي

من المتوقع أن تنشئ جميع االتحادات اإلقليمية أفرقة إقليمية ذات صلة بالنظام  WIGOSلتوفير الحوكمة واإلشراف على
المستوى اإلقليمي .وينبغي أن تتمثل أدوارھا المحددة فيما يلي:
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)أ(

استعراض الجھود الرامية إلى تنفيذ النظام  WIGOSفي إقليم كل منھا )سنويا ً على األقل(؛

)ب(

توجيه األنشطة المذكورة في خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام  (R-WIP) WIGOSوإعطاء األولوية لھا؛

)ج(

تيسير وتنسيق المشاريع اإلقليمية بشأن النظام WIGOS؛

)د(

تقديم تحديثات لخطة التنفيذ اإلقليمية للنظام  (R-WIP) WIGOSإلى الفريق اإلداري لكل اتحاد من
االتحادات اإلقليمية من أجل الموافقة عليھا؛

)ھـ(

اإلشراف على عمل المركز اإلقليمي )أو المراكز اإلقليمية( للنظام  WIGOSعند إنشائه )أو إنشائھا( في
اإلقليم المعني؛

)و(

تقديم الدعم اإلقليمي لألعضاء وفقا ً لخطة التنفيذ اإلقليمية للنظام  (R-WIP) WIGOSواستجابة لطلباتھم
)رھنا ً بتوافر الموارد /األموال(.
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وستقوم المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبالوظائف اإلدارية على المستوى اإلقليمي.
7.3

المستوى الوطني

من المتوخى االضطالع باألنشطة التالية على مستوى وطني:
)أ(

وضع استراتيجية وطنية للرصد؛

)ب(

وضع خطة تنفيذ وطنية للنظام  ،(N-WIP) WIGOSاستناداً إلى استراتيجية الرصد الوطنية؛

)ج(

إنشاء آليات وطنية وفريق وطني لحوكمة النظام  WIGOSوتنسيقه وتنفيذه؛

)د(

تحديد الثغرات الحرجة في ُنظم الرصد المكوِّ نة للنظام ) WIGOSالتنفيذ الوطني لعملية االستعراض
المستمر للمتطلبات )((RRR؛

)ھـ(

تشغيل شبكات /نظم الرصد الوطنية بطريقة متواصلة وموحدة؛

)و(

التنفيذ التشغيلي لمعيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSمن خالل تضمين قاعدة بيانات األداة /OSCAR
السطح وإبقاء محتوياتھا حديثة؛

)ز(

تطوير قدرات الموظفين الذين يديرون شبكاتُ /نظم الرصد الوطنية ويقومون بتشغيلھا؛

)ح(

إقامة شراكات وطنية؛

)ط(

مراقبة توافر وجودة الرصدات من خالل نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WDQMSواتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

ويوصى بإنشاء فرق وطنية لتنفيذ وتنسيق ) (ICTsالنظام  WIGOSلإلشراف على ھذه األنشطة وتوجيھھا .وھذه الفرق
ينبغي أن يتولى منسقون وطنيون قيادتھا ،ولكنھا ينبغي أن تتضمن ما يكفي من الخبرة ذات الصلة لتغطية جميع
المجاالت المذكورة أعاله وجميع مكونات الرصد التابعة للنظام .WIGOS
ويضطلع بالوظائف اإلدارية “مركز وطني للنظام  ”WIGOSافتراضي على النحو المبين في الشكل  .2وفي حين أن
تفاصيل كيفية تنفيذ ھذا متروكة للقرار الذي يتخذه كل عضو ،من المھم توضيح أن إدارة النظام  WIGOSتختلف عن
توفير اإلرشاد واإلشراف .وقد تكون الفرقة الوطنية لتنفيذ وتنسيق النظام  WIGOSمجلسا ً يجتمع على أساس سنوي أو
على أساس شبه سنوي ،بينما سيتطلب المركز الوطني للنظام  WIGOSفي معظم الحاالت موظفين مكرّ سين على أساس
يومي.
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المراقبة والتقييم

يتولى مدير مشروع النظام  WIGOSالمسؤولية الروتينية عن مراقبة وتقييم تنفيذ المشروع التجريبي للنظام )،(WPP
وعن إبالغ مدير إدارة نظم الرصد والمعلومات ) (D/OBSوفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ).(ICG-WIGOS
وھو مسؤول أيضا ً عن تحديث اإلجراءات والممارسات إذا ومتى دعت الحاجة إلى ذلك .وينبغي أن توضح عملية
المراقبة والتقييم التقدم المحرز إلى جانب تحديد المخاطر ،والمشاكل والصعوبات المصادَ فة ،والحاجة إلى تعديل خطة
مرحلة ما قبل تشغيل النظام  (PWPP) WIGOSبناء على ذلك.
وينبغي تحديد معايير معيّنة لمراقبة وتقييم أي مشاريع تجريبية للنظام  (WPP) WIGOSتقترحھا األقاليم أو يقترحھا
األعضاء.
-9

الموارد

سيعتمد إنجاز المھام المذكورة في خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام  WIGOSعلى الموارد المتوافرة.
وينبغي إعطاء أولوية عالية في عمليات الميزنة والتخطيط لدى أعضاء المنظمة ) (WMOلتخصيص موارد كافية لتنفيذ
النظام  WIGOSبالكامل .وسيلزم أن تقدم أمانة المنظمة ) (WMOموارد إضافية لتغطية كل من التكاليف المتعلقة
بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين كي تتجاوز جھود التنفيذ والتنسيق األنشطة البرنامجية المعتادة التي
تضطلع بھا األمانة .ولكفالة التمويل الالزم لتنفيذ النظام  ،WIGOSينبغي النظر في توفير الموارد التالية:
)أ(

الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOمن أجل أنشطة دعم تنفيذ النظام WIGOS؛

)ب(

صناديق استئمانية للنظام  WIGOSلتكملة الميزانية العادية للمنظمة )(WMO؛

)ج(

مساھمات عينية؛

)د(

إعارة الموظفين؛

)ھـ(

أموال برامج التعاون الطوعي ألنشطة التعاون الفني وتنمية القدرات المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد
)(WIGOS؛

)و(

أنشطة إقليمية لجمع األموال لدعم النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

)ز(

االستضافة التشغيلية ل ُنظم المعلومات )مثالً ،نظام المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIRوأداة تحليل واستعراض قدرة ُنظم الرصد ) ،(OSCARومراقبة النظام .(... ،WIGOS
__________

القرار

(EC-68) 3

فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )(WIGOS
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر بطلب الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي )القرار  ((EC-67) 8من الرؤساء المشاركين لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (ICG-WIGOSوالمنسقين التابعين

التذييل  - 2القرارات
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للمجلس التنفيذي أن يقدموا توصية إلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين بشأن سُبل تعزيز دور المجلس في
حوكمة مرحلة ما قبل تشغيل النظام ،WIGOS
وإذ يسلِّم بأن زيادة مشاركة المجلس التنفيذي في حوكمة النظام  WIGOSستيسر تطوير النظام واستيعابه على المستوى
الوطني،
يقرر:
أن تكون اختصاصات فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
)(1
للمنظمة ) (ICG-WIGOSكما يلي:
)أ(

مراقبة واستعراض تنفيذ خطة ما قبل تشغيل النظام  WIGOSللفترة  2019-2016واقتراح التعديالت
الممكنة حسبما ومتى اقتضى األمر ذلك؛

)ب(

تنسيق أنشطة النظام  WIGOSمع األولويات األخرى للمنظمة )(WMO؛

)ج(

تقديم اإلرشادات والمساعدة والمشورة الفنية إلى األعضاء واألقاليم عند إعداد وتنفيذ خططھم الوطنية
واإلقليمية الخاصة بالنظام WIGOS؛

)د(

مواصلة تعزيز تطوير القدرات ،وأنشطة االتصاالت والتوعية لمساعدة األعضاء واألقاليم في تنفيذ النظام
WIGOS؛

)ھـ(

تقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي للمؤتمر ،في حدود اختصاصاته ،بما في ذلك بشأن تحديث الالئحة
الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(48المجلد األول ،الجزء األول ،ومرفقھا الثامن  -المرجع الخاص
بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WMOوكذلك دليل النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )) (WMOقيد اإلعداد( وغير ذلك من أدلة المنظمة ) (WMOذات الصلة بالنظام WIGOS؛

)و(

استكمال المواد التنظيمية للنظام  WIGOSبتضمين دليل النظام  WIGOSالمعلومات اإلرشادية والمبادئ
التوجيھية الفنية الضرورية ،ومساعدة األعضاء في تنفيذ الالئحة الفنية للمنظمة المتعلقة بالنظام WIGOS؛

)ز(

زيادة تنسيق تطوير نظام المعلومات التشغيلية للنظام  ، (WIR) WIGOSمع التركيز بوجه خاص على
النشر التشغيلي ألداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد  OSCARوقواعد بياناتھا؛

)ح(

وضع وتنفيذ نظام مراقبة جودة بيانات النظام (WDQMS) WIGOS؛

)ط(

وضع مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSفي كل إقليم تابع للمنظمة ) (WMOوتقديم اإلرشادات
والمساعدة الفنية من أجل إنشاء ھذه المراكز ومواصلة تطويرھا؛

)ي(

تنسيق األنشطة مع تطوير نظام معلومات المنظمة ) (WISلكفالة وضع معايير مالئمة للحفاظ ،على المدى
البعيد ،على المعلومات الرصدية وبيانات الرصد الشرحية ذات الصلة؛

)ك(

تنسيق تطوير المواد اإلرشادية التي ينبغي أن تتضمن مبادئ واستراتيجيات رفيعة المستوى إلدارة
البيانات ضمن السياق العام للمنظمة ) ،(WMOوذلك باالقتران مع أنشطة لجنة علم المناخ ) (CCIبشأن
إدارة دورة عُمر البيانات المناخية وما يرتبط بھا من أنشطة لجنة ال ُنظم األساسية )(CBS؛

)ل(

معالجة المسائل الرئيسية التي يحددھا المجلس التنفيذي وإسداء المشورة الفنية ومواصلة تطوير وتنفيذ
النظام WIGOS؛

)م(

تقديم التقارير إلى الدورات الالحقة للمجلس بشأن التقدم المُحرز في تطوير وتنفيذ النظام WIGOS؛
أن يتألف فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSمن:

)(2

)أ(

ممثل واحد من كل اتحاد إقليمي تابع للمنظمة ) ،(WMOيعيّنه رئيس االتحاد؛
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)ب(

)(3

ممثل واحد من كل لجنة فنية تابعة للمنظمة ) ،(WMOيعيّنه رئيس اللجنة؛

أن يطلب رئيس الفريق المشورة من الھيئات األخرى ذات الصلة بالنظام  ،WIGOSأو أن يدعو خبراء منھا،
حسبما وعندما يقتضي األمر ذلك؛

يقرر أيضا ً أن يكون المنسقون التابعون للمجلس التنفيذي والمعنيون بالنظام  WIGOSأعضاء في فريق التنسيق
) (ICG-WIGOSبحكم منصبھم لضمان االرتباط الوثيق بالمجلس؛
يع ِّين النائب األول لرئيس المنظمة )) (WMOممثل المجلس التنفيذي( ،وممثالً للجنة النظم األساسية ) ،(CBSوممثالً
للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOرؤساء مشاركين لتولي قيادة فريق التنسيق ) (ICG-WIGOSبصورة مشتركة؛
يقرر أن تكون أدوار الرؤساء المشاركين لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) (ICG-WIGOSعلى النحو التالي:
)(1

يقوم النائب األول لرئيس المنظمة ) (WMOبما يلي:
)أ( توفير الريادة بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ النظام  WIGOSعلى المستويين اإلقليمي والوطني ،والعمل عن
كثب مع رؤساء االتحادات اإلقليمية والممثلين الدائمين لألعضاء لدى المنظمة ) (WMOلتأييد وجود التزام
قوي ومستدام بتنفيذ النظام WIGOS؛
)ب( دعم الدور الريادي للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي تنفيذ النظام  ،WIGOSواستفادة األعضاء ،ومن بينھم
المرافق الوطنية ) (NMHSsوالشركاء من غير تلك المرافق ،من منافع النظام WIGOS؛
)ج( ريادة العمل على إيجاد مكانة دائمة للنظام  WIGOSفي ھيكل المنظمة ) (WMOمتى انتھت مرحلة ما قبل
تشغيل النظام في عام 2019؛

)(2

يوفر الرئيسان المشاركان للجنتين الفنيتين ،اللذان يعيّنھما رئيس لجنة النظم األساسية ورئيس لجنة أدوات
وطرق الرصد ،الريادة بشأن التطوير الجاري والمستقبلي للمواد التنظيمية واإلرشادية وبشأن جميع المسائل
المتعلقة بتحديد المكونات الفنية للنظام  ،WIGOSال سيما نظام المعلومات التشغيلية للنظام ،(WIR) WIGOS
واألداة ) ،(OSCARونظام إدارة مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WDQMSمع إيالء
اھتمام خاص الحتياجات دمج جميع نظم الرصد المكوِّ نة للنظام  ،WIGOSودعوة خبراء ذوي صلة من جميع
اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOإلى المشاركة في ذلك؛

يأذن لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSبإنشاء فرق عمل
حسبما وعندما يقتضي األمر ذلك ،مع مراعاة قيود الموارد؛
يطلب من األمين العام تقديم المساعدة والدعم الضروريين ألنشطة ودورات فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي المتكامل ) (ICG-WIGOSفي حدود موارد الميزانية المتاحة؛
يدعو اللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ،واللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية،
واللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المحيطات ،والفريق التوجيھي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
والفريق المعني برصدات األرض ،وفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،إلى المشاركة في أنشطة فريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSذات الصلة وإلى تعيين ممثلين
للتعاون مع المنظمة ) (WMOبشأن مواصلة تطوير وتنفيذ النظام .WIGOS
ـــــــــــــــ
مالحظة:ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-67) 8الذي لم َيعُد سارياً.
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القرار (EC-68) 4

التعديالت على التذييل باء من مرجع نظام معلومات المنظمة

)(WIS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن التذييل باء من مرجع نظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  (1060يسجل المراكز التي
اع ُتمدت مراكز تابعة لنظام معلومات المنظمة )(WIS؛
وإذ يشير أيضا إلى أن المجلس التنفيذي يستعرض التذييل باء مع مراعاة توصيات لجنة المعايير األساسية ) (CBSبشأن
امتثال مراكز النظام ) (WISللمواصفات الفنية المحددة في الجزء الرابع من مرجع نظام معلومات ) (WISالمنظمة
)(WMO؛
وإذ يشير كذلك إلى القرار  – (Cg-17) 31تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن مراكز وشبكات
نظام معلومات المنظمة ،الذي م ّدد التعيين المشروط لمراكز محددة معنية بنظام معلومات المنظمة ) (WISحتى موعد
الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية؛
وإذ يالحظ أن لجنة النظم األساسية قد:
)(1

عملت مع األعضاء لضمان استمرار امتثال المراكز المساھمة لنظام معلومات المنظمة؛

)(2

أيّدت المراكز الواردة في الجدول  1والجدول  2من المرفق بھذا القرار كمراكز ممتثلة للمواصفات الفنية
المبيّنة في مرجع نظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم (1060؛

)(3

عينت المركز اإلقليمي لمراقبة الجفاف واإلنذار المبكر ،المملكة العربية السعودية ،كمركز وطني تابع للنظام
) (WISمرتبط بلجنة األرصاد الجوية الزراعية )،(CAgM

يقرر ما يلي:
)(1

يقر موافقة لجنة النظم األساسية ) (CBSعلى مراكز تجميع وإنتاج البيانات ) (DCPCsالتابعة لنظام معلومات
المنظمة ) (WISكما ترد في الجدول  1من المرفق بھذا القرار؛

)(2

يعيّن المراكز الواردة في الجدول  2من المرفق بھذا القرار كمراكز تجميع أو إنتاج البيانات ) (DCPCsتابعة
لنظام معلومات المنظمة )(WIS؛

يطلب من لجنة النظم األساسية:
)(1

تھيئة الظروف لكي تستكمل المراكز المسماة بشكل مشروط امتثالھا لمرجع نظام معلومات المنظمة ) (WIS؛

)(2

تقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين بشأن مواصلة امتثال المراكز الحالية التابعة لنظام
معلومات المنظمة ) (WISللمعايير والممارسات المتفق عليھا؛

يطلب من األمين العام:
)(1

اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحديث قائمة المراكز في مرجع نظام معلومات المنظمة ) (WISلكي تكون مطابقة
لھذا القرار؛

)(2

مساعدة لجنة النظم األساسية في مراقبة وضمان امتثال المراكز الجديدة والحالية في نظام معلومات المنظمة
)(WIS؛

يحث جميع األعضاء التي لم تنفذ ما يرد أدناه بعد ،على ما يلي:
)(1

العمل مع مراكزھا العالمية الرئيسة لنظام المعلومات ) (GISCللحصول على تأييد لجنة النظم األساسية
لمراكزھا المعنية بتجميع أو إنتاج البيانات ) (DCPCsواستكمال عملية إصدار الشھادات لمراكزھا الوطنية؛

)(2

إبالغ األمين العام بامتثال مراكزھا الوطنية لمتطلبات نظام معلومات المنظمة ).(WIS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق القرار

(EC-68) 4

التعديالت على مرفق التذييل باء من مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم (1060
الجدول  – 1تأييد لجنة النظم األساسية لمراكز تجميع البيانات أو النواتج التابعة للنظام ) (WISوالمسماة
بشكل مشروط وفقا ً للقرار

(Cg-16) 51

المركز
الرئيسي
الھيئة
العالمي لنظام التأسيسية
المعلومات

عضو المنظمة
) (WMOأو
منظمة مساھمة

االسم

فنلندا

المعھد الفنلندي لألرصاد االتحاد
الجوية  -مركز بحوث اإلقليمي ھلسنكي
المنطقة
القطبية الشمالية السادس
)(FMI-ARC

أوفنباخ

إيطاليا

مركز تجارب األنھار -االتحاد
األرصاد الجوية البحرية -اإلقليمي روما
منطقة البحر
المتوسط السادس
REC-MMO- MED

أوفنباخ

مركز موقع
منطقة/مدينة

)(GISC

لجنة النظم
األساسية
CBS

اللجنة الفنية
المشتركة
بين
المنظمة
)(WMO

واللجنة
الحكومية
الدولية
لعلوم
المحيطات
)(JCOMM

الجدول  – 2اإلضافات المقترحة للتذييل باء ،قائمة دليل نظام معلومات المنظمة ) (WISلمركز تجميع البيانات أو
النواتج
المركز
الرئيسي
عضو المنظمة ) (WMOأو منظمة
الھيئة
مركز موقع
اإلسم /الوظيفة
لنظام
العالمي
منطقة/مدينة
مساھمة
التأسيسية
المعلومات
)(GISC

إندونيسيا

االتحاد
حرائق الغابات العابرة
اإلقليمي جاكارتا
للحدود
الخامس
االتحاد
مركز اإلنذار باألعاصير
اإلقليمي جاكارتا
المدارية )(TCWC
الخامس
االنتقال في الغالف
االتحاد
الجوي  -التنبؤ العددي
اإلقليمي جاكارتا
بالطقس جنوب شرق
الخامس
آسيا
مركز اإلنذار باألمواج االتحاد
السنامية في المحيط
اإلقليمي جاكارتا
الھندي )(IOTWC
الخامس

ملبورن

لجنة النظم
األساسية
CBS

ملبورن

لجنة النظم
األساسية
CBS

ملبورن

لجنة النظم
األساسية
CBS

ملبورن

لجنة النظم
األساسية
CBS
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المركز اإلقليمي
لالتصاالت )نيروبي(

كينيا

إقليم متخصص لألرصاد
الجوية  -جغرافي
المملكة العربية السعودية

االتحاد
اإلقليمي نيروبي
األول
RA I

نيروبي

المركز اإلقليمي
االتحاد
المتخصص لألرصاد
اإلقليمي جدة
الجوية – جغرافي )جدة( الثاني

أوفنباخ

لجنة النظم
األساسية
CBS

أوفنباخ

لجنة النظم
األساسية
CBS

جدة

لجنة النظم
األساسية
CBS

القرار (EC-68) 5

الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك أن توحيد معايير جودة وتقديم الخدمات يتطلب تحديد كفاءات الموظفين؛
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

توصية لجنة علم المناخ بشأن كفاءات الموظفين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمؤسسات األخرى لتقديم الخدمات المناخية بالتشاور مع الھيئات ذات الصلة في لجنة علم المناخ
وبرامج المنظمة ،WMO

)(2

القرار  - (Cg-17) 6متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري ،والقرار  - (Cg-17) 36تسمية المركز المعني
ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات في تيانيان ،الصين،

يقر بما يلي:
)(1

تقديم الخدمات المناخية داخل بلد أو منطقة ،عن طريق مرفق أو عدة مرافق وطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا أو غيرھا من المؤسسات ،يمكن تنفيذه بواسطة طائفة متنوعة من العاملين المھرة؛

)(2

يمكن تقديم الخدمات المناخية عن طريق متخصصين في األرصاد الجوية ،وفي علم المناخ ،ومھندسين،
ومتخصصين في علوم المحيطات ،وجغرافيين ،وإحصائيين ،والمتخصصين في الرياضيات ،واقتصاديين،
والمتخصصين في الحاسوب ،وخبراء اتصاالت علميين ،في جملة متخصصين آخرين؛

وإذ يالحظ أن:
)(1

تقديم الخدمات المناخية يتضمن تحويل البيانات المناخية )بما في ذلك البيانات الموضعية ،والمستشعرة عن بعد،
والمعاد تحليلھا ،ونتائج النموذج( إلى نواتج وخدمات مناخية؛

)(2

ھذه الخدمات تستلزم موظفين فنيين على مستوى اإلدارة ،ومدربين ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات،
وخبراء في االتصاالت واإلدارة ،وغيرھم ممن يعملون على وجه التحديد في تقديم الخدمات المناخية؛
إطار الكفاءات المتعلقة بتقديم الخدمات قد أُعد لمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرھا من المؤسسات
على تقديم خدمات مناخية عالية الجودة وفقا ً لمعايير ولوائح المنظمة  ،WMOوتحديداً تلك التي عرفتھا لجنة علم
المناخ واإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(4

لتحقيق ذلك ،يجب على المؤسسات )من خالل المھارة الجمعية لموظفيھا( تقديم دليل عملي على توافر الكفاءات
التالية ،أو مجموعة مناسبة منھا ،وفقا ً للمھام والقدرات المؤسسية لكل منھا في المجاالت التالية:

)(3

)أ( إنشاء مجموعات بيانات مناخية وإدارتھا؛
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)ب( استنباط نواتج من البيانات المناخية؛
)ج( إنشاء و/أو شرح التنبؤات المناخية ،والتوقعات المناخية ،ونواتج النماذج؛
)د( ضمان جودة المعلومات والخدمات المناخية؛
)ھـ( إبالغ المستخدمين بالمعلومات المناخية؛

يقرر اعتماد الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية الواردة في مرفق ھذا القرار إلدراجھا في الالئحة الفنية )مطبوع
المنظمة رقم  ،(49المجلد األول؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن ينشر تحديث الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،في عام 2016؛

)(2

حشد الموارد المالية لتمكين المرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة ألقل البلدان نمواً ) (LDCsمن اكتساب الكفاءات
المذكورة في مرفق ھذا القرار؛

)(3

تيسير إعداد مواد وأدوات إرشادية لفائدة األعضاء توخيا ً لزيادة تحسين كفاءات موظفيھم في تقديم خدمات
مناخية عالية الجودة ،والنظر في إعداد مجموعة للتعليم األساسي للخدمات المناخية ) (BIP-CSلتوجيه تطوير
المناھج الدراسية؛

)(4

أن يتخذ الترتيبات لتنقيح دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100القائم إلدراج الكفاءات المذكورة
أعاله ،وأن يعد في سياق دراسة جدوى المجمّع العالمي للمنظمة ) ،(WMOفھرسا ً للدورات التدريبية والموارد
التي من شأنھا مساعدة األعضاء على اكتساب ھذه الكفاءات.

مرفق

القرار (EC-68) 5

الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية
يتم تحديد قائمة الكفاءات الواجب توافرھا ومعايير األداء المرتبطة بھا ،في مؤسسة معينة ،من خالل قدرة بنيتھا التحتية.
وتعتبر الكفاءات التي تقع في مجال جودة المعلومات والخدمات المناخية والتواصل مع المستخدمين بشأن المعلومات
المناخية كفاءات شاملة وينبغي تلبيتھا ،على األقل عند المستويات األساسية ،من جانب جميع المؤسسات التي تقدم
خدمات مناخية.
يتوقف إطار الكفاءات على ما يلي:
)(1

مھمة المنظمة وأولوياتھا ومتطلبات أصحاب المصلحة؛

)(2

طريقة إشراك العاملين الداخليين والخارجيين في تقديم الخدمات المناخية؛

)(3

الموارد والقدرات )المالية ،والبشرية ،والفنية( المتاحة؛

)(4

التشريعات ،والقواعد ،والھياكل التنظيمية ،والسياسات واإلجراءات الوطنية والمؤسسية؛

)(5

المبادئ التوجيھية للمنظمة  ،WMOوسياساتھا وإجراءاتھا المتعلقة بالبيانات والنواتج المناخية؛

)(6

اآلثار الجوية والمناخية المھيمنة والظواھر المتطرفة المشھودة.

وصف الكفاءات ومعايير األداء المرتبطة بھا:
الكفاءة  :1إنشاء مجموعات البيانات المناخية وإدارتھا
ُتج َّمع البيانات المناخية ،والبيانات الشرحية ونواتج البيانات المناخية وتخزن في مجموعات البيانات ،و ُترا َقب جودتھا
و ُيق َّيم تجانسھا:
)(1

اإلضطالع بإجراءات الحفاظ على البيانات المناخية وإنقاذ تلك البيانات؛
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)(2

تقييم موقع وخصائص مواضع الرصد في ضوء متطلبات الشبكة المرجعية لرصد المناخ؛

)(3

جمع البيانات المناخية والبيانات الشرحية وتخزينھا في قواعد البيانات ذات الصلة؛

)(4

تطبيق عمليات مراقبة الجودة للبيانات المناخية وما ينتج عنھا من سالسل زمنية؛

)(5

تقييم تجانس البيانات المناخية وضبط السالسل الزمنية غير المتجانسة؛

)(6

إنشاء مجموعات البيانات المناخية وأرشفتھا وتوثيقھا؛

)(7

تطبيق االستكمال المكاني والزماني لضمان استمرارية البيانات.
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الكفاءة  :2استنباط النواتج من البيانات المناخية
تستنبط نواتج البيانات المناخية لتطبيقات العلوم والمستخدمين من مصادر مختلفة من البيانات المناخية )مثل السالسل
الزمنية المرصودة والمعاد بناؤھا ،والمعاد تحليلھا ،والبيانات الساتلية والمنمذجة( تنطبق الطرائق اإلحصائية التي
تصف خصائصھا المكانية والزمنية:
)(1

تحديد البيانات المناخية واسترجاعھا من المصادر المختلفة الستنباط النواتج المناخية؛

)(2

حوسبة النواتج المناخية األساسية ،والمعدالت والمتوسطات ،أو حاالت الشذوذ المحددة نسبة إلى فترة مرجعية؛

)(3

حوسبة المعامالت المناخية لرصد تغير المناخ ،وتقلبية المناخ ،والظواھر المناخية المتطرفة؛

)(4

حوسبة المعامالت المناخية الخاصة بكل قطاع والنواتج المناخية الموجھة للقطاعات األخرى؛

)(5

تطبيق التحليل اإلحصائي والتحليل اإلحصائي المتعلق باألرض لمراقبة التوزيع المكاني والتطور الزمني
للمناخ؛

)(6

استحداث نواتج ذات قيمة مضافة ،مثل الرسومات البيانية ،والخرائط والتقارير لشرح خصائص المناخ وكيفية
تطوره ،وفقا ً الحتياجات قطاعات معينة مثل ،الصحة ،والزراعة ،والماء ،والطاقة ،وإدارة الكوارث.

الكفاءة  :3إنشاء و/أو شرح التنبؤات المناخية ،واإلسقاطات المناخية ،ونتائج النماذج
يتم تجھيز البيانات المناخية ،ونواتج البيانات المناخية ونتائج النماذج المناخية واستخدامھا لوضع التنبؤات المناخية دون
الموسمية والموسمية واإلسقاطات المناخية المستقبلية:
)(1

تحديد موقع التنبؤات المناخية ونتائج النماذج المناخية التي تنتجھا المراكز المناخية اإلقليمية ومراكز اإلنتاج
العالمية والمؤسسات األخرى واختيارھا واسترجاعھا؛

)(2

استحداث نواتج تنبؤات دون موسمية ،وموسمية وطويلة األجل؛

)(3

استحداث مزيد من اإلسقاطات المناخية المستقبلية باستخدام النماذج المناخية فوق مجال مختار لسيناريوھات
وبارامترات مختلفة؛

)(4

تطبيق التحليل اإلحصائي والتحليل اإلحصائي المتعلق باألرض ،بما في ذلك تقليص النطاق ،لمراقبة التوزيع
المكاني والتطور الزمني لنتائج النماذج؛

)(5

تقييم أداء نتائج النماذج المناخية وتحديد مقدار عدم اليقين المرتبط بھا؛

)(6

استحداث نواتج ذات قيمة مضافة ،مثل الرسومات البيانية ،والخرائط ،والتقارير إلبالغ التنبؤات المناخية
ومعلومات النماذج المناخية.

الكفاءة  :4ضمان جودة المعلومات والخدمات المناخية
تعرف المعلومات والخدمات المناخية وتحدث بصورة روتينية .يتم اتباع أفضل الممارسات و/أو يتم إنشاء المبادئ
التوجيھية وإجراءات إدارة الجودة للمعلومات المناخية والمحافظة عليھا بشكل روتيني .ويتم توثيق عمليات مراقبة
الخدمات المناخية وتستخدم في أنشطة مراقبة الجودة:
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)(1

إنشاء إجراءات عمليات إدارة الجودة للخدمات المناخية وتطبيقھا؛

)(2

تعيين موظفين أكفاء وتصميم القوة العاملة للمنظمة لتطوير وتقديم الخدمات المناخية؛

)(3

ضمان استيفاء المؤسسة إلطار الكفاءات على مستوى قدرة بنيتھا التحتية وأن يكون لديھا استراتيجية للقدرات
المستدامة؛

)(4

تقديم تدريب للعاملين لتمكينھم من الوفاء بمتطلبات وظائفھم وتوسيع نطاق قدراتھم؛

)(5

وضع وتنفيذ كتالوج لمجموعات البيانات والنواتج والخدمات المناخية ،لتلبية احتياجات المستخدمين على
المستوى الوطني /اإلقليمي؛

)(6

مراقبة وظائف الخدمات المناخية ،بما في ذلك التحقق من البيانات ،والنواتج والخدمات؛

)(7

تقييم اآلثار والفوائد على عمالء الخدمات المناخية ،بما في ذلك جمع تعليقات ،واقتراحات ،وشكاوى العمالء؛

)(8

اتخاذ قرارات لتحسين الخدمات استناداً إلى نتائج التقييم؛

)(9

إقامة شراكات مع موردي العلوم ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة من المستخدمين النھائيين لتحسين
عملية تقديم النواتج والخدمات.

الكفاءة  :5إيصال المعلومات المناخية للمستخدمين
يتم إبالغ العلوم والبيانات والنواتج المناخية لصانعي السياسات ،وأصحاب المصلحة وعامة الجمھور:
)(1

تحديد أولويات إبالغ المعلومات المناخية على أساس أھميتھا المجتمعية ،والسياسية ،واالقتصادية؛

)(2

إنشاء قنوات اتصال فعالة مع مستعملي الخدمات المناخية وبناء القدرات على التوعية ،من قبيل المنتديات
اإلقليمية للتوقعات المناخية؛

)(3

إجراء تحليل الحتياجات المستخدمين وتقييمھا بصورة منتظمة؛

)(4

مراجعة الخدمات المناخية وخدمات إبالغھا على أساس التغذية المرتدة من المستخدمين؛

)(5

وضع تطبيقات محددة وتقديمھا ،باالشتراك مع المستخدمين ،لتيسير فھم واستخدام النواتج والخدمات المناخية؛

)(6

االمتثال لمتطلبات التواصل لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،والتكامل داخل نظام معلومات المنظمة ).(WIS

القرار(EC-68) 6

المرفق العالمي لدعم القياس الھيدرولوجي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 19مكتب النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSالذي يطلب إلى
يمول من المساھمات الطوعية،
األمين العام إنشاء مكتب محصص للنظام )َّ (WHYCOS
وإذ يشير أيضا ً إلى العمل الذي اضطلع به رئيس لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyواألمانة ،والذي تمخض عن اقتراح محسن
بإنشاء مرفق عالمي لدعم القياس الھيدرولوجي ) ،(GHSFمع العناصر الرئيسية التالية:
)(1

مكتب النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية )،(WHYCOS

)(2

مركز االبتكار العالمي،

)(3

نظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة )،(WMO

)(4

برنامج للمعلومات خاص بالمرافق الھيدرولوجية،

التذييل  - 2القرارات
)(5
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وظيفتان ھامتان للدعم عبارة عن مكتب للمساعدة ومجلس استشاري،

وإذ يشير كذلك إلى أن:
)(1

المرفق العالمي لدعم القياس الھيدرولوجي ) (GHSFقد أنشئ تحديداً للوصول إلى المستخدمين النھائيين عبر
بناء نظم وقدرات تشغيلية بشأن القياس الھيدرولوجي ومراقبة الماء ،وتوسيع قاعدة بيانات القياس الھيدرولوجي
وتبادل القدرات ،وتسھيل تبادل البيانات المفتوحة والمجانية؛

)(2

ينفذ المرفق العالمي ) (GHSFاألھداف المشارة إليھا أعاله من خالل إعداد وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة
للمراقبة ولقواعد البيانات ،ودعم المشاريع اإلقليمية والمحلية الرامية إلى بناء شبكات أرصاد جوية ھيدرولوجية
مستدامة وإعداد بيانات يمكن الوصول إليھا بالمجان ،وتشجيع استخدام مبادئ إدارة الجودة،

وإذ يضع في اعتباره أن المرفق العالمي لدعم القياس الھيدرولوجي ) (GHSFسيوفر اآللية المؤسسية الالزمة
لالضطالع بأنشطة:
)(1

تدعم قدرات المراقبة الوطنية وتكاملھا اإلقليمي والعالمي،

)(2

ُتح ّدد المتطلبات من المعلومات و ُتر ّتب بالتالي األولويات في جمع البيانات؛

)(3

تعد منتجات وأدوات تدعم تحليل البيانات والمعلومات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية،

)(4

تركز على االبتكار والبحوث التي تفضي إلى قدرات مراقبة مستدامة محسنة ومالئمة للھدف على النطاق
العالمي،

وقد علم أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تواصل اإلعراب عن اھتمامھا بتمويل إنشاء المرفق العالمي لدعم
القياس الھيدرولوجي )،(GHSF
يطلب من األمين العام إنشاء مكتب المرفق العالمي لدعم القياس الھيدرولوجي ) ،(GHSFعلى أن يمول من المساھمات
الطوعية؛
يطلب من األعضاء ووكاالت التمويل تقديم الدعم ،حسب االقتضاء ،لمكتب الدعم العالمي المقترح؛
يطلب من رئيس لجنة الھيدرولوجيا أن يشكل ،بالتشاور مع أمانة المنظمة ) ،(WMOالمجلس االستشاري للمرفق العالمي
لدعم القياس الھيدرولوجي ) (GHSFلإلشراف على تنفيذ مبادرات المكتب وأنشطته ،وأن يرفع تقريراً إلى المجلس
التنفيذي بشأن التقدم المحرز.

القرار (EC-68) 7

قاعدة بيانات المالمح القطرية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsوغيرھا من المؤسسات التي تنتمي إلى مجتمع
المنظمة  WMOتتطلب قدرات مؤسسية ،وبشرية ،وفنية للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارھا ،وإنقاذ األرواح،
وتحسين نوعية الحياة وتعزيز رفاه االنسان ،وأن ھذه القدرات قابلة للقياس والتقييم ويمكن استخدامھا في توجيه أولويات
المنظمة  WMOواالستثمارات المطلوبة؛
يالحظ أن تطوير أدوات إدارة المعارف من أجل تطوير القدرات ،من مثل قاعدة بيانات المالمح القطرية والمبادئ
التوجيھية بشأن دور المرافق  NMHSsوتشغيلھا وإدارتھا كان موضع ترحيب من األعضاء ،وأن نجاح األھداف
االستراتيجية لتطوير القدرات سيتطلب من األعضاء تقديم مدخالت دقيقة ،ومتسقة ومناسبة من حيث التوقيت ،على
النحو المبين في خطة تنفيذ استراتيجية تطوير القدرات وما يرتبط بذلك من األولويات الموصى بھا للفترة المالية السابعة
عشرة )) (2019-2016المرفق  1للمقرر (63؛
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وإذ يأخذ في اعتباره قرارات المؤتمر بصورتھا الواردة في الفقرة  5.4.24من التقرير النھائي الموجز للمؤتمر السابع
عشر لألرصاد الجوية مع القرارات؛
وإذ يشير إلى أن االجتماعات األخيرة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي
للمنظمة والفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ،قد أقرت بأھمية تعزيز قدرة قاعدة
بيانات المالمح القطرية للحد من االعتماد على الدراسات االستقصائية في مراقبة أولويات المنظمة  ،WMOوأن اجتماع
المائدة المستديرة لشركاء التطوير بشأن تعزيز الخدمات الھيدرولوجية ،المنعقد في نيسان /أبريل  ,2016قد وافق على
أھمية جمع وتبادل المعلومات من النوع المتوخى لقاعدة بيانات المالمح القطرية لتحسين كيفية عمل الشركاء معا ً لدعم
استثمارات المرافق NMHSs؛
يحيط علما ً بالحاجة لالستثمار في قاعدة البيانات ) (CPDBإلتاحة الفرصة لجمع البيانات بكفاءة ،وتبادل ورصد
القدرات ،والثغرات والمشاريع الوطنية ،وبأن األموال الالزمة لھذا االستثمار ،والتي تقدر حاليا ً بمبلغ  1.2مليون فرنك
سويسري ،لم ُترصد لھا اعتمادات في إطار ميزانية المنظمة ) (WMOالمعتمدة للفترة المالية السابعة عشرة؛
يشير إلى أن األمين العام سيسعى جاھداً لتمويل المبادرات األولية لھذا المشروع من االعتمادات المتاحة في الميزانية
المعتمدة لھذا العام؛
يحث األعضاء على اإلسھام في تطوير قاعدة البيانات ) (CPDBبتعيين منسقين واستيفاء المعلومات المتعلقة بقدراتھم
ومن خالل تقديم مساھمات عينية من خارج الميزانية؛
يطلب إلى األمين العام مواصلة تطوير وتحسين قاعدة البيانات  CPDBبالتعاون مع ھيئات المنظمة  WMOذات الصلة
وشركاء التنمية خالل الفترة المالية السابعة عشرة ) ،(2019-2016مع إيالء األولوية إلعداد وظائف تيسر على
األعضاء تزويد قاعدة البيانات ) (CPDBبالمعلومات وتحديثھا ،من قبيل إمكانية موافاة المنسقين وأعضاء األفرقة العاملة
بمعلومات عن طريق اإلنترنت ،وتقديم تقارير الحالة بشأن األنشطة المختلفة عبر اإلنترنت.

القرار

(EC-68) 8

تعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد األول )مطبوع المنظمة رقم (49
إن المجلس التنفيذي،
إذ يسلم بضرورة الحرص على تحديث الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوكفالة أن يتماشى محتواھا مع النسق المستقر
والمبادئ التوجيھية المرسخة،
وإذ يشير إلى أن األمين العام قد استضاف حلقة عمل )جنيف ،تشرين الثاني /نوفمبر  (2015لمساعدة اللجان الفنية
وغيرھا من الھيئات في صياغة الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوتحديثھا على أساس التوجيھات بشأن إعداد الالئحة
الفنية للمنظمة ) (WMOوإصداره") ،مطبوع المنظمة رقم،(1127
وقد نظر في توصيات الدورة السابعة والعشرين لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
المتعلقة بتحديث الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOإلجراء التعديالت الالزمة على معايير االعتراف بمراكز التدريب
اإلقليمية ) (RTCsوتجديد االعتراف بھا لجعلھا متماشية مع التوجيھات الواردة في مطبوع المنظمة رقم ،1127
يؤكد مجدداً أنه ينبغي لالتحادات اإلقليمية أن تقدم في كل دورة من دوراتھا العادية توصيات إلى الدورة التالية للمجلس
التنفيذي بشأن وضع مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالموجودة في إقليمھا؛
يقرر تعديل الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،على النحو الوارد في مرفق ھذا
القرار ،اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير 2017؛

35

التذييل  - 2القرارات
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

مراعاة المعايير الجديدة ،إلى جانب أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف المعنية بمراقبة مراكز التدريب
اإلقليمية ) (RTCsودعمھا عند صياغة مذكرات تفاھم مع األعضاء الذين يستضيفون مراكز تدريب إقليمية
)(RTCs؛

)(2

إصدار تنقيح للمجلد األول من الالئحة الفنية في عام 2016؛

يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب أن يضفي اللمسات األخيرة على مشروع
دليل المطبوعات بشأن االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية وتجديد االعتراف بھا وإدارتھا إلصداره في النصف الثاني
من عام .2016
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-66) 15الذي لم يعد ساريا ً.

مرفق القرار

(EC-68) 8

التغييرات الموصى بإدخالھا على الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOلجعل النص الحالي متسقا ً مع الصيغة المطلوبة
القسم  1تحديث التعاريف
مركز التدريب اإلقليمي

)(RTC

مؤسسة تعليم وتدريب وطنية ،أو مجموعة مؤسسات يعترف بھا المؤتمر أو المجلس التنفيذي )بناء على توصية من
االتحاد اإلقليمي ذي الصلة التابع للمنظمة ) ((WMOبأنھا:
)(1

توفر فرصا ً للتعليم والتدريب ألعضاء المنظمة ) (WMOفي اإلقليم ،ال سيما موظفي المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)(2

تقدم المشورة والمساعدة بشأن المسائل المتعلقة بالتعليم والتدريب ألعضاء المنظمة ) (WMOاآلخرين؛

)(3

تعزز فرص التعليم والتدريب في مجاالت الطقس والماء والمناخ بالنسبة ألعضاء المنظمة ).(WMO

وھذه األنشطة يُضطلع بھا وفقا ً لالئحة المنظمة ) (WMOومبادئھا التوجيھية .ويمكن أيضا ً أن يوصي االتحاد اإلقليمي ذو
الصلة بمعھد يدعمه عدة أعضاء لتقديم خدمات من ھذا القبيل كمركز تدريب إقليمي.
القسم  - 2نص ُيستعاض به عن فقرات في الجزء الرابع من المجلد  1من مطبوع المنظمة رقم
4.5.1

49

ينبغي أن يسعى أعضاء المنظمة إلى توفير مرافق وطنية ،أو المشاركة في مرافق إقليمية ،لتعليم وتدريب

موظفين.
 4.5.2بالنظر إلى أن مرافق التدريب الوطنية ليست جميعھا معترفا ً بھا كمرافق تدريب إقليمية فإن المعايير الواردة
في التذييل باء لمطبوع المنظمة  49المجلد  1تنطبق على كل مؤسسة عضو يُج ِّدد أنھا جزء من مركز تدريب إقليمي
تابع للمنظمة ) .(WMOويُشار إلى كل مؤسسة من ھذا القبيل على أنھا مكوِّ ن مركز تدريب إقليمي.
]مالحظة :يتولى االتحاد اإلقليمي ،والممثل الدائم للبلد المضيف ،ومدير مكوِّ ن مركز تدريب إقليمي ،ومنسق مركز
تدريب إقليمي ذي مكونات متعددة مسؤولية مشتركة عن أداء المؤسسة )المؤسسات( ووضعھا المستمر كمركز تدريب
إقليمي .وترد إرشادات التنفيذ عن األدوار والمسؤوليات التالية لكل طرف من األطراف في مطبوع المنظمة رقم 1169
"دليل إدارة وتشغيل مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوغيرھا من مؤسسات التدريب"[.
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القسم  - 3االستعاضة عن التذييل باء لمطبوع المنظمة رقم  49المجلد  ،1الالئحة الفنية للمنظمة

)(WMO

مركز التدريب اإلقليمي ) (RTCھو مؤسسة تعليم وتدريب وطنية ،أو مجموعة مؤسسات ،يعترف المؤتمر أو المجلس
التنفيذي )بناء على توصية من االتحاد اإلقليمي ذي الصلة التابع للمنظمة ) (WMOأو تعترف االتحادات اإلقليمية ذات
الصلة التابعة للمنظمة ) ((WMOبأنه مركز للتدريب اإلقليمي ).(RTC
)(1

يوفر فرص التعليم والتدريب ألعضاء المنظمة ) ،(WMOال سيما لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)(2

يقدم المشورة والمساعدة بشأن المسائل المتعلقة بالتعليم والتدريب ألعضاء المنظمة )(WMO؛

)(3

يعزز فرص التعليم والتدريب في مجاالت الطقس والماء والمناخ ألعضاء المنظمة ).(WMO

وھذه األنشطة يُضطلع بھا وفقا ً لالئحة المنظمة ) (WMOومبادئھا التوجيھية .ومن الممكن أيضا ً أن يوصي االتحاد
اإلقليمي ذو الصلة بمعھد يدعمه أعضاء متعددون لتقديم خدمات من ھذا القبيل كمركز تدريب إقليمي.
وعندما يقترح أحد األعضاء مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات على االتحاد اإلقليمي ذي الصلة لتقديم توصية
باعتبارھا مركزاً تدريبا ً إقليمياً ،يجب أن يستوفي االقتراح المعايير التالية:
)(1

أال يُنشأ مركز التدريب اإلقليمي أو أحد مكوناته إال ليحقق المتطلبات المعلن عنھا ألكثر من نصف أعضاء
االتحاد اإلقليمي والتي ال يمكن تحقيقھا بالموارد القائمة؛

)(2

أن يُصمَّم مركز التدريب اإلقليمي أو أحد مكوناته لتلبية احتياجات اإلقليم ،على النحو الذي يرد في قرار صادر
عن االتحاد اإلقليمي بالصيغة المسجل بھا في قرار أو بيان في الملخص العام للتقرير المختصر ،وإن كان من
المعترف به أن بعض مراكز التدريب اإلقليمية أو مكوناتھا قد يكون لھا اختصاص دولي أوسع نطاقاً؛

)(3

أن يوجد مركز التدريب اإلقليمي في اإلقليم المعني ،ويبت المجلس التنفيذي في مقره في ضوء توصية االتحاد
اإلقليمي ،ومشورة اللجنة الفنية المعنية ،وفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب،
وتعليقات األمين العام.

و ُتعتبر كل مؤسسة تشكل جزءاً من مركز تدريب إقليمي مكونا ً لمركز تدريب إقليمي .ويتعين على العضو الذي
يستضيف المؤسسة أن يكفل توفره على الموارد والمرافق البشرية والمالية

تحديد احتياجات التعلّم
•

تتوافر لدى مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي عمليات للحصول على معلومات عن احتياجات اإلقليم التعليمية
والتدريبية.

تصميم خدمة التعلّم
•

يختار مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي ُ
طرق التعلم التي تلبي أھداف ومتطلبات المنھج الدراسي ونتائج التعليم،
والتي تكون مالئمة للمتعلمين.

•

يكفل مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي االضطالع بدوراته التدريبية وأنشطته األخرى )مثل توفير /تطوير التعليم
اإللكتروني ،وإدارة أنشطة خارج الموقع ،وتقديم المشورة /الدعم( على نحو يتسق مع المعايير والمواد
التوجيھية الصادرة عن المنظمة ).(WMO

•

يقدم مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي دورات وموارد وأنشطة أخرى لتلبية احتياجات اإلقليم التعليمية والتدريبية
المعلنة.

تقديم خدمة التعلُّم
•

يدلل مكوِّ ن مركز التدريب اإلقليمي على أنه قدم ،أثناء السنوات األربع السابقة ،مساھمة في تلبية االحتياجات
التعليمية والتدريبية التي ي ُج ِّددھا االتحاد اإلقليمي.
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•

يق ِّدم مكوِّ ن مركز التدريب اإلقليمي التدريب) :أ( بمدربين أكفاء من حيث قدرتھم العلمية /الفنية وخبرتھم
التدريبية؛ )ب( في بيئة تفضي إلى التعلم ويتوافر فيھا ما يكفي من موارد التعلم ،والمباني ،ونظم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،ومرافق التدريب.

تقييم التعلّم وتقييم خدمة التعلّم
•

ّ
ويوثق ھذه المعلومات على نحو مالئم لنظام إلدارة
يقيِّم مكون مركز التدريب اإلقليمي معرفة وكفاءة الطلبة،
الجودة معترف به ،ويزود الطلبة بسجل للتعليم والتدريب اللذين أنجزوه بنجاح.

•

تتوافر لدى مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي عمليات لقياس فعالية وجودة خدمة التعلم ،بما في ذلك الحصول على
تعليقات من أصحاب المصلحة.

إدارة خدمة التعلّم وتنظيمھا
•

تتوافر لدى مكون مركز التدريب اإلقليمي ترتيبات كافية لإلدارة ،والحوكمة ،والتخطيط ،والتوظيف ،والتطوير
المھني المستمر ،وتقديم التقارير ،والتقييم الذاتي.

•

يمكن لمكون مركز التدريب اإلقليمي ،إذا لم يكن معتمداً وطنيا ً كمقدم للتدريب المھني ،أن يدلل على أنه
يضطلع بأنشطته التدريبية وفقا ً لشروط معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس .29990:2010

•

يُعد مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي تقريراً سنويا ً عن أنشطته في اإلثني عشر شھراً السابقة ،وخطته بشأن
اإلثني عشر شھراً المقبلة مع تو ّقع بشأن السنوات المقبلة.

•

يكون مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي) :أ( مفتوحا ً أمام الطلبة من جميع بلدان اإلقليم ومفتوحاً ،رھنا ً بتوافر
الموارد ،أمام البلدان المھتمة في أقاليم أخرى؛ و)ب( لديه خدمات مناسبة لدعم الطلبة الدوليين /اإلقليميين.

القرار
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تحديث اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات شفافة في الوقت المناسب ،وإلى ارتفاع تكلفة إجراء عمليات تفتيش موقعي لمراكز
التدريب اإلقليمية )،(RTCs
وإذ يشير أيضا ً إلى القرار  - (EC-66) 15معايير المجلس التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة
للمنظمة ) (WMOوتجديد االعتراف بھا؛
وإذ يشير كذلك إلى ما يلي:
)(1

العدد المتزايد لمراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتي سيتعين استعراضھا على أساس دورة ثمانية السنوات
على األقل؛

)(2

قيام المجلس التنفيذي في العام الذي يسبق المؤتمر باستعراض اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب على أساس دورة رباعية السنوات؛

)(3

موافقة المجلس التنفيذي على االختصاصات الحالية في دورته السادسة والستين في عام ) 2014القرار
)((EC-66؛

17

وإذ يعترف بالمنافع المحتمل أن تجنيھا المؤسسة والبلد المضيفان لمركز التدريب اإلقليمي بفضل االستعراضات
المنتظمة؛
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وقد نظر في توصيات الدورة السابعة والعشرين لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب،
والمتعلقة بالخيارات المتاحة لالضطالع بعمليات استعراض مراكز التدريب اإلقليمية )،(RTCs
يالحظ أن اتباع نھج قائم على المخاطر للبت في مسألة ما إذا كان إجراء تفتيش محلي أو عن بعد لكل مركز من مراكز
التدريب اإلقليمية كل ثماني سنوات يتيح توازنا ً مقبوالً بين خفض التكاليف التشغيلية وضمان جودة شبكة مراكز
التدريب اإلقليمية )(RTCs؛
يقرر تحديث اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم )انظر مرفق ھذا القرار(؛
يطلب من رئيس فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم أن يقدم إلى المجلس التنفيذي توصيات تتعلق
بأسلوب التفتيش على أي مركز ).(RTC
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-66) 17الذي لم يعد ساريا ً.
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مشروع اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
)(1

تزويد المجلس التنفيذي بمدخالت في عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ) (WMOمن خالل تقديم توصيات
بشأن توجه برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة ) (WMOوأنشطته في المستقبل؛

)(2

وضع وصيانة ترتيبات لتقاسم المعلومات مع االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والھيئات األخرى ذات الصلة
من أجل تحديد احتياجات أعضاء المنظمة في مجال التعليم والتدريب المعطى لھا األولوية؛

)(3

إسداء المشورة للمجلس التنفيذي بشأن المعايير والممارسات الموصى بھا لتعليم وتدريب موظفي أعضاء
المنظمة؛

)(4

إسداء المشورة للمجلس التنفيذي بشأن إجراءات مراقبة برنامج التعليم والتدريب وتعزيزه وتحسينه ،بما في
ذلك تعيين مؤسسات تدريب مالئمة من قبيل مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة )(WMO؛

)(5

إسداء المشورة للمجلس التنفيذي بشأن إجراءات تحسين فعالية برنامج المنح الدراسية استناداً إلى استعراض
وتقييم مستمرين للبرنامج؛

)(6

دعم المبادرات األخرى لبرنامج التعليم والتدريب ،بما في ذلك إعداد واستعراض األنشطة والمواد التوجيھية
حسب الحاجة؛

العضوية:
‘’1

يترأس الفريق إما رئيس المنظمة أو عضو معيّن من أعضاء المجلس التنفيذي .وإذا ّ
تعذر على الرئيس حضور
دورة من دورات الفريق ،عليه أن يعيِّن عضواً من أعضاء الفريق ليترأس الدورة في غيابه؛

‘’2

إضافة إلى الرئيس ،يتألف الفريق من اثني عشر عضواً كحد أقصى ،يعمل كل منھم بصفته الشخصية؛

‘’3

يعيِّن المجلس التنفيذي األعضاء على أساس خبرتھم المھنية المستفيضة في مسائل التعليم والتدريب ،ال سيما
في ميادين األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،أو علم المناخ ،ويأخذ في االعتبار الحاجة إلى وجود توازن فني
وجغرافي وجنساني مناسب في الفريق عند النظر في أكفأ المرشحين؛

‘’4

يُنتظر من أعضاء الفريق ،إضافة إلى عملھم بصفتھم الشخصية ،المواظبة على االتصال بصفة منتظمة مع
منسقي التعليم والتدريب في االتحادات اإلقليمية ومع اللجان الفنية لتعزيز التنسيق الشامل بين عدة قطاعات
وتبادل المعلومات؛

‘’5

يعمل األعضاء لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينھم لمدة أربع سنوات إضافية .وال يجوز ألي فرد أن يعمل
لمدة يتجاوز مجموعھا ثماني سنوات.
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‘’6

يجوز دعوة المنظمات المعنية األخرى ،مثل األكاديمية العالمية لعلوم المحيطات ) ،(IOCبصفة مراقب.

تعيين األعضاء:
يعيِّن المجلس التنفيذي أعضاء الفريق من خالل عملية شفافة على النحو التالي:
‘’1

يوجّه األمين العام رسالة إلى جميع أعضاء المنظمة ،مع نسخة إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية،
يبلغھم فيھا بالفرصة المتاحة لترشيح شخص لديه المھارات المناسبة كي ينظر المجلس التنفيذي في أن يكون
من أعضاء فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب .و ُترسل ھذه الرسالة قبل ستة
أشھر على األقل من دورة المجلس التنفيذي التالية مباشرة .أما الترشيحات التي يؤيدھا الممثل الدائم للبلد
المعني ،أو رئيس االتحاد اإلقليمي المختص أو اللجنة الفنية المختصة ،فيجب أن تصل إلى األمين العام في
موعد ال يتجاوز  3أشھر قبل المؤتمر؛

‘’2

يستعرض األمين العام المؤھالت وي ُج ِّدد ما إذا كانت تستوفي الحد األدنى من الشروط الالزمة للعمل في
الفريق ،ويقدم قائمة مرشحين م ُج ِّددة األولويات إلى المجلس التنفيذي في أعقاب المؤتمر مباشر ًة؛

‘’3

يعيِّن المجلس أعضاء الفريق من قائمة المرشحين التي يعدھا األمين العام .ويجوز للمجلس أن يختار إنشاء
لجنة اختيار الستعراض القائمة التي يعدھا األمين العام .ويأذن المجلس للرئيس بشغل أية وظائف تصبح
شاغرة أثناء فترة ما بين الدورتين باستخدام القائمة التي وافق عليھا المجلس التنفيذي؛
وفقا ً للمادة  35من الالئحة العامة )طبعة  (2012يجوز لرئيس الفريق أن يدعو خبراء لمساعدة الفريق في
مداوالته.

‘’4

المسائل اإلدارية:
تقدم المنظمة الدعم المالي لمشاركة أعضاء الفريق في االجتماعات وفقا ً للمادة  37من الالئحة العامة )طبعة .(2012

القرار
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البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام

2015

إن المجلس التنفيذي،
يشير إلى المادتين  14و 15من الالئحة المالية؛
وإذ ينظر في تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر
 ،2015وتقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى المجلس التنفيذي ،وتوصيات لجنة المراجعة واللجنة االستشارية
للشؤون المالية ) (FINACالتابعتين للمنظمة )(WMO؛
وإذ ينظر أيضا ً في توصية اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACلكي يعتمد رسميا ً البيانات المالية المراجعة
للمنظمة ) (WMOلعام 2015؛
وإذ يشير إلى أن لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) (WMOقد أحالت إليه البيانات المالية لعام  2015إلى المجلس للنظر
فيھا واعتمادھا؛
يعتمد رسميا ً البيانات المالية المراجعة للمنظمة ) (WMOلعام 2015؛
يطلب من األمين العام أن يحيل البيانات المالية ،مشفوعة بتقريره وتقرير المراجع الخارجي بشأنھا ،إلى جميع أعضاء
المنظمة )(WMO؛
يالحظ مع القلق المبالغ الكبيرة لالشتراكات المقررة غير المسددة من بعض األعضاء؛
يحث األعضاء على تسديد المبالغ المستحقة عليھم في أقرب وقت.
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القرار

(EC-68) 11

جدول األنصبة المقررة لألعضاء للفترة

2019-2017

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 75تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية السابعة عشرة،
وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن جداول تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة لألعوام  2017إلى  2019قد استندت إلى جداول
األنصبة المقررة باألمم المتحدة التي اعتمدتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا السبعين في كانون
األول /ديسمبر  ،2015مع تعديلھا لمراعاة الفروق في العضوية؛

)(2

أنه تم اإلبقاء على الحد األدنى لمعدل تقدير االشتراكات عند  0.02في المائة ،مع إدخال التعديالت التي تضمن
عدم زيادة معدل تقدير اشتراك أي عضو من أعضاء المنظمة إلى مستوى يتجاوز  200في المائة بالنسبة
الشتراكه في جدول اشتراكات المنظمة ) (WMOلعام 2015؛

يقرر أن يعتمد جداول تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة  2019-2017حسبما ترد في مرفق ھذا القرار.
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مرفق

Annex to draft Decision 18.2/1 (EC-68)
1 TABLE
 الجدول1

االشتراكات التناسبية للفترة المالية السابعة عشرة

PROPORTIONAL CONTRIBUTIONS FOR THE SEVENTEENTH FINANCIAL PERIOD

العضو

Member

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Afghanistan, Islamic State of
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curacao and Sint Maarten

جدول األنصبة
Scale of
لعام
المقررة
assessment

Proposed
األنصبة
جدول
scale of
لعام
المقترح
assessment

Proposed
األنصبة
جدول
scale of
لألعوام
المقترح
assessment

for 2015

for 2016

for 2017-2019

0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,02
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,02
0,02
0,33
5,07
0,26
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02

0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,02
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,02
0,02
0,33
5,07
0,26
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02

2015

2016

2019-2017
0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,86
0,02
2,30
0,71
0,06
0,02
0,04
0,02
0,02
0,05
0,88
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3,77
0,02
0,03
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
2,88
0,02
0,02
0,02
0,39
7,80
0,32
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,10
0,06
0,02
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PROPORTIONALعشرة
CONTRIBUTIONS
FORالتناسبية
THE SEVENTEENTH
FINANCIAL PERIOD
للفترة المالية السابعة
االشتراكات

Member
العضو
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakstan
Kenya

جدول األنصبة
Scale of
لعام
المقررة
assessment
2015
for 2015
0,05
0,38
0,02
0,02
0,67
0,02
0,02
0,04
0,04
0,13
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
7,04
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,03
0,66
0,34
0,35
0,04
0,41
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02

Proposed
األنصبة
جدول
scale of
لعام
المقترح
assessment

2016
for 2016
0,05
0,38
0,02
0,02
0,67
0,02
0,02
0,04
0,04
0,13
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
7,04
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,03
0,66
0,34
0,35
0,04
0,41
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02

Proposed
األنصبة
جدول
scale of
لألعوام
المقترح
assessment

2019-2017
for 2017-2019
0,04
0,34
0,02
0,02
0,58
0,02
0,02
0,04
0,07
0,15
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,45
4,80
0,02
0,02
0,02
0,02
6,30
0,02
0,47
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,17
0,02
0,73
0,50
0,46
0,08
0,34
0,42
3,70
0,02
9,54
0,02
0,19
0,02
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PROPORTIONALعشرة
CONTRIBUTIONS
FOR التناسبية
THE SEVENTEENTH
للفترة المالية السابعة
 االشتراكاتFINANCIAL PERIOD

Member
العضو

جدول األنصبة
Scale of
لعام
المقررة
assessment
2015
for 2015

Proposed
Proposed
جدول
األنصبة
األنصبة جدول
scale of
scale of
المقترح لألعوام
لعام
المقترح
assessment
assessment
2016
for 2016

2019-2017
for 2017-2019

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Kuwait
Kyrgyz Republic (under UN List as Kyrgyzstan)
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of

0,27
0,02
0,02
0,05
0,04
0,02
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,02
0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,81
0,02

0,27
0,02
0,02
0,05
0,04
0,02
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,02
0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,81
0,02

0,28
0,02
0,02
0,05
0,04
0,02
0,02
0,12
0,07
0,06
0,02
0,02
0,02
0,32
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,42
0,02

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland

0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
1,63
0,02
0,25
0,02
0,02
0,09
0,02
0,84
0,10
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,15
0,91

0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
1,63
0,02
0,25
0,02
0,02
0,09
0,02
0,84
0,10
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,15
0,91

0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
1,47
0,02
0,26
0,02
0,02
0,18
0,02
0,84
0,11
0,09
0,03
0,02
0,02
0,13
0,16
0,83
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PROPORTIONALعشرة
CONTRIBUTIONS
FOR التناسبية
THE SEVENTEENTH
للفترة المالية السابعة
 االشتراكاتFINANCIAL PERIOD

Member
العضو
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Portugal
Qatar
Republic of Kiribati
Republic of Korea
Republic of Moldova
Republic of Yemen
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia*
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine

جدول األنصبة
Scale of
لعام
المقررة
assessment
2015
for 2015
0,47
0,21
0,02
1,96
0,02
0,02
0,22
2,40
0,02
0,02
0,02
0,02
0,85
0,02
0,04
0,02
0,02
0,38
0,17
0,10
0,02
0,02
0,37
0,02
2,93
0,03
0,02
0,02
0,02
0,95
1,03
0,04
0,02
0,24
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
1,22
0,02
0,02
0,02
0,10

األنصبة
األنصبة جدول
Proposed
Proposed
جدول
of
scale
of
لعامscale
المقترح
المقترح لألعوام
assessment
2016
for 2016
0,47
0,21
0,02
1,96
0,02
0,02
0,22
2,40
0,02
0,02
0,02
0,02
0,85
0,02
0,04
0,02
0,02
0,38
0,17
0,10
0,02
0,02
0,37
0,02
2,93
0,03
0,02
0,02
0,02
0,95
1,03
0,04
0,02
0,24
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
1,22
0,02
0,02
0,02
0,10

assessment
2019-2017
for 2017-2019
0,39
0,26
0,02
2,01
0,02
0,02
0,18
3,04
0,02
0,02
0,02
0,02
1,13
0,02
0,03
0,02
0,02
0,44
0,16
0,08
0,02
0,02
0,36
0,02
2,42
0,03
0,02
0,02
0,02
0,94
1,12
0,02
0,02
0,29
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
1,01
0,03
0,02
0,02
0,10
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PROPORTIONALعشرة
CONTRIBUTIONS
FOR التناسبية
THE SEVENTEENTH
للفترة المالية السابعة
 االشتراكاتFINANCIAL PERIOD

Member
العضو
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Socialist Republic of
Zambia
Zimbabwe
Total

جدول األنصبة
Scale of
لعام
المقررة
assessment
2015
for 2015

Proposed
األنصبة
جدول
scale of
لعام
المقترح
assessment
2016
for 2016

Proposed
األنصبة
جدول
scale of
لألعوام
المقترح

assessment
2019-2017
for 2017-2019

0,59
5,10
0,02
21,68
0,05
0,02
0,02
0,62
0,04
0,02
0,02

0,59
5,10
0,02
21,68
0,05
0,02
0,02
0,62
0,04
0,02
0,02

0,59
4,41
0,02
21,67
0,08
0,02
0,02
0,56
0,06
0,02
0,02

100,00

100,00

100,00

ً يشار مؤقتا
ً وفقا
of the
Unitedأبريل
Nations
General
on 8 April
the State
being
 *لجميعFollowing
ھذه الدولةthe
إلىdecision
،1993
/نيسان
8 فيAssembly
لألمم المتحدة
العامة1993,
الجمعية
قررتهisلما
*
provisionally referred to for all purposes within the Organization as "The Former Yugoslav Republic of
المثارة حول
األغراض في إطار المنظمة باسم “جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة” ريثما تتم تسوية الخالفات
Macedonia" pending settlement of differences that have arisen over its name.
.اسمھا
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الجدول 2
TABLE
2

البلدان التي ربما تصبح أعضاء

COUNTRIES WHICH MAY BECOME MEMBERS

النسبة المئوية
Percentage
لالشتراكات
assessment
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

البلد
Country
Andorra
Equatorial Guinea
Grenada
Holy See
Liechtenstein
Marschall Islands
Nauru
Palau
Saint Kitts and Nevis
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

القرار (EC-68) 12

إجراء المسار السريع إلدخال تعديالت على المراجع واألدلة
التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتھا
إن المجلس التنفيذي،
إذ يالحظ القرار  - (Cg-17) 21إجراءات استيفاء المراجع واألدلة التي تتولى لجنة النظم األساسية ) (CBSإدارتھا،
وإذ يذ ّكر بأن "إجراء )المسار السريع( البسيط" المحدد في ذلك القرار يسمح بالموافقة على إدخال التعديالت المقترحة
على أحكام المراجع التي تتولى لجنة النظم األساسية ) (CBSإدارتھا من خالل عملية تشاور مع المنسقين الذين يعيّنھم
الممثلون الدائمون تليھا مصادقة من رئيس لجنة النظم األساسية،
وقد وضع في االعتبار:
)(1

أن فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSقد اقترح في اجتماعه السادس عشر تعديل أحكام المراجع
التي سُمح بموجبھا بتطبيق اإلجراء البسيط على "المواصفات الفنية" ،وحدد أحكام المراجع واألدلة التي تتولى
لجنة النظم األساسية إدارتھا والتي يجب أن ُتعتبر مواصفات فنية ألغراض اإلجراء البسيط،

)(2

أن تحديد أحكام المراجع التي يمكن تعديلھا باستخدام اإلجراء البسيط ينبغي زيادة توضيحه،

يقرر:
)(1

أنه ينبغي إضافة خطوة أخيرة إلى اإلجراء البسيط تتيح لرئيس المنظمة ) (WMOأن يوافق على التغييرات نيابة
عن المجلس التنفيذي طبقا ً للمادة  (5) 9من الالئحة؛

)(2

أن يقصر تطبيق "إجراء )المسار السريع( البسيط" على أحكام المراجع التي يُح ّدد أنھا مواصفات فنية والتي
تسمى كذلك في نص المراجع؛
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)(3

تعديل اإلجراء المعتمد في القرار  (Cg-17) 21على النحو الوارد في المرفق  1لھذا القرار )تغييرات على
الفقرتين  ،1.3.1و ،1.3.3.2والشكل (1؛

)(4

تعديل المجلد األول لالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  (49على النحو الوارد في المرفق  2لھذا القرار،
وتعديل مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  (306ومرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم
 (1060على النحو الوارد في المرفق  3لھذا القرار؛

)(5

أن أقسام المراجع واألدلة المذكورة في المرفق  4ينبغي تحديدھا بوصفھا مواصفات فنية حتى يتسنى تعديل
األحكام ،التي ھي ممارسات موصى بھا ،الواردة فيھا باستخدام إجراء )المسار السريع( البسيط؛

)(6

تنفيذ التعديالت على األقسام المحددة باعتبارھا مواصفات فنية في المستقبل وفي أي وقت كان ،بتوصية من
رئيس لجنة النظم األساسية )ُ (CBSتعرض على دورة للمجلس التنفيذي أو على رئيس المنظمة ) (WMOنيابة
عن المجلس التنفيذي ،لكي ُتعتمد؛

يطلب إلى األمين العام إدخال التعديالت المذكورة أعاله في الوثائق التنظيمية ،مع إجراء ما قد يلزم من تغييرات
تحريرية.

المرفق  1للقرار

(EC-68) 12

نص مطلوب إدراجه في المراجع المسموح بتطبيق اإلجراء البسيط عليھا

]مالحظة :يستند ھذا المرفق إلى النص الوارد في التوصية  ،CBS-Ext.(2014) 15بصيغته المعتمدة بالقرار
) .17والتغييرات المُدخلة على النص المعتمد مبيّنة باستخدام نص االتفاقية المضاف باللون األخضر مع التخطيط تحته
تخطيطا ً متقطعا ً والنص المحذوف باللون األحمر مع الشطب عليه[.
(Cg- 21

-1

إجراءات تعديل مراجع المنظمة ) (WMOالتي تتولى لجنة ال ُنظم األساسية مسؤوليتھا

1.1

تحديد اللجان المسؤولة

تحدد لجنة النظم األساسية ) ،(CBSفيما يخص كل مرجع ودليل ،أحد األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت
البرنامجية التابعة لھا ) (OPAGsليتولى المسؤولية عن المرجع وما يرتبط به من أدلة فنية .وربما يختار الفريق المفتوح
العضوية ) (OPAGأن يعيِّن واحدة من فرق الخبراء التابعة له لتكون اللجنة المسؤولة عن إدارة التغييرات في المرجع
برمّته أو في جزء منه؛ وإذا لم يتم تحديد فرقة خبراء ،فإن فرقة تنسيق التنفيذ التابعة للفريق المفتوح العضوية )(OPAG
تتولى دور اللجنة المسماة.
1.2

إجراءات االعتماد والتنفيذ العامة

1.2.1

اقتراح التعديالت

يق َّدم اقتراح التعديالت على مرجع أو دليل تديره لجنة النظم األساسية ) (CBSكتابيا ً إلى أمانة المنظمة ) .(WMOويحدد
االقتراح االحتياجات واألغراض والمتطلبات ويحتوي على معلومات بشأن نقطة االتصال فيما يتعلق بالقضايا الفنية.
1.2.2

صياغة التوصية

تعتمد اللجنة المسماة للجزء المعني من المرجع أو الدليل ،بدعم من األمانة ،المتطلبات المذكورة )ما لم تكن نتيجة لتعديل
لالئحة الفنية للمنظمة ) ،((WMOوتعد مشروع توصية لتلبية الطلب حسب االقتضاء.
1.2.3

إجراءات الموافقة

بعد اعتماد مشروع التوصية من اللجنة المسماة وفقا ً لإلجراء الوارد في القسم  1.7أدناه ،رھنا ً بنوع التعديالت ،ينبغي
للجنة المسماة أن تختار واحداً من اإلجراءات التالية للموافقة على التعديالت:
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•

اإلجراء البسيط )السريع المسار( )انظر (1.3؛

•

اإلجراء القياسي )العتماد التعديالت بين دورات اللجنة )) ((CBSانظر (1.4؛

•

اإلجراء المع ّقد )العتماد التعديالت خالل دورات اللجنة )) ((CBSانظر .(1.5

1.2.4

تاريخ التنفيذ

ينبغي أن تحدد اللجنة المسماة تاريخ التنفيذ إلعطاء وقت كا ٍ
ف ألعضاء المنظمة ) (WMOلتنفيذ التعديالت بعد تاريخ
ّ
اإلخطار .ولإلجراءات بخالف إجراء )المسار السريع( البسيط ،يتعين على اللجنة المسماة أن توثق أسباب قرارھا ،إذا
كانت المدة بين تاريخ اإلخطار وتاريخ التنفيذ أقل من ستة أشھر.
1.2.5

تطبيق اإلجراء على أساس عاجل

بغض النظر عن اإلجراءات المذكورة أعاله ،يراعي اإلجراء التالي ،باعتباره إجرا ًء استثنائياً ،احتياجات المستخدم
العاجلة إلدراج عناصر في قوائم التفاصيل الفنية ،أو لتصحيح األخطاء.
)أ(

يُعتمد مشروع توصية تضعھا اللجنة المسماة طبقا ً للخطوات المحددة في القسم 1.7؛

)ب(

يعتمد رئيس اللجنة المسماة ورئيس الفريق المفتوح العضوية ) (OPAGالمسؤول ورئيس اللجنة ) (CBSمشروع
التوصية لالستخدام قبل التشغيلي ألي مُدخل في القائمة يمكن أن يُستخدم في المنتجات والبيانات التشغيلية .ويتم
االحتفاظ ببيان المدخالت القائمة قبل التشغيلية على اإلنترنت على خادوم شبكة الويب الخاص بالمنظمة
)(WMO؛

)ج(

ُتعرض بعد ذلك مدخالت القائمة قبل التشغيلية لالعتماد من خالل واحد من اإلجراءات الواردة في الفقرة
لالستخدام التشغيلي؛

)د(

أي أرقام ُنسخ متصلة بالتنفيذ الفني ينبغي أن ُتدرج عند أدنى مستوى مُعتبر.

1.2.6

إصدار نسخة محدّثة

1.2.3

بمجرد اعتماد التعديالت المدخلة على مرجع أو دليل ما ،تصدر نسخة مح ّدثة للجزء المعني من المرجع باللغات المتفق
عليھا للنشر .و ُتبلغ األمانة كل أعضاء المنظمة ) (WMOبتوافر نسخة مح ّدثة جديدة للجزء المعني في تاريخ اإلخطار
المذكور في الفقرة  .1.2.4وإذا لم ُتدرج التعديالت في النص المنشور من المرجع أو الدليل المعني في وقت التعديل،
ينبغي إيجاد آلية لنشر التعديالت في نفس وقت تنفيذھا واالحتفاظ بسجل دائم ّ
يوثق التعديالت الالحقة.
1.3

إجراء )المسار السريع( البسيط

1.3.1

النطاق

يقتصر استخدام إجراء )المسار السريع( البسيط على تغييرات مكونات الدليل التي تكون قد حُددت و ُعلِّمت بوصفھا
"مواصفات فنية يجوز تطبيق اإلجراء البسيط عليھا" التي ال تؤثر إال على األعضاء الذين يرغبون في استغالل التغيير.
مالحظة :مثال على ذلك إضافة بنود في قائمة الشفرات في مرجع الشفرات.
1.3.2

الموافقة

ُتعرض مشاريع التوصيات التي تعدھا اللجنة المسؤولة ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،على رئيس الفريق المفتوح
العضوية ) (OPAGالمعني للموافقة عليھا.
1.3.3

االعتماد

1.3.3.1

التعديالت الطفيفة

يُعتبر تصحيح األخطاء اإلمالئية في النص الوصفي تعديالً طفيفاً ،وتجريه األمانة بالتشاور مع رئيسي اللجنة ).(CBS
انظر الشكل .1
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مالحظة :الشكل  1مستنسخ من

1.3.3.3

رئيس اللجنة
)بالتشاور مع
رؤساء اللجان
الفنية(

CBS

اللجنة المسماة

رئيس الفريق المفتوح
العضوية )(OPAG

الشكل  -1اعتماد تعديالت على مرجع بالتعديل الطفيف
1.3.3.2

األنواع األخرى من التعديالت

فيما يخص األنواع األخرى من التعديالت ،ينبغي توزيع النسخة اإلنكليزية من مشروع التوصية ،بما في ذلك تاريخ
التنفيذ ،على جھات االتصال للقضايا الخاصة بالمراجع المعنية من أجل إبداء تعليقاتھم ،مع تحديد موعد نھائي للرد ھو
شھران .ثم ينبغي تقديمھا بعد ذلك إلى رئيس اللجنة ) (CBSللمشاورة مع رؤساء اللجان الفنية المتأثرة بالتغيير .وإذا
وافق رئيس اللجنة ) (CBSعلى التغيير فإنه يُرفع إلى رئيس المنظمة ) (WMOللنظر فيه واعتماده نيابة عن المجلس
التنفيذي ).(EC
1.3.3.3

التواتر

يمكن تنفيذ التعديالت المعتمدة من خالل إجراء المسار السريع مرتين في العام في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.
انظر الشكل .2
أو
اللجنة المسماة

رئيس الفريق المفتوح
العضوية )(OPAG

نقاط االتصال
للمسائل المتعلقة
بالمرجع

رئيس اللجنة )(CBS
)بالتشاور مع رؤساء
اللجان الفنية( ثم يُرفع
إلى رئيس المنظمة
)(WMO

الشكل  - 12اعتماد التعديالت على مرجع ما من خالل إجراء )المسار السريع( البسيط
1.4

اإلجراء القياسي )العتماد التعديالت بين دورات اللجنة )((CBS

1.4.1

النطاق

يُستخدم اإلجراء القياسي )العتماد التعديالت بين دورات اللجنة ) ((CBSللتغييرات التي لھا تأثير تشغيلي على األعضاء
الذين ال يرغبون في استخدام التغيير ،ولكن التي ليس لھا سوى أثر مالي طفيف.
1.4.2

اعتماد مشاريع التوصيات

فيما يخص االعتماد المباشر للتعديالت بين دورات اللجنة ) ،(CBSيُعرض مشروع التوصية الذي تعده اللجنة المسماة،
بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،على رئيس الفريق المفتوح العضوية ) (OPAGالمسؤول ورئيس ونائب رئيس اللجنة
) (CBSلالعتماد .وينبغي أن يتشاور رئيس اللجنة ) (CBSمع رؤساء اللجان الفنية التي تتأثر بالتغيير.
1.4.3

التعميم على األعضاء

عقب اعتماد رئيس اللجنة ) (CBSللتوصيةُ ،ترسل األمانة التوصية إلى كل أعضاء المنظمة ) (WMOباللغات التي يُنشر
بھا المرجع ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،إلبداء التعليقات لتقديمھا في خالل شھرين من تاريخ إرسال التعديالت.
وإذا أُرسلت التوصية إلى األعضاء عن طريق البريد اإللكتروني ،يجب أن يكون ھناك إبالغ عام بإجراءات التعديل
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يتضمن التواريخ ،على سبيل المثال من خالل النشرة اإلخبارية التشغيلية على موقع المنظمة ) ،(WMOلضمان إبالغ
كافة األعضاء المعنيين.
1.4.4

االتفاق

يُفھم ضمنيا ً أن أعضاء المنظمة ) (WMOالذين لم يصل منھم رد في خالل شھرين من إرسال التعديالت أنھم موافقون
على ھذه التعديالت.
1.4.5

التنسيق

أعضاء المنظمة مدعوون لتسمية جھات اتصال مسؤولة عن مناقشة أي تعليقات /خالفات مع اللجنة المسماة .وإذا لم
تسفر المناقشة بين اللجنة المسماة ومسؤول االتصال عن اتفاق بشأن تعديل ما بعينه مق ّدم من عضو من أعضاء المنظمة
) (WMOفإن اللجنة المسماة تعيد النظر في ھذا التعديل .وإذا َّ
تعذر على أحد أعضاء المنظمة ) (WMOالموافقة على أن
اآلثار المالية أو التشغيلية ھي آثار ثانوية ،يجب الموافقة على التعديل الذي أعيدت صياغته من خالل العملية المعقدة
التي يرد شرحھا في القسم .1.5

1.4.6

اإلخطار

بمجرد موافقة أعضاء المنظمة ) (WMOعلى التعديالت ،وبعد التشاور مع رئيس الفريق المفتوح العضوية
المسؤول ،ورئيس ونائب رئيس اللجنة )) (CBSاللذين ينبغي لھما التشاور مع رؤساء اللجان األخرى المتأثرة بالتغيير(،
تقوم األمانة بإشعار أعضاء المنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي في الوقت ذاته بالتعديالت المعتمدة وتاريخ تنفيذھا.
انظر الشكل .3
)(OPAG

اللجنة المسماة

رئيس الفريق المفتوح
العضوية )(OPAG
ورئيس /نائب رئيس
اللجنة )(CBS
بالتشاور مع رؤساء
اللجان الفنية

الشكل  -2 3اعتماد التعديالت بين دورات اللجنة

موافقة أعضاء
المنظمة )(WMO

إشعار أعضاء المنظمة
) (WMOوالمجلس
التنفيذي

)(CBS

1.5

اإلجراء المع ّقد )العتماد التعديالت خالل دورات اللجنة )((CBS

1.5.1

النطاق

يُستخدم اإلجراء المعقد )العتماد التعديالت خالل دورة عادية أو استثنائية من دورات اللجنة ) ((CBSبشأن التغييرات
التي ال يمكن أن يُطبّق عليھا إجراء )المسار السريع( البسيط أو اإلجراء القياسي )العتماد التعديالت بين دورات اللجنة
).((CBS
1.5.2

اإلجراء

العتماد التعديالت خالل دورات اللجنة ) ،(CBSتقدم اللجنة المسماة توصيتھا ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،إلى
فرقة التنفيذ /التنسيق التابعة للفريق المفتوح العضوية ) (OPAGالمسؤول .وتمرّ ر التوصية بعد ذلك إلى رؤساء اللجان
الفنية المتأثرة بالتغيير للمشاورة ،وإلى دورة اللجنة ) (CBSالتي ُتدعى للنظر في التعليقات المقدمة من رؤساء اللجان
ّ
الفنية.
وتوزع وثيقة دورة اللجنة ) (CBSفي أجل أقصاه  45يوما ً قبل بدء الدورة .وبعد انتھاء الدورة ُتعرض التوصية
على دورة المجلس التنفيذي التخاذ قرار .انظر الشكل .4
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اجتماع فرقة
تنسيق التنفيذ
التابعة للفريق
المفتوح العضوية
) (OPAGالمسؤول

اللجنة
المسماة

دورة
اللجنة
)(CBS

دورات دورة
المجلس
التنفيذي

مشاورة رؤساء
اللجان الفنية
المتأثرة بالتغيير

الشكل  - 34اعتماد التعديالت خالل دورات اللجنة

1.6

إجراء تصحيح محتويات المراجع الحالية

1.6.1

تصحيح أخطاء في بنود داخل المراجع

)(CBS

إذا اكتشف خطأ طفيف في مواصفات بند ما يعرّ ف عناصر في إطار مرجع ما )مثالً خطأ طباعي أو تعريف ناقص(،
يع ّدل البند ويعاد نشره .وأي أرقام نسخ مرتبطة ببنود مع ّدلة نتيجة إلدخال تغيير ينبغي إدراجھا عند أدنى مستوى
معتبر .أما إذا كان التغيير يؤثر على معنى البند ،فيلزم حينئذ إنشاء بند جديد ويشار إلى البند الحالي )المعيب( بوصفه
مھمالً .و ُتعتبر ھذه الحالة تعديالً طفيفا ً طبقا ً للفقرة  1.3.3.1الواردة أعاله.
مالحظة :مثال على بند ينطبق عليه ھذا النوع من التغيير ھو مُدخل قائمة الشفرات لنماذج الشفرات الجدولية أو المالمح
األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة ) ،(WMOالذي يحوي وصفه أخطاء طباعية يمكن تصحيحھا دون تغيير معنى
الوصف.
1.6.2

تصحيح خطأ ما في مواصفات كيفية التأكد من المطابقة لمتطلبات المرجع

إذا اك ُتشفت مواصفة خاطئة في قاعدة التحقق من المطابقة ،فإن النھج المفضل ھو إضافة مواصفة جديدة باستخدام
إجراء )المسار السريع( البسيط أو اإلجراء القياسي )العتماد التعديالت بين دورات اللجنة ) .((CBSوينبغي استخدام
القاعدة الجديدة للتأكد من المطابقة بدالً من القاعدة القديمة .وينبغي إضافة تفسير مالئم لوصف قاعدة التأكد من المطابقة
من أجل توضيح الممارسة ،إلى جانب تاريخ التغيير.
مالحظة :مثال على ھذا التغيير ھو تصحيح قاعدة التحقق من المطابقة في المالمح األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة
).(WMO
1.6.3

تقديم تصويبات األخطاء

تق َّدم ھذه التغييرات من خالل إجراء )المسار السريع( البسيط.
1.7

إجراء االعتماد

1.7.1

توثيق الحاجة والغرض

ينبغي توثيق الحاجة إلى تقديم اقتراح تغييرات والغرض منه.
1.7.2

توثيق النتائج

يتضمن ھذا التوثيق نتائج اختبارات التحقق من االقتراح على النحو الوارد أدناه.
1.7.3

اختبار الطلبات المعنية
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فيما يخص التغييرات التي تؤثر على نظم المعالجة المؤتمتة ،ينبغي اتخاذ القرار بشأن نطاق االختبار المطلوب قبل
االعتماد من قِ َبل اللجنة المسماة على أساس كل حالة على حدة ،على حسب طبيعة التغيير .والتغييرات التي تنطوي على
مخاطرة مرتفعة نسبيا ً و/أو أثر مرتفع نسبيا ً على ال ُنظم ينبغي اختبارھا باستخدام مجموعتي أدوات على األقل مع ّدتين
كل على حدة ،ومن خالل مركزين مستقلين .وفي تلك الحالة ينبغي إتاحة النتائج للجنة المسماة بغرض التحقق من
المواصفات الفنية.
المرفق

 2للقرار (EC-68) 12

النص المراد تعديله في الالئحة الفنية
)مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول
ُتحذف الفقرة  15التالية مع المالحظة في األحكام العامة:
وإذا أوصت لجنة فنية مختصة بإجراء تعديل ما وكان تنفيذ القاعدة الجديدة أمراً ملحاً ،جاز لرئيس المنظمة،
-15
نيابة عن المجلس التنفيذي ،أن يتخذ إجرا ًء وفقا ً لنص الفقرة ) (5من المادة  9من الالئحة العامة.
مالحظة:يمكن تطبيق إجراء المسار السريع على اإلضافات إلى جداول شفرات معينة وجداول الشفرات المرتبطة بھا
والواردة في المرفق الثاني )مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  .((306ويرد في المرفق الثاني عرض تفصيلي
لتطبيق إجراء المسار السريع.
ُتدرج الفقرة التالية في نفس المكان:
وإذا أوصت لجنة فنية مختصة بإجراء تعديل ما وكان تنفيذ القاعدة الجديدة أمراً ملحاً ،جاز لرئيس المنظمة،
-15
ً
نيابة عن المجلس التنفيذي ،أن يتخذ إجرا ًء وفقا لنص الفقرة ) (5من المادة  9من الالئحة العامة.
مالحظة :يجوز استخدام إجراء )المسار السريع( البسيط للتعديالت ذات اآلثار المالية القليلة على المواصفات الفنية في
المرفقات الثاني )مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306والثالث )مرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع
المنظمة رقم  ،(386والرابع )مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(485والخامس
)مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544والسابع ) مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة
رقم  ((1060والثامن )مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة
رقم ((1160ذات األثر المالي الطفيف .ويرد في تلك المرفقات عرض لتطبيق إجراء )المسار السريع( البسيط ،ويجوز
لرئيس لجنة النظم األساسية أن يعتمد التعديالت نيابة عن المجلس التنفيذي ،على النحو الوارد بيانه في التذييل واو.

المرفق  3للقرار

(EC-68) 12

النص المراد حذفه من مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم (306
ومرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم (1060
ُتحذف الفقرات التالية من مقدمة الجزء األول من المجلد األول  1-من مطبوع المنظمة رقم  306مرجع الشفرات:
األقسام  1إلى  6تحت العنوان "إجراءات تعديل مرجع الشفرات".
يُحذف النص التالي والرسوم من مطبوع المنظمة رقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة :القسم جيم  2 -من التذييل
جيم.

التذييل  - 2القرارات
المرفق  4للقرار
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(EC-68) 112

جوانب المراجع التي تديرھا لجنة النظم األساسية المسماة مواصفات
فنية والتي يجوز تحديثھا باستخدام اإلجراء البسيط
تسمى المكونات التالية للمراجع واألدلة مواصفات فنية يجوز تطبيق اإلجراء البسيط عليھا.
مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  :(1060التذييل ألف ،التذييل جيم ،الجزء  ،2القسم ) 3معجم
البيانات(.
دليل نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  .(1061الجزء الخامس )إرشادات خاصة بالبيانات الشرحية(،
المرفق دال )الدليل التدريبي والتعليمي(.
مرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم  .(386والضميمة األولى ) 1 -ترتيبات جمع تقارير الطقس من
السفن والتقارير األوقيانوغرافية ) ،(BATHY/TESACوالضميمة األولى ) 2 -تشكيل الشبكة الرئيسية لالتصاالت(،
والضميمة الثانية ) 5 -شفرات البيانات  T1T2A1A2iiبعناوين مختصرة(.
دليل أمن تكنولوجيا المعلومات )مطبوع المنظمة رقم  .(1115الوثيقة بأكملھا
دليل الشبكة الخاصة االفتراضية ) (VPNعن طريق اإلنترنت بين مراكز النظام العالمي لالتصاالت )) (GTSمطبوع
المنظمة رقم  .(1116الوثيقة بأكملھا.
مرجع الشفرات .المجلد األول  2 -جميع الجداول والنماذج )مطبوع المنظمة رقم  .(306المجلد األول  .3 -جميع
الجداول.
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  .(1160التذييل
) 2.4معيار البيانات الشرحية للنظام ).((WIGOS

القرار (EC-68) 13

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-67) 13استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

)(2

المادة  (9)156من الالئحة العامة )طبعة  (2015بخصوص استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

)(3

المادة  27من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن الموضوع نفسه،

وبعد دراسة قراراته السابقة التي ال تزال سارية،
يقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
EC-IV 2
EC-XII 6
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EC-XXXIV 13
EC-XXXV 21
EC-XXXVI 6
EC-XL 4
EC-XLIV 15
EC-XLV 13
12 ،4 ،EC-XLVIII 3
EC-LI 5
18 ،EC-LVI 9
18 ،17 ،EC-LVII 5
EC-LVIII 15
27 ،26 ،19 ،17 ،EC-LIX 16
18 ،6 ،EC-LX 4
14 ،8 ،EC-LXI 4
EC-LXII 15
13 ،EC-LXIII 8
26 ،24* ،23 ،22 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،8 ،6 ،5 ،EC-64 2
20 ،19 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،4 ،EC-65 3
24 ،22 ،20،18 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،EC-66 2
12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،EC-67

)(2

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى التي اع ُتمدت قبل دورته الثامنة والستين؛

يطلب من األمين العام أن ينشر القرارات السارية ،بما في ذلك القرارات المدخل عليھا تصويبات ،في طبعة جديدة من
المطبوع "قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي" )مطبوع المنظمة رقم  ،(508وأن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى
ھذا المطبوع.
ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-67) 13الذي لم يعد ساريا ً.
العالمة النجمية )*( تشير إلى أن بعض القرارات المشار إليھا في ھذا القرار لم تعد سارية )انظر مرفق ھذا القرار(.

مرفق

القرار (EC-68) 13

حواشي خاصة بالقرار التالي
-1

القرار  – (EC-64) 24مبادئ توجيھية بشأن تخطيط وإنتاج مطبوعات المنظمة )(WMO

سار
القرار  (EC-LXII) 20غير ٍ

التذييل  :3المقررات التي اعتمدتھا الدورة
المقرر (EC-68) 1

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 ،على النحو الوارد في التذييل 1؛
يقرر إنشاء اللجان التالية العاملة أثناء الدورة:
)(1

اللجنة المعنية بموضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام ) 2018مفتوحة العضوية(؛
الرئيس :النائب الثاني للرئيس

)(2

لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص )مفتوحة العضوية(؛
الرئيس:

)(3

S.Barrell

لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
الرئيس :النائب الثالث للرئيس
األعضاء:

)(4

 ،A. Kijaziو ،G. AdrianوT. Sutherland

لجنة اختيار الفائزين بجائزة البحوث التي تمنحھا المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب لعام
الرئيس:

Zheng Guoguang

األعضاء ،R.Philippe :و A.C Sauloو  ،M. Lopezوالرئيس
)(5

لجنة اختيار الفائزين بجائزة األستاذ الدكتور
الرئيس:

Vaisala

T. Sutherland

األعضاء ،L.S. Rathone :ورئيس لجنة أدوات وطرق الرصد
يقرر تعيين  F. Teshomeكمقرر معني بالقرارات السابقة للمجلس التنفيذي
يوافق على برنامج عمل الدورة:
)(1

مواعيد عمل الجلسات 12:30 – 9:30 :و17:30 – 14:30؛

)(2

ترتيب وتوزيع بنود جدول األعمال خالل الدورة؛

يحيط علما ً بالمادة  112الخاصة باعتماد محاضر الجلسات.

2016
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المقرر

(EC-68) 2

النظر في التقارير
إن المجلس التنفيذي،
يحيط علما ً بتقارير كل من رئيس المنظمة ) ،(WMOورؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،واألمين العام ،التي
تسلط الضوء على التقدم المحرز في األنشطة التي اضطلعت بھا المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية وأمانتھا منذ دورة
المجلس األخيرة؛
يحيط علما ً أيضا ً بالقرارات التي اتخذھا الرئيس نيابة عنه منذ دورته السابقة ،بموجب أحكام الفقرة  (7) 9من الالئحة
العامة والمادة  5-9من النظام األساسي للموظفين؛
ينظر في للفجوات والتحديات المشار إليھا في قرارات الدورة في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة ،والمواجھة في
تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ،ال سيما في المجاالت ذات األولوية؛
ينظر أيضا ً في توصيات اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في إطار بنود جدول األعمال الخاصة بكل
منھا؛
يحيط علما ً بأن التقارير ستجمع في مجلد واحد عقب انتھاء الدورة.

المقرر

(EC-68) 3

آليات المنظمة  WMOللحوكمة والتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث وخارطة طريق المنظمة
) (WMOللحد من مخاطر الكوارث
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

قرار المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )انظر القسم  3.2من التقرير النھائي الموجز للمؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1157القسم  3.2من الملخص
العام ،الذي طلب فيه المؤتمر من المجلس التنفيذي إنشاء آلية مناسبة للحوكمة لتوجيه تنفيذ أولويات المنظمة
 WMOللحد من مخاطر الكوارث من خالل برنامج الحد من مخاطر الكوارث؛

)(2

قرار المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية الذي يقضي بأن يقر المجلس التنفيذي ويعتمد في دورته
الثانية والستين المسودة النھائية لخارطة الطريق للحد من مخاطر الكوارث؛

)(3

القرار  - (EC-67) 5الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ،الذي أنشأ
المجلس التنفيذي من خالله الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) EC
(WG/DRR؛

)(4

القرار  - (EC-64) 8تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر والتأثيرات المحتملة لألخطار الناجمة عن
الطقس ،والمناخ ،والماء والعناصر البيئية ذات الصلة ومرفقه اللذان أيدا إنشاء أربعة أفرقة خبراء استشارية
تابعة للمنظمة  WMOللتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث ) ،(UI-EAGsوتحليل األخطار
والمخاطر ) ،(HRAونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSوالمساعدات اإلنسانية
) (HUMوتمويل مخاطر الكوارث )(DRF؛
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التذييل  – 3المقررات
)(5

القرار  – (Cg-XVI) 52برنامج الحد من مخاطر الكوارث ،التقرير النھائي الموجز للمؤتمر السادس عشر
لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1157المرفق الثاني ،الذي حدد األولويات االستراتيجية
وإطار تنفيذ برنامج المنظمة  WMOللحد من مخاطر الكوارث؛

يشير أيضا ً إلى أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية أكد مجدداً على تعيين منسقين معنيين بالحد من
مخاطر الكوارث تابعين للجان والبرامج الفنية ،وطلب أن يشمل ذلك تعيين منسقين لالتحادات اإلقليمية كآلية لدعم تنسيق
أنشطة الحد من مخاطر الكوارث بين ھذه الھيئات على نطاق المنظمة  ،WMOبما في ذلك رؤساؤھا واألفرقة العاملة
وأفرقة الخبراء ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث؛
ينظر في توصيتين:
) EC

)(1

توصية الدورة األولى للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
 (WG/DRRالمنعقدة في نيسان /أبريل  ،2016لإلشراف على عمل منسقي االتحادات اإلقليمية واللجان والبرامج
الفنية التابعة للمنظمة  WMOالمعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،ولتغيير اسم أفرقة الخبراء االستشارية
المواضيعية التابعة للمنظمة  WMOللتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث ليصبح :األفرقة
العاملة التابعة للمنظمة  WMOللتواصل مع المستخدمين ) (UI-WGsكيما يعكس االسم أنھا تعمل على نتائج
محددة )بدالً من إسداء المشورة فحسب(؛

)(2

توصية اجتماع فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSالمنعقد في شباط /فبراير  ،2016إلى الفريق
العامل  EC WG/DRRبالموافقة على تعديل ھيكل حوكمة الحد من مخاطر الكوارث لزيادة التركيز على تقديم
الخدمات بدالً من األفرقة العاملة وتعديل اختصاصات أفرقة الخبراء االستشارية المواضيعية التابعة للمنظمة
 WMOللتواصل مع المستخدمين ) (UI-EAGsإلتاحة الفرصة لھا لالضطالع بأنشطة.

يقر بأھمية آلية منسقي االتحادات اإلقليمية واللجان والبرامج الفنية التابعة للمنظمة  ،WMOبالنظر إلى أنه ال يوجد
إشراف من اللجان الفنية على البرنامج الشامل للحد من مخاطر الكوارث وأن الحد من مخاطر الكوارث أولوية رئيسية
للخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة ،2019-2016
يقر أيضا ً بأن:
)(1

رؤية برنامج الحد من مخاطر الكوارث ترمي إلى تعزيز المساھمات العلمية التي تقدمھا المرافق الوطنية
 NMHSsفي حماية األرواح وسبل العيش والممتلكات على نحو يتسم بقدر أكبر من التعاون والفعالية من حيث
التكلفة والمنھجية واالستدامة ،من خالل تعزيز القدرات والشراكات في مجال الحد من مخاطر الكوارث على
المستويين الوطني والدولي؛

)(2

الحد من مخاطر الكوارث مسألة تتجاوز حدود القطاعات وتتطلب خبرات وتعاونا ً من فنيين متخصصين في
مجاالت الطقس والمناخ والھيدرولوجيا ،ومن ممارسين في مجال إدارة مخاطر الكوارث ) ،(DRMوأخصائيين
اجتماعيين واقتصاديين ،وخبراء في القطاعات؛

)(3

تحدد خارطة طريق برنامج المنظمة  WMOللحد من مخاطر الكوارث دور المرافق الوطنية
وإسھامھا في عملية إدارة مخاطر الكوارث ) (DRMبكاملھا؛

)(4

إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRللفترة  2030-2015يعالج المخاطر الناجمة عن جميع
األخطار ،الطبيعية والتي ھي من صنع اإلنسان على حد سواء ،مع وجود أحكام كثيرة ذات صلة وثيقة
بالمرافق الوطنية )(NMHSs؛

NMHSs

يحيط علما ً بنتائج االجتماع األول لفريق الخبراء االستشاري للتواصل مع المستخدمين ) (UI-EAGالمعني بتحليل
األخطار والمخاطر ،الذي عقد في كانون األول /ديسمبر  ،2015واالجتماع األول لفريق الخبراء االستشاري المعني
بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،الذي عقد في نيسان /أبريل 2016؛
يشير أيضا ً إلى أن المجلس التنفيذي يستعرض حاليا ً ھيكل الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوحوكمتھا؛
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يوافق على تغيير اسم أفرقة الخبراء االستشارية المواضيعية التابعة للمنظمة  WMOللتواصل مع المستخدمين بشأن
الحد من مخاطر الكوارث إلى األفرقة العاملة التابعة للمنظمة  WMOللتواصل مع المستخدمين ) (UI-WGsبشأن الحد
من مخاطر الكوارث؛
يقرر إنشاء حوكمة تابعة للمنظمة  WMOللحد من مخاطر الكوارث يكون محورھا األعضاء تتكون من:
)(1

منسقين تابعين لالتحادات اإلقليمية واللجان والبرامج الفنية التابعة للمنظمة  WMOمعنيين بالحد من مخاطر
الكوارث يقومون ،تحت توجيه الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) EC
 ،(WG/DRRبتنسيق األنشطة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث عبر االتحادات اإلقليمية ،واللجان والبرامج
الفنية؛

)(2

أفرقة عاملة مواضيعية تابعة للمنظمة  WMOللتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث تعمل
على تحقيق نتائج واضحة ،وتقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر
الكوارث )(EC WG/DRR؛

يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

تحديث المشروع الحالي من خارطة الطريق للحد من مخاطر الكوارث بنا ًء على مدخالت األعضاء وتعليقاتھم،
وتقديمھا إلى رئيس الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث )(EC WG/DRR
لينظر فيھا ،وإحالة توصيته إلى رئيس المنظمة ) (WMOإلقرارھا نيابة عن المجلس وبموجب المادة  44من
الالئحة العامة للمنظمة )(WMO؛

)(2

دعم تخطيط اجتماعات شخصية وافتراضية لمختلف المجموعات التي تشكل ھيكل حوكمة المنظمة  WMOللحد
من مخاطر الكوارث ،وتوثيق نتائجھا وإطالع األعضاء على مضمونھا وتيسير العمل على ھذه المسألة المھمة
في حدود الموارد المتاحة في الميزانية؛

يدعو األعضاء )من خالل مرافقھم الوطنية ) ((NMHSsإلى ترشيح منسق لبرنامج المنظمة  WMOللحد من مخاطر
الكوارث ،يتم تسجيله في قاعدة بيانات المالمح القطرية؛
يحث ممثلي البرامج التي تشارك المنظمة  WMOفي رعايتھا ،والمبادرات المشتركة والمنظمات الشريكة على االنخراط
بنشاط في عمل منسقي االتحادات اإلقليمية واللجان والبرامج الفنية التابعة للمنظمة  WMOالمعنيين بالحد من مخاطر
الكوارث ،ودعم عملھم ونقل ما يتعلق بعمل ووجھات نظر األفرقة العاملة وفرق العمل المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث التابعة لھم إلى ھذه المجموعة؛
يحث ھياكل عمل االتحادات اإلقليمية ،واللجان والبرامج الفنية التابعة للمنظمة  WMOعلى تحسين التعاون مع آليات
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي التخطيط وتقديم المشورة الفنية ودعم تنسيق تدابير الحد من مخاطر
الكوارث في بلدان مختارة؛
يحث األفرقة العاملة للتواصل مع المستخدمين ،فضالً عن فرق الخبراء العاملة في إطار برنامج الخدمات العامة في
مجال الطقس ) ،(PWSأن تعمل كشبه منصة للتواصل مع المستخدمين ) ،(UIPوھي إحدى ركائز اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوأن تنسق المدخالت الرئيسية اإلضافية من المنظمات الشريكة في اإلطار  ،GFCSعلى
أن تشمل التنسيق مع أصحاب المصلحة في المجاالت ذات األولوية األخرى في اإلطار ) GFCSالصحة ،واألمن
الغذائي ،والماء ،والطاقة( والقطاعات )الخدمات الحضرية ،والنقل(.
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(EC-68) 4

التوصيف والفھرسة المنھجيان لظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة والتوحيد القياسي
للمعلومات المتعلقة باألخطار
إن المجلس التنفيذي،
إذ يعترف بضرورة التنسيق المحكم على نطاق المنظمة لتنفيذ القرار  - (Cg-17) 9محددات فھرسة ظواھر الطقس
والماء والمناخ المتطرفة؛
وإذ يشير إلى العمل الذي أنجزته عدة أفرقة عاملة وفرق خبراء تابعة للجان الفنية ،كفرقة العمل والمعنية بوضع
تعاريف لظواھر الطقس والظواھر المناخية المتطرفة ) (TT-DEWCEوفرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية
وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة ) ،(ET CRSCIوفرقة العمل المعنية بآثار التنبؤ بالمخاطر المتعددة وإبالغھا
) ،(TT-IMPACTالتابعة جميعھا للجنة النظم األساسية ؛
وقد نظر في توصيات:
)(1

الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي ) (EC WG/DRRبخصوص ھذه
المسألة؛ وفريق خبرائه االستشاري للتفاعل مع المستخدمين والمعني بتحليل األخطار والمخاطر؛

)(2

منسقي المنظمة ) (WMOالمعنيين بالحد من مخاطر الكوارث في االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والبرامج
الفنية؛

وقد نظر أيضا ً في النھج المحتمل لتوصيف وفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة بصورة منھجية والتوحيد
القياسي للمعلومات ذات الصلة المتعلقة باألخطار على النحو الوارد في مرفق ھذا المقرر؛
يؤيد توصية الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRالتي مفادھا
إنشاء فرقة عمل مشتركة بين البرامج تابعة للمنظمة ) (WMOمعنية بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة
) (IPTT-CWWCEكآلية تنسيق يشارك في رئاستھا ممثل عن لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ )(CCl
ومؤلفة من خبراء من اللجان الفنية يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ
المتطرفة وتشفيرھا؛
يطلب من اللجان الفنية وبرامج المنظمة ) (WMOذات الصلة إتاحة /تسمية خبراء يعنون بمختلف الجوانب المتعلقة
بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة وتشفيرھا؛
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClقيادة ھذا النشاط بصورة مشتركة؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تشرك أفرقتھا العاملة المختصة في دعم عمل فريق العمل المشترك بين البرامج
والمعني بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة )(IPTT-CWWCE؛
يطلب من فريق العمل المشترك ) (IPTT-CWWCEأن يرفع تقارير عن أنشطته ونتائج أعماله إلى الفريق العامل المعني
بالحد من مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي ) (EC WG/DRRللنظر فيھا ،وربما تقديم توصيات بشأنھا إلى
المجلس التنفيذي؛
يطلب من األمين العام تيسير عمل الفريق ).(IPTT-CWWCE
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المقرر(EC-68) 4

توصيف وفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة بصورة منھجية والتوحيد القياسي
للمعلومات المتعلقة باألخطار
-1

معلومات أساسية

قرر المؤتمر السابع عشر بموجب القرار  - (Cg-17) 9محددات فھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ
1.1
المتطرفة ،وضع معايير قياسية لمعلومات األخطار المتعلقة بالطقس والماء والمناخ والطقس الفضائي وغيرھا من
األخطار البيئية ذات الصلة .كما قرر إعداد محددات لفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة وشديدة التأثير.
فھذه التدابير ستعزز التشغيل المتبادل بين مجموعات البيانات وستيسر الجھود المتعلقة باالستعداد والتكيف على جميع
النطاقات الزمنية وستوفر ضمان جودة ھذه البيانات ،بما في ذلك التعيين /االعتماد الرسمي للظواھر المتطرفة وأرشفة
البيانات الخاصة بالبيانات ومؤشرات االتجاھات .وعند تنفيذھا بالكامل ،سوف تستطيع المنظمة ) (WMOأن تتيح
ألعضائھا وللمجتمع الدولي مجموعة بيانات موحدة ومحدثة باستمرار وعالمية عن حاالت األخطار والظواھر
المتطرفة ،بما فيھا ذلك أسباب تغير المناخ.
وسيخدم ھذا المورد أغراضا ً محددة واستراتيجية متعددة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي .وتعد
1.2
ً
البيانات عن حاالت الظواھر ،إلى جانب البيانات المتعلقة بالخسائر واألضرار ،مكونا يعتد به في مراقبة تنفيذ إطار
عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030-2015والھدف  11.5من أھداف التنمية المستدامة ،واتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCومن شأن البيانات المفھرسة بصورة منھجية عن حاالت الظواھر أن
تحسن عملية إسناد ظواھر الطقس المتطرفة لمختلف العوامل المناخية ،من قبيل ظاھرة النينيو التذبذب الجنوبي
) (ENSOولتأثير تغير المناخ بفعل النشاط البشري .وستحسن القدرات بدورھا مدى التأھب والتكيف على جميع
النطاقات الزمنية وستتيح ضمان جودة تلك البيانات ،بما في ذلك تسمية /اعتماد الظواھر المتطرفة رسميا ً وأرشفة
البيانات الخاصة بالظواھر ومؤشرات اتجاھاتھا .وتلك البيانات أساسية أيضا ً في إجراء البحوث ،وتقييم المخاطر،
وقطاع التأمين.
-2

مجاالت العمل ومساھمات الھيئات التأسيسية الضرورية

ُكلفت لجنة النظم األساسية ) (CBSبتقديم اقتراح لتنفيذ القرار  ،(Cg-17) 9بالتعاون مع اللجان الفنية واالتحادات
2.1
اإلقليمية األخرى ،ليستعرضه المجلس التنفيذي للمنظمة ) .(WMOولئن كانت مھمة اللجنة ) (CBSمنصبة على إعداد
خطة لتوحيد المحددات قياسياً ،فإنه ثمة عدة عناصر من العناصر التي يغطيھا كذلك القرار والالزمة لتنفيذ أي خطة من
ھذا القبيل .وتشمل تلك العناصر ما يلي:
)أ(

أنواع الظواھر المزمع فھرستھا وإقرانھا بمحددات فريدة )كحاالت الجفاف ،ومختلف أنواع الفيضانات،
وموجات الحرارة/البرد ،ومختلف أنواع العواصف والطقس القاسي ،والطقس الفضائي ،وما إلى ذلك .وقد
وُ ضعت قائمة أولية بأنواع الظواھر الخطرة(؛

)ب(

المؤشرات والبارامترات المستخدمة/الموصى بھا لتوصيف وتسجيل كل نوع من أنواع الظواھر )أي حجم
الظاھرة وموقعھا وتوقيتھا ومدتھا(؛

)ج(

خطة تشفير وآلية حوكمة إلسناد محدد فريد لكل ظاھرة على حدة ،بما في ذلك شكل المح ِّدد وآلية إسناد
المحددات آنيا ً .وال بد من توخي قدر كاف من المرونة في تلك العملية لتجاوز بعض التداعيات المحتملة
كالصعوبات المطروحة في تحديد زمن توقف ظاھرة )نوع( ما وبدء ظاھرة أخرى ،أو تأثير ظاھرة واحدة
على بلدان متعددة ،أو تسبب ظاھرة ما في ظاھرة أخرى أو عدة ظواھر أخرى )على سبيل المثال ،تسبب
إعصار تيفون في الفيضانات(؛

)د(

نظم إدارة قواعد البيانات لتسجيل/فھرسة الظواھر )كيفية تخزين البيانات عن الظواھر إلتاحة إمكانية الوصول
إليھا باستخدام المحدد الفريد عقب إسناده(.
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2.2
وجرى توليف قائمة مفصلة بمتطلبات المستخدمين لتنفيذ القرار  (Cg-17) 9في اجتماع كانون األول /ديسمبر
 2015لفريق الخبراء االستشاري التابع للمنظمة ) (WMOللتفاعل مع المستخدمين المعني بتحليل األخطار والمخاطر
).(UI-EAG HRA

-3

النھج المحتمل

من النھج المحتملة االستناد إلى العمليات التشغيلية القائمة في إطار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
3.1
والھيدرولوجيا )) (NMHSsكالتحذير واإلبالغ عن المناخ( وليس بالضرورة إنشاء عمليات جديدة .ويقدم العرض البياني
التالي )الشكل  (1إطاراً عاما ً .ويشمل ذلك ما يلي:
)أ(

التحذيرات :استخدام التحذيرات التي يصدرھا األعضاء بشكل روتيني ،التي تشمل معلومات قيِّمة عن
مواصفات األخطار واآلثار المحتملة على الحياة والملكية .وھي تتضمن معلومات مرصودة ومتنبأ بھا على حد
سواء عن الخطر ،وتوقيت حدوث الظاھرة ،والمنطقة المتضررة ،ومدى الخطورة ،إلى جانب وصف موجز
لآلثار المحتملة )بالنسبة لبعض البلدان( .ويمكن استخدام المعلومات الموحدة قياسيا ً )أي استخدام بروتوكول
ً
كناية لتحديد الظواھر من خالل تصنيف التحذيرات وتجميعھا )زمنيا ً ومكانيا ً(.
التحذير الموحد( من التحذيرات
وإلى جانب التحذيرات ،يمكن استخدام إجراءات التقييم عقب حدوث الظواھر ،حيثما كانت مجدية ،من جانب
المرافق الوطنية ) (NMHSsلتحديد الظواھر المتطرفة وتوصيفھا وتسجيلھا؛

)ب(

المعلومات عن الظواھر المناخية المتطرفة :المعلومات المناخية المستخدمة لتقديم إرشادات وبيانات إلحاطة
المستخدمين علما ً بتلك المعلومات ،ال سيما المعنيين بعمليات التأھب للكوارث والتخفيف من آثارھا واالستجابة
لھا ،حول األحوال المناخية الشاذة المتطورة أو المتوقعة على المستويين اإلقليمي والوطني ،بما يمكنھم من
اتخاذ قرارات مستنيرة؛

)ج(

المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية )/(RSMCsالمراكز المناخية اإلقليمية ) :(RCCsتوفير أساس
لإلطار الذي سيتلقى معلومات األرصاد الجوية الھيدرولوجية اإلقليمية الموحدة قياسيا ً عن ظواھر األخطار
المتطرفة ،وتحذيرات التحليل لتحديد المجموعات )وإصدار محددات الظواھر( إلى جانب معالجة المعلومات
المناخية الموحدة قياسيا ً .كما سيجري التأكد من كل ظاھرة قبل إرسالھا إلى قاعدة بيانات األخطار العالمية
للمنظمة )(WMO؛

)د(

سيُعيَّن مركز ريادة تابع للمنظمة ) (WMOمعني بمعلومات األخطار العالمية ) (LC-GHIإليواء المعلومات
الموحدة عن أخطار الظواھر المتطرفة في قاعدة بيانات األخطار العالمية للمنظمة )(WMO؛

)ھـ(

الروابط مع المعلومات عن اآلثار على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي .وستقام شراكات مع الجھات
الوصية على قواعد البيانات المتعلقة باآلثار لمشاطرة البيانات؛

)و(

تتيح نتيجة ھذا اإلطار آلية قيّمة لإلدالء بتعليقات من أجل تحسين التحذيرات القائمة على اآلثار ونظام مراقبة
المناخ.
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الشكل  :1إطار عام يبين عملية اإلبالغ عن الظواھر المتطرفة.
وسيستند ھذا النھج كذلك إلى العمل القائم في إطار اللجان الفنية ،وسيستخدم فريق العمل التابع للمنظمة
3.2
) (WMOوالمشترك بين البرامج والمعني بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ) ،(IPTT-CWWCEالذي
أنشأه الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي ) (EC WG/DRRكآلية تنسيق يشارك في
رئاستھا ممثل عن لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) .(CClوينبغي أن يؤدي التنسيق إلى وضع إطار على
نطاق المنظمة لتنفيذ القرار  9إلى جانب التوصيات بإدخال تعديالت ،حسب االقتضاء ،على الالئحة الفنية للمنظمة
) ،(WMOبما في ذلك األدلة والمبادئ التوجيھية )على سبيل المثال ،مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSونظام معلومات المنظمة ) ((WISوإعداد دليل مرجعي للمنظمة ) (WMOبشأن الممارسات العالمية لفھرسة
األخطار والظواھر المتطرفة وتبادل المعلومات ذات الصلة .وينبغي أن يكون الفريق ) (IPTT-CWWCEمؤلفا ً من
خبراء من اللجان الفنية يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة
وتشفيرھا.
وستكون اختصاصات فريق العمل المشترك بين البرامج المعني بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ
3.3
المتطرفة ) (IPTT-CWWCEمتماشية مع القرار  (Cg-17) 9وبالتنسيق مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية المعنية،
وأعضاء فريق العمل المشترك بين البرامج التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني بفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ
المتطرفة ) ،(IPTT-CWWCEويتولى االختصاصات 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 ) (CClالتابعة للمنظمة )(WMO
والمعنية 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 ) (CBSالتابعة للمنظمة ) (WMOوشعبة خدمات الحد من مخاطر الكوارث التابعة
للمنظمة )((WMO؛
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)ب(

إعداد ھيكل للمنظمة ) (WMOلتحديد الظواھر المتطرفة وتوصيفھا وتشفيرھا )شكل وخطة المحددات الفريدة(،
وتسجيل الظواھر المتطرفة واإلبالغ عنھا وعرضھا على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين؛

)ج(

إجراء مشروع إيضاحي الختبار ھيكل المنظمة ) (WMOوإدخال تنقيحات على االقتراح؛

)د(

إعداد اقتراح للمنظمة ) (WMOوخطة لتنفيذه )يعزز األعمال ذات الصلة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية
واألعضاء ويشمل تقييما ً لتداعيات العمل بالنسبة للمراكز الوطنية واإلقليمية( إلى جانب التوصيات بإدخال
تعديالت ،حسب االقتضاء ،على الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك األدلة والمبادئ التوجيھية )على
سبيل المثال ،دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونظام معلومات المنظمة ) ((WISلعرضھا
على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين؛

)ھـ(

تقديم اقتراح رسمي وخطة تنفيذ من خالل رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ) (PTC/PRAلغرض
التشاور وعرضھما على المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18لغرض الموافقة.

المقرر

(EC-68) 5

تقديم خدمات تنبؤ باألخطار المتعددة على أساس اآلثار وخدمات إنذار على أساس المخاطر للجمھور
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك كثرة حاالت الخسائر في األرواح ،وأن التكاليف االجتماعية واالقتصادية المرتبطة باألخطار الجوية
والھيدرولوجية آخذة في االرتفاع ،ويرجع ذلك جزئيا ً لعدم فھم آثار وعواقب األخطار الجوية والھيدرولوجية المتعددة
على السالمة والرفاه،
وإذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 2تنفيذ إستراتيجية المنظمة لتقديم الخدمات ،والقرار  - (Cg-17) 5برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ،والقرار  -(Cg-XV) 21إستراتيجية من أجل تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا من أجل تحسين التنبؤ بالفيضانات؛
قر بأنه لم يعد كافيا ً تقديم تنبؤات أو إنذارات ج ّيدة بالطقس أو بالفيضانات ،فالناس يطالبون اآلن بمعلومات عما
وإذ ي ّ
يجب أن يفعلوه لكفالة سالمتھم وحماية ممتلكاتھم ،وأن فائدة التنبؤات واإلنذارات تستند إلى قدرة الناس على استخدام
المعلومات واتخاذ قرارات وقائية،
وإذ يسلّم بأن تحقيق تقدم في عمليات التنبؤ واإلنذار بالظواھر الجوية والفيضانات للوصول إلى خدمات التنبؤ واإلنذار
بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار ،يمثل تحوالً في نموذج تقديم الخدمات بالنسبة إلى عدد كبير من المرافق الوطنية
) ،(NMHSsوإن كان متوافقا ً تماما ً مع خطة تنفيذ إستراتيجية تقديم الخدمات التي اعتمدتھا المنظمة )،(WMO
وإذ يسلّم أيضا ً بأن مسألة فھم مخاطر الكوارث وإتاحة تنبؤات قائمة على آثار المخاطر المتعددة تتجاوز بصفة عامة
اختصاص المرافق الوطنية ) (NMHSsوتقتضي تعاونا ً وثيقا ً بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت الشريكة في
إطار الحكومة وغيرھا من الھيئات؛
ً
استجابة لالحتياجات المجتمعية
وإذ يرى أن ھناك حاجة لبذل كل الجھود لمساعدة األعضاء على أن يصبحوا أكثر
المتغيّرة ،مما يمك ّنھم من النھوض بدورھم باعتبارھم الھيئة المرجعية الرسمية التي يرغب الناس في اإلنصات إليھا
وفھمھا،

وإذ يشير إلى أن األمانة قد أعدت المطبوع "المبادئ التوجيھية للمنظمة  WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار
المتعددة على أساس اآلثار )مطبوع المنظمة رقم  "(1150في عام  ،2015وقامت على أساسه بتنفيذ عدد من األنشطة
القطرية االستكشافية ،وذلك بھدف توفير التوجيھات والمساعدة للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالجھات المعنية الرئيسية

64

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

المتعاملة معھا في مجال تصميم وتنفيذ خدمات التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار ،وأن عدداً من
المشاركين في فعاليات التدريب ذات الصلة بالخدمات العامة في مجال الطقس قد تم تعريفھم بمبادئ ھذا النھج في التنبؤ
ومزاياه؛
يوافق على ضرورة تطوير ھذا المجال الجديد لتقديم الخدمات من جانب المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى أساس
مساعدة قطرية مستدامة وطويلة األجل ،والتي تتطلب الخبرات والموارد والصبر والمثابرة ،وقبل كل ذلك استعداد
المرافق الوطنية ) (NMHSsللتعاون وتبادل المعلومات ودرايتھا الفنية ،ويتفق على أن الوقت قد حان لالعتماد على
األنشطة االستكشافية والدروس المستفادة ،ولتسريع تقديم المساعدة لألعضاء في مجال تنفيذ التنبؤات واإلنذارات
بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار،
يحث األعضاء على تسريع اعتماد خدمات التنبؤات واإلنذارات بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار ،بدعم من األمانة،
والتي ستسھم في جھود األعضاء للحد من الكوارث والتخفيف من آثارھا،
يدعو األعضاء الذين لديھم خبرة في خدمات التنبؤات واإلنذارات بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار إلى االنضمام
إلى األمانة لتبادل معارفھم وخبراتھم مع األعضاء الراغبين في اتباع ھذا المسار عن طريق التوأمة والتوجيه
والتدريب؛
يطلب من لجنة ال ُن ُ
ظم األساسية ) (CBSأن تشرع ،بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى ،في دورتھا السادسة عشرة التي
ستعقد في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016على سبيل االستعجال ومن خالل فريقھا المفتوح العضوية المعني بالخدمات
العامة في مجال الطقس في إعداد مواد إرشادية عملية على أساس المطبوع "المبادئ التوجيھية للمنظمة ) (WMOبشأن
خدمات التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار" والخبرة المكتسبة من األنشطة القطرية التي تم الشروع
فيھا في عام  ،2015بغرض قيام المرافق الوطنية ) (NMHSsبتنفيذ خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار تدريجياً،
في إطار تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛
يطلب من األمين العام تنسيق عملية وضع نظام مؤشرات للمساعدة المق ّدمة لألعضاء الذين طلبوھا بھدف تنفيذ خدمات
التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار ،من خالل تنظيم دورات تدريبة وتقديم دعم قطري للمرافق الوطنية
) (NMHSsوالجھات المعنية الرئيسية المتعاملة معھا ،وكذلك السعي لعقد شراكات مع المرافق الوطنية )(NMHSs
األكثر تقدما ً إلعداد مشاريع تجريبية في البلدان النامية بھدف تعميم ھذا النھج في عملياتھا في نھاية المطاف ،ورفع
تقرير إلى الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي حول التقدم المحرز في ھذا المجال.

المقرر (EC-68) 6

تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد )(CAP
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك الفرصة الكبيرة المتمثلة في ضمان إتاحة تحذيرات معيارية بكافة المخاطر للجمھور عن طريق جميع وسائل
اإلعالم للمجتمعات في جميع أنحاء العالم ،وأن معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPيلبي الحاجة الطويلة األمد
لتنسيق آليات نشر التحذيرات واإلنذارات؛ وأن المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل
األحمر ) (IFRCواالتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUمن بين منظمات أخرى ،تحث الدول على تنفيذ أنظمة للتحذير
تتفق مع بروتوكول التحذير الموحد )،(CAP
وإذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 5برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس،
وإذ يقر بأن إحدى الفوائد الرئيسية للبروتوكول ) (CAPأن مرسِ ل التحذيرات يمكنه تشغيل ُنظم إنذار متعددة بمدخالت
واحدة ،وأن ذلك يكفل اتساقا ً في المعلومات المقدمة عبر النظم المتعددة،
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وإذ يالحظ أن نسق رسالة معيار البروتوكول ) (CAPيتميز بالمواصفات األساسية الالزمة للنظم والتكنولوجيات الحالية
فيما يخص التحذير واإلنذار ،عالوة على كونه في الوقت ذاته تقدما ً كبيراً يفسح المجال أمام االبتكار التقني واندماج
ال ُّنظم المتباينة والتقاسم السلس للمعلومات فيما بين تكنولوجيات رصد المخاطر وتحليلھا والتحذير منھا واإلخطار العام
بھا،
يسلّم بأن المنظمة ) (WMOال تبذل إال قدراً متواضعا ً من الجھود للترويج للبروتوكول ) (CAPوبأنه ال يوجد تمويل
رسمي ألنشطة البروتوكول ) .(CAPإال أن عدداً متزايداً من األعضاء بدأوا يجنون ثمار البروتوكول ) (CAPومن ثم
فقد حان الوقت كي ترفع المنظمة ) (WMOمستوى جھود الترويج له .ومما يدعو إلى القلق بشكل خاص أن مزايا
البروتوكول ) (CAPتجنيھا حاليا ً البدان المتقدمة وليس البلدان النامية حيث تشتد الحاجة إلى نظم إنذار عام محسّنة،
يرى أن المنظمة ) (WMOلھا دور قيادي ضخم في بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPعلى مستوى العالم ،من خالل
حلقات العمل المعقودة بشأن تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ) ،(CAPفقد عُقد أكثر من اثنتي عشرة دورة تدريبية بشأن
إطالق بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPتحت قيادة برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSشارك فيھا
أكثر من  50مرفقا ً من المرافق الوطنية ) ،(NMHSsفضالً عن مواد التدريب ومقاطع الفيديو واإلرشادات إلى جانب
سجل سلطات التحذير الي أنشأه البرنامج ) ،(PWSوالذي يمكن أن يستفيد منھا كافة األعضاء لتيسير تنفيذ البروتوكول
)،(CAP
يطلب من األمين العام:
)(1

أن يتخذ مجموعة متنوعة من التدابير لتسريع تنفيذ البروتوكول ) ،(CAPال سيما من جانب الدول األعضاء من
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً األعضاء في المنظمة ) ،(WMOوخاصة أن يؤدي دوراً أقوى في الترويج
للبرتوكول ) (CAPمثالً من خالل تحديد التواريخ المستھدفة وأعداد المرافق الوطنية ) (NMHSsلتنفيذ
البروتوكول ) ،(CAPفي كل إقليم من أقاليم المنظمة )،(WMO

)(2

أن يشجع التعاون مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكثيف التدريب إلى جانب ما يجري تقديمه حاليا ً من خالل
الدورات التدريبية بشأن إطالق البروتوكول )،(CAP
ً
خاصة بائعي المنتجات شائعة االستخدام في المرافق الوطنية
أن يشجع أيضا ً توفير التدريب المالئم للبائعين،
)،(NMHSs

)(4

أن يشرع في وضع أحكام آلليات الدعم الفني التعاوني ،من قبيل قوائم النقاش "اسأل الخبير" ،والدعم الرسمي
للبرمجيات المجانية كتلك التي ُتستخدم في الدورات التدريبية بشأن إطالق البروتوكول )،(CAP

)(5

أن يتعاون مع المرفق الوطني للطقس بالواليات المتحدة األمريكية لتيسير عرضه بتوفير "مركز تحذير جديد
للمنظمة ) "(WMOكخدمة مجانية يستخدمھا جميع األعضاء ،وھو ما سيسھم في تعزيز نشر التحذيرات
الرسمية بنسق البروتوكول )(CAP؛

)(3

يطلب من لجنة الھيدرولوجيا استطالع إمكانية تطبيق بروتوكوالت جديدة ،من قبيل بروتوكول التحذير الموحد )،(CAP
في التحذيرات العامة من المخاطر الھيدرولوجية ،واستطالع مزاياھا؛
يطلب من لجنة ال ُن ُ
ظم األساسية:
)(1

إدراج أحكام في الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبشأن استخدام البروتوكول ) (CAPلضمان االتساق بين ُن ُ
ظم
التحذير القائمة على البروتوكول ) (CAPالتي يش ّغلھا األعضاء؛

)(2

من خالل الفريق المفتوح العضوية المعني بالخدمات العامة في مجال الطقس ،تنسيق األنشطة المكثفة المتعلقة
بالبروتوكول ) (CAPكنشر مقاالت حول البروتوكول ) (CAPفي الدوريات الرائجة والفنية وإعداد مقاطع
الفيديو القصيرة إلذاعتھا كإعالنات للخدمة العامة؛
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يدعو المرافق الوطنية ) (NMHSsاألكثر تقدما ً لتقديم ما تمتلكه من خبرات من خالل المشاركة الطوعية كجھات تدريب
في الدورات التدريبية إلطالق البروتوكول ) ،(CAPوبذلك يزيد حجم المجموعة الحالية التي تضم أساسا ً عدداً صغيراً
من المدربين الناطقين باإلنجليزية المتوافرين حاليا ً لھذا الغرض؛
يحث األعضاء على إطالع األعضاء اآلخرين واألمانة على احتياجاتھم المتعلقة بتنفيذ البروتوكول ) (CAPكي يمكن
اتخاذ التدابير المالئمة لمساعدتھم بشكل مباشر أو التخاذ الترتيبات لتوفير الدعم من جانب األعضاء اآلخرين
والمنظمات غير الحكومية ،مثل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCوالشركاء اآلخرين.

المقرر

(EC-68) 7

مبادرة التنبؤ بالفيضانات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XV) 21استراتيجية لتعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHNمن أجل تحسين التنبؤ بالفيضانات؛
وإذ يشير أيضا ً إلى القرار  - (Cg-XVI) 15إنشاء فريق استشاري للمنظمة  WNOبشأن مبادرة التنبؤ بالفيضانات
) AGوإلى أن االجتماع الثاني للفريق االستشاري )جنيف 3-1 ،كانون األول /ديسمبر  (2015وضع خطة عمل جديدة
للفترة  2019-2016تضمنت المھام الرئيسية التالية:

(FFI-

)(1

كفالة أن يكون تصميم وتنفيذ جميع مشاريع ومكونات العرض الرئيسية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي  ،CIFDPومشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي  ،SWFDPوالنظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة  ،FFGSيشمالن المتطلبات وتعكس أفضل
الممارسات من أجل التنبؤ الفعال والمستدام بالفيضانات؛

)(2

كفالة توافر مواد إرشادية للمرافق الوطنية  NMHSsوللجھات المانحة ،وللمنظمات غير الحكومية ،NGOs
وغيرھا من المنظمات التي تعمل على تعزيز قدرات التنبؤ بالفيضانات في المرافق الوطنية؛

)(3

تيسير وضع قائمة ببرامج التدريب القائمة وما يتعلق بھا من مواد مرجعية عبر كامل نطاق االحتياجات
التدريبية ل ُنظم اإلنذار المب ّكر الشامل للتنبؤ بالفيضانات ،وتحديد مواطِ ن الضعف /الثغرات ،والتوصية بتوفير
مواد إضافية لتذليل مواطِ ن الضعف /وس ّد الثغرات؛

)(4

كفالة الوصول إلى المواد اإلرشادية والتدريبات من خالل مكتب المساعدة الخاص باإلدارة المتكاملة للفيضانات
)(IFM؛

يرى أن:
)(1

خطة عمل الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات قد أقرت بأھمية األنشطة الخاصة بكل مھمة رئيسية.
وبيّنت في إطار المھمتين  1و 2أنشطة محددة لتحسين القدرة على التنبؤ بالفيضانات من خالل زيادة التعاون
بين المشاريع اإليضاحية الرئيسية من أجل مواصلة تقييم كفاءة )فعالية( قدرات إنجاز الخدمات لمرافق
األرصاد الجوية الھيدرولوجية .وسيتحقق ھذا من خالل إنشاء فريق لوضع مبادئ توجيھية للتقييم ل ُنظم اإلنذار
المب ّكر الشامل ) (E3E EWSللتنبؤ بالفيضانات تشمل جودة البيانات ومواصلة ُنظم الرصد وصوالً إلى مشاركة
الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث فيما يتعلق بتدابير االستجابة؛

)(2

الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات  FFI-AGأدرك أھمية إتاحة المواد اإلرشادية والتدريب .والمھام
و 3و 4من خطة عمله موجّھة نحو إعداد قائمة بالمواد اإلرشادية القائمة والمواد التدريبية وتقييم مكامن قوتھا
ومواطِ ن ضعفھا بغية تحديد األولويات بالنسبة لتطويرھا الحقا ً .وبغية تيسير الوصول الذي يتسم بالكفاءة إلى

2

التذييل  – 3المقررات

67

ھذه المواد وتقديم المساعدة ،رأى الفريق  FFI-AGأن البرنامج المشترك بين المنظمة  WMOوالشراكة العالمية
بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMينبغي أن يُصمّم وصلة بينية مالئمة لتقديم المساعدة من خالل مكتبه
المخصص للمساعدة؛
يشير إلى أن ھدف مبادرة المنظمة  WMOبشأن التنبؤ بالفيضانات ھو "تحسين قدرة مرافق األرصاد الجوية ومرافق
الھيدرولوجيا على أن تقدم بشكل مشترك وفي الوقت المناسب نواتج وخدمات أكثر دقة الزمة للتنبؤ بالفيضانات
واإلنذار المبّكر بھا بالتعاون مع مديري إدارة الكوارث ،للقيام بدور نشط في التأھب لطوارئ الفيضانات والتصدي لھا
)"(...؛
ُيدرك الجھود التي بذلھا الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات للمساعدة في ضمان أن تشمل جميع مشاريع
العرض اإليضاحي الرئيسية المتطلبات الالزمة وأن تعكس أفضل الممارسات لتحسين قدرة التنبؤ بالفيضانات؛
يؤيد الفريق  FFI-AGوخطة عمله للفترة  2019-2016بغية:
)(1

ضمان أن يشمل تصميم وتنفيذ جميع المشاريع والمكونات اإليضاحية الرئيسية المتطلبات الالزمة ،وأن يعكسا
أفضل الممارسات للتنبؤ الفعال والمستدام بالفيضانات؛

)(2

إنشاء فريق لوضع مبادئ توجيھية شاملة للتقييم من أجل نظم اإلنذار المبكر الشاملة ) (E2E EWSبالفيضانات
الخاطفة ومساعدة األعضاء في تقييمھم لقدرات التنبؤ بالفيضانات؛

يحث البرنامج المشترك بين المنظمة  WMOوالشراكة العالمية للمياه  GWPبشأن إدارة الفيضانات على تصميم وصلة
بينية لتقديم المساعدة من خالل مكتب المساعدة لألعضاء الذين يرغبون في تعزيز نظمھم لإلنذار المبكر الشامل (E2E
) EWSللتنبؤ بالفيضانات؛
يدعو األعضاء إلى بذل جميع الجھود الالزمة لدعم مبادرة التنبؤ بالفيضانات واستخدام اإلمكانيات لتحسين قدرات التنبؤ
بالفيضانات التي تحققت من خالل مشاريع العرض اإليضاحية؛ وتقييم قدرات األعضاء على نظم اإلنذار المبكر الشاملة
) (E2E EWSمن أجل التنبؤ بالفيضانات؛ واستخدام مكتب المساعدة كوصلة بينية للحصول على اإلرشادات وتقديم
المساعدة في تنفيذ ھذا النظام.

المقرر
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نظام اإلرشاد الخاص بالفيضانات الخاطفة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك أن الفيضانات الخاطفة تتسبّب في آالف الوفيات سنويا ً و ُتلحق خسائر اقتصادية بالغة على النطاق العالمي ،وأن
أوجه التقدم في التكنولوجيا تتيح اإلنذار المب ّكر بھا؛
وإذ يشير إلى القرار  - (Cg-XV) 21استراتيجية لتعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsمن أجل تحسين التنبؤ بالفيضانات ،والذي ُ
طلب فيه من األمين العام
دعم تنفيذ المشاريع اإليضاحية من مثل نظام اإلرشاد الخاص بشأن الفيضانات الخاطفة ) (FFGSوبتغطية عالمية؛
وإذ يالحظ النجاح المتزايد للمبادرة وبتزايد عدد المشاريع التي ُنفذت ،أو التي في طور التنفيذ ،وعدد األعضاء الذين
يحققون فوائد من نظام اإلرشاد الخاص بالفيضانات الخاطفة  ،FFGSمن مثل نظام اإلرشاد بشأن الفيضانات الخاطفة
في منطقة الجنوب األفريقي ) ،(CARFFGوالنظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة الخاص بمنطقة آسيا الوسطى
) ،(CARFFGوالنظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة في مناطق البحر األسود والشرق األوسط )(BSMEFFG
والنظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة في منطقة جنوب شرقي أوروبا )(SEEFFG؛
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وإذ يشير إلى أن نظام اإلرشاد الخاص الفيضانات الخاطفة العالمي الغطاء يُنفذ من خالل مذكرة تفاھم بين المنظمة
 WMOومركز البحوث الھيدرولوجية ) ،(HRCوالمرفق الوطني لألرصاد الجوية ) (NWSالتابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAفي الواليات المتحدة ،ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ،ومكتب المساعدة
الخارجية في حالة الكوارث التابع للواليات المتحدة )(USAID/OFDA؛
وإذ يشير أيضا ً إلى أن ھدف المبادرة ھو نشر وتنفيذ التكنولوجيات التي تو ّفر اإلنذارات المبكرة بالفيضانات الخاطفة،
ال سيما في البلدان النامية حيث ال توجد قدرات على اإلنذار المبكر بالفيضانات الخاطفة؛
يالحظ:
)(1

المقترح بعقد حلقة عمل عالمية بشأن "اإلرشادات الخاصة بالفيضانات الخاطفة :النھوض باالستخدام
التشغيلي" ،في تركيا في آذار /مارس  ،2017بتمويل من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية /مكتب
المساعدات الخارجية في حالة الكوارث؛

)(2

أن األھداف الرئيسية لھذا الحدث ھو تقاسم الخبرات والدروس المستفادة ،وبحث التطورات الجديدة دعما ً
لتطبيقات نظام اإلرشاد الخاص بالفيضانات الخاطفة ،وإقامة شبكة للمستخدمين التشغيليين للنظام ،FFGS
وإشراك الوكاالت المعنية بإدارة الكوارث من أجل تحقيق التنسيق بمزيد من الكفاءة بين اإلنذارات بالفيضانات
وسبل التصدي لھا؛

)(3

أن حلقة العمل ستسفر أساسا ً عن مجموعة توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي بھا تطوير نظام اإلرشاد ،FFGS
بما في ذلك طبيعة الجھود اإلضافية الالزمة للنظام  FFGSليكون مستداما ً محليا ً بالنسبة لتقديم خدمات األرصاد
الجوية والخدمات الھيدرولوجية بغية الحد من الخسائر في األرواح والخسائر االقتصادية الناجمة عن
الفيضانات؛

يوافق على "حلقة العمل العالمية الخاصة بنظام اإلرشاد الخاص بالفيضانات الخاطفة :النھوض باالستخدام التشغيلي"
الذي تموله وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية  /USAIDمكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث  OFDAبدون
آثار على الميزانية العادية؛
يدعو األعضاء إلى تيسير مشاركة خبرائھم في حلقة العمل العالمية.

المقرر

(EC-68) 9

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره أن ظواھر الطقس القاسي لھا آثار كبيرة من حيث الخسائر في األرواح وسبل العيش ،والخسائر في
الممتلكات ،وأن ھذه الظواھر تتفاقم بسبب تغير المناخ؛
وإذ يشير إلى أن الكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً يفتقر إلى القدرات البشرية والتكنولوجية لتقديم حتى المستوى األساسي من الخدمات ،بما في ذلك برنامج لإلنذار
بالطقس القاسي واستخدام تقنيات التنبؤ المتطورة استخداما ً غير كاف؛
وإذ يقر بأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPيعزز بنجاح قدرات المرافق ) (NMHSsفي البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً على تقديم تنبؤات وإنذارات محسنة بالطقس القاسي إلنقاذ األرواح وسبل العيش والممتلكات،
وأن المشروع يحسّن مدة ومصداقية اإلنذارات الخاصة بظواھر الطقس شديدة التأثير؛
وإذ يشير إلى النجاح المتزايد للمبادرة ،مع زيادة عدد المشاريع التي تعمل حالياً ،أو التي يجري إعدادھا للعمل ،في
الجنوب األفريقي وجنوب غربي المحيط الھادئ وشرقي أفريقيا وجنوب شرقي آسيا وخليج البنغال ووسط آسيا،
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والتوسع المخطط لألنشطة لتشمل غربي أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية بمنطقة الكاريبي وجنوبي أمريكا
الجنوبية وجنوبي شرق أوروبا وأوقيانوسيا؛
وإذ يشير أيضا ً إلى قرار المؤتمر السادس عشر الذي يقضي بأن يكون المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) (SWFDPنشاطا ً تعاونيا ً شامالً وجامعا ً يشرك كل برامج المنظمة ) (WMOالمعنية بالتنبؤ بمخاطر األرصاد الجوية
الھيدرولوجية في الوقت الحقيقي من خالل لجانھا الفنية المختلفة :من الرصدات إلى تبادل المعلومات ،إلى تقديم
الخدمات للجمھور ولطائفة من التطبيقات /قطاعات المستخدمين المستھدفة ،والتعليم والتدريب ،وتطوير القدرات ،وتقديم
الدعم ألقل البلدان نمواً ،وتحويل نواتج البحوث الواعدة ذات الصلة إلى عمليات؛
يدرك:
)(1

أن الھدفين الرئيسيين للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPھما) :أ( التأكد من أن البلدان النامية تستخدم معلومات
التنبؤ القيّمة بشأن الطقس القاسي ،والمتوافرة بسھولة في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )،(GDPFS
استخداما ً فعاالً في العمليات؛ )ب( مواصلة تطوير الھيكل الثالثي الطبقات للنظام العالمي ) ،(GDPFSمع
تطبيق "عملية التنبؤ المتسلسل" ،التي من شأنھا أن تدعم اآللية التشغيلية المستدامة الطويلة األجل لتعزيز
المرافق الوطنية ) (NMHSفي عملية التنبؤ بالطقس القاسي؛

)(2

مع التقدير التآزر الناشئ بين المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPونظام التوجيه الخاص
بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي )(CIFDP؛

يحيط علما ً بأن ثمة حاجة في المشاريع الفرعية اإلقليمية التي يكون المستفيد منھا البلدان الساحلية إلى إشراك برنامج
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMإشراكا ً كامالً في إعداد
المشاريع الفرعية وتنفيذھا للتأكد من دمج الجوانب البحرية دمجا ً جيداً؛
يشجع كافة اللجان الفنية والبرامج على ما يلي:
)(1

المشاركة في توجيه المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوفي إعداد وتنفيذ المشاريع اإلقليمية
التابعة للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPوتيسير التآزر بين أنشطتھا والمشروع اإليضاحي ) (SWFDPكلما
تسنى ذلك؛

)(2

تحقيق التآزر بين المشروع اإليضاحي ) (SWFDPوخدمات التنبؤ على أساس اآلثار واإلنذار على أساس
األخطار بالمخاطر المتعددة لتعظيم فوائد أنشطة الوقاية من الكوارث؛

وإذ يشير إلى أن إدارة المشروع اإليضاحي ) (SWFDPوتنفيذه يتم على أربع مراحل:
)(1

المرحلة األولى – التخطيط والشراكات والمساءلة؛

)(2

المرحلة الثانية – التنفيذ واإلنجاز )يركزان عادة على اثنين من أھم ثالثة مخاطر في المنطقة الفرعية؛ ومن
ثالثة إلى خمسة بلدان(؛

)(3

المرحلة الثالثة – التقييم وتوسيع نطاق النموذج األولي )أي تناول مزيد من المخاطر والبلدان وتحقيق التآزر
مع برامج ومشاريع أخرى( – والعودة إلى المراحل األولى إلى الثالثة بقدر ما يلزم في المنطقة الفرعية
)المراحل اإليضاحية(؛

)(4

المرحلة الرابعة – االستدامة على المدى الطويل والتطوير في المستقبل )المرحلة التشغيلية(؛

وإذ يشير أيضا ً إلى أن تدريب المتنبئين والمستشارين في التنبؤ العددي بالطقس ) (PWSعنصر حاسم األھمية في
المشروع اإليضاحي ) (SWFDPويجب تنظيمه على أساس سنوي ،ومن شأنه أن يكفل استدامة الفوائد التي يحققھا
المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي المناطق الفرعية على المدى الطويل؛
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وإذ يسلّم بأن ثمة حاجة في األقاليم الفرعية ،التي اختتمت فيھا المرحلة اإليضاحية للمشروع )) (SWFDPمثل الجنوب
األفريقي( ،إلى االنتقال إلى المرحلة التشغيلية )أي المرحلة الرابعة( ،وإعادة تسمية المشروع على نحو مالئم كنشاط
تشغيلي؛
وإذ يحيط علما ً بأن األقاليم المعرضة لألعاصير المدارية لديھا نظم إنذار باألعاصير المدارية منظمة وفعالة ،ولذلك
فھي "ال تبدأ من الصفر"؛ غير أنه يلزم مزيد من الدعم والتوجيه للعديد من ظواھر الطقس القاسي التي ال ترتبط
بالضرورة باألعاصير المدارية؛
يطلب من األمين العام ومن لجنة النظم األساسية ) (CBSأن يواصال إيالء أولوية عالية لتنفيذ المراحل األولى إلى الثالثة
من المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي المناطق الفرعية التي لم تستفد من المراحل اإليضاحية؛
يشير إلى القرار  – (Cg-17) 13تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ وأنشطة التصدي للطوارئ ،الذي اعتمد فيه المؤتمر السابع عشر التوصية – (CBS-Ext.(2014)) 23
آلية مقترحة لتعزيز المراكز التشغيلية باالعتماد على الدروس المستفادة من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
)(SWFDP؛
يؤيد العناصر الجوھرية لدمج المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي الخدمات العالمية التشغيلية المستدامة ،على النحو
الوارد في المرفق لھذا المقرر؛
يحث:
)(1

المراكز العالمية واإلقليمية على الوفاء بالمتطلبات المحددة في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
)مطبوع المنظمة رقم  ،(485من أجل كفالة تحويل المشاريع الفرعية اإلقليمية التابعة للمشروع اإليضاحي
) (SWFDPإلى عمليات بشكل فعال؛

)(2

المنظمات المعنية ومرافق األرصاد الجوية المتطورة على تقديم مزيد من المساعدة لألعضاء ،وخاصة ألقل
البلدان نمواً وللدول الجزرية الصغيرة النامية وأقاليم الجزر األعضاء ) (MITsمن خالل "عملية التنبؤ
المتسلسل" لتنفيذ خططھم الوطنية ودعم تحويل المشاريع اإليضاحية إلى عمليات.
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عناصر جوھرية لدمج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي
الخدمات العالمية التشغيلية المستدامة
يقر المجلس بما يلي باعتبارھا عناصر جوھرية لدمج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي
الخدمات العالمية التشغيلية المستدامة:
أي مكون تشغيلي إقليمي يعمل بصورة كاملة في برنامج التنبؤ بالطقس القاسي ،بدعم من عملية التنبؤ
-1
المتسلسلة ،يحتاج إلى:
●

●

فرقة لإلدارة اإلقليمية ) (RMTتضم الممثلين الدائمين )أو ممثليھم( للمراكز العالمية واإلقليمية والوطنية التابعة
للبلدان المشاركة التي ترفع تقاريرھا للجنة توجيھية ولالتحادات اإلقليمية المختلفة؛
كيان إقليمي )مثل اتحاد األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ) (MASAللمشروع اإليضاحي )– (SWFDP
الجنوب األفريقي( لكي يقوم  ،بالتعاون مع األمانة ،باإلشراف على أنشطة المشروع وتنسيقھا ،بما في ذلك دعم
أنشطة المشروع اإليضاحي ،مثل التدريب وتنظيم االجتماعات وحشد الموارد .ويلزم تحديد ھذا الكيان اإلقليمي
قبل البدء في المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالجديد لضمان استدامة المشاريع الفرعية
على المدى الطويل؛

71

التذييل  – 3المقررات
●

●

●

مراكز عالمية تقدم بيانات ونواتج للمراكز اإلقليمية والوطنية ،على النحو المتفق عليه من خالل مناقشات فرقة
اإلدارة اإلقليمية )(RMT؛
مركز إقليمي لتوفير اإلرشادات المتعلقة بالتنبؤ للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
اإلقليم من خالل عملية التنبؤ المتسلسلة ،وتشغل وتصون موقعا ً شبكيا ً مخصصا ً ،على النحو المتفق عليه من
خالل مناقشات فرقة اإلدارة اإلقليمية )(RMT؛
مراكز وطنية تكفل إصدار اإلنذارات المالئمة بالطقس القاسي؛

وباإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله ،فإن استدامة المكونات التشغيلية اإلقليمية تتطلب عدداً من األنشطة
-2
غير التشغيلية لدعمھا وتمويلھا .وتشمل ھذه األنشطة:
2.1

تكلف فرقة اإلدارة اإلقليمية بما يلي:

●

القيادة االستراتيجية للمنطقة؛

●

●

●

●

تقييم المراحل األولى إلى الثالثة من المشروع الفرعي اإلقليمي التابع للمشروع اإليضاحي ) ،(SWFDPوالبت
في انتقاله إلى المرحلة التشغيلية )المرحلة الرابعة(؛
تحديد معايير اإلرشادات اإلقليمية الخاصة بالطقس القاسي ،استناداً إلى معايير المرافق الوطنية
الخاصة باإلنذارات بالطقس القاسي؛

تقييم كل فرصة للجمع بين األنشطة القائمة التابعة للبرامج واللجان الفنية األخرى والمتصلة بالطقس الخطر،
مثل التنبؤ بالفيضانات الخاطفة واألنشطة البحرية والطيران؛
تشجيع المشاريع اإلقليمية األخرى على استخدام عملية التنبؤ المتسلسلة لتيسير تنفيذ خدمات التنبؤ القائم على
اآلثار واإلنذار القائم على األخطار بالمخاطر المتعددة.

2.2

يتولى الكيان اإلقليمي ،بالتعاون مع األمانة ،المسؤولية عن بتنظيم:

●

اجتماعات لفرقة اإلدارة اإلقليمية كل سنتين تقريباً؛

●

)(NMHSs

تنظيم تدريب منتظم للموظفين التابعين للمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (NSMCوالمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSيشمل التدريب في الموقع واستخدام وسائل التعليم
اإللكتروني؛

●

حشد الموارد ،بما في ذلك التمويل المستدام لتنفيذ المشاريع الفرعية الجديدة والقائمة ،ومواصلة تطويرھا.

2.3

اللجنة التوجيھية مسؤولة عما يلي:

●

توفير اإلشراف اإلستراتيجي لمواصلة تطوير عملية التنبؤ المتسلسلة؛

●

●

●

2.4

مراقبة وتقييم التقدم المحرز في المشاريع الفرعية التابعة للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPوانتقالھا إلى مرحلة
التشغيل؛ وتقديم إرشادات بشأن تخطيط المشاريع الفرعية اإلقليمية الجديدة التابعة للمشروع اإليضاحي
) ،(SWFDPوتنفيذھا وإنجازھا؛
تيسير استخدام برامج المنظمة ) (WMOاألخرى وأنشطة اللجان الفنية لعملية التنبؤ المتسلسلة ،استناداً إلى
نموذج المشروع اإليضاحي )(SWFDP؛
إعداد توصيات للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsال سيما في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ) ،(MITsمن أجل مشاركتھا بشكل كامل في عملية التنبؤ المتسلسلة،
واالستفادة منھا؛
ينبغي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تسھم فيما يلي:
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تقييم النواتج وتقديم تعليقات للمركز )المراكز( العالمية واإلقليمية؛
استيفاء معاييرھا لإلنذارات ،وفقا ً للتعليقات المقدمة من المستخدمين النھائيين ،وإبالغ فرقة اإلدارة اإلقليمية
) (RMTعند االقتضاء.

2.5

ينبغي للمركز اإلقليمي أن:

●

يتولى المسؤولية عن صيانة الموقع بشكل روتيني ،بما في ذلك إجراء التحديثات الالزمة عند االقتضاء؛

●

●

يقدم إرشادات إقليمية خاصة بالطقس القاسي ،استناداً إلى معايير المرافق الوطنية ) (NMHSsالخاصة
باإلنذارات بالطقس القاسي؛
يساھم في المراقبة والتقييم واإلبالغ.

يُتوقع من المراكز العالمية واإلقليمية التي تسھم في المراحل اإليضاحية من المشاريع الفرعية اإلقليمية
2.6
ً
للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPأن تواصل تقديم الدعم ،علما بأن بياناتھا ونواتجھا ستستخدمھا المراكز اإلقليمية
والمرافق الوطنية ) (NMHSsالمشاركة في األغراض التي أُعدت من أجلھا فقط ،مع استيفاء متطلبات التسمية المبينة في
المشروع الجديد لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم .(485
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تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى توفير خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير
المدارية على أساس اآلثار ،باتباع نھج اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يسلِّم بأن بيئات التنبؤ باألعاصير المدارية تشھد تغيّراً يتزامن مع تطور التكنولوجيات الجديدة لزيادة إتاحة بيانات
الرصد والنواتج اإلرشادية الجديدة الخاصة بالتنبؤات ،ومع تكاثر طلبات المستخدمين ليس على زيادة دقة التنبؤات
وزيادة مدتھا فحسب ،بل أيضا ً على نواتج التنبؤ المتعلقة باألخطار المتعددة؛
وإذ يقر بأن التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية باتباع نھج األخطار المتعددة يتطلبان أن يقوم المتنبؤون باألعاصير
المدارية بتحديث وتطوير معارفھم ومھاراتھم وكفاءاتھم على نحو منھجي ومتعدد التخصصات لفھم الكميات الكبيرة من
البيانات والنواتج اإلرشادية الجديدة المتاحة واستغاللھا وتحسينھا وإدماجھا .وھذه البيانات والنواتج يتوقع أن تمكنھم من
صياغة تنبؤات وإنذارات رسمية بدرجة أكبر من اليقين والثقة وبطريقة يسھل على الجمھور فھمھا ،وتشجّ ع على إبداء
تعليقات؛
وإذ يرى أن ثمة حاجة إلى بذل كل جھد ممكن لمساعدة األعضاء في تعزيز قدراتھم على توفير خدمات التنبؤ واإلنذار
باألعاصير المدارية القائمة على اآلثار وباألخطار المتعددة؛
وإذ يالحظ أنه جرى ،في إطار القرار  - (Cg-XVI) 23برنامج األعاصير المدارية ،وضع ترتيبات مؤسسية لنظم إنذار
مبكر منسقة إقليميا ً باألخطار المتعددة فيما يتعلق باألعاصير المدارية في جميع أحواض المحيطات المعرّ ضة لألعاصير
المدارية ،وأنه جرى تشجيع األعضاء على الترويج لخدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية القائمة على اآلثار التي
تواجھھا المجتمعات؛
يقرر استحداث نواتج جديدة وإتاحة فرص تدريبية مقابلة في إطار مبادرة المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد
الجوية ) (RSMCsالتي تتناول األعاصير المدارية ،وذلك بالتعاون مع األعضاء ذوي الخبرة في خدمات التنبؤ واإلنذار
باألعاصير المدارية القائمة على اآلثار ،لمساعدة األعضاء اآلخرين في تعجيل تنفيذھم لعمليات التنبؤ واإلنذار
باألعاصير المدارية القائمة على اآلثار؛
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يحث األعضاء على أن يقوموا ،بدعم من األمانة ،بتعجيل اعتماد خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية القائمة
على اآلثار ،التي ستم ّكنھم من تنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف منھا على المستوى الوطني؛
يطلب من الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية أن تيسر ،من خالل الجھود التعاونية المتكاملة مع أصحاب
المصلحة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث والعمل مع اللجان الفنية ذات الصلة ،قيام المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبتنفيذ خدمات التنبؤ واإلنذار القائمة على اآلثار؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تحقق التآزر بين المشاريع واألنشطة اإلقليمية المتصلة باألعاصير المدارية ،مثل
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPومشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي والحد من
مخاطر الكوارث ) (SWFDDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ
باقتراب أعاصير النينيو من البر ) ،(TLFDPإلخ ،وتقديم مساعدة متكاملة لألعضاء في األقاليم ،ال سيما أقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية وأقاليم الجزر األعضاء ،لتحسين خدماتھم للحد من مخاطر الكوارث المتعلقة
باألعاصير المدارية؛
يطلب من اللجان الفنية ،ال سيما لجنة النظم األساسية واللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMتقديم مزيد من المساعدة الفنية
على أساس متطلبات المؤتمر السابع عشر؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يدعم المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالمعنية باألعاصير المدارية ومراكز اإلنذار
باألعاصير المدارية ) (TCWCsفي عملھا على التعجيل بقيام األعضاء باستحداث نواتج تنبؤ وإنذار جديدة
بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار التي تواجھھا المجتمعات؛

)(2

أن يوفر فرصا ً تدريبية جديدة لضم نواتج التنبؤ واإلنذار الجديدة في أنشطة التدريب القائمة في إطار برنامج
األعاصير المدارية وبرنامج التعليم والتدريب التابعين للمنظمة ).(WMO
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تعزيز النظم المنسقة إقليميا ً للتنبؤ باألعاصير المدارية
لتغطية كافة األعضاء المتضررين بھذه األعاصير
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر برأي المؤتمر السابع عشر بشأن أھمية التنسيق اإلقليمي على نطاق العالم لكفالة إدراج كافة األعضاء في
مجاالت مسؤولية المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية
)) (TCWCsانظر التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1157الفقرة  3.1.65من الملخص العام(؛ وبأن المؤتمر السابع عشر قد طلب من األمين العام إنشاء روابط
مستدامة وموثوقة ،ووضع آلية ،بدعم من االتحادات اإلقليمية ،لضم جميع األعضاء؛
وإذ يعي وجود مناطق في العالم واقعة على أطراف مجاالت المسؤولية التقليدية للمراكز ) (RMSCsوالمراكز
) (TCWCsال يكون فيھا أعضاء مستعدين بشكل محدد لمواجھة ظواھر األعاصير المدارية )مثالً بلدان بحر العرب،
وشرق األطلسي(؛
وإذ يالحظ أن اجتماع التنسيق الفني الثامن بين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز
اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCبشأن األعاصير المدارية )ميامي ،فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية6-2 ،
تشرين الثاني /نوفمبر  (2015وقد أوصى بأن توطد ،أو أن تعزز ،المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
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) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsالصالت مع األعضاء الواقعين على أطراف مجاالت
مسؤولياتھا الذين قد ال تق ّدم لھم خدمات بوضوح؛
يحث األعضاء المعنيين على أن يكونوا سبّاقين في السعي إلى إقامة تعاون مع نظام التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية
المنسق إقليميا ً المجاور لھم أو إلى الحصول على دعم ذلك النظام؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يدعو األعضاء المعنيين إلى إدراج أنفسھم في نظم اإلنذار المبكر باألعاصير المدارية المنسقة إقليميا ً؛

)(2

أن يتيح فرصا ً للمتنبئين من األعضاء المعنيين للمشاركة في األنشطة التدريبية بشأن األعاصير المدارية.

المقرر (EC-68) 12

التنبؤات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يحيط علما ً بمرجع معلومات السالمة البحرية المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية
الدولية ) (IHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوبالدور الذي تؤديه المنظمة البحرية الدولية ) (IMOومكتب
المنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOفي إطار شراكة مع المنظمة )) (WMOمن خالل برنامج األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات ) ((MMOPفي توفير معلومات السالمة البحرية )،(MSI
وإذ يسلّم بأن مجمل اإلرشادات الفنية الخاصة ببرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوإدارته
توفره اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMالمشمولة برعاية مشتركة من المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو،
وإذ يشير إلى تقديم الخدمة العالمية المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة ) (WMOلخدمات المعلومات
واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ) ،(WWMIWSوإلى إدراج مناطق جغرافية محددة ) (Metareasومنسقي
المناطق ) (Metareaكوظيفة من وظائف النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار )،(GMDSS
يدعو األعضاء لتنفيذ ھذه الوظائف حسب االقتضاء في نطاق مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
)(NMHSs؛
يقدر العمل المضطلع به لالستعراض الكامل للمراجع واألدلة التي توفر المعايير والممارسات الموصى بھا واإلرشادات
بشأن تقديم الخدمات في القطاع البحري ،وبشكل أساسي مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم
 (558ودليل خدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم  ،(471والدور الذي يؤديه منسقو المناطق
) ،(Metareaحسبما يرد في القرار ) A.1051 (27الصادر عن المنظمة البحرية الدولية )(IMO؛
يدعو األعضاء لدعم األخذ بمعايير الكفاءة في التنبؤات البحرية ،ودعم االمتثال لھذه المعايير في إطار مرافقھم الوطنية
)(NMHS؛
يحث اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMعلى وضع إرشادات لمعايير الكفاءة ،حسبما طلب المؤتمر
السابع عشر؛
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يقر بالمتطلبات التي حددھا المؤتمر السابع عشر لتقديم خدمات قائمة على اآلثار في القطاع البحري ،مع العمل في
الوقت نفسه على كفالة تواصل ھذه الخدمات لتلبية المتطلبات المحددة في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار
)(SOLAS؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMتعزيز خدمات التنبؤ باألرصاد الجوية البحرية تماشيا ً
مع استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخارطة الطريق للخدمات البحرية ،بما في ذلك االمتثال للخدمات
المتواصلة التي سيقدمھا في المستقبل في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSومرجعه المحدث؛
يطلب من الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMومن األمين العام تقديم التعديالت المناسبة والحيثيات
للدورة الخامسة المقبلة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي تشرين األول /أكتوبر .2017

المقرر

(EC-68) 13

تقديم المساعدة للوكاالت اإلنسانية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع نصب عينيه أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsيمكنھا ،من خالل الشبكة التشغيلية
التابعة للمنظمة ) (WMOوالتيسير من جانب األمانة ،أن تقدم خدمات ومساعدة بالغة األھمية للوكاالت اإلنسانية في
التأھب لحاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية والكوارث وفي التصدي لھا؛
وإذ يذ ّكر بأن:
)(1

الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي ) (EC-64قد أقرت إنشاء أفرقة خبراء استشارية للتواصل مع
مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (UI-EAGsفي أربعة مجاالت مواضيعية ذات أولوية تشمل
خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية لتحسين التخطيط والتصدي للطوارئ اإلنسانية )) (UI-EAG HUMالقرار
 - (EC-64) 8تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر
البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة ومرفقه،

)(2

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية قد طلب إلى لجنة النظم األساسية أن تقوم ،بالتعاون مع لجنة علم
المناخ ) (CCIولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyوبالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
) ،(UNOCHAبمواصلة العمل على تنقيح ترتيبات تقديم المساعدة في مجال األرصاد الجوية للبعثات اإلنسانية
التابعة لألمم المتحدة الوارد بيانھا في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم  ،(485المجلد األول ،التذييل  ،(1-5وذلك مع إجراء اختبار مناسب لھا؛

وإذ يالحظ عمل فرقة العمل التابعة للجنة ) (CBSوالمعنية بتقديم المساعدة في مجال األرصاد الجوية التشغيلية للوكاالت
اإلنسانية ،من خالل النظام ) (GDPFSوبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSكمساھمة مباشرة من لجنة
النظم األساسية في أولوية برنامج الحد من مخاطر الكوارث ،ومكونه الخاص بالتواصل مع المستخدمين في الطوارئ
اإلنسانية،
وإذ يالحظ أيضا ً الخبرات وأمثلة الممارسات الجيدة في تقديم المساعدة للوكاالت اإلنسانية ،والتي تيسرھا األمانة
وتنسقھا في حاالت كثيرة ،ال سيما المساعدة المقدمة إلى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) (UNHCRمن المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي جنوب شرق أوروبا ومكتب األرصاد الجوية في المملكة
المتحدة؛
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يؤيد توصيات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRالداعية إلى
إنشاء اتفاقات شراكة مع الوكاالت اإلنسانية يليھا اتخاذ إجراءات ملموسة من قبيل وضع إجراءات تشغيل معيارية
) (SOPمن أجل أن تتصدى المنظمة ) (WMOعلى نحو منسق للكوارث الكبيرة بنا ًء على طلب الوكاالت اإلنسانية؛
يطلب من األمين العام أن يواصل ،بالتنسيق مع االتحادات اإلقليمية واألعضاء ،التعاون مع الوكاالت اإلنسانية مثل
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) (UNHCRواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر )،(IFRC
والمشاركة في الشبكات المعنية مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) ،(IASCلتيسير تلبية المنظمة ) (WMOبشكل
منسق لطلبات ھذه الوكاالت ،وأن يرفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي بھذا الشأن؛
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تدرس إمكانية أن يعالج الفريق العامل المعني بالتخطيط والتصدي للطوارئ
اإلنسانية التابع لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث للمسائل المتعلقة بتقديم الخدمات والمساعدة )التشغيلية( في مجال
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا للوكاالت اإلنسانية ،وأن ترفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي بھذا الشأن.

المقرر

(EC-68) 14

مشروع الطقس شديد التأثير
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 45البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،الذي أنشأ إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRوالقرار  - (EC-66) 12مشروع الطقس شديد التأثير،
وإذ يس ّلم بضرورة أن تقوم األوساط األكاديمية والمؤسسات العلمية والبحثية والقطاعان العام والخاص ومنظمات
المجتمع المدني بالعمل معا ً بشكل أوثق لتيسير التواصل بين العلوم والسياسات لفھم مخاطر الكوارث فھما ً أفضل واتخاذ
قرارات فعالة في حاالت مواجھة مخاطر الكوارث،
وإذ يسلم أيضا ً بأن التعاون فيما بين األوساط العلمية والتكنولوجية عنصر ضروري ألي نظام يعمل بفعالية وكفاءة
إلدارة مخاطر الكوارث ،على النحو الذي أقره إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ) (2030-2015الذي اعتمده
المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث )سنداي ،اليابان 18-14 ،آذار /مارس  (2015وفي مؤتمر
العلوم والتكنولوجيا المعني بتنفيذ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث  ،2030-2015والتابع لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )،(UNISDR
وإذ يسلم كذلك بأن اشتراك المنظمة ) (WMOالمباشر في تعزيز قدرة المجتمعات على مقاومة ظواھر الطقس شديد
التأثير وفي إدارة مخاطر الكوارث سيزداد ال محال في السنوات المقبلة،
يقرر اعتماد خطة تنفيذ مشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWeatherالتابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس،
والذي يرد ملخصه التنفيذي في مرفق ھذا المقرر؛
يطلب من لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASواللجنة العلمية التوجيھية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPأن
تشتركا مع الوكاالت الدولية ذات الصلة والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المقاومة ،من
قبيل :مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )(UNISDR؛ والبحوث المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث )(IRDR؛
واألنشطة اإلقليمية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية األخرى؛
يدعو األعضاء إلى:
)(1

توفير التشجيع والدعم القويين لمشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWeatherعن طريق تقديم مساھمات
طوعية للصندوق االستئماني للمشروع ،واستضافة مكتب تنسيق دولي للمشروع وتقديم تبرعات عينية مثل
استضافة اجتماعات وحلقات عمل ومؤتمرات للمشروع؛

)(2

مواصلة تنفيذ المشروع بنشاط.
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مشروع الطقس شديد التأثير
ملخص تنفيذي
-1

رغم التقدم الكبير المحرز في تحسين قدرات التنبؤ واالستعداد للطوارئ ،شھدت السنوات األخيرة عدداً كبيراً
من الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر كبيرة في األرواح وتشريد أعداد كبيرة من السكان ،وفي أضرار
واسعة النطاق في الممتلكات والبنية األساسية .وقد نجم العديد من ھذه الكوارث عن تفاعل الطقس القاسي مع
المجتمع .وفي الوقت ذاته ،تحدث ظواھر الطقس األقل شدة توتراً مستمراً في المجتمع من خالل زيادة تواتر
اآلثار ،وإن كانت على نطاق أقل .ويتجلى ذلك بصفة خاصة في أقل البلدان نمواً ذات االقتصادات الھشة
والبنية األساسية الضعيفة .وإضافة إلى ذلك ،ما فتئ التنبؤ بالطقس يتزايد أھمية بالنسبة للتطبيقات االقتصادية
)من قبيل التنبؤ بالعرض والطلب على الطاقة( وحماية البيئة .ويتوقع مستخدمو المعلومات المناخية في جميع
ھذه المجاالت إرشادات أكثر تطوراً مما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات

-2

حقق برنامج تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXتقدما ً كبيراً في علم التنبؤ
بالطقس ،وأرسى من ثم األساس المعرفي لتحسين مُھل اإلنذارات المبكرة بكثير من ظواھر الطقس شديد التأثير
بما يتراوح بين يوم واحد إلى أسبوعين مسبقا ً .وفي الوقت ذاته ،فإن القدرات الجديدة في مجال التنبؤ على
المدى القصير نتيجة استخدام نماذج جديدة للرصد والنطاق الحملي للتنبؤ العددي ونظم تنبؤ المجموعات ،قد
أتاحت تقديم إنذارات باألخطار ذات الصلة بالطقس ،مباشرة ،بما يتراوح بين يوم واحد ويومين مسبقا ً .وھذه
التحسينات ،إلى جانب التحسينات في نماذج التنبؤ المقترنة وتحسين إدراك أخصائي علم االجتماع للتحديات
المواجھة في استخدام التنبؤات واإلنذارات بفعالية ،توفر األساس لتحقيق زيادة ھائلة في قدرة المجتمعات
والبلدان على مقاومة التھديدات الناجمة عن ظواھر الطقس الخطيرة وتأثيراتھا .وقد حان الوقت لالستفادة من
ھذه التحسينات.

-3

إن مشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWeatherھو نشاط مدته عشر سنوات في إطار البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPمن أجل" :تعزيز البحوث التعاونية الدولية لتحقيق زيادة ھائلة في القدرة على مقاومة
الطقس شديد التأثير في شتى أنحاء العالم من خالل تحسين التنبؤات على نطاقات زمنية من دقائق إلى
أسبوعين ،وتعزيز اإلبالغ بھذه التنبؤات وتعزيز فائدتھا في التطبيقات االجتماعية واالقتصادية والبيئية".

-4

واألمر الذي يحدد نطاق المشروع ھو احتياجات المستخدمين إلى تنبؤات وإنذارات تتضمن معلومات أفضل
لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية والبلدان على مقاومة مجموعة من المخاطر مختارة بعناية .ولئن كانت ھذه
المجموعة غير شاملة فإنھا تغطي طائفة عريضة من اآلثار بحيث قد يُتوقع أن يكون ألوجه التقدم المحرز في
بناء القدرة على مقاومة ھذه المخاطر أھمية عامة أكبر .ولقد اس ُترشد في اختيار تلك المخاطر بأھميتھا كسبب
لوقوع الكوارث ،وبأھميتھا بالنسبة إلى البلدان النامية ،وبإمكانية تعرّ ض من يعيشون في المدن الكبرى لھا ،كما
أنھا اختيرت لتغطي طائفة النظم المناخية كاملة.

-5

الفيضانات الحضرية :ھي فيضانات البحار واألنھار ،والفيضانات المباشرة من سقوط أمطار تتجاوز قدرات
الصرف ،فضالً عن االنھيارات األرضية الناشئة عن األمطار؛ مع التركيز بشكل خاص على آثار الفيضانات
في المدن الكبرى المتزايدة في العالم النامي ،خاصة المدن الكبرى الموجودة في المناطق المدارية ودون
المدارية .والفيضانات ھي السبب األكثر شيوعا ً في حدوث الكوارث في العالم اليوم .ونظراً ألن معظم المدن
الرئيسية في العالم تقع إما على السواحل وإما على أنھار رئيسية فإن المشكلة تتفاقم بالتوازي مع نمو المدن
وارتفاع مستوى األنھار ،فالدورة الھيدرولوجية تصبح أكثر حدة في ظل احترار الغالف الجوي.

-6

حرائق الغابات :التركيز على المتطلبات المرتبطة بمكافحة الحرائق وإدارة الحرائق ،فضالً عن التنبؤ بمخاطر
الحرائق .وزيادة استخدام المناطق البرية لالستجمام وانتشار المستوطنات البشرية في المناطق الحرجية تزيدان
من المخاطر .وترتبط الحرائق بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة ،لذا ستكون ھناك فرص إلقامة صالت مع
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مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sلتمديد نطاق التنبؤ بھذه األحوال .بيد أن إدارة الحرائق
الحية تتطلب أيضا ً معرفة مفصلة لكل من حالة الحياة النباتية والرياح التي تكون فترة التنبؤ بھا قصيرة.

-7

تحديد مكان الرياح المتطرفة :ھي الرياح المحلية القصوى في إطار األعاصير المدارية وخارج المناطق
المدارية )مثل نفاثات االنسداد  ،(Sting jetsوالعواصف المنحدرة وعواصف الطورناد .وقد تحقق تقدم كبير في
التنبؤات بكل من األعاصير المدارية و خارج المناطق المدارية طوال العقد الماضي ،ولكن الخسائر واألعطال
الناجمة عن الرياح تحدث غالبا ً في المناطق الصغيرة ،على سبيل المثال في نظم الطقس المتوسطة النطاق
والحملية .واتخاذ قرارات بشأن توفير الحماية المالئمة يتوقف على معرفة مواقع الرياح القصوى وتوقيتھا
وشدتھا ،وكيف ستتفاعل مع بيئة األبنية.

-8

الطقس الشتوي المعيق :ھو الثلوج والجليد والضباب واالنھيارات الجليدية ،التي تتركز آثارھا على قطاعات
النقل والطاقة واالتصاالت .ولئن كانت ھذه المخاطر ال تتسبب عادة في حدوث كوارث ،فإن ھذه المجموعة من
المخاطر ،باإلضافة إلى األسباب ذات الصلة باألرصاد الجوية والتأثيرات المتداخلة ،ھي مصدر رئيسي
لألعطال االجتماعية – االقتصادية في المناطق التي تقع في خطوط العرض الوسطى والعليا .ويلزم توجيه
المعلومات للجوانب األكثر تأثراً في نظم البنية األساسية المتنوعة .وستكون ھناك فرص للعمل مع مشروع
التنبؤات القطبية بشأن ھذه المخاطر.

-9

موجات الحرارة وتلوث الھواء في المناطق الحضرية :بينما يجوز حدوث موجات حرارة متطرفة بمعزل عن
سوء جودة الھواء ،فإن كالً منھما يرتبط بأنماط الطقس طويلة األمد ،ويحدث ردود أفعال صحية مماثلة.
ويجتمع ھذا المكونان في الكوارث الرئيسية ذات الصلة بالحرارة .وستتاح الفرص للعمل مع مشروع التنبؤات
دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sعلى توسيع نطاق إمكانية التنبؤ طويل المدى بالظواھر المعيقة ،ولكن
التركيز الرئيسي سينصب على التباين المكاني والزماني للمخاطر ،وعلى تأثير البنية الحضرية من خالل
االنبعاثات وتدفقات الحرارة من بيئة األبنية ،واإلبالغ عن العوامل التي تحد من ھشاشة األوضاع.

المقرر

(EC-68) 15

تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين برامج المنظمة )(WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 68إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة ) ،(WMOالذي يطلب
إلى األمين العام اتخاذ الترتيبات لتنسيق األنشطة الحضرية المتكاملة في المنظمة )(WMO؛
وإذ يرى أن العنصر الحضري المشترك بين برامج المنظمة ) (WMOينبغي أن يكون جزءاً ال يتجزأ من جميع أولويات
المنظمة ) (WMOفي الخطة االستراتيجية للفترة 2019-2016؛
وقد نظر في التوصيات المطروحة في االجتماع المشترك لرؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية )كانون الثاني/
يناير  ،(2016من أجل إعداد خارطة طريق لتفعيل القرار ،(Cg-17) 68
وقد بحث مشروع مخطط إطار تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين البرامج للفترة  2019-2016الذي أعدته األمانة،
وإذ يالحظ أن األنشطة الحضرية القائمة ينبغي أن تكون بمثابة مكونات رئيسية في خدمات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية والمناخية والبيئية الحضرية المتكاملة الجديدة ،بما فيھا مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق
الحضرية ) (GURMEالتابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWومبادرة الصحة الحضرية المشتركة بين التحالف
من أجل المناخ ونظافة الھواء ) (CCACومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
والمنظمة ) ،(WMOوأنشطة إدارة الفيضانات الحضرية ،واإلرشادات األولية للخدمات الحضرية المتكاملة،
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يوافق على أن الغرض الرئيسي من ھذا التطوير يتمثل في تزويد أعضاء المنظمة ) (WMOبالمشورة إزاء توجيه
الخدمات ذات القيمة المضافة وتطويرھا االستراتيجي ،ال سيما بالنسبة لألوساط الحضرية ،في إطار عمل المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

يعتمد مخطط إطار تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين البرامج للفترة  ،2019-2016حسبما يرد في مرفق ھذا
المقرر ،باعتباره خط األساس لتنفيذ القرار  (Cg-17) 68على نطاق المنظمة ) ،(WMOرھنا ً بحشد الموارد للتمكين من
تنفيذ األنشطة المذكورة؛
يطلب من األمين العام أن يتخذ التدابير الالزمة لتأمين المستوى المالئم من الموارد لدعم التنفيذ في حدود الموارد
واإلمكانيات المتاحة لتيسير إنشاء ھذا اإلطار االستثنائي؛
يدعو األعضاء إلى المساھمة في المبادرة الحضرية الشاملة ،من خالل المساھمة مباشرة في الصندوق االستئماني
المخصص ،وتقديم مساھمات عينية ،و/أو إعارة خبراء إلى األمانة؛
يدعو المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSإلى استعراض خطط العمل ذات الصلة باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSبغية استبقاء وتعزيز الصلة بين األنشطة الحضرية المشتركة بين برامج المنظمة )(WMO
واألنشطة الحضرية المتعلقة بالمناخ التابعة لإلطار العالمي )(GFCS؛
يعترف بأھمية خطة األمم المتحدة الحضرية الجديدة والمؤتمر الثالث للموئل في  ،2016وضرورة مشاركة المنظمة
) (WMOعن كثب في األعمال التحضيرية لتلك العمليات الجوھرية المتعلقة بالخدمات الجوية والبيئية والمناخية
الحضرية المتكاملة من أجل إقامة مدن مستدامة؛
يطلب من األمين العام أن يعمل بفعالية مع األعضاء من أجل إدراج برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتھا ذات الصلة في
خطة األمم المتحدة الحضرية الجديدة والمؤتمر الثالث للموئل.

مرفق المقرر

(EC-68) 15

األنشطة الحضرية المشتركة بين القطاعات التابعة للمنظمة ) :(WMOمخطط إطار التنفيذ للفترة
-1

2019-2016

الھدف

عمالً بالقرار  ،(Cg-17) 68إسداء المشورة ألعضاء المنظمة ) (WMOبشأن توجيه الخدمات ذات القيمة
المضافة المعدة خصيصا ً لألوساط الحضرية ،وتطويرھا االستراتيجي ،في إطار عمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ).(NMHSs
-2

النتيجة المتوقعة

بحلول عام  ،2019إعداد دليل لخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية /المناخية /البيئية الحضرية المتكاملة
وتقديمه إلى األعضاء في المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18للنظر فيه والموافقة عليه.
-3

أول المستفيدين
أعضاء المنظمة ) (WMOوالوكاالت المعنية.

-4

األدوار والمسؤوليات

تضطلع اللجان الفنية بدور رائد في تحليل المتطلبات الفنية للخدمات الحضرية ،وإنجاز التطورات الضرورية
4.1
بدمج البعد الحضري في تنفيذھا لألولويات اإلستراتيجية للمنظمة ).(WMO
وتحرص االتحادات اإلقليمية على جمع الخصائص الوطنية واإلقليمية وتحليلھا لمتطلبات الخدمات الحضرية،
4.2
وتكفل إحاطة اللجان الفنية علما ً بالمتطلبات الفنية المشتركة.
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4.3
و ُتوسِّع برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتھا ،بتنسيق من األمين العام ،نطاق شراكتھا مع األوساط الحضرية
والسلطات المختصة على المستوى الوطني/اإلقليمي/العالمي.
-5

العناصر األولية نحو إعداد الدليل

االتفاق في الدورة التاسعة والستين ) (2017للمجلس التنفيذي ) (EC-69على ھدف واتجاه محددين للخدمة
5.1
ً
الحضرية األولية ،وتحديد الخدمات ذات القيمة المضافة ،ال سيما لفائدة األوساط الحضرية ،استنادا إلى الخدمات القائمة
والتطورات ذات الصلة التي تتيحھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ):(2017-2016) (NMHSs


إنشاء فريق عامل مشترك بين البرامج معني بالخدمات الجوية والبيئية والمناخية الحضرية المتكاملة ،تحت
إشراف المجلس التنفيذي ،يعمل في نطاق الفترة الزمنية المحددة التي تبلغ أربعة أعوام؛



تشكيل ھذا الفريق العامل مع منسقي أمانة المنظمة ) (WMOإلى جانب خبراء خارجيين مدعوين ،بمن فيھم
علماء رواد يتعاملون مع المسائل الحضرية وممثلون عن منظمات معنية أخرى؛



تكليف ھذا الفريق العامل بمسؤوليات قصد (1) :تحديد المجاالت ذات األولوية للخدمات الحضرية الالزمة
لألعضاء ،كي تستعرضھا اللجان الفنية بصفة منتظمة حتى انعقاد المؤتمر الثامن عشر )(Cg-18؛ ) (2إعداد
دليل قبل انعقاد المؤتمر الثامن عشر )(Cg-18؛ ) (3إعداد إطار لعمليات التنفيذ التجريبية للخدمات الحضرية
استناداً إلى الدليل المعد حديثا ً.

5.2

إعداد دليل قبل انعقاد المؤتمر الثامن عشر ):(Cg-18



يقود الفريق العامل )المشار إليه أعاله( ھذه العملية ويحرص على تنسيقھا؛



الحرص على تحديث المتطلبات الفنية باستمرار استرشاداً بالدليل ،من خالل التشاور المنتظم مع اللجان الفنية
واألنشطة ذات الصلة ،رھنا ً بتأييد المجلس التنفيذي.

تنسيق ودعم المشاريع اإليضاحية لخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية /المناخية /البيئية الحضرية المتكاملة
5.3
على نطاق المدينة وعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي:


يقترح الفريق العامل إطاراً لعمليات التنفيذ التجريبية للخدمات الحضرية ،موازاة مع عملية إعداد الدليل ،رھنا ً
بموافقة المجلس التنفيذي في دورته السبعين )(2018) (EC-70؛



تنسيق مشاركة األعضاء المھتمين في عملية التنفيذ التجريبي للخدمات الحضرية المتكاملة ،من خالل
االتحادات اإلقليمية ،وإدراج النتائج المحصلة والردود النقدية المتلقاة في دليل جديد )(2019-2018؛



الحرص على التطبيق والتأكد والتشاور مع األعضاء ،إلى جانب تنفيذ مشاريع إيضاحية في مدن مختارة ُتح َّدد
في الوقت المناسب ) ،2019-2016على نحو متواصل(.

المقرر

(EC-68) 16

إطار وآلية قائمان على النتائج ويركزان على بلدان معينة لمساھمات
المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-17) 64إعداد إطار قائم على النتائج بشأن دعم المنظمة ) (WMOلتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،الذي يطلب إلى المجلس التنفيذي تنفيذ ومراقبة آلية لتعزيز مساھمة المنظمة ) (WMOفي اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبما يتماشى مع اإلطار القائم على النتائج ،وبمشاركة اللجان الفنية
واالتحادات اإلقليمية،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة؛
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)(2

القرار  - (Cg-17) 62العالقة والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوالھيئات
التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)(3

القرار  - (EC-67) 6آلية تعزيز مساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

وقد نظر في توصيات االجتماع المشترك لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية الذي عُقد في جنيف
كانون الثاني /يناير ،(2016

)22-21

يقرر أن يؤيد اإلطار واآللية القائمين على النتائج واللذين يركزان على بلدان معينة لمساھمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )اللذين يشار إليھما فيما يلي باسم “إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(”(GFCSاللذين استنارا بالمناقشة التي أجريت خالل اجتماع مشترك لرؤساء
االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية وأُعدا من خالل تلك المناقشة على النحو المبين في القرار ،(EC-67) 6
وبالصيغة الواردة في مرفق ھذا المقرر؛
يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية:
)(1

دراسة اختصاصات األفرقة العاملة والمنسقين التابعين لالتحادات اإلقليمية والمعنيين بالمناخ واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتعديلھا حسب االقتضاء لدعم تنفيذ إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSأو اتخاذ ترتيبات مناسبة لدعم تنفيذه؛

)(2

)(GFCS

إبالغ األفرقة العاملة أو المنسقين التابعين لھم والمعنيين بالمناخ واإلطار العالمي للخدمات المناخية
بشأن إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSواختيار اللجنة
االستشارية لشركاء اإلطار ) ،(GFCSبما في ذلك المنظمة ) ،(WMOلبلدان معيّنة سيركزون فيھا على تقديم
دعم منسق وشامل؛

)(3

تقديم تقرير عن التدابير المتخذة إلنشاء آلية لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي ) ،(GFCSوعن
األنشطة والنتائج التي تحققت بشأن التنفيذ ،في االجتماعات المشتركة السنوية التالية والالحقة لرؤساء
االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية؛

)(4

إبالغ لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSباألنشطة والنتائج التي تحققت
وذلك من خالل أعضاء االتحادات اإلقليمية الذين ھم أعضاء أيضا ً في لجنة اإلدارة التابعة للمجلس )(IBCS؛

يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية:
)(1

تقديم الدعم ذي الصلة لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوفقا ً لإلطار
القائم على النتائج ،بما في ذلك خطط عمله على المستوى القطري ،ويطلب على وجه الخصوص من رئيس
لجنة النظم األساسية ) (CBSضمان مساھمة النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSفي تنفيذ نظام
معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع لالطار )(GFCS؛

)(2

تقديم تحديثات منتظمة بشأن األنشطة والنتائج التي تحققت إلى االتحادات اإلقليمية من خالل اآللية ،وتعليقات
بشأن الدروس المستفادة من خالل االجتماع المشترك لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية؛

يطلب إلى رؤساء اللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ،واللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ،واللجنة التوجيھية العلمية التابعة لبرنامج البحوث العالمي المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف
معه استعراض إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ):(GFCS
)(1

استعاض اإلطار القائم على النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(2

تحديد سُبل اإلسھام في تنفيذ اإلطار من خالل دعم عمليات رصد المناخ والبحوث المناخية وما يتصل بذلك من
تطوير فني؛

)(3

إبالغ الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي بكيفية المشاركة في آلية التنفيذ؛
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إسداء المشورة إلى األمين العام بشأن أوجه التآزر ومجاالت تحسين التنسيق من أجل تنفيذ اإلطار على كل من
المستوى العالمي واإلقليمي والقطري؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

تيسير تنفيذ اإلطار القائم على النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،من
خالل تقديم الدعم آللية التنفيذ ومن خالل ربط برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتھا ذات الصلة ،مع التركيز بوجه
خاص على تعزيز الدعم المقدم لتنفيذ اإلطار في المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSالتي ال توجد لھا لجان فنية مخصصة ،وھي الحد من مخاطر الكوارث ،والطاقة ،والصحة؛

)(2

إذكاء الوعي بشأن اإلطار القائم على النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوآلية دعم تنفيذه في أوساط المنظمة ) (WMOوشركائھا؛

يطلب إلى رئيس المنظمة ):(WMO
)(1

تقديم تحديثات منتظمة إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار القائم على النتائج لمساھمات
المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSاستناداً إلى المدخالت المقدمة أثناء
االجتماعات المشتركة السنوية لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية؛

)(2

توجيه اھتمام رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSإلى اإلطار القائم على النتائج
لمساھمات المنظمة ) (WMOوآلية تنفيذه وذلك بھدف توضيح دور كل منھما وما يجب أن تقوم به المنظمة
) (WMOمقابل ما يقوم به اآلخرون ،وتعزيز الھياكل القائمة وإعادة تحديد محور تركيزھا.

مرفق المقرر

(EC-68) 16

إطار وآلية قائمان على النتائج ويركزان على بلدان مع ّينة لمساھمات
المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-1

مقدمة

1.1

يحدد ما يلي إطاراً قائما ً على النتائج يركز على بلدان معيّنة لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSعلى النحو الذي طلبه المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )القرار 64
) .((Cg-17وھو يتضمن معلومات أساسية وأساسا ً منطقيا لإلطار ووصفا سردياً ،مصحوبا ً بإطار منطقي يحدد
األھداف والغايات والمخرجات واألنشطة اإلشارية لمساھمة المنظمة ) (WMOالجماعية في اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSخالل الفترة المالية  .2019-2016وھو يصف الكيفية التي يمكن بھا أن تتحقق ،من
خالل المواءمة الھادفة والمنسقة لعدد كبير من ھذه األنشطة ،أھداف وغايات أكبر مما كان يمكن بغير ذلك
تحقيقه من خالل ال ُنھُج التجزيئية.
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األساس المنطقي

2.1

تحدد خطة تنفيذ ) (IPاإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالھيكل الجامع لذلك اإلطار ،ومجاالته ذات
األولوية ،وھيكالً مؤسسيا ً لتنفيذه ،وأھدافه على مدى سنتين و 6سنوات و  10سنوات .ويستند الھيكل إلى خمس
ركائز  -ھي عمليات الرصد والمراقبة ،والبحوث ،والنمذجة ،والتنبؤ؛ ونظام لتنفيذ الخدمات المناخية ،وكلھا
تتفاعل مع أصحاب المصلحة من المستخدمين وتدعمھا أنشطة تطوير القدرات .وتسلّم خطة التنفيذ ) (IPبأن
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيتطلب روابط قوية بين ھذه الركائز ،وأن متطلبات الخدمات
المناخية ينبغي أن تحددھا احتياجات المستخدمين ،وأن تلبية ھذه االحتياجات ستتطلب تعزيز القدرات على
جميع مستويات اإلطار.

2.2

وطلب المؤتمر السابع عشر ) (Cg-17إلى األمين العام ضمان أن تكون القوة الدافعة لإلطار ھي متطلبات دعم
التنفيذ على المستوى القطري ،بما في ذلك من خالل التركيز على بلدان تمثيلية محددة ،كسبيل للتأكد من أن
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األنشطة التي تدعمھا المنظمة ) (WMOومخرجاتھا تتناول احتياجات محددة بعينھا في سياقات معينة ،والتشديد
في الوقت ذاته على التدابير القابلة للتطبيق على نطاق واسع .وستكون فرادى البلدان قد حددت أولوياتھا
الوطنية والخدمات المناخية الالزمة لمعالجة تلك األولويات .وستسلط الجھود الرامية إلى معالجة تلك المتطلبات
الضوء على القدرات المؤسسية المرتبطة بھا من أجل توفير الخدمات ذات الصلة التي يلزم تحسينھا.
2.3

ويوفر اكتساب القدرات المحددة الالزمة لتلبية احتياجات معينة وتمثيلية ذات أولوية فيما يتعلق بالخدمات
المناخية في بلدان معينة وسيلة ليس فحسب لتقديم الخدمات المحددة التي تفضي إلى تحسينات في النتائج
المتعلقة بالمناخ في تلك البلدان بل تفضي أيضاً ،في نھاية المطاف ،إلى تحقيق ذلك في البلدان ذات السمات
الجغرافية المماثلة التي تتقاسم احتياجات مماثلة ذات أولوية .ومن ثم فإن متطلبات الخدمات المناخية المعينة
التي تحددھا احتياجات المستخدمين في سياقات محددة توفر أساسا ً واضحا ً لتحديد األولويات في تطوير قدرات
محددة ،وسد الثغرات ،وتعزيز الروابط بين الركائز وبين مستويات اإلطار.

2.4

وعالوة على ذلك ،ستكون لنفس عملية تعزيز الروابط بين الركائز والمواءمة بين مستويات اإلطار )المستوى
الوطني ،والمستوى اإلقليمي ،والمستوى العالمي( من أجل معالجة احتياجات محددة وإظھار قيمة الخدمات
المناخية في تحقيق نتائج محددة ومحسّنة تتعلق بالمناخ في سياقات معينة منافع بعيدة المدى من حيث تحقيق
أھداف خطة التنفيذ ) .(IPوعلى ھدي ھذه الخطوط ،تشمل أھداف خطة التنفيذ ) (IPعلى مدى ست سنوات
ما يلي:

)أ(

مواصلة وتحسين المشاركة في اآلليات المؤسسية؛

)ب(

تحديد مشاريع وعمليات جديدة؛

)ج(

إعداد مناھج للتوجيه والتدريب الفني أكثر دقة؛

)د(

إذكاء الوعي وبناء الشراكات في المجاالت ذات األولوية؛

)ھـ(

التوسع في المشاريع القائمة واستمرارھا.

2.5

وھذه األھداف ھي على وجه الدقة ما يلزم من أجل بدء دعم تنفيذ خدمات مناخية محددة دعما ً لتحقيق أولويات
محددة تتعلق بالمناخ في سياقات محددة ،والعكس بالعكس.

2.6

وبينما تشدد أھداف خطة التنفيذ ) (IPعلى مدى سنتين على إنشاء ترتيبات الحوكمة ،وعمليات اإلبالغ،
والعالقات المؤسسية ،واحتياجات المشاريع التجريبية إلطالق اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSفإنھا
تشدد على مدى ست سنوات على االنتقال إلى التنفيذ على المستوى الوطني .ومن ثم ،فإن إطاراً قائما ً على
النتائج مدفوعا ً بمتطلبات دعم التنفيذ على المستوى القطري ،بما في ذلك من خالل التركيز على بلدان تمثيلية
محددة ،كسبيل للتأكد من أن األنشطة والمخرجات تتناول احتياجات محددة بعينھا في سياقات معينة ،مع التشديد
في الوقت ذاته على التدابير القابلة للتطبيق على نطاق واسع ،يمثل مساھمة مباشرة في تحقيق أھداف خطة
التنفيذ ) (IPعلى مدى ست سنوات مع تمھيد السبيل لتقديم الخدمات المناخية واستخدامھا على نطاق واسع في
غضون فترة خطة التنفيذ ) (IPعلى مدى  10سنوات.

2.7

كذلك ،ستؤدي مواءمة مساھمات المنظمة ) ،(WMOمن المراكز العالمية واإلقليمية ،والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsواللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة،
في تحقيق أھداف محددة مشتركة موجھة نحو معالجة أولويات محددة للخدمات المناخية في بلدان معيّنة ،إلى
زيادة قدرة المنظمة ) (WMOعلى دعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي تلبية احتياجات محددة
لتحسين نتائج محددة تتعلق بالمناخ في سياقات محددة على نطاق عالمي .وعلى وجه الخصوص ،من المتوقع
أن تساعد ھذه العملية وتوجّه المراكز العالمية واإلقليمية للمنظمة ) (WMOفي جھودھا الرامية إلى زيادة إمكانية
الوصول إلى البيانات والنواتج المتاحة المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبما في ذلك من
أجل استخدامھا على المستوى القطري ،على أساس واسع النطاق .وقد تشمل ھذه البيانات والنواتج ،مثالً،
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البيانات المناخية التاريخية ،ونواتج المراقبة ،والتنبؤات على نطاقات زمنية مختلفة تبدأ من نطاق ما بين
الفصول وتنتھي بالنطاق المتعدد العقود ،وإسقاطات تغير المناخ.

-3
3.1

معلومات أساسية
في أيلول /سبتمبر َّ 2014
نظم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSاجتماعا ً بشأن تنسيق التنفيذ ر ّكز على
 16بلداً تمثيليا ً .وقد ّ
وثق االجتماع أكثر من  100مشروع ُتسھم مباشرة في تنفيذ الخدمات المناخية على
المستوى القطري في ھذه البلدان ،بميزانية إجمالية تتجاوز  700مليون دوالر أمريكي .وأدى نطاق ھذه
األنشطة ،في غياب استراتيجية أو خطة عامة في كثير من األحيان ،أو آليات تنسيق واضحة ،إلى توصيات
تدعو إلى تحسين تنسيق اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى الصعيد القطري ،بين الشركاء
والجھات المانحة ،وفي تنفيذ األنشطة في مختلف ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSومجاالت
أولوياته.

3.2

وأيّدت الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-2في تشرين الثاني /نوفمبر ،2014
واضعة في االعتبار ما ھو وارد أعاله ،فكرة تركيز الجھود في عدد محدود من البلدان مع مواصلة تقديم الدعم
في أكبر عدد ممكن من البلدان .وھذه البلدان “الرائدة” ،التي ُخصصت لھا بالفعل موارد برنامجية كبيرة من
أجل األنشطة المتعلقة بالنظام العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSتتيح فرصا ً إلظھار إمكانية تحقيق منافع
كبيرة من الخدمات المناخية من خالل تحسين المواءمة بين األنشطة وكذلك من خالل تحسين المدخالت الفنية
والعلمية لتصميم البرامج وتوجيه عملية التنفيذ.

3.3

وفي نيسان /أبريل  ،2015استعرضت اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمعايير اختيار البلدان وحددت ستة بلدان  -ھي بوركينا فاسو ،وتنزانيا ،وبوتان ،وبابوا غينيا
الجديدة ،ومولدوفا ،ودومينيكا  -وافق أعضاء اللجنة ) (PACعلى تنسيق جھودھم فيھا ،من أجل تعزيز آليات
تنفيذ اإلطار وكذلك من أجل إظھار منافع الخدمات المناخية بشكل ملموس في البلدان نفسھا .وسيتطلب ھذا
القرار أن يبدأ أعضاء اللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACبما في ذلك المنظمة ) ،(WMOفي مواصلة تحديد
مساھمات كل منھم في ھذا الجھد المنسق بعينه .وبالنظر إلى عدم وجود أي بلد من البلدان التي حددتھا اللجنة
في اإلقليم الثالث التابع للمنظمة ) ،(WMOفقد اع ُتبرت كولومبيا وبيرو مرشحتيْن للحصول على دعم منسق
إضافي من المنظمة ).(WMO
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محور التركيز االستراتيجي

4.1

يوجد ھدفان لتحقيق التنسيق والتآزر بين اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج التابعة للمنظمة )،(WMO
بما في ذلك البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى
المستويين اإلقليمي والقطري .وأحد ھذين الھدفين ھو إظھار إمكانية إسھام تقديم دعم شامل ومنسق إلى بلدان
مختارة ،من خالل مواءمة جھود الدعم التي تبذلھا المنظمة ) (WMOعلى نطاق اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية والبرامج التابعة لھا ،وكذلك مع برامج شركائھا ،في تحسين النتائج المتعلقة بالمناخ في المجاالت ذات
األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتحسينا ً كبيراً .والھدف اآلخر ھو القيام ،في ذلك ،بوضع ما
يلزم من ترتيبات بين المؤسسات لتعزيز تحقيق نتائج مماثلة على نطاق أوسع في جميع البلدان التي يركز عليھا
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبطريقة مستدامة.

4.2

وأشار المؤتمر السابع عشر ) (Cg-17إلى أن الدعم الذي تقدمه المنظمة ) ،(WMOوإن كان محورياً ،ال يتيح
التغطية الشاملة لجميع مجاالت خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوخاصة األمثلة
النموذجية .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أنه على الرغم من أن األمثلة النموذجية للزراعة واألمن الغذائي والمناخ
تدعمھا اللجان الفنية التي تركز على ھذه المجاالت ،فإن الدعم الكامل لھذه القطاعات يستلزم إقامة شراكة مع
الھيئات المختصة المكلفة بدعم تنفيذ الخدمات المناخية في القطاع بأكمله من أجل تناول المجاالت التي ال
تندرج ضمن اھتمامات المنظمة ) (WMOوأعضائھا .وأعرب المؤتمر عن تقديره للدعم الذي تقدمه المنظمة
) (WMOمن أجل تنفيذ األمثلة النموذجية للصحة والحد من مخاطر الكوارث ،لكنه شدد على أنه ،في غياب

85

التذييل  – 3المقررات

لجان فنية مخصصة ،قد أضحى من المھم بدرجة أكبر إقامة شراكات تركز على ھذه المجاالت .وسلّط المؤتمر
الضوء بالتالي على ضرورة استمرار المنظمة ) (WMOفي توضيح وتعريف طبيعة الدعم الذي تقدمه ونطاقه
في مقابل الدعم الذي يقدمه سائر شركاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
4.3

وھذه المالحظات من المؤتمر السابع عشر تشدد على أن التحسينات الكبيرة في النتائج المتعلقة بالمناخ في
سياقات محددة ال يمكن أن تتحقق بالضرورة من خالل الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOوحده .إذ تلزم
مساھمات كبيرة من أصحاب مصلحة إضافيين .ومن ثم ،المقصود صراحة من اإلطار الحالي الذي يحدد
المساھمات المحددة من جانب المنظمة ) (WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية وما يرتبط به من
مُخرجات متوقعة خالل الفترة المالية المقبلة ھو تنفيذه في اإلطار األوسع لجھد على نطاق اللجنة االستشارية
للشركاء ) (PACلدعم البلدان التي تحددھا تلك اللجنة من أجل تقديم دعم منسق لھا.

4.4

والمقصود ،من الناحية األخرى ،من أھداف اإلطار القائم على النتائج لتعزيز مساھمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSھو أن تكون مباشر ًة ضمن اھتمام المنظمة ) (WMOالمقدور عليه.
أي أن المقصود من األھداف ھو أن تكون قابلة للتحقيق من خالل التنسيق والتآزر بين اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية والبرامج التابعة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،وكذلك من خالل
تنسيق شبكة المراكز العالمية واإلقليمية ونظم المعلومات وغيرھا من األصول المؤسسية التابعة للمنظمة
) .(WMOولالتحادات اإلقليمية واألعضاء دور ھام على وجه الخصوص في تحقيق الھدف ) 1المستوى
القطري( والھدف ) 3الھيكل المؤسسي( .أما مساھمات اللجان الفنية والبرامج المشمولة برعاية مشتركة فھي
ھامة على وجه الخصوص لتحقيق الھدف ) 2دعم الممارسات( والھدف ) 3الھيكل المؤسسي( .و ُتعتبر مشاركة
األمين العام والبرامج المشمولة برعاية مشتركة وفرادى األعضاء أساسية لتحقيق الھدف ) 4دعم السياسات(.
وتوفر آلية تنفيذ إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
الموصوفة أدناه ،وسيلة لتحقيق الھدف ) 5اإلدارة(.

4.5

ومع أن زبون الجھد بوجه عام ھو البلد ،يكون ھناك زبون ھام للدعم المحدد الذي تقدمه المنظمة ) (WMOھو
المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSأو المرفق الوطني للھيدرولوجيا ) ،(NHSوفي بعض
الحاالت مؤسسات وطنية أخرى مكلفة بمھمة تقديم الخدمات المناخية .وتحقيق زيادات متواصلة ومستدامة في
قدرات ھذه المؤسسات على تقديم الخدمات المناخية ھي مساھمات الزمة أساسية لنجاح تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSومع أن المنظمة ) (WMOليست ھي المنظمة الوحيدة التي تركز على تطوير
قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsھذه األيام  -إذ ھناك منظمات أخرى من
قبيل البنك الدولي ومؤسسات األمم المتحدة األخرى تكرّ س أيضا ً اھتماما كبيراً وموارد كبيرة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن خالل برامجھا  -للمنظمة ) (WMOوالية وقدرات فريدة لضمان
تقديم دعم فعال للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsولذا سيلزم ،على المستوى
القطري ،أن تولي المنظمة ) (WMOاھتماما ً خاصا ً لتطوير القدرة الدائمة والتعلّم الدائم لدى الموارد البشرية
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالتكنولوجيا والمنھجيات وال ُنظم والعمليات
الدائمة ،والتفاعالت بين ھذه المجاالت .ومن الممكن تكملة القدرات على المستوى القطري بخدمات “بديلة”،
وكذلك بيانات ونواتج مناخية ذات صلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمن المراكز اإلقليمية
والعالمية للمنظمة ) ،(WMOوالدعم الجامع الالمركزي الھادف من فرادى أعضاء المنظمة ).(WMO
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أھداف إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية

5.1

الھدف ) 1المستوى القطري(  -على المستوى القطري ،ينصّب التركيز على وضع عمليات التخطيط ومشاركة
أصحاب المصلحة الضرورية لتحديد أو تعيين أولويات الخدمات المناخية وھياكل التنسيق الالزمة لتوجيه
العمل الجماعي .وھذه التدابير ستحدد االحتياجات الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين وتعيِّن للمنظمة
) (WMOما ستكونه مساھمتھا في جُھد شامل وأكبر ألصحاب مصلحة متعددين .ومن المتوقع أن يؤدي مكتب
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSنفسه دوراً رياديا ً في وضع الترتيبات األساسية الالزمة لدعم قدرات
التخطيط والتنسيق على المستوى القطري لدى األعضاء .ومن بين المخرجات الرئيسية في إطار ھذا الھدف

)(GFCS
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التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
تحقيق مالءمة شبكات الرصد ،و ُنظم البيانات وإدارة البيانات والمراقبة والتنبؤ؛ وأدوات دعم القرار و ُنظمه
ونواتجه وخدماته )المح ّددة والمصمّمة والمحسّنة ،بما في ذلك أي بحوث الزمة(.

5.2

الھدف ) 2دعم الممارسات(  -سيتمثل دور رئيسي للجان الفنية والبرامج المشمولة برعاية مشتركة التابعة
للمنظمة ) (WMOفي ضمان الجودة وفي توجيه التنفيذ ،بما في ذلك من خالل توفير المعايير ،والمبادئ
التوجيھية ،واألدوات ،والطرق ،وأفضل الممارسات ،وأطر إدارة الجودة ،وغيرھا من المواد اإلرشادية
الالزمة لدعم التنفيذ على المستوى القطري .وسيشمل العمل في إطار ھذا الھدف جعل اإلرشادات القائمة أيسر
مناالً ،وإعداد مواد إضافية ،ومن الممكن في بعض الحاالت تقديم دعم عملي من أجل استيعابھا .ومن الممكن
زيادة تحسين الدعم المقدم من المنظمة ) (WMOبواسطة ترتيبات “توأمة” من أجل تقديم دعم ال مركزي من
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن مبادرات دولية رئيسية بمشاركة من تلك
المرافق .ومن المتوقع أال تكون ھذه المساھمة من المنظمة ) (WMOمحورية للجھود التي تبذلھا المنظمة على
المستوى القطري فحسب؛ فمن الممكن تحسين أثرھا بواسطة استثمارات الشركاء من خالل استيعابھا في
برامج الشركاء.

5.3

الھدف ) 3الھيكل المؤسسي(  -ستكون مساھمة ثالثة للمنظمة ) (WMOھي تعزيز البنية التحتية اإلقليمية
والعالمية من أجل دعم تنفيذ الخدمات المناخية في البلدان وأيضا ً من أجل توسيع نطاق األدوات والدروس
المستفادة والقدرات المكتسبة من خالل توسيع نطاق العمل األولي على المستوى القطري .وھذه البنية التحتية
المؤسسية اإلقليمية والعالمية ستؤدي إلى وجود قدرات دعم مستدامة ستعتمد بدرجة متناقصة على تمويل
المشاريع وتضفي بدرجة متزايدة طابعا ً مؤسسيا ً على وظائف تقديم الخدمات والدعم الضروريين .وفي إطار
ھذا الھدف ،س ُتزيد المراكز اإلقليمية و العالمية التابعة للمنظمة ) (WMOمن إمكانية الوصول إلى البيانات
والنواتج المناخية المتاحة المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوستوفر أيضا ً خدمات الدعم
والخدمات البديلة ،ودعم تطوير القدرات للمستويات الفرعية .وھذا الھيكل المؤسسي ،وما يتاح من خالله من
بيانات ونواتج وخدمات مناخية متعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSيوفران وسيلة لتوسيع
نطاق الدعم المقدم على المستوى القطري على أساس واسع عالميا ً.

5.4

الھدف ) 4دعم السياسات(  -لقد احتل المناخ ،مدفوعا ً بالشواغل بشأن تغير المناخ والحاجة إلى التكيف مع تغير
المناخ ،بؤرة جدول األعمال اإلنمائي الدولي ،جالبا ً معه بروزاً وعدداً متزايداً من الجھات الفاعلة .ويركز ھذا
الھدف على وجود بيئة سياساتية تمكينية ،لضمان إدراك محورية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنظمة ) (WMOواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللجھود الدولية
الرامية إلى مكافحة تغير المناخ )من خالل الخدمات المناخية من أجل الطاقة( ،والتكيف ،والحد مما يرتبط
بتقلبية المناخ وظواھره المتطرفة من خسائر وأضرار .ويسعى ھذا الھدف إلى ضمان االعتراف باإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبوصفه برنامجا حكوميا ً دولياً ،مدعوما ً من شركاء األمم المتحدة ومن غير
شركائھا ،وبوصفه آلية تنسيق ثمينة قائمة للبرامج والمبادرات التي تسعى إلى تحقيق أھداف وغايات رفيعة
المستوى من قبيل تلك المذكورة في اتفاق باريس التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCوأھداف التنمية المستدامة .وھذا الھدف يعزز أيضا ً تحسين االعتراف بالمنظمة ) (WMOبوصفھا
صاحبة مصلحة رئيسية معنية بالمسائل المتعلقة بالمناخ من جانب مؤسسات وآليات التمويل الرئيسية.

5.5

الھدف ) 5اإلدارة(  -يوفر ھدف خامس تدابير اإلدارة الالزمة لتوجيه الجھود المذكورة أعاله .وتشمل ھذه
التدابير تقديم الدعم لآللية التي أنشأھا المجلس التنفيذي من أجل تعزيز مساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالتنسيق داخل شبكة المنظمة ) (WMOوأمانتھا ،والعمل مع شركاء اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSاآلخرين .و ُتشرك اآللية رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،وممثلي
البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،وغيرھم من أصحاب المصلحة في دعم تقديم الخدمات المناخية .ويوفر
االجتماع المشترك السنوي لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية محفالً لجمع أصحاب المصلحة
ھؤالء .والمقصود بھذه اآللية ھو توفير توجيه واضح للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية بشأن نوع الدعم الذي
يجب تقديمه ،والتك ّفل بإجراء استعراض دوري لتلك المساھمات .ويجري تنسيق مساھمات المنظمة )(WMO
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من خالل ھذه العملية وتحقيق تزامنھا مع مساھمات المنظمات األخرى من خالل اللجنة االستشارية للشركاء
) (PACالتابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
-6

آلية تنفيذ إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

التكوين واالختصاصات
6.1

ستستخدم آلية تنفيذ إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
الھياكل واآلليات القائمة ،مع تعزيزھا عند االقتضاء .والجھات الرئيسية المساھِمة تشمل االتحادات اإلقليمية،
واللجان الفنية ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،وتحديداً رؤساءھا واألفرقة العاملة ذات الصلة المعنية
بالمناخ واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأو المنسقين ذوي الصلة المعنيين بذلك .وھذه الكيانات
ستدعمھا اإلدارات وآليات التنسيق ذات الصلة الموجودة داخل المنظمة .وتشمل المسؤوليات المحددة ما يلي:

)أ(

االتحادات اإلقليمية:

)ب(

)(GFCS

’‘1

تتبُّع ما يحدث في البلدان بما في ذلك ما يتعلق باألولويات القطرية للخدمات المناخية ،وأولويات
واحتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا
) ،(NHSوأنشطة وبرامج الشركاء ذات الصلة ،والتقدم المحرز في تنفيذ إطار النتائج؛

’‘2

مواءمة وتنسيق خطط العمل والجداول الزمنية المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفيما
بين اللجان الفنية ،وبرامج المنظمة ) (WMOوأنشطتھا ذات الصلة المشمولة برعاية مشتركة )من قبيل
الحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(WIGOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
 ،((WWRPإلخ(؛

’‘3

جمع وإعداد مواصفات منسّقة لمتطلبات إعداد مشاريع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتمتاز
بحُسن التوجيه والتكامل ،قدر المستطاع ،إلى جانب ضمان تنسيق مساھمة المنظمة ) (WMOفي المشاريع؛

’‘4

جمع وإعداد مواصفات منسّقة لمتطلبات تطوير معلومات اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
والبحوث التي يستند إليھا ،والنواتج والخدمات على نطاق القطاعات ذات األولوية المحددة ،إلى جانب
ضمان تنسيق مساھمة المنظمة ) (WMOفي كل ذلك؛

’‘5

ضمان مشاركة المراكز اإلقليمية للمنظمة )(WMO؛

’‘6

تقاسم المعارف والمعلومات بشأن تنفيذ الخدمات المناخية في مختلف البلدان؛

اللجان الفنية والبرامج المشمولة برعاية مشتركة:
’‘1

إعداد المواد التنظيمية ذات الصلة ،حسب االقتضاء ،وتوجيھات لمساعدة األعضاء في تنفيذ أنشطة اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمع مراعاة ركائز اإلطار والمجاالت ذات األولوية التي تم تحديدھا
فيه؛

’‘2

اإلسھام في إعداد مشاريع وبرامج المنظمة ) (WMOوشركائھا وتنفيذھا؛

’‘3

اإلسھام في تقديم المعلومات ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالبحوث التي يستند
إليھا ،والخدمات والنواتج في مختلف القطاعات المحددة ذات األولوية؛

’‘4

ضمان مشاركة المراكز العالمية للمنظمة ).(WMO
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التفعيل
6.2

سيُستعرض التقدم المحرز سنويا ً أثناء االجتماع المشترك لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية
ويق َّدم تقرير عنه سنويا ً إلى المجلس التنفيذي والمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوالكيانات
التي تدعم تنفيذ إطار النتائج لمساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن
خالل ھذه اآللية ستعكس ،من خالل جميع جوانب عملھا ،أي إرشادات إضافية من المجلس التنفيذي من قبيل
تلك التي قد تق َّدم فيما يتعلق بتنفيذ مساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ،بما في ذلك األولويات ذات الصلة
لمشاريع ونواتج وخدمات محددة ،وأنشطة تطوير القدرات ،وتع ّدل اختصاصاتھا حسب الحاجة وفقا ً لتوجيھات
المجلس التنفيذي.

6.3

سيستتبع تقديم الدعم لآللية من األمانة ومكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSفي جملة أمور،
ما يلي:

)أ(

الترويج الستخدام قاعدة بيانات المالمح القطرية من أجل جمع المعلومات عما تحتاج إليه البلدان وتتبُّع
التحسينات؛

)ب(

تحسين بوابة الموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلتمكين األعضاء من اإلبالغ عن
تنفيذھم للخدمات المناخية ،وكذلك من أجل تتبّع االحتياجات ودعم مساھمات االتحادات اإلقليمية؛

)ج(

تعزيز التنسيق فيما بين العناصر المكوّ نة لبرنامج المناخ العالمي؛

)د(

التنسيق بين الشركاء من خالل اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛

)ھـ(

حشد الموارد؛

)و(

إعداد تقارير مرحلية.

6.4

وسيجري االضطالع بعمليتي المراقبة والتقييم وفقا ً للخطة العامة للمراقبة والتقييم الخاصة باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSوستتضمن تلك الخطة خط أساس أوليا ً للمخرجات في إطار كل ھدف يحدده
التقرير السنوي األول ،الذي سيجري تحديثه الحقا ً من خالل التقارير السنوية المتعاقبة.
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النتائج المتوقعة من المنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

 29آذار/

مارس2016

)(GFCS

األولوية االستراتيجية للمنظمة ) :(WMOتنفيذ الخدمات المناخية في سياق اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوال سيما لصالح البلدان التي تفتقر إليھا ،وذلك عن
طريق ما يلي) :أ( إنشاء مراكز مناخية إقليمية ]أو تعزيز وإدامة المراكز القائمة[؛ )ب( تحديد متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بالنواتج المناخية؛ )ج( تطوير نظام معلومات
الخدمات المناخية )] (CSISالبناء على البنية التحتية القائمة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونظام معلومات المنظمة )[(WIS؛
)د( النھوض بمشروع التنبؤ على المستوى دون الموسمي إلى المستوى الموسمي )(S2S
اإلطار
األھداف:
بدء أو تعزيز الخدمات المناخية في بلدان مختارة على نطاق يكفي لتحسين النتائج المتعلقة بالمناخ تحسينا ً كبيراً في القطاعات ذات األولوية التي تتأثر بالمناخ
(1
)الھدف 7-6 :بلدان(
ُ
إيضاح آليات التمكين والتيسير الستحداث و/أو تعزيز المعارف ،واألدوات ،والطرق ،والنظم ،والبنية التحتية المؤسسية ،والمبادئ التشغيلية ،والسياسات،
(2
والشراكات ،والموارد القائمة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى نطاق واسع
الھدف ) 1المستوى القطري( :حشد الموارد المؤسسية والفنية والمالية والبشرية من أجل التخطيط للخدمات المناخية وتنفيذھا ومراقبة نتائجھا باستھداف األولويات الوطنية
التي تتأثر بالمناخ
المخرجات
األنشطة /المدخالت
تحديد األولويات اإلنمائية الوطنية التي تتأثر بالمناخ
(1
تقييمات قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين )بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
(2
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا )((NHSs
خطط /أطر التنفيذ الوطنية )مثالً خطط التكيف الوطنية ) ،(NAPأو خطط العمل الوطنية(
(3
استعراضات موارد مشاريع الشركاء الجارية والمخططة ذات الصلة
(4
ھياكل وطنية للتخطيط ،والتنسيق ،وتقاسم المعلومات ،والمراقبة
(5
مالءمة شبكات الرصد ،ونظم البيانات ،وإدارة البيانات ،والمراقبة ،والتنبؤ
(6
ُ
أدوات ونظم لدعم القرار )تحديدھا وتصميمھا وتحسينھا ،بما يشمل إجراء أي بحوث الزمة(
(7
خدمات تطوير القدرات
(8
نواتج وخدمات دعم القرار )إنشاؤھا أو تعزيزھا(
(9
ُ
نظم مراقبة
(10

استعراض /تحديد األولويات الوطنية التي تتأثر بالمناخ
(1
تقييمات القدرات
(2
البعثات وحلقات العمل
(3
تقديم دعم مخصص للتخطيط داخل البلدان ،والتنسيق،
(4
والمساعدة الفنية
ضمان الجودة
(5
التمويل
(6
التدريب
(7
استحداث األدوات وال ُنظم
(8
البحوث
(9
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الھدف ) 2دعم الممارسات( :توافر الموارد البشرية ،واألدوات ،والمنھجيات ،والمبادئ التوجيھية ،ومواد تطوير القدرات الالزمة لدعم التنفيذ على المستوى القطري وضمان
جودته
المخرجات
األنشطة /المدخالت
(1
(2
(3
(4
(5

وضع اإلرشادات
(1
برامج لتحسين الوصول إلى اإلرشادات
(2
آليات لنشر المساعدة الفنية
(3
تحديد موارد التدريب وإعدادھا
(4
أطر لضمان الجودة وإلدارة الجودة
(5
بحوث تستجيب لمتطلبات دعم القرار والسياسات
(6
تقديم الدعم فيما بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
(7
والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن خالل ترتيبات “التوأمة” ،وكذلك دعم
المراكز اإلقليمية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

أدلة ومبادئ توجيھية
ُنظم للوصول إلى األدوات والمعلومات
خدمات استشارية فنية مخصصة
مناھج تدريبية
تقديم الدعم لتطوير القدرات

)(NMHSs

الھدف ) 3الھيكل المؤسسي( :وجود ُنظم مؤسسية لتقديم الخدمات وعملھا على المستويين اإلقليمي والعالمي من أجل دعم التنفيذ على المستوى القطري والتوسع فيه ،بما في
ذلك خدمات دعم تطوير القدرات ،ومن أجل تقديم خدمات “بديلة” حسب االقتضاء لتكملة القدرات الوطنية )واإلقليمية(
المخرجات

األنشطة /المدخالت

توافر بيانات ونواتج وخدمات مراكز إقليمية )بما في ذلك مراكز مناخية إقليمية
(1
ومراكز إقليمية متخصصة لألرصاد الجوية ) ((RSMCsومؤسسات إقليمية تلبي االحتياجات على
المستوى القطري المحددة ،وإمكانية الوصول إلى تلك البيانات والنواتج والخدمات على نطاق واسع
توافر بيانات ونواتج وخدمات مراكز عالمية إلنتاج التنبؤات ) (GPCومؤسسات عالمية تلبي
(2
االحتياجات اإلقليمية واالحتياجات القطرية المحددة ،وإمكانية الوصول إلى تلك البيانات والنواتج
والخدمات على نطاق واسع ،بما في ذلك تنبؤات متعددة العقود وإسقاطات لتغير المناخ
استيفاء المعايير المرجعية للقدرات المؤسسية الالزمة
(3
إمكانية التشغيل المتبادل ،أي من خالل نظام معلومات المنظمة )(WIS
(4

تحديد االحتياجات على المستويين القطري واإلقليمي التي
(1
يمكن معالجتھا من المؤسسات اإلقليمية والعالمية كجزء من شبكة
المنظمة )(WMO
تحديد المشاركة /الشراكات مع مؤسسات شبكة المنظمة
(2
) (WMOاإلقليمية والعالمية لتنسيق تقديم الخدمات الالزمة
بعثات وحلقات عمل من أجل التنسيق والمشاركة
(3
تحديد األدوار والمساھمات المؤسسية لتلبية االحتياجات
(4
المحددة

)(RCC
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الھدف ) 4دعم السياسات( :مواءمة البيئة السياساتية الدولية ،بما في ذلك فيما يتعلق بالتمويل ،مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوتنفيذ اإلطار ودعمھا لھما
المخرجات

األنشطة /المدخالت

تعبير قرارات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوما يتصل بھا
(1
من سياسات وخطط دولية رفيعة المستوى عن احتياجات التنفيذ
االعتراف باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبوصفه إطاراً تنسيقيا ً رئيسيا ً
(2
وبالمنظمة ) (WMOبوصفھا صاحبة مصلحة رئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالمناخ
إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل رئيسية من أجل التنفيذ
(3

المشاركة في العمليات السياساتية ذات الصلة )مثالً اتفاقية
(1
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوأھداف
التنمية المستدامة ) ،(CDGsوالحد من مخاطر الكوارث )((DRR
المشاركة في عمليات وآليات التمويل ذات الصلة
(2

الھدف ) 5اإلدارة( :وجود ترتيبات وموارد لإلدارة والتنسيق لدعم تنفيذ اإلطار وربطه بجھود الشركاء التكميلية
المخرجات
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

ھياكل /ترتيبات للتنسيق على جميع المستويات
ُنظم لتبادل المعلومات من أجل التوسع والتوعية
خطط عمل على مستويات متعددة
توافر موارد مستدامة من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
ُنظم للمراقبة وتقارير عن النتائج
مواد للتوعية واالتصاالت
اتفاقات شراكات

األنشطة /المدخالت
(1
(2
(3
(4
(5
(6

اجتماعات وأنشطة للتخطيط والتنسيق
إنشاء ُنظم معلومات
إنشاء ُنظم إدارية
تحديد /حشد الموارد
التوعية والدعوة
الحفاظ على الشراكات
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المقرر

(EC-68) 17

الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتنفيذ أنشطة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

أن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP-21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCقد عقدت بالتزامن مع الدورة الحادية عشرة لألطراف في بروتوكول كيوتو
)) (CMP 11باريس ،فرنسا 30 ،تشرين الثاني /نوفمبر  11 -كانون األول /ديسمبر  ،(2015وأن مؤتمر
األطراف ) (COP-21قد دعا صراحة في قراره  - CP.21-1اعتماد اتفاق باريس ،القسم الثاني ،الھيئة 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"،

)(2

أن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCقد قامت في دورتھا الثالثة واألربعين )نيروبي ،كينيا،
 13-11نيسان /أبريل  (2016بما يلي:
)أ( الموافقة على الدعوة التي وجھتھا إليھا 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،
)ب( قررت إعداد تقرير خاص عن تغير المناخ والتصحر وتدھور األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي
واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري في النظم اإليكولوجية األرضية،
)ج( قررت إعداد تقرير خاص عن تغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي،
)د( قررت أن توصي ،في إطار عملية تحديد نطاق تقرير التقييم السادس ،بتعزيز دمج تقييم آثار تغير المناخ
على المدن وفرص التكيف والتخفيف الفريدة المتاحة لھا ،وبإيالء مزيد من االھتمام للمدن في معالجة
المسائل اإلقليمية وفي الفصول التي تركز على المستوطنات البشرية والمناطق الحضرية وما شابھھا ،بما
في ذلك من خالل تعزيز مشاركة الممارسين في المناطق الحضرية،
)ھـ( قررت أن تنظر في مخطط تقرير أساليب حصر غازات االحتباس الحراري في الدورة الرابعة واألربعين
للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي تشرين األول /أكتوبر  ،2016وأن تنظر في
مشروع التقرير في جلسة عامة للھيئة ) (IPCCفي أيار /مايو ،2019
)و( قررت أن تشمل دورة تقرير التقييم السابع تقريراً خاصا ً عن تغير المناخ والمدن،
)ز( قررت النظر في المخطط األولي لتقرير التقييم السادس في جلسة عامة للھيئة ) (IPCCفي تشرين األول/
أكتوبر  ،2017واعتماد التقرير التجميعي لتقرير التقييم السادس في أقرب وقت ممكن في عام ،2022

وإذ يالحظ مع القلق ما يلي:
)(1

االنخفاض المطرد في مستوى المساھمات في الصندوق االستئماني للھيئة ) (IPCCوفي عدد المساھمين،

)(2

ضرورة حشد مزيد من الموارد لكفالة النجاح في استكمال األنشطة والنواتج المزمعة لدورة تقرير التقييم
السادس،

وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

الدور الرئيسي الذي تؤديه الھيئة ) (IPCCفي إعداد تقييمات عالية الجودة ونشرھا دعما ً لصياغة السياسات
الوطنية والدولية بشأن المسائل المتصلة بتغير المناخ،
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)(2

ضرورة تشجيع المجتمع العلمي على معالجة الثغرات المحددة في المعلومات والبحوث خالل حوار الخبراء المنظم،
بما في ذلك السيناريوھات التي تبقي االحترار بحلول عام  2100دون  1.5درجة سلسيوس قياسا ً بمستويات ما قبل
العصر الصناعي ،ومجموعة اآلثار المرتبطة بھذه السيناريوھات على الصعيدين اإلقليمي والمحلي،

)(3

الدور المھم الذي يؤديه أعضاء المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )،(NMHSs
واإلسھامات التي يقدمونھا في عمل الھيئة ) ،(IPCCوالفوائد الھامة التي تجنيھا المرافق الوطنية )(NMHSs
والھيئة ) (IPCCمن المشاركة النشطة للعلميين والخبراء من المرافق الوطنية ) ،(NMHSsال سيما من البلدان
النامية ،في أنشطتھا،

)(4

األھمية الحيوية لوجود مستوى جيد من الموارد المالية في الصندوق االستئماني للھيئة ) (IPCCلضمان
استكمال األنشطة والنواتج المزمعة لدورة تقرير التقييم السادس استكماالً مرضياً،

وإذ يأخذ في االعتبار أيضا ً إسھامات المنظمة ) (WMOفي توفير المعلومات لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCمن خالل تقديم معلومات مستقاة من العلوم المستجدة ،بما في ذلك عبر البيانات السنوية
والمتعددة السنوات عن حالة الطقس العالمي التي تصدرھا المنظمة )،(WMO
وإذ يالحظ أن  33في المائة من المنسقين الوطنيين للھيئة ) (IPCCھي المرافق الوطنية )،(NMHSs
وإذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 56الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،الذي طلب فيه المؤتمر من األمين
العام أن يحافظ قدر المستطاع ،بالتعاون مع المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPعلى الدعم المالي
والتنظيمي المقدم ألمانة الھيئة ) ،(IPCCوأن يساعد في نشر تقارير الھيئة ) (IPCCوتوزيعھا،
يقرر تعزيز إسھام المنظمة ) (WMOوالدعم الذي يقدمه األعضاء في إعداد نواتج تقرير التقييم السادس للھيئة )،(IPCC
بما في ذلك التقرير الخاص عن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي والمتعلقة بمسارات انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،والتقرير الخاص عن تغير المناخ والتصحر وتدھور
األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري في النظم اإليكولوجية
األرضية ،والتقرير الخاص عن تغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي ،وتقرير أساليب حصر غازات االحتباس
الحراري ،وتعزيز دمج تقييم آثار تغير المناخ على المدن؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

توجيه رسالة ،باالشتراك مع المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPإلى كافة األعضاء توجه
على أعلى مستوى في المدن المختلفة يدعوھم فيھا إلى زيادة مستوى مساھمتھم في الصندوق االستئماني للھيئة
) ،(IPCCأو تقديم مساھمات إن كانوا لم يقدموا مساھمات من قبل؛

)(2

تحرير رسالة ،باالشتراك مع المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPيدعو فيھا السلطات
المختصة في البلدان األعضاء في المنظمة ) (WMOوفي البرنامج ) (UNEPإلى استعراض الترتيبات المتعلقة
بالمنسقين الوطنيين للھيئة ) (IPCCوالنظر في تعيين خبراء تابعين للمرافق الوطنية ) (NMHSsللعمل كمنسقين
وطنيين عند االقتضاء ،خاصة من قبيل الممثلين الدائمين لدى المنظمة )(WMO؛

)(3

التشجيع على مشاركة البرامج الفنية والعلمية التابعة للمنظمة ) (WMOوالبرامج التي تشارك المنظمة
في رعايتھا ،مشاركة نشطة في إعداد نواتج تقرير التقييم السادس للھيئة )(IPCC؛

)(WMO

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

المشاركة بنشاط في أنشطة الھيئة ) ،(IPCCال سيما من خالل إسھامات العلميين والخبراء من المرافق الوطنية
) ،(NMHSsخاصة من البلدان النامية ،وبالتنسيق الوثيق مع المنسقين الوطنيين للھيئة )(IPCC؛

)(2

المحافظة على دعمھم المالي ألنشطة الھيئة ) ،(IPCCوإن أمكن زيادته ،من خالل اإلسھام في الصندوق
االستئماني للھيئة ) (IPCCالمشمولة برعاية مشتركة من المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
).(UNEP
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تأييد مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIPللبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIPللبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
ھو األساس للبحوث المناخية الدولية وأن البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPقد وضع ونشر خططا ً للمرحلة
السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة )،(CMIP6
وإذ يشير أيضا ً إلى أن:
)(1

مجموعة من مراحل المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة )مثل  CMIP4و (CMIP5قد عززت وأتاحت
صدور مجموعة موازية من تقارير التقييم للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )) (IPCCمثل تقرير
التقييم الرابع ) (AR4وتقرير التقييم الخامس ) (AR5على التوالي( ،أفضت إلى إقرار الھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبما يلي" :يعتمد تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
) (IPCCبشكل كبير على المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) ،(CMIP5وھو
عملية نمذجة مناخية تعاونية ينسقھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية )،"(WCRP

)(2

عملية المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIPتمثل جھداً تنسيقيا ً علميا ً وفنيا ً ممتازاً تبذله العشرات من
مراكز النمذجة المناخية يشارك فيه أكثر من  1000باحث وأوساط البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
المعنية بالبحوث في نطاقھا الواسع،

)(3

التحديات التي تواجھھا المرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIP6تتزايد:
)أ( مزيد من المراكز تشغل مزيداً من النسخ لمزيد من النماذج،
)ب( النماذج العصرية لنظام األرض قد تكون مزودة اآلن بكامل كيمياء الغالف الجوي وعمليات أرضية
نشطة ،بما في ذلك نمو النباتات واضمحاللھا ،والدورة التفاعلية للكربون على البر وفي المحيطات،
ودوران المحيطات الدينامي ذو الخصائص البيولوجية وديناميات الجليد المتقدمة،
)ج( قائمة مخرجات النماذج الضرورية والمنشودة قد زادت بشكل ھائل مع تحسن االستبانة األساسية،
)د( استبيان أفقي وعمودي أعلى في النماذج لفھم المناخ اإلقليمي والتنبؤ به،
)ھـ( يتطلب تشغيل ھذه النماذج موارد حاسوبية ھائلة إذ إن تخزين وتوثيق وتقسيم وتوزيع البيانات الخاصة
بالمرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) ،(CMIP6والتي تتراوح ما بين  20و40
بيتا بايت ،تحد من قدرة مراكز للبيانات وأسرع شبكات البيانات ،وتعوق قدرتھا على االبتكار،

)(4

تصميم المرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIP6يسمح ألفرقة النمذجة بتنفيذ
خطط تنمية محددة ذاتيا وإجراء تجارب بحثية تخص الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC
وكذا العديد من خطط التقييم الوطنية:

)أ(

مجموعات البيانات الخاصة بالقسر األصلي ،بما في ذلك انبعاثات وتركيزات غازات االحتباس الحراري
واألھباء الجوية الطبيعية والبشرية المصدر والتغيرات في استخدام األراضي والتباينات الشمسية
والستراتوسفيرية )األھباء البركانية ،األوزون( ستصبح متاحة في نيسان /أبريل  ،2016لتسمح لمراكز النمذجة
ببدء إجراء التجارب الالزمة لكي تصبح جزءاً من المرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة
) (CMIP6في عام ،2016

)ب(

ستتيح مجموعة نمذجة التقييم المتكامل ) (IAMمجموعة البيانات الخاصة بالقسر من أجل التوقعات المناخية
بنھاية  2016لتسمح ببدء التجارب الخاصة بالتوقعات المناخية حينئذ،
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)ج(

معظم التجارب الخاصة بالنماذج المناخية المتقارنة التي اعتمدتھا المرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج
المناخية المتقارنة ) (CMIP6س ُتجرى خالل الفترة ،2018-2017

)د(

البحوث القائمة على تحليل مخرجات المرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة )(CMIP6
ستبدأ في الفترة  ،2020-2018وھو الوقت المناسب لإلسھام في تقرير التقييم السادس ) (AR6للھيئة )،(IPCC

)(5

أن تكون المرحلة السادسة من المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIP6نموذجا ً يحتذى به في الشمولية
والشفافية والنفاذ الحر لمعلوماتھا ونواتجھا .فھي تعمل أساسا ً من خالل التنسيق والتعاون والتشارك .وستمثل
عملية المرحلة السادسة من المقارنة ) (CMIP6ونواتجھا أحد أھم مصادر المجتمع للمعلومات المناخية السليمة
والموثوقة،

يؤيد خطط وبرامج البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPللمرحلة السادسة من المقارنة ) ،(CMIP6بوصف ھذه
الخطط والبرامج مساھمة مثالية في العلوم المناخية الدولية وأساسا ً متينا ً لعمليات التقييم والخدمات والقرارات المجتمعية
بخصوص التخفيف والتكيّف؛
يطلب من المراكز الوطنية للنمذجة المناخية أن تولي اھتماما ً كبيراً ألنشطة ونتائج المرحلة السادسة من المقارنة بين
النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIP6وتدعمھا وتخصص الموارد الكافية لھا.

المقرر (EC-68) 19

نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري

)(IG3IS

ورقة مفاھيمية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن القرار  - (Cg-17) 46نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ،يبرز األھداف
األساسية واألنشطة الرئيسية الالزمة إلنشاء نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري )،(IG3IS
وإذ يسلم بـالحاجة المتزايدة إلى بيانات وبحوث لفھم حصيلة غازات االحتباس الحراري على نطاقات زمنية ومكانية
أكبر ،ال سيما في ضوء اتفاق باريس الذي اعتمده المؤتمر الحادي والعشرون لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوإلى توفير الخدمات المناخية،
وإذ يسلم أيضا ً بأنه يمكن للبلدان استخدام ھذه البيانات والخدمات ألغراض التخطيط ولتحسين عملية إعداد التقارير
الوطنية المتعلقة بجرد انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،شريطة جمع ھذه البيانات والخدمات بطريقة منسّقة على
المستوى العالمي وتقديمھا من خالل ھيئات معترف بھا دوليا ً ،واستناداً إلى المبادرات الدولية القائمة،
وإذ يشير إلى أن فرقة العمل التابعة للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوالمعنية بعمليات الحصر
الوطنية لالنبعاثات تسلم بإمكانية تحسين عمليات حصر غازات االحتباس الحراري باستخدام رصدات الغالف الجوي،
وإذ يشير أيضا ً إلى التكامل بين نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISوتقارير عمليات
الحصر الوطنية لالنبعاثات ،التي توجھھا عملية الھيئة الحكومية الدولية ) ،(IPCCوإلى القيمة المضافة للمعلومات التي
يقدمھا النظام ) (IG3ISباعتبارھا أداة علمية قائمة على الرصد لدعم السياسات ،وتحسين السيناريوھات المناخية المقبلة،
وتعزيز المعارف العلمية لدورة الكربون،
يقدّ ر الدور الذي يؤديه المركز العالمي لبيانات غازات االحتباس الحراري ،بدعم من اليابان ،في جمع ونشر بيانات
الرصد العالمية الخاصة بغازات االحتباس الحراري؛
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يؤيد مشروع الورقة المفاھيمية عن النظام ) (IG3ISالمعروضة مع شروح ضمن مرفق ھذا المقرر؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية تقديم تعليقاتھا على الورقة المفاھيمية ودعم إعداد خطة تنفيذ النظام
قبل الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ،وتعزيز التعاون في جوانب النظام ) (IG3ISالتي تھم مختلف اللجان؛

)(IG3IS

يطلب من األمين العام:
)(1

تقديم الدعم لعملية إعداد الخطة المفصلة للنظام )(IG3IS؛

)(2

العمل مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCفي المسائل ذات الصلة بتنفيذ النظام
) (IG3ISفي سياق عمليات االتفاقية ) ،(UNFCCCورفع تقرير إلى المجلس في دورته التاسعة والستين بشأن
التقدم المحرز؛

)(3

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على التعاون مع المنظمة ) (WMOوتطويره في المسائل المتصلة بتنفيذ
النظام ) (IG3ISمع المنظمات والوكاالت والجماعات والمؤسسات المختصة ،من قبيل الھيئة الحكومية الدولية
) ،(IPCCواالتفاقية ) ،(UNFCCCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعالم
والثقافة ) ،(UNESCOوالمنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )(FAO؛

يحث األعضاء على تنفيذ مشاريع رائدة وإيضاحية وفقا ً ألفضل الممارسات الخاصة بالنظام ) (IG3ISلزيادة إثبات صحة
المفھوم.

مرفق
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عرض مشروح للورقة المفاھيمية عن نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري
-1

)(IG3IS

الدوافع

لتوفير المعلومات المتعلقة بغازات االحتباس الحراري ،والتي ستدعم العمل في مرحلة ما بعد الدورة الحادية
والعشرين لمؤتمر األطراف ) ،(COP 21ھناك حاجة إلى نظام عالمي متكامل للمعلومات لغازات االحتباس الحراري
يعمل على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بالسياسات ،وعلى المستويات العالمية أيضا ً .ويجمع أي
نظام ) (IG3ISبين العناصر المكوّ نة للغالف الجوي مع بيانات جرد من قاعدة الھرم من أجل تقرير سياسات واتخاذ
قرارات مستنيرة .ويوضح أيضا ً القسم الخاص بالدوافع خلفية النظام ).(IG3IS
-2

أھداف نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري

)(IG3IS

يعرض ھذا القسم أھدافا ً أكثر تحديداً للنظام .ويدعو إلى إقامة الشراكات كما يبرز الحاجة إلى إشراك جماعات
المستخدمين في وضع اللبنات األساسية لنظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) .(IG3ISويتيح القسم
أيضا مجاالً للتفكير في إمكانية الربط بين العناصر المكونة للغالف الجوي وبيانات األنشطة االجتماعية واالقتصادية
للحد من عدم دقة تقارير حصر االنبعاثات ،وتحديد مواطن وعدد فرص الحد من االنبعاثات التي لم تكن معروفة سابقاً،
وتزويد الحكومات الوطنية ودون الوطنية بمعلومات في حينھا ومحددة كميا ً لدعم تقييمھا للتقدم المحرز في تحقيق
أھدافھا الرامية إلى التخفيف وتحسين فھم دورة الكربون – ال سيما التمييز بين المصادر الطبيعية والبشرية للتغيرات
الزمنية في المصادر والمصارف الطبيعية للكربون.
-3

مبادئ نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري

)(IG3IS

يتطلب تنفيذ نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISأن يكون بناء جميع عناصر النظام
بشكل م ّتسق .ويبيّن ھذا الفصل المبادئ التي من خاللھا سيحقق النظام ) .(IG3ISھذا اال ّتساق:
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سيعمل نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISكآلية تنسيق دولية باإلضافة إلى وضع
ونشر مناھج ومعايير م ّتسقة؛
سيقدم النظام ) (IG3ISإطاراً مشتركا ً لتطوير أفضل الممارسات باستخدام طرق قياس وتحليل مختلفة؛
يتم إشراك أصحاب المصلحة في التخطيط والتنفيذ منذ البداية لضمان استجابة نواتج المعلومات ألولويات
المستخدمين؛
ينبغي أن يكون النظام عمليا ً ومر ّكزاً؛



تتمثل معايير النجاح في توجيه المعلومات إلجراءات إضافية وذات قيمة في مجال خفض االنبعاثات؛



يجب أن يتطور النظام ) (IG3ISفي انسجام مع تطور احتياجات المستخدم والسياسات والمھارات الفنية.

-4
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يعرض ھذا الفصل التطبيقات الممكنة للنظام .ويمكن بحث ھذه التطبيقات من خالل نھج متعدد المستويات بدءاً
بقياس التقدم في االتفاقيات العالمية وانتھا ًء بالجھود شبه الوطنية وعمليات التخفيف الجديدة .ويمكن للنظام )(IG3IS
مواصلة توجيه األعضاء ضمن تقارير تكميلية عن االنبعاثات على أساس اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) (UNFCCCفيما يتعلق بتقنيات النمذجة العكسية )كمثال المملكة المتحدة( .ويبحث ھذا الفصل في الجھود
اإلضافية الممكنة لخفض االنبعاثات على المستوى شبه الوطني من خالل معالجة مناطق حضرية واسعة تشكل مصدراً
لالنبعاثات )المدن الضخمة( أو انبعاثات محددة من أحد القطاعات )مثل كشف وتعليل انبعاثات غاز الميثان من التربة
وقطاع الغاز(.
-5

تحسين األدوات

يبين ھذا الفصل األخير الحاجة إلى أدوات جديدة ،مثل إدخال تحسينات على الرصدات من الطائرات لغازات
االحتباس الحراري وقياسات النظائر لتحديد المصادر.

المقرر (EC-68) 20

تعزيز العالقة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
بشأن المسائل المتعلقة بتكوين الغالف الجوي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-17) 47برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWالذي دعا األمين العام إلى اتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة من أجل تنمية ومواصلة تعاون المنظمة ) (WMOمع المنظمات ،والوكاالت،
والمجموعات ،والمؤسسات ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بتكوين الغالف الجوي وما يتصل به من
بارامترات فيزيائية،

)(2

القرار  - (Cg-17) 46نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ،الذي دعا األعضاء إلى
التعاون مع المنظمات والمؤسسات التي تتعامل مع دورة الكربون؛

)(3

القرار  - (Cg-17) 56الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،الذي دعا الھيئة ) (IPCCإلى مواصلة
أنشطتھا في إطار اختصاصاتھا الحالية رھنا ً بأي طلبات أخرى من جانب المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة )،(UNEP
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وإذ يقدر التعاون المثمر بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPبشأن المسائل المتعلقة بتكوين
الغالف الجوي ،والذي كان من ثماره الجديرة بالذكر األنشطة المتعلقة بطبقة األوزون الستراتوسفيري دعما ً التفاقية
فيينا لحماية طبقة األوزون ،وبروتوكول مونت﷼ بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون وتعديالته الالحقة،
وإذ يسلم بالتكامل بين خبرات برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي بشأن المسائل المتعلقة بتغيرات التكوين الطبيعي
للغالف الجوي ،وخبرات برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي تناول القضايا البيئية ،بما في ذلك تلوث الھواء
وحصر االنبعاثات،
يقر بقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة رقم  1/7الذي يدعو إلى تعزيز دور برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي
تحسين جودة الھواء بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة؛
يقرر اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تعزيز التعاون بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
بشأن المسائل المتعلقة بتكوين الغالف الجوي ،والتي تتعلق بغازات االحتباس الحراري وجودة الھواء على وجه
التحديد؛
يوافق على أن تحسين وتعميق التعاون واتباع استراتيجية تواصل منسقة بشأن تكوين الغالف الجوي والمسائل البيئية
ذات الصلة يمكن أن يفيد المنظمتين وأعضاءھما على حد سواء؛
يطلب من األمين العام أن يعد ،باالشتراك مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،اتفاقا ً إطاريا ً لھذا التعاون؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية بذل كافة الجھود من أجل تنمية وتعزيز ھذا التعاون عمليا ً وإدماجه في
األنشطة العادية لھذه االتحادات واللجان؛
يحث األعضاء على تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،والمؤسسات البحثية
والوكاالت/الوزارات الوطنية للبيئة ،بشأن المسائل المتعلقة بتكوين الغالف الجوي على النحو المنفذ من خالل برنامج
المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW

المقرر

(EC-68) 21

معالجة األولويات والثغرات التي حددھا تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ لعام

2015

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر بما يلي:
)(1

القرار  – (EC-64) 15النظام العالمي لرصد المناخ ،الذي حث األعضاء على دعم خطة تنفيذ النظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSلعام 2010؛ ومساعدة األعضاء اآلخرين في تحسين نظمھم لمراقبة الغالف الجوي
والمجالين البحري والبري ،وفي تنفيذ المشاريع ذات األولوية في خطط عملھم اإلقليمية؛ وتعزيز دعمھم ألمانة
النظام )،(GCOS

)(2

القرار  - (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ ،الذي:
)أ(

قضى بمواصلة دعم النظام )،(GCOS

)ب( حث األعضاء على ما يلي:
’‘1

دعم نظمھم الرصدية ودعم البلدان النامية في تعزيز شبكاتھا،

’‘2

تشجيع مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى القيام بدور رائد وفعال في
إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
عن عمليات الرصد المنتظمة التي ينفذھا األعضاء للنظام العالمي للمناخ،
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)ج( مطالبة المجلس بإبقاء التقدم المحرز في النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSقيد االستعراض المنتظم،
وتقديم الدعم والتوجيه لمواصلة تطويره وتنفيذه،
وإذ يذ ِّكر أيضا ً بأن دور النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSيتمثل في العمل مع الشركاء على ضمان التوفير
المستدام للرصدات وسجالت البيانات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للنظام المناخي بأكمله ،في مختلف ميادين
الغالف الجوي والمحيطات واألرض ،بما في ذلك دورات الھيدرولوجيا والطاقة والكربون والغالف الجليدي؛
وإذ يقر بأن النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSقد صدر له تكليف من أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ) (UNFCCCبتقديم تقارير بانتظام إلى الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة
لالتفاقية؛
وإذ يقر أيضا ً بأن النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSيشمل المكونات المناخية لنظم الرصد التابعة للمنظمة
)النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالنظام العالمي للرصد ) ،(GOSوشبكة الرصد السطحي للنظام )،(GCOS
وشبكة رصد الھواء العلوي للنظام ) ، (GCOSوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالنظام العالمي
لرصد الدورة الھيدرولوجية )((WHYCOS؛ والنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSبقيادة اللجنة الحكومية الدولية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمشمول برعاية مشتركة ،وشبكات رصد األرض )المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
والشبكات األرضية العالمية للمناخ )((GTNs؛وعناصر الرصد المكونة لبرامج البحوث )البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) (WCRPوالبرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي )((IGBP؛ والنظم األخرى المساھمة في عمليات
رصد المناخ ،وإدارة البيانات أو النواتج ،التي تشكل معا ً النظام العالمي للرصد من أجل المناح؛ ومكون رصد المناخ
في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض )،(GEOSS
)(WMO

وإذ يشير إلى أن النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSقد ق ّدم تقريراً مرحليا ً واستعراضا ً لمالءمة ُنظم الرصد إلى
الدورة الثالثة واألربعين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) (UNFCCC SBSTAفي الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) ،(COP 21التي عُقدت في كانون األول/
ديسمبر  2015في باريس ،فرنسا،
وقد نظر في التقرير المنشور في  2015عن حالة النظام العالمي لرصد المناخ )المشار إليه فيما يلي باسم "تقرير الحالة
للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام "2015
http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf؛(
يالحظ أن تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام  2015يقدم حصراً لمدى جودة رصد المناخ حالياً،
والمجاالت التي لم يتحقق فيھا تقدم ،أو المجاالت التي حدث فيھا تدھور؛
يؤيد تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام  2015بوصفه أساس خطة التنفيذ الجديدة للنظام العالمي
لرصد المناخ )(GCOS؛
يقر بأن الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة لالتفاقية ) (UNFCCCقد ّ
حثت األطراف على
العمل على معالجة األولويات والثغرات التي حددھا تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام ،2015
ودعت األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم مدخالت في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام
 2016واإلسھام في استعراضھا )انظر الوثيقة (FCCC-SBSTA-2015-L.18؛
يحث األعضاء على معالجة األولويات والثغرات التي حددھا تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ
لعام .2015

)(GCOS
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استعراض خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام

2016

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ّكر بما يلي:
)(1

القرار  – (EC-64) 15النظام العالمي لرصد المناخ ،الذي طلب:
)أ( من ورؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية أن يكفلوا دمج اإلجراءات ذات الصلة المحددة في خطة
تنفيذ النظام ) (GCOSلعام  2010في خطط عملھم ،حسب االقتضاء ،ال سيما تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS
)ب( من األمين العام أن يكفل دمج اإلجراءات ذات الصلة المحددة في خطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمةK

)(2

والقرار  – (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ ،الذي طلب في من األمين العام أن يدعم مواصلة تخطيط
وتطوير وتنفيذ النظام ) ،(GCOSبنا ًء على توصيات خطة تنفيذ النظام ) (GCOSلعام  ،2010وطلب أيضا ً من
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن تدعم تنفيذ النظام ) (GCOSتنفيذاً فعاالً ومنسقا ً في مجاالت مسؤولياتھا،
بالتشاور الوثيق مع الراعين الدوليين للنظام ) (GCOSومع المنظمات الدولية األخرى،

وإذ يسلّم بأن الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCC's SBSTAقد شجعت النظام ) (GCOSعلى مراعاة نتائج اتفاق باريس وتقديم تقرير إلى الدورة الثانية
والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP 22بشأن احتياجات الرصد ذات الصلة في شكل خطة تنفيذ جديدة،
وإذ يقر بأن النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSيدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC

)(UNFCCC

قر أيضا ً بـأن الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتبعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
وإذ ُي ّ
ّ
تغير المناخ ) (UNFCCCقد حثت في استنتاجھا  FCCC/SBSTA/2015/L.18أطراف االتفاقية ) (UNFCCCعلى العمل
على معالجة األولويات والثغرات التي حددھا تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام  ،2015ودعت
األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم مدخالت في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام 2016
واإلسھام في استعراضھا )انظر الوثيقة ،(FCCC-SBSTA-2015-L.18
وقد نظر في االستنتاجات التي خلص إليھا اتفاق باريس فيما يتعلق بعمليات الرصد المنتظمة والتفاعالت بين عمليات
الرصد المنتظمة وتقييمات الھيئة )،(IPCC
يالحظ مشاركة ھيئات المنظمة ) (WMOذات الصلة في استعراض مسودة خطة التنفيذ؛
يقرر دعم عملية االستعراض بمطالبة األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية وبرامج المنظمة ) (WMOبالترويج
النشط لمسودة الخطة أثناء فترة استعراضھا العام ،واإلسھام فيھا ،وتقديم تعليقاتھا إلى أمانة النظام العالمي لرصد المناخ
)(GCOS؛
يدعو األعضاء إلى اإلسھام في استعراض مسودة خطة التنفيذ.
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إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره أن تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISعلى المستويات الوطنية سوف يفرض طلبات
كثيرة على مقدمي المعلومات المناخية ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوأن
مجموعة أدوات الخدمات المناخية المعدة على أساس المعايير والممارسات الجيدة المتفق عليھا لدعم أنشطة نظام
المعلومات ) (CSISمن شأنھا أن تحسن من الكفاءة وترتقي بقدرات مقدمي الخدمات ،وتضمن أن تكون المعلومات
والنواتج المعدة والمقدمة للمستخدمين موثوقة ،ومتسقة ،ومعتمدة ،ويمكن تنفيذھا ،وعالية الجودة،
وإذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 17تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية )،(CSIS

)(2

القرار  - (Cg-17) 16تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ،الذي يوافق على التوصيات ذات الصلة،

وإذ يشير أيضا ً إلى أن خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتتضمن مشروعا ً له أولوية في إطار
ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISلتحديد مجموعة أدوات للخدمات المناخية وإعدادھا وإتاحتھا لجميع
البلدان،
وإذ يقر بأن مجموعة أدوات الخدمات المناخية تمثل مجموعة جيدة التنظيم من أدوات برمجية عالية الجودة تشمل ،بين
جملة أمور:
)(1

بوابات البيانات في الميدان العام للوصول إلى الرصدات وتحليالتھا،

)(2

نظم إدارة البيانات لمراقبة الجودة واإلدارة العصرية للبيانات،

)(3

أدوات مراقبة المناخ لحساب حاالت الشذوذ ،والمئين ،وفترات العودة،

)(4

أدوات وحزم التحليالت/التنبؤات/اإلسقاطات المناخية ،بما في ذلك تقليص النطاق،

)(5

حزم لمعلومات مناخية معدة خصيصا ً للتطبيقات الخاصة بقطاعات بعينھا،

يالحظ أن فرقة تنسيق تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) (ICT-CSISالتابعة للجنة علم المناخ قد أولت في خطة
عملھا أولوية كبيرة لتحديد مجموعة أدوات للخدمات المناخية وتجميعھا ،وأن الفرقة تعقد حلقة عمل دولية في خريف
عام  2016إلنشاء مجموعة من المطورين للمساھمة في إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية ،وتحديد مواصفاتھا
ووضع استراتيجية إلعداد نموذجھا التجريبي ونشره؛
يؤيد اإلجراءات التي شرعت فيھا لجنة علم المناخ للمضي قدما ً نحو إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية؛
يدعو األعضاء إلى:
)(1

اإلسھام بأدوات ونواتج ذات صلة في مجموعة أدوات الخدمات المناخية ،ودعم جھود لجنة علم المناخ
الرامية إلى إعداد مجموعة األدوات وتوزيعھا كمكون رئيسي في إسھام المنظمة  WMOفي تنفيذ نظام
معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISبما في ذلك من خالل تيسير مشاركة خبرائھم في ھذه المبادرة؛

)(2

إرسال احتياجاتھم فيما يتعلق بمجموعة أدوات الخدمات المناخية إلى لجنة علم المناخ  ،CClوالمشاركة بشكل
فعال في تنفيذ ھذه المجموعة عمليا ً عند توافرھا ،وتقديم تعليقات من أجل إجراء مزيد من التحسينات؛

CCl

يطلب إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSالمشاركة بنشاط مع لجنة علم المناخ  CClفي إعداد
مجموعة أدوات الخدمات المناخية ودعم جھود اللجنة  CClفي سياق تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛
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يطلب إلى لجنة علم المناخ  CClالعمل مع اللجان الفنية األخرى والھيئات األخرى التي تشارك ھي في رعايتھا في
إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية ونشرھا ،ودعم أنشطة تطوير القدرات المرتبطة بھا في البلدان النامية؛
يطلب إلى األمين العام تيسير مساھمات األعضاء في مجموعة أدوات الخدمات المناخية ،والمساعدة أيضا ً في جھود
تعبئة الموارد إلعدادھا ونشرھا كمساھمة رئيسية للمنظمة  WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية )(NCFs
إن المجلس التنفيذي
إذ يضع في اعتباره أن المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsتوفر آلية
أساسية لتعزيز التنسيق بين الوكاالت والحوار المنتظم متعدد األطراف بين مقدمي المعلومات ومستخدميھا على الصعيد
الوطني ،وھو ما من شأنه أن يدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى الصعيد الوطني،
وإذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 16تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ،الذي يقر التوصية - (CCl-16) 4
المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية والمنتديات المناخية الوطنية ،ويعزز تسيير عملھا من قِبل األعضاء ويدعو إلى
استدامة عملياتھا ،وإرشاداتھا الفنية وتواصلھا مع المستخدمين،
وإذ يشير أيضا ً إلى أن:
)(1

المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsھي أنشطة وطنية
رئيسية في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

لجنة علم المناخ  CClقد أسست فرقة عمل معنية بالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsإلعداد
إرشادات فنية من أجل تحسين عملية ھذه المنتديات وتعزيزھا وتوسيعھا،

وإذ يقر بأن:
)(1

عدداً من األعضاء إما لديھم بالفعل آليات مماثلة للمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) /(NCOFsالمنتديات
المناخية الوطنية ) (NCFsفي صور مختلفة ،وإما قد باشروا تأسيسھا ،بما في ذلك من خالل الدعم المقدم من
المنظمة )،(WMO

)(2

المنتديات الوطنية ) /(NCOFsالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsتتيح الفرصة للتركيز بشكل أفضل على
االحتياجات الوطنية لألعضاء ،وأنه ينبغي تكييف ھذه المنتديات تكييفا ً مالئما ً لكي تتصدى للجوانب التي تتأثر
بالمناخ في التنمية االجتماعية االقتصادية،

يسلم بما يلي:
)(1

األدوار المحتملة للمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية )/(NCOFsالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsفي تنفيذ
ركيزتي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج
التواصل مع المستخدمين ) (UIPعلى الصعيد الوطني؛

)(2

الحاجة إلى تعزيز قدرات المرافق الوطنية )) (NMHSsفيما يخص الموارد البشرية ،والمشاركة المؤسسية ،وما
إلى ذلك( لكي تتمكن من تنسيق وعقد المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية
الوطنية )(NCFs؛

يؤيد قيام األعضاء بالترويج بقوة لمفھوم المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية
) ،(NCFsواعتماده بشكل فعال؛
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يطلب من لجنة علم المناخ :CCl
)(1

أن توزع على األعضاء مذكرة مفاھيمية خاصة بالمنتديات الوطنية ) /(NCOFsالمنتديات المناخية الوطنية
) (NCFsتتضمن معلومات عن خصائصھا األساسية التي يمكن تكييفھا لتالئم السياقات الوطنية لألعضاء؛

)(2

أن تبقي عملية المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFحول العالم قيد االستعراض ،وتحدد ُنھج
االستخدام األمثل لنواتج منتجات ھذه المنتديات بشكل أفضل في عمليات المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية
)(NCOF؛

)(3

أن توفر إرشادات فنية لعمليات المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) ،(NCOFبما في ذلك استخدام نواتج
المراكز اإلقليمية المناخية ) (RCCوالمنتديات اإلقليمية ) (RCOFفي التطبيقات الوطنية؛

)(4

أن تعزز التواصل بين المستخدمين الالزم في المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) /(NCOFsالمنتديات
المناخية الوطنية ) ،(NCFsبالتعاون الوثيق مع لجنة الھيدرولوجيا ،ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ،والمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،والھيئات األخرى ذات الصلة؛

يحث األعضاء على:
)(1

تعميم تنظيم المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsبصورة
منتظمة كجزء ال يتجزأ من األنشطة التشغيلية للمرافق الوطنية )(NMHSs؛

)(2

استخدام المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsباعتبارھا منابر
فعالة للمشاورات الوطنية بشأن الخدمات المناخية ،بغية تفعيل مشاركة أصحاب المصلحة وإدامتھا؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن ييسر تقديم المساعدة إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تنسيق المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية
) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsعلى نحو مستدام ،باعتبار ھذه المساعدة أحد المكونات
األساسية لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى الصعيد الوطني؛

)(2

أن يزود لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية بمعلومات عن المنتديات الوطنية
) /(NCOFsالمنتديات المناخية الوطنية ) ،(NCFsفي إطار اإلسھامات الرئيسية التي تقدمھا المنظمة )(WMO
في تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
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تعزيز مراقبة المنظمة ) (WMOللمناخ وتقييمه
إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره ضرورة إعداد المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOتقارير مناخية ذات جودة عالية كإسھام
موثوق فيه في الجھود الدولية المتصلة بالمناخ ،وإذ يضع في اعتباره أيضا ً دور ھذه التقارير في تعزيز رؤية أعضاء
المنظمة  WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة للمنظمة  WMOبشأن المناخ على مستوى
القرار والسياسة على النطاقين العالمي والوطني،
وإذ يشير إلى:
)(1

القرار  -(Cg-17) 10إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة
 WMOفي الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSطلب المساعدة في استحداث
منھجيات وأدوات على أساس علمي لدعم نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )،(MHEWS
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القرار  - (Cg-17) 15برنامج المناخ العالمي ،الذي يحث على بذل الجھود لتشجيع زيادة استخدام النواتج
والمعلومات المناخية لمصلحة المجتمع،

وإذ يسلم بالحاجة لتعاون األعضاء في توفير مدخالت لتطوير محتوى التقارير المناخية للمنظمة  WMOسريعا ً وبطريقة
متسقة ،وخاصة المعلومات المتعلقة باتجاھات تغير درجة الحرارة والظواھر المتطرفة على الصعيدين العالمي
واإلقليمي،
وإذ يسلم أيضا ً بأن األسلوب التقليدي للمراقبة الذي يقارن البيانات المناخية بالسجالت التاريخية قد أصبح أقل أھمية
بحكم تغير المناخ ،وبأن ھناك حاجة متزايدة إلى الخدمات التشغيلية لتحديد األسباب )بيان المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية عن حالة المناخ العالمي في  ،2014مطبوع المنظمة رقم  ،(1152الصفحتان ،19-18
وقد وضع في اعتباره أن لجنة علم المناخ تعد حاليا ً مبادئ توجيھية بشأن إبالغ المعلومات المناخية بطريقة متسقة
)انظر على سبيل المثال النواتج الوطنية لمراقبة المناخ( والمبادئ التوجيھية بشأن وضع تعاريف للظواھر الجوية
والمناخية المتطرفة ومراقبتھا ،وأنھا تقدم التوجيه لألعضاء الستخدام بيانات ونواتج االستشعار عن بعد لتحسين مراقبة
المناخ،
وإذ يالحظ الھيكل العام للمخطط الحالي لملخص المناخ الخمسي كما ھو مبين في مرفق ھذا المقرر،
يقرر ما يلي:
)(1

إجراء تحليل عقب نشر تقارير المناخ الخمسية والعشرية ،بغية تحديد مدى أھمية ھذه المطبوعات وعدد
األعضاء المساھمين في التقارير ،وما إن كانوا يستخدمونھا ويستفيدون منھا ،ومدى االھتمام بھذه المطبوعات؛

)(2

تقديم نتائج التحليل إليه في دورته التاسعة والستين ،إضافة إلى الخيارات واالعتبارات التي ينبغي مراعاتھا
لتحديد السبيل الذي سيُتبع لمواصلة نشر تقارير تقييم المناخ المتعددة السنوات؛

يوافق على أن يشكل االستشعار عن بعد مصدراً مھما ً للبيانات في كثير من الحاالت ،مثل مراقبة الغالف الجليدي،
بصورة منتظمة؛
يطلب إلى األمين العام تيسير التعاون بين برامج المنظمة  WMOوبرامجھا المشمولة برعاية مشتركة ،فضالً عن
التعاون مع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة األخرى ،حسب االقتضاء ،في إجراء التحليل المذكور أعاله؛
يدعو أعضاء المنظمة إلى تقديم دعم فعال لمراقبة المنظمة  WMOللنظام المناخي والمعلومات والبيانات والمعلومات
العالية الجودة في الوقت المناسب ،وزيادة االستشعار عن بعد لدعم مصادر البيانات األخرى لتعزيز محتوى مراقبة
المنظمة  WMOللمناخ على المستويات العالمية ،واإلقليمية ،والوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق القرار (EC-68) 25
ھيكل تقرير المناخ الخمسي للمنظمة  WMOللفترة
تمھيد
ملخص تنفيذي
-I

مقدمة

-II

درجة الحرارة )الملخص العالمي واإلقليمي(

-III

سقوط األمطار )الملخص العالمي واإلقليمي(

-IV

الغالف الجليدي والمحيطات

-V

تركيب الغالف الجوي
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-VI

نھج التقلبية واسعة النطاق )ظاھرة النينيو /التذبذب الجنوبي ) ،(ENSOتذبذب شمال المحيط األطلسي )،(NAO
الخ(

-VII

ظواھر المناخ المتطرفة والظواھر البارزة

-VIII



الموجات الحارة ،والموجات الباردة



األمطار الغزيرة المتطرفة والفيضانات



الجفاف



األعاصير المدارية



العواصف الشديدة خارج المناطق المدارية )الرياح ،الثلج ،المطر ،عرام العواصف ،الخ(



عزو الظواھر المتطرفة

االستنتاج

المراجع
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إدراج النصوص المحدثة بشأن المعدالت المناخية في دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم (100

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 16تقرير الدورة السادسة عشر للجنة علم المناخ ،الذي أقر ،ضمن جملة أمور ،التوصية
 - (CCI-16) 2حساب المعدالت القياسية المناخية كل عشر سنوات،
وإذ يقر عمل ومساھمة كل من فريق الخبراء المفتوح العضوية التابع للجنة علم المناخ والمعني بإدارة البيانات
المناخية ،وفرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بدليل الممارسات المناخية،
يحيط علما ً بإقرار فريق اإلدارة التابع للجنة على المناخ للنص المحدث إلدراجه في الطبعة الثالثة ،القسم  ،4.8لدليل
الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم (100؛
يوافق على النص المحدث بشأن ’’المعدالت المناخية‘‘ إلدراجه في دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم
(100؛
يطلب إلى األمين العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة لتحديث القسم المعني من دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة
رقم  ،(100حسب االقتضاء.
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تبادل البيانات والنواتج لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره أن نظام معلومات الخدمات المناخية يشكل األساس التشغيلي لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوأنه نظام لجمع البيانات والمعلومات المناخية ومعالجتھا وتوزيعھا وفقا ً الحتياجات المستخدمين وبما يتماشى
مع اإلجراءات التي اتفقت عليھا الحكومات ومقدمو البيانات اآلخرون ،على النحو الوارد في القرار - (Cg-XVI) 17
تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية،
وإذ يسلم بأن مراكز البيانات العالمية ) ،(WDCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى )،(GPCLRFs
والمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالكيانات األخرى
المعرفة والمحددة في إطار النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSتشكل الكيانات التشغيلية الرئيسية لنظام
معلومات الخدمات المناخية،
وإذ يسلم أيضا ً بأن تشغيل كيانات نظام معلومات الخدمات المناخية يعتمد بشكل حاسم على تدفق البيانات والنواتج
المناخية في الوقت الحقيقي على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية،
يشير إلى ما يلي:
المتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ

)(1

القرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة )(WMO
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

القرار  - (EC-67) 7فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة،

وإذ يعرب عن تقديره للعمل المشترك الوثيق بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) ،(CCIبما في ذلك من
خالل آليات المشتركة ،لتوجيه األنشطة التشغيلية لكيانات نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISلتلبية احتياجات
أعضاء المنظمة للمعلومات المناخية؛
يطلب من مراكز البيانات العالمية ) ،(WDCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى ) ،(GPCLRFsوالمراكز
المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوغيرھا من الكيانات ذات الصلة في إطار نظام معلومات
الخدمات المناخية زيادة تبادل البيانات والنواتج المناخية ،التاريخية والحالية والبيانات والنواتج المتصلة بالتنبؤات
المطلوبة بموجب القرار  (Cg-17) 60وتنسيقھا دعما ً لتنفيذ النظام )(CSIS؛
يحث األعضاء المستضيفين لكيانات النظام
الالزمة للوظائف التشغيلية الخاصة بھم؛

CSIS

أن ييسروا بفاعلية التبادل المستدام والمستمر للبيانات والنواتج

يطلب من لجنة علم المناخ أن تقدم ،بتنسيق وثيق مع لجنة النظم األساسية واللجان الفنية المعنية والنظام العالمي لرصد
المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPبدور رائد في استعراض النواتج والبيانات المتصلة
باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي تقدمھا المراكز المناخية العالمية واإلقليمية ،بغية زيادة إتاحة ھذه
النواتج والبيانات والوصول إليھا ،وتقديم نتائج االستعراض إلى جانب التوصيات التي قدمھا المجلس التنفيذي في دورته
التاسعة والستين؛
يدعو المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSتحديد متطلبات ركيزة النظام
واإلبالغ عنھا ،من منظور تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(CSIS

من البيانات والنواتج

يطلب إلى األمين العام دعم التفاعالت المتواصلة لكيانات النظام  ،CSISتحت إشراف لجنة علم المناخ ،ولجنة النظم
األساسية ،والمجلس ) ،(IBCSمن خالل جملة أمور منھا عقد حلقات عمل منتظمة وإعداد كتيبات تقنية الستعراض
احتياجاتھم ومتطلباتھم المشتركة من البيانات والنواتج المناخية ومعالجتھا ،وضمان مشاركة ھياكل نظام معلومات
المنظمة لتيسير تدفق البيانات.
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التنفيذ التشغيلي للتحديث الموسمي للمناخ العالمي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى التنفيذ الناجح لنشرات التحديث التي تصدرھا المنظمة  WMOبانتظام بشأن ظاھرتي النينيو /النينيا على
مدى العقدين الماضيين ،وتنسيق المنظمة  WMOالمعترف به على نطاق واسع لھذا التقييم الدولي للخبراء القائم على
توافق اآلراء،
وإذ يثمن اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة في قراراھا رقم  - 110/70آثار ظاھرة النينيو في  ،|2016 /2015الذي
اعتمدته في  23ديسمبر  ،2015بدور المنظمة  WMOفي تنسيق تحديثات ظاھرتي النينيو /النينيا ،وبالجھود التي تبذلھا
كل من حكومتي إكوادور واسبانيا ،والمنظمة ) (WMOواألمانة المشتركة بين الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من
الكوارث ) (ISDRدعما ً للمركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) (CIIFENفي غواياكيل ،إكوادور،
وإذ يقر بالضرورة الملموسة على نطاق واسع إلعداد ھذه النواتج بشكل أعم على النطاق الموسمي من خالل توسيع
نطاق ھذه التحديثات لتشمل تأثيرات التذبذبات األخرى الكوكبية النطاق فضالً عن التأثيرات المناخية الواسعة النطاق
المحتملة المرتبطة بھا،
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

الجھود المتضافرة للجنة علم المناخ في تطوير التحديث الموسمي للمناخ العالمي ) (GSCUمن خالل فرقة
عمل مكرسة معنية بالتحديث الموسمي للمناخ العالمي ) ،(TT-GSCUبالتشاور الوثيق مع فرقة الخبراء
المشتركة بين لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ والمعنية بالتنبؤات التشغيلية على النطاقات دون الفصلية
إلى نطاقات أطول أمداً ) ،(ET-OPSLSوأھمية ھذا المنتج الجديد كمدخل رئيسي للعمليات المناخية اإلقليمية
والوطنية ،تحقيقا ً للھدف الشامل المتمثل في مساعدة المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمنتديات اإلقليمية
للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsكما وافق عليه
المؤتمر السادس عشر والمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين،

)(2

أن التحديث الموسمي للمناخ العالمي ) (GSCUيمر بمراحله األخيرة للطور التجريبي ،تحت تنسيق فرقة
الخبراء ) ،(CCl TT-GSCUوالتي يجري فيھا إعداد تحديثات منتظمة في الوقت شبه الحقيقي ،لتحقيق استقرار
المحتوى وكذلك جدولة العمليات ،من خالل عملية استعراض يقوم به األقران،

وإذ يحيط علما ً بخطط المسائل التشغيلية للتحديث الموسمي للمناخ العالمي قريبا ً بعد االنتھاء من المرحلة التجريبية،
برعاية المركز الرائد للتنبؤات الطويلة المدى التابع للمنظمة  ،WMOعلى أساس مجموعات التنبؤات المتعددة
النماذج )،(LC-LRFMME
يدعو أعضاء المنظمة إلى المساھمة في تنسيق المنظمة  WMOلمعلومات التنبؤ المناخي على النطاق الفصلي إلى نطاق
ما بين السنوات ،إلى جانب معلومات مراقبة المناخ ذات الصلة ،من خالل تعزيز توافر تلك المعلومات على المستوى
الوطني؛
يدعو لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CCIإلى النظر في إشراك اللجان الفنية ذات الصلة في عمل فرقة
الخبراء المعنية بالتنبؤ التشغيلي على النطاقات دون الموسمية إلى نطاقات أطول ) ،(ET-OPSLSخاصة لضمان الكفاءة
البحرية التي أقرھا المؤتمر؛
يطلب إلى أعضاء المنظمة المستضيفين للمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة المدى ) ،(GPCLRFsوالذين يعدون
معلومات مراقبة المناخ العالمي بصورة روتينية ،إلى توفير مدخالت بفاعلية في الوقت الحقيقي للتحديث الموسمي
للمناخ العالمي واإلسھام أيضا ً في تقييم الخبراء والتوصل إلى توافق اآلراء؛
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يدعو المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsإلى استخدام التحديث الموسمي للمناخ العالمي ،عندما يتاح ،في أنشطتھا التشغيلية ،وتقديم تغذية مرتدة للجنة
علم المناخ الستخدامھا في جھودھا الرامية لتحسين النواتج.

المقرر
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الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتنفيذ برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه )(PROVIA
ومشروع آثار تغير المناخ على المستوى القطري )(CLICC

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (EC-65) 6إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي :ضم برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAكمكون إضافي ،والقرار  - (Cg-17) 15برنامج
المناخ العالمي ) (WCPبشأن إعادة تشكيل البرنامج،
وإذ يسلم بأن:
)(1

برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه
) (PROVIAھو مبادرة عالمية تھدف إلى توجيه البحوث بشأن التأثر بالمناخ وآثاره والتكيف معه ،وضمان
اتساقھا على الصعيد الدولي،

)(2

المؤتمر الدولي الرابع للتكيف في المستقبل قد عُقد في روتردام ،ھولندا في أيار /مايو  ،2016وشارك في
استضافته برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه
) (PROVIAوحكومة ھولندا والمفوضية األوروبية،

)(3

مشروع آثار تغير المناخ على المستوى القطري ) (CLICCكان قد أنشأه برنامج األمم المتحدة للبيئة
لتيسير الفھم العالمي لتأثيرات المناخ على المستوى القطري لدعم اإلجراءات الخاصة بتغير المناخ عن طريق
توجيه التخطيط للتخفيف والتكيف على الصعيد الوطني ،وتخطيط الحوار الدولي،

)(4

مشروع آثار تغير المناخ على المستوى القطري ) (CLICCيحدد ويعزز الممارسات الجيدة والتعلم الجماعي
فيما يتعلق بإجراء تقييمات تأثيرات المناخ،

)(UNEP

وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

السياسات المستجدة ،من قبيل اتفاق باريس ،التي ستستفيد من التطورات العلمية الجديدة والدروس المستفادة من
البرامج السابقة،

)(2

أن تحسين تنسيق البحوث الدولية بشأن تأثيرات تغير المناخ والتصدي لھذه التأثيرات ،ستعزز المعلومات
العلمية الموثوقة التي يطلبھا بشكل متزايد صانعو القرارات،

وقد نظر في:
)(1

توصيات المؤتمر السابع عشر بشأن برنامج البحوث )) (PROVIAانظر التقرير النھائي الموجز للمؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،((1157الملخص العام،

)(2

أنه ثمة حاجة إلى وضع منھجيات وعمليات للبلدان لتقييم تأثيرات تغير المناخ؛

وإذ يالحظ أن برنامج البحوث ) (PROVIAينتقل حاليا ً لمرحلة جديدة بالتحول من إذكاء الوعي إلى التوجه العملي
لالستجابة بفعالية لتنفيذ اتفاق باريس الذي يضع التكيف على قدم المساواة مع التخفيف،
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وإذ يشير إلى استكمال مرحلة تجريبية تشمل ستة بلدان في اآلونة األخيرة؛ وأنه من المقرر عقد حلقة عمل الستعراض
النتائج والدروس المستخلصة واألساليب من المرحلة التجريبية تحضيراً لتوسيع مزمع للبرنامج ليشمل  30بلداً،
يؤيد مشاركة المنظمة ) (WMOفي مشروع آثار تغير المناخ على المستوى القطري ) ،(CLICCبالعمل خاصة على
المستوى الوطني من خالل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛
يدعو المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPإلى ما يلي:
)(1

إشراك خبراء من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي المشروع؛

)(2

عرض التقدم المحرز والنتائج المحققة في المشروع وحلقة العمل على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة
والستين؛

يطلب من األمين العام تقاسم النتائج المحرزة والدروس المستخلصة من المرحلة التجريبية مع جميع األعضاء إلبداء
تعليقاتھم؛
يطلب من لجنة علم المناخ:
)(1

أن تشارك في حلقة العمل لتقيّم نتائج المرحلة التجريبية لمشروع آثار تغير المناخ على المستوى القطري
) (CLICCمتى توافرت ،وأن تطلع على مساھمات األعضاء ،وأن تقدم ،حسب االقتضاء ،توصيات للجنة
التوجيھية العلمية لبرنامج البحوث ) (PROVIAاستناداً إلى ھذا التقييم؛

)(2

أن تقدم توصيات للدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي فيما يتعلق باستخدام تقييمات مشروع آثار تغير
المناخ على المستوى القطري ) (CLICCفي تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بالمناخ على المستوى
القطري.
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المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يسلّم بالدور البالغ األھمية الذي ستؤديه المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSلتطوير تشغيل
ذلك النظام وتوفير التنسيق واإلرشاد الفني والمساعدة والمشورة على الصعيد اإلقليمي لألعضاء ولالتحادات اإلقليمية؛
وإذ يسلّم أيضا ً بوجود اختالفات بين األقاليم وبأن ھذه االختالفات سيلزم أخذھا في االعتبار عند إنشاء وتشغيل المراكز
اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSالتي تلبي االحتياجات المحددة لألعضاء وتراعي ظروف كل إقليم؛
وإذ يشير إلى ما يلي:
القرار  - (Cg-17) 23مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSالذي
)(1
قرر أن إحدى أعلى أولويات مرحلة ما قبل تشغيل النظام  WIGOSستكون وضع المفاھيم واإلنشاء األولي للمراكز
اإلقليمية للنظام ،WIGOS
القرار  - (EC-67) 8فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)(2
) ،(ICG-WIGOSالذي طلب من ذلك الفريق وضع مفھوم إنشاء المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSفي كل إقليم من أقاليم
المنظمة ومواصلة تطوير تلك المراكز،
وقد نظر في المذكرة المفاھيمية بشأن إنشاء مراكز إقليمية للنظام  WIGOSالتي أعدھا فريق التنسيق المشترك بين
اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل للرصد )،(ICG-WIGOS
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يوافق على المذكرة المفاھيمية )المشار إليھا فيما بعد باسم “مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام  ،(”WIGOSبصيغتھا الواردة
في مرفق ھذا المقرر بوصفھا إرشادات عامة لالتحادات اإلقليمية تبيِّن المبادئ األساسية وتحدد بوضوح الوظائف
اإللزامية واالختيارية؛
يحث االتحادات اإلقليمية واألعضاء على اإللمام بمفھوم المراكز اإلقليمية للنظام ) WIGOSمفھوم (RWC؛
يحث األعضاء على المشاركة بنشاط في إنشاء مراكز إقليمية للنظام )(WIGOS؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية واألعضاء أن تنظر ،حيثما أمكن ،في إدماج وظائف المراكز اإلقليمية للنظام
) (RWCsضمن مراكز المنظمة ) (WMOكبديل عن إنشاء مراكز جديدة؛

WIGOS

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية النظر في إيجاد حلول محددة إلنشاء وتشغيل مراكز إقليمية للنظام
) (RWCsفي إقليم كل منھم ،ويدعوھم إلى إطالع فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام  WIGOSفي دورته
السادسة ) (2017على النتائج التي يتوصلون إليھا؛
WIGOS

يطلب من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام  WIGOSتقديم إرشادات مفصلة إلى األعضاء بشأن المراكز
اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSوقدراتھا ،وإنشائھا ،وتقييم أدائھا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
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مذكرة مفاھيمية بشأن إنشاء مراكز إقليمية للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
معلومات أساسية
يطلب اآلن بالفعل كثيرون من أعضاء المنظمة ) (WMOإرشاداً ودعما ً بشأن جھودھم الرامية إلى تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد ) .(WIGOSومن الواضح أن ھذا الدعم يمكن تقديمه على نحو أكثر كفاءة وفعالية عن طريق ھيكل دعم
إقليمي بدالً من التفاعل المباشر بين أمانة المنظمة ) (WMOوفرادى األعضاء .ومن الالزم وجود شبكة مراكز إقليمية
للنظام  (RWCs) WIGOSلمساعدة أعضاء المنظمة ) (WMOفي مساعيھم الرامية إلى تنفيذ النظام  WIGOSبنجاح على
المستويين الوطني واإلقليمي.
وھناك فھم واضح مؤداه اختالف األقاليم والحاجة إلى زيادة تعديل المفھوم العام الموصوف أدناه من أجل تلبية
االحتياجات واألولويات ومواجھة التحديات المحددة ومراعاة الموارد الفنية والبشرية المتاحة لدى كل إقليم.
الغرض
يتمثل الغرض العام للمراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSفي القيام ،في ظل حوكمة وإرشاد الفريق اإلداري لكل
اتحاد إقليمي وبدعم من الھيئات العاملة اإلقليمية ذات الصلة ،بتقديم الدعم والمساعدة ألعضاء المنظمة )(WMO
وأقاليمھا في جھودھم الوطنية واإلقليمية الرامية إلى تنفيذ النظام .WIGOS
المبادئ األساسية
ينبغي أن تشجع المنظمة ) ، (WMOحيثما أمكن ذلك ،المراكز اإلقليمية القائمة التابعة لھا على القيام باألنشطة الجديدة،
مما يكفل تعظيم الموارد الفنية والبشرية .وينبغي إيالء اعتبار للھياكل واآلليات القائمة فعالً عند تنفيذ النظام WIGOS
على الصعيدين اإلقليمي والوطني ،بما يشمل أدوارھا المحتملة في المراكز اإلقليمية للنظام  .(RWCs) WIGOSويجب
بذل كل جھد ممكن لتج ّنب أي ازدواج مع مسؤوليات ووظائف المراكز اإلقليمية القائمة بالفعل التابعة للمنظمة )(WMO؛
وبدال من ذلك يجب استغالل أوجه التآزر الممكنة بينھا.
ويجب أن تؤخذ في االعتبار االختالفات الجغرافية والثقافية واللغوية القائمة داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة
عند البت في الطريقة المناسبة إلنشاء المراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSونماذج تشغيلھا .ولذا ،يجب أن يبت
)(WMO
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كل اتحاد إقليمي في اآللية الخاصة به إلنشاء مركزه اإلقليمي التابع للنظام  (RWCs) WIGOSواختصاصاته المحددة
بوضوح بما يتماشى مع توجيھات فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام ) ،(WIGOSوالتي تعكس احتياجاته
وأولوياته وقدراته ومرافقه القائمة .وينبغي أن تشارك الھيئة العاملة بشأن النظام  WIGOSذات الصلة في اإلقليم )وھي
عموما ً فرقة العمل اإلقليمية المعنية بالنظام  (WIGOSفي عملية إنشاء المركز اإلقليمي للنظام  (RWC) WIGOSوأن
يكون لھا إشراف عام متى أصبح المركز عامالً.
الصالت مع كيانات المنظمة ) (WMOاألخرى
ستعمل المراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSعن كثب مع كل من أمانة المنظمة )) (WMOبما يشمل المكاتب
اإلقليمية( ومع الھيئات العاملة اإلقليمية المعنية التابعة لھا لكفالة تنفيذ النظام  WIGOSبكفاءة وفعالية .وستقيم المراكز
اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSاتصاالً مع مراكز المنظمة ) ،(WMOال سيما مع المراكز اإلقليمية لألدوات )،(RICs
والمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsومراكز التدريب اإلقليمية ) (RCCsبشأن جميع األنشطة ذات الصلة بالنظام
 WIGOSفي اإلقليم.
الوظائف
يجب أن تتمثل الوظائف األساسية للمركز اإلقليمي للنظام  WIGOSفي تنسيق عملية تنفيذ النظام  WIGOSواألنشطة
التشغيلية على المستويين اإلقليمي والوطني )األنشطة على المستوى اليومي( وتوجيھھا واإلشراف عليھا ودعمھا إقليميا ً.
ويح َّدد عدد من الوظائف اإللزامية واالختيارية.
الوظائف اإللزامية
ترتبط الوظائف اإللزامية المقترحة ارتباطا ً مباشراً باثنين من المجاالت ذات األولوية لمرحلة ما قبل تشغيل النظام
:(2019-2016) WIGOS
-1

إدارة البيانات الشرحية للنظام  WIGOSعلى المستوى اإلقليمي )العمل مع مقدمي البيانات لتيسير جمع
البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوتحديثھا ومراقبة جودتھا في األداة  /OSCARالسطح؛

-2

مراقبة أداء النظام  WIGOSوإدارة الحوادث على المستوى اإلقليمي )نظام مراقبة جودة بيانات النظام
 (WIGOSوالمتابعة مع مقدمي البيانات في حالة وجود مشاكل فيما يتعلق بتوافر البيانات أو جودتھا.

الوظائف االختيارية
تبعا ً لتوافر الموارد واالحتياجات اإلقليمية ،يمكن اعتماد واحدة أو أكثر من الوظائف االختيارية ،مثالً) :أ( المساعدة في
تنسيق المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية للنظام WIGOS؛ )ب( المساعدة في إدارة شبكات الرصد اإلقليمية
والوطنية؛ )ج( تقديم الدعم لألنشطة اإلقليمية لتطوير القدرات.
خيارات التنفيذ وخارطة الطريق
من حيث المبدأ ،ينبغي أن يكون كل عضو في أي إقليم بعينه مشموالً بمركز إقليمي للنظام  (RWC) WIGOSسيكون
مسؤوالً عن تقديم الدعم للنظام  .WIGOSومن الممكن تنفيذ المراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSإما مركزياً،
على مستوى إقليمي عام يقدم فيه عضو أو اتحاد أعضاء الدعم لإلقليم بأكمله ،أو على مستوى دون إقليمي ،مثالً على
نحو يتماشى مع الحدود الجغرافية الطبيعية أو اللغوية القائمة داخل اإلقليم.
ويمكن تنفيذ المراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSإما باعتبارھا كيانات موحدة ،يتولى فيھا عضو واحد المسؤولية
عن المجموعة الكاملة من الوظائف المطلوبة ،أو باعتبارھا مراكز افتراضية ،يتقاسم فيھا اتحاد أعضاء ھذه المسؤوليات
فيما بينھم بتنسيق عام من منظمة رائدة.
و ُتقترح البنود الرئيسية التالية ذات المعالم البارزة في خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام :WIGOS
)أ(

إنشاء واحد أو أكثر من المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبطريقة تجريبية اعتباراً من عام ،2017
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)ب(

بدء مرحلة تشغيل المراكز اإلقليمية األولية للنظام  WIGOSفي منتصف عام ،2018

)ج(

إنشاء مراكز إقليمية للنظام  WIGOSتغطي جميع أقاليم المنظمة ) (WMOبحلول عام .2019

المقرر
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الصيغة األولية لدليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
لمساعدة األعضاء على تنفيذ الالئحة الفنية للنظام WIGOS

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 23مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS
الذي طلب فيه المؤتمر من األمين العام إعداد دليل مبدئي للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSيق َّدم إلى أعضاء
المنظمة ) (WMOبحلول  1تموز /يوليو ،2016
وإذ يقر بالحاجة إلى قدر كبير من الخبرة الفنية والموارد من أجل إعداد ھذا الدليل،
وإذ يسلّم بالحاجة العاجلة إلى توفير مادة إرشادية لألعضاء بشأن أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد /OSCAR
السطح ،والبيانات الشرحية للنظام ) ،(WIGOSومح ِّددات ھوية المحطات ،لتيسير تنفيذ األحكام المحددة في المرجع
الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )) (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،(1160
وقد نظر في مشروع دليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالمقترح من فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )) (ICG-WIGOSالمتاح على الموقع الشبكي
،(http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html
وإذ يقر مع التقدير إعداد ھذه الوثيقة بوصفھا الصيغة األولية لدليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)،(WIGOS
يطلب من األمين العام:
)(1

أن يضمن اتساق دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSتحريريا ً مع مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSمطبوع المنظمة رقم (1160؛

)(2

أن يقدم الوثيقة إلى لجنة النظم األساسية في دورتھا الستين )تشرين الثاني /نوفمبر  (2016الستعراضھا
واعتمادھا؛

يطلب من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSمواصلة تطوير
وتعزيز دليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبمواد إضافية عند توافرھا؛
يدعو األعضاء:
)(1

إلى استخدام دليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي تنفيذ الالئحة الفنية ذات الصلة؛

)(2

إلى تقديم تعليقات إلى األمين العام بشأن كيفية تحسين النسخ الالحقة من دليل النظام العالمي المتكامل
للرصد ).(WIGOS
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أفضل الممارسات الستكمال استعداد المستخدمين للجيل الجديد لسواتل األرصاد الجوية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 37اإلعداد لنظم ساتلية جديدة،
وإذ يحيط علما ً بقيام اليابان ،والصين ،والواليات المتحدة األمريكية ،وجمھورية كوريا ،واالتحاد الروسي ،والمنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATباالستعاضة عن جميع أنظمة سواتل األرصاد
الجوية الثابتة بالنسبة لألرض تقريبا ً بجيل جديد في اإلطار الزمني  ،2020-2015مما تتيح تحسين التصوير ،فضالً عن
أنھا تتضمن قدرات جديدة ،مثل أجھزة رسم خرائط البرق والمسابير،
وإذ يحيط علما ً أيضا ً بأنه يتم نشر أنظمة الجيل الجديد األخرى لتنفيذھا في المدار القطبي واألنواع األخرى من
المدارات في السنوات القادمة،
وإذ يأخذ في حسبانه التحديات الكبيرة التي يواجھھا الكثير من أعضاء المنظمة ) (WMOفي رفع قدراتھم على استغالل
الجيل الجديد ألنظمة السواتل ،نظراً لضخامة الزيادة في أحجام البيانات ،وآليات استقبال البيانات المعدلة ،وحداثة بعض
البيانات،
وإذ يقر بأھمية قيام أعضاء المنظمة ومشغلي السواتل باتباع نھج منسق الستكمال استعداد المستخدمين ،واحترام
االحتياجات والمعوقات الفردية لكل منھم،
وإذ يشدد على الحاجة الملحة لبدء إعداد المستخدمين في أقرب وقت ممكن للحد من مخاطر انقطاع الخدمة عند التحول
لتدفقات البيانات الجديدة )في ضوء اإلطالق الوشيك لألنظمة الجديدة مثل الساتل التشغيلي البيني الثابت المدار –
المجموعة  (GOES-R) Rالمزمع إطالقه في أواخر ،(2016
وقد نظر فيما يلي:
)(1

)(2

أفضل الممارسات الستكمال استعداد المستخدمين لسواتل األرصاد الجوية الجديدة  -المشروع المرجعي
لجاھزية المستخدم ،الذي أقره فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSفي دورته الرابعة
واألربعين في حزيران /يونيو ،2016
بوابة مستكشف جاھزية مستخدمي السواتل على االنترنت ) (SATURNباعتبارھا مورد معلومات شامالً
موحداً بشأن الجيل الجديد ألنظمة السواتل ،بدعم مشترك من المنظمة ) (WMOومشغلي السواتل في الفريق
،CGMS

يالحظ أن المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية التابع لفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية التابع للمنظمة  ،(VLab) WMOقد ركز استراتيجيته للفترة  2019-2015على تطوير قدرة أعضاء
المنظمة على استخدام البيانات المستقاه من الجيل الجديد للسواتل؛
يوافق على أھمية تطوير أفضل الممارسات الستكمال استعداد مستخدمي الجيل الجديد من أنظمة السواتل ،كما ھي
موضحة في المشروع المرجعي لجاھزية المستخدمين ،على النحو المنصوص عليه في الرابط الشبكي
،http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURN-Reference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf
)يرد الملخص في مرفق ھذا المقرر(؛
يطلب إلى اللجنة ) (CBSأن تستعرض أفضل الممارسات وتنقحّھا وتعتمدھا ألجل الستكمال استعداد مستخدمي للجيل
الجديد من أنظمة السواتل ،عمالً بالمادة  180من الالئحة العامة؛
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يطلب إلى األمين العام أن يبلغ جميع األعضاء بأفضل الممارسات بجميع اللغات الرسمية للمنظمة ) ،(WMOفور
اعتمادھا من قبل لجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورتھا السادسة عشرة ،وأن يرفع تقريراً إلى الدورة التاسعة والستين
للمجلس التنفيذي لتوفير مزيد من التوجيھات بشأن تنفيذ أفضل الممارسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص ألفضل الممارسات الستكمال استعداد لمستخدمي الجيل الجديد لسواتل األرصاد الجوية
)المشروع المرجعي لجاھزية المستخدم(
-1

معلومات أساسية

يجري االستعاضة عن جميع نظم سواتل األرصاد الجوية الثابتة المدار بالنسبة لألرض تقريبا ً بجيل جديد من السواتل
في الفترة الزمنية  .2020-2015وسيحمل الجيل الجديد من السواتل أجھزة تصوير متقدمة بقدرات مسح سريعة مرنة،
وحمولة إضافية مبتكرة ،مثل أجھزة رسم خرائط ومسابير البرق .وسيتم نشر أنظمة الجيل الجديد األخرى في المدار
القطبي واألنواع األخرى من المدارات في العقد المقبل.
وستحقق السواتل الجديدة تقدما ً مھما ً للنواتج والخدمات القائمة على السواتل والتي يقدمھا أعضاء المنظمة ،WMO
شريطة أن يستطيع المستخدمون جني فوائدھا بشكل فعال :إدخال أنواع البيانات الجديدة في المشاريع التشغيلية ،مع
إجمالي حجم بيانات يبلغ أضعاف ما ھو عليه اآلن ،ويكون لھا تأثير كبير أيضا ً على البنى األساسية ،والنظم،
والتطبيقات والخدمات الخاصة بالمستخدمين ،وتتطلب عمالً منسقا ً على المستويات العلمية والفنية والمالية والتنظيمية
والتعليمية .واإلعداد المناسب زمنيا والدقيق من قبل مستخدمي بيانات السواتل ضروري لتجنب أي توقف للتشغيل عند
االنتقال لھذه النظم الجديدة.
اعتمد المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية القرار  37الذي أوصى "جميع أعضاء المنظمة المعنيين بإقامة
مشاريع إعداد المستخدم قبل عمليات إطالق نظم السواتل ،وفقا ً للمبادئ التوجيھية للجنة النظم األساسية لضمان جاھزية
المستخدم للجيل الجديد من السواتل".
وأحد العقبات الرئيسية للتخطيط لمشروع جاھزية المستخدم ھو توفر المعلومات ،والمواصفات ،والبيانات واألدوات
المستخدمة في تطوير نظم السواتل في الوقت المناسب .لذلك ،فمن المھم ،إلقامة مشروع لجاھزية المستخدم ،النظر في
تفاصيل دورة حياة تطوير نظام السواتل وعالقتھا بالتخطيط لجاھزية المستخدم.
وضعت المنظمة  WMOأفضل الممارسات من أجل تحقيق جاھزية المستخدم للسواتل الجديدة ،بما في ذلك المشروع
المرجعي لجاھزية المستخدمين الذي يصف األنشطة ،والمعالم ،والنتائج المتوخاة الموصى بھا على مدى فترة من خمس
سنوات قبل اإلطالق وحتى عامين بعد اإلطالق لجيل جديد من نظم السواتل )مزيد من التفاصيل على الرابط الشبكي:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURN-Reference-User-Readiness-

 .(Project-March2016-Final.pdfوينطبق ھذا بشكل أوسع على أعضاء المنظمة  ،WMOومشغلي السواتل ومنظمات
مستخدمي السواتل.
-2

األنشطة التي يضطلع بھا المستخدمون الستكمال استعدادھم

إقامة مشروع الستكمال استعداد المستخدمين
يحتاج المستخدمون للتحضير للجيل الجديد كليا ً من السواتل ،الذي ينبغي من الناحية المثالية أن يبدأ قبل خمس سنوات
من اإلطالق .ويحتاج مشروع جاھزية المستخدم إلى أن يتناول:
-

اإلمكانيات الجديدة فضالً عن تحسين اإلمكانيات القائمة؛
استمرار توفير الخدمات التشغيلية ،بما في ذلك تحليل المسار الحرج لالنتقال؛
تعظيم االستفادة من األصول الحالية ،وحماية االستثمار؛
احتياجات البحث والتطوير؛
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تناول البيانات؛
معالجة البيانات؛
تدريب الموظفين.
أثناء تنفيذ المشروع ،يجب إيالء اھتمام خاص إلى:
الحاجة إلى مشروع مكرس مع خطة للميزانية والتنفيذ بما في ذلك تعيين مدير المشروع )المساءلة الشاملة
مھمة(؛
البقاء على اتصال مع مشغلي السواتل للحصول على معلومات محدثة؛
التواصل المنتظم مع المديرين الرئيسيين والجھات صاحبة المصلحة في المشروع )الحفاظ على قوة الدفع
ومكافحة المعلومات غير الصحيحة(؛
مراقبة معالم المشروع الرئيسية والتصعيد عند الضرورة؛
ضمان وجود الدعم اإلداري والتأييد الفعلي متاحان عند الحاجة؛
إدارة التوقعات فيما يتعلق بتوافر النواتج الجديدة.

-3

النتائج المتوخاة من برامج تطوير السواتل إلى مشاريع جاھزية المستخدم

توصيف األجھزة
ينبغي أن يتضمن توصيف األجھزة قبل اإلطالق عادة ،في جملة أمور أخرى ما يلي:
-

بارامترات تميز دالة االستجابة الطيفية؛
بارامترات تصف نھج االستحواذ والتسجيل المشترك؛
وصف مصادر الضوضاء؛
المعايرة الراديومترية والتوصيف؛
توجيه األجھزة والدقة الھندسية وأداء األجھزة.

مواصفات المنتج
تشمل ھذه المواصفات المواصفات العلمية لخوارزميات المنتج ،والمواصفات التفصيلية ألنساق التوزيع فضالً عن
الطلبات التي تعد حسب الطلب ،والمعلومات المتعلقة بجودة التوقيت وأحجام البيانات المتوقعة ،وجميعھا تتعلق بالنواتج
 L1و L2على حد سواء.

مواصفات آلية الوصول إلى البيانات
تشمل ھذه المواصفات مواصفات آليات البث المباشر ومواصفات توزيع بيانات السواتل التي تستند على  .DVBوھذه
المواصفات الزمة لشراء أنظمة استقبال المستخدم.

أدوات البرمجيات وبيانات االختبار
برمجيات التجھيز المسبق لـ  L1مطلوبة من جانب منظمات المستخدمين لتطوير وظائف معالجة البيانات .وتحتاج أي
عقود شراء لنظم تجھيز البيانات مراعاة ذلك ،إلتاحة التسليم المبكر.

خطط وجداول العمليات
لضمان جاھزية المستخدم ،ينبغي توفير كل من خطط العمليات الطويلة األجل ،وجداول العمليات الروتينية قبل بدء
العمليات الروتينية.

إشعار المستخدم والتغذية المرتدة
من الضروري أن ينشئ مشغل الساتل قنوات اتصال ثنائية االتجاه لمجتمع المستخدمين :لتوفير المعلومات العامة
والخاصة ،وللسماح للمستخدمين بطرح استفسارات وتقديم ردود الفعل األخرى خالل مرحلة اإلعداد .وھذه القنوات
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ضرورية أيضا ً لتوفير الدعم للمستخدم الروتيني بدءاً من مرحلة بدء التشغيل ويستمر طوال مرحلة العمليات الروتينية.
وينبغي أن تتضمن ھذه االتصاالت آليات تنسيق لمستخدمي السواتل المستندة إلى .RA

موارد التدريب
توفير موارد التدريب أمر بالغ األھمية ألنظمة السواتل الجديدة .وتزداد أھمية مواد التدريب المتاحة على االنترنت ،مما
يسمح بالتكيف عندما توفر معلومات جديدة عن الساتل وتطبيقاته .ومن الضروري أيضا ً االستفادة من التغذية المرتدة
من مجتمع المستخدمين .ويؤدي المختبر االفتراضي للتدريب والتعليم في مجال األرصاد الجوية الساتلية التابع لفريق
التنسيق لسواتل األرصاد الجوية التابعة للمنظمة ) (WMO-CGMS VLabدوراً رئيسيا ً في تطوير مواد التدريب
وإيصالھا للمستخدمين على االنترنت في جميع أنحاء العالم بعدة لغات.
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خطة السنوات األربع لألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 38خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة  WMOلألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي،
الذي طلب إلى لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSإنجاز مشروع خطة السنوات
األربع ،وعرضه على المجلس التنفيذي ليعتمده،
وإذ يسلم بتأثير الطقس الفضائي على مجاالت مثل البنى التحتية للرصد واالتصاالت ،والسالمة الجوية والبحرية،
وشبكات توزيع الطاقة ،وخدمات المالحة الساتلية القاعدة،
وإذ ينظر في إمكانية التآزر بين تقديم خدمات الطقس الفضائي وخدمات األرصاد الجوية،
وإذ يقر بضرورة بذل أعضاء المنظمة جھوداً منسقة لتلبية متطلبات الرصد والخدمات الالزمة للوقاية من أخطار
الطقس الفضائي ،حسبنا أشار المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية،
وإذ يشدد على الحاجة إلى دعم العمل المنفذ بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي نحو توفير خدمات الطقس
الفضائي التشغيلية للمالحة الجوية الدولية بحلول عام ،2018
وقد نظر في خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة
أبريل ،(2016

WMO

لألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي )اإلصدار  ،1نيسان/

وإذ يالحظ أن ھذه الخطة تھدف إلى إدماج أنشطة المنظمة  WMOالمتعلقة بالطقس الفضائي في البرامج الراھنة
للمنظمة  ،WMOبما في ذلك إدماج رصدات الطقس الفضائي في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،WMO
وإذ يشير إلى أنه تم تنسيق آليات ومسؤوليات العمل لتنفيذ ھذه الخطة بين رؤساء لجنة األرصاد الجوية للطيران ولجنة
النظم األساسية ،لتوفير رقابة فعالة من جانب ھاتين اللجنتين الفنيتين؛
وإذ يشير أيضا ً إلى أنه تم استعراض المصطلحات والتعاريف المتعلقة بالطقس الفضائي بالتشاور مع مجتمع علوم
الطقس الفضائي،
يوافق على خطة السنوات األربع لألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي المشار إليھا أدناه باسم ’’الخطة‘‘ ،بصيغتھا الواردة
في مرفق ھذا المقرر؛
يطلب من لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSإنشاء فريق مشترك بين البرامج معني
بمعلومات ونظم وخدمات الطقس الفضائي ) (IPT-SWISSباالختصاصات المحددة في المرفق  2للخطة؛
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يدعو أعضاء المنظمة  WMOلدعم تنفيذ الخطة بمشاركة الخبراء ،والمساھمات العينية وغيرھا من المساھمات في
الصندوق االستئماني للطقس الفضائي؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يتخذ اإلجراءات المناسبة لدعم األنشطة المحددة في الخطة ،باالشتراك مع المنظمات ذات الصلة مثل
المرفق الدولي للبيئة الفضائية ،وكذلك الوكاالت الوطنية والدولية؛

)(2

أن يقدم إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية تقريراً عن النتائج التي تحققت واقتراحا ً بشأن
األنشطة المستقبلية في ھذا المجال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خطة السنوات األربع ألنشطة المنظمة ) (WMOالمتصلة بالطقس الفضائي

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

==============================

خطة السنوات األربع
ألنشطة المنظمة )(WMO
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1.1

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
مقدمة
الغرض من ھذه الوثيقة

استجابة للمؤتمر السادس عشر للمنظمة  ١WMOوالدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) ،٢(EC-66تحدد
ھذه الوثيقة خطة سيجري تنفيذھا في الفترة  2019-2016لتحسين قدرات أعضاء المنظمة  WMOعلى تقديم خدمات
الطقس الفضائي.
وتتماشى األنشطة الواردة في إطار ھذه الخطة مع الخطة االستراتيجية للمنظمة WMO؛ وقد صمم ھيكل العمل لتحقيق
التكامل فيما بين الجھود المتصلة بالطقس الفضائي في إطار البرامج األساسية للمنظمة  ،WMOويقدم تقدير للموارد
الالزمة والمنافع المتوقعة.
ونتيجة لھذا الجھد المخطط ،ستنسق نظم الرصد الفضائية القاعدة واألرضية القاعدة للطقس الفضائي بشكل أفضل؛
وستتاح نواتج الطقس الفضائي المتسقة ،والمضمونة الجودة لجميع أعضاء المنظمة  WMOمن خالل نظام معلومات
المنظمة WIS؛ وسيجري تناول خدمات الطقس الفضائي للطيران المدني على النحو الذي طلبته منظمة الطيران المدني
الدولي ) .(ICAOومن المتوقع أن ييسر التنظيم الرفيع المستوى المقترح التنسيق الفعال مع المبادرات من خارج
المنظمة  WMOوأن يتيح تحسين قدرات خدمات الطقس الفضائي على المدى البعيد.
1.2

تعريف الطقس الفضائي

يعرف الطقس الفضائي ھنا بأنه الحالة المادية والفينومينولوجية الفضائية الطبيعية بما في ذلك الشمس ،والبئيات بين
الكواكب والكوكبية.
ويرمي التخصص ذو الصلة ،وھو "األحوال الجوية الفضائية" المعروف أيضا ً بشكل عام باسم "الطقس الفضائي" ،إلى
رصد وفھم حالة الشمس والبيئات بين الكواكب والكوكبية ،واضطراباتھا واآلثار التي يمكن أن تترتب على ھذه
االضطرابات في النظم البيولوجية والتكنولوجية ،وإلى التنبؤ بذلك..
1.3

االحتياجات واتجاھات التغير المجتمعية لخدمات الطقس الفضائي

يتزايد الطلب المجتمعي على خدمات الطقس الفضائي نتيجة االعتماد المتزايد على التقنيات التي تتأثر بالطقس الفضائي:
المالحة الجوية على الطرق القطبية المعرضة لظواھر الطقس الفضائي؛ أسطول السواتل المستخدم في عمليات
االتصال ،والبث ،والرصد أو تحديد المواقع؛ واستخدام المالحة القائمة على السواتل وتوقيت اإلشارات التي تتأثر
باالضطرابات األيونوسفيرية؛ وشبكات القدرة الكھربائية التي تتعرض لتيارات يسببھا المجال المغنطيسي االرضي مع
التأثيرات الكارثية المتالحقة المحتملة.
وتقوم وكاالت إدارة الطوارئ حاليا ً بتطوير طرائق إلدارة المخاطر الناجمة عن ظواھر الطقس الفضائي القاسية كجزء
من نھجھا الشامل إلدارة المخاطر .وتستخدم الخطوط الجوية التجارية ،وصناعة السواتل ،وعمليات الحفر والمسح،
ومشغلو شبكات القدرة الكھربائية ،ومصممو خطوط األنابيب ومستعملو نظم المالحة القائمة على السواتل حاليا ً خدمات
الطقس الفضائي بانتظام في عدد من البلدان .ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليھا مع زيادة الوعي بتأثيرات ظواھر
الطقس الفضائي ،وزيادة تعرض المجتمعات لھذه التاثيرات ،وزيادة نضج النواتج والخدمات المتعلقة بالطقس الفضائي.
1.4

ضرورة تنسيق األنشطة المتصلة بالطقس الفضائي على الصعيد الدولي

شددت الھيئات الدولية المعنية بالطقس الفضائي مثل لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض
السلمية ) ،(COPUOSوفريق الطقس الفضائي التابع للجنة البحوث الفضائية ) ،(COSPARبشكل منتظم على ضرورة
تعزيز التنسيق الدولي .ويقدم المرفق  1نظرة عامة عن المبادرات الدولية الرئيسية في ھذا الصدد .وال يتناول أي منھا

1

2

المؤتمر السادس عشر للمنظمة  ،WMOالتقرير النھائي الموجز ،مطبوع المنظمة رقم  ،1077الفقرة
والمرفق الرابع
المجلس التنفيذي ،الدورة السادسة والستون ،التقرير النھائي الموجز ،الفقرة 4.4.91

3.7.11
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حاليا ً مجموعة األنشطة الكاملة الالزمة لخدمات طقس فضائي تعمل بكامل طاقتھا ،غير أن ھذه المبادرات تمثل مورداً
قيِّما ً يمكن أن تستفيد منه المنظمة  WMOمن خالل الشراكات المناسبة.
وتوجد اليوم ،مثالً ،أصول أرضية القاعدة وفضائية القاعدة عديدة يمكن أن تستخدم لتحسين خدمات الطقس الفضائي،
ولكن ھذه األصول تكون عادة غير منسقة بشكل فعال ،أو التتاح بسھولة خارج المجتمع الذي يقوم بتشغيلھا.
والرصدات غير قابلة للتشغيل المتبادل بصورة منھجية ،ويتم تشاطرھا في الوقت شبه الحقيقي ،وتكون موثقة مع
البيانات الشرحية إلتاحة استشكافھا واستخدامھا بكفاءة .وال يوجد ھناك تخطيط منسق لتجنب وجود الثغرات في
الرصدات الجوھرية.
ويجب إبالغ التحذيرات واإلنذارات والتنبؤات بشكل فعال لضمان اتساق الرسائل خالل الظواھر المتطرفة وإتاحة
التحقق والتقييم بعد حدوث الظواھر .ويجب أن تكون خدمات الطقس الفضائي المقدمة للطيران موحدة ومنسقة ويتم
تقييمھا وإيصالھا وفقا ً إلجراءات يتفق عليھا بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ).(WMO
وباختصار ،فإن التنسيق التشغيلي ھو الحلقة المفقودة بين المبادرات الدولية المشار إليھا أعاله والوفاء باحتياجات
المستعملين.
1.5

أنشطة فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي
) (WMOفي مجال الطقس الفضائي

)(ICTSW

التابعة للمنظمة

استھلت فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) ٣(ICTSWأنشطتھا في عام  2010تحت رعاية
لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران ) .(CAeMواعتباراً من نيسان /أبريل  ،2016ضمت
الفرقة خبراء من  26عضواً من أعضاء المنظمة  ،WMOوعدداً من المنظمات الدولية :االتحاد األوروبي ،ومنظمة
الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوالمرفق الدولي للبيئة الفضائية ) ،٤(ISESواالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUومكتب
شؤون الفضاء الخارجي ).(OOSA
وتشمل اإلنجازات األولية للفرقة  ICTSWحتى اآلن صياغة متطلبات الرصد ،وبيان اإلرشادات المتعلقة برصد الطقس
الفضائي ،وإنشاء بوابة لنواتج الطقس الفضائي ،ودعم اللجنة  CAeMالستعراض مفھوم منظمة الطيران المدني الدولي
لخدمات الطقس الفضائي للطيران في المستقبل .وتبين ھذه النتائج المنافع التي يمكن أن تجلبھا المنظمة  WMOفي ھذا
المجال الجديد في توفير إطار للتعاون والتنسيق ،وبناء الجسور بين الدوائر المعنية بعلوم الطقس الفضائي ودوائر
األرصاد الجوية التشغيلية .وأقر شركاء دوليين مختلفين بھذا الدور الذي تضطلع به المنظمة  WMOمن خالل الفرقة
 ICTSWوشجعوه.
على أنه اليزال أمامنا عدد من التحديات .إذ يلزم حشد المزيد من الخبراء ،واستمرار إشراك أعضاء المنظمة
في تشغيل نظم الرصد وتبادل البيانات ،واستمرار الدعم الذي تقدمه األمانة العامة ،لتحقيق طفرة في قدرة أعضاء
المنظمة  WMOعلى تقديم خدمات الطقس الفضائي واالستفادة منھا .وترد وسيلة لمعالجة ھذه التحديات بالتفصيل في
خطة السنوات األربع الراھنة.
WMO

1.6

أعضاء المنظمة  WMOوالطقس الفضائي

يمكن أن يؤثر تعرض المجتمعات لظواھر الطقس الفضائي حسبما وصف في القسم  1.3على جميع أعضاء المنظمة،
إال أن التنظيم المحدد لمسؤوليات أعضاء المنظمة بشأن معالجة ھذه المسائل قد يختلف بشكل ملحوظ من عضو إلى
آخر .وبالنسبة للعديد من أعضاء المنظمة  ،٥WMOتشمل والية المرافق الوطنية األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
 3انظر:
4
المرفق الدولي للبيئة الفضائيةhttp://www.ises-spaceweather.org/ :
 5تشمل األرجنتين ،وأستراليا ،والصين ،وفنلندا ،واالتحاد الروسي ،وجمھورية كوريا ،والمملكة المتحدة،
والواليات المتحدة.
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php
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) (NMHSمسؤولية التنبؤ واإلنذار بالطقس الفضائي ،أو أن تكون على األقل لبنة مھمة فيه كأن تقوم مثالً برصد الغالف
األيوني أو المغنطيسية األرضية.
ومع ذلك ،في كثير من الحاالت ،تقود األنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي معاھد وطنية أخرى يمكن أن تكون متنوعة،
كأن تكون وكالة فضائية ،أو مرصداً شمسياً ،أو مرصداً للمغنطيسية األرضية ،أو وكالة لالتصاالت الراديوية .وھذا ھو
الحال بالنسبة لمعظم أعضاء الفرقة  .ICTSWوفي مثل ھذه الحاالت ،رشح الممثل الدائم خبيراً من منظمة مناسبة
للمساھمة في أنشطة المنظمة  .WMOوقد يوجد إطار للتعاون بين المرافق  NMHSومنظمات الطقس الفضائي ،على
سبيل المثال عندما توجد عمليات رصد الطقس الفضائي األرضية القاعدة مع محطات األرصاد الجوية في مقر واحد.
وفي بعض الحاالت ،كان الدافع لھذا التعاون ھو فرصة المشاركة في الفرقة .ICTSW
2

رؤية المنظمة  WMOلألنشطة المتصلة بالطقس الفضائي

2.1

تنسيق أنشطة الطقس الفضائي

تتحقق أفضل وسيلة لمراقبة ظواھر الطقس الفضائي من خالل جھود منسقة لدول عديدة .وھي تنجم عن الظواھر التي
تحدث على الشمس وفي الفضاء فيما بين الكواكب ،والتي تتراوح من النطاقين العالمي واإلقليمي ،ويحتمل أن تؤثر في
مجتمع عالمي وتتطلب قدرات رصد واسعة النطاق.
وتعد الطبيعة العالمية للمنظمة  ،WMOفضالً عن مكانتھا الحكومية الدولية ،وخبرتھا الطويلة في التنسيق التشغيلي،
وأسسھا العلمية ،والتآزر المحتمل بين أنشطة األرصاد الجوية واألنشطة المتصلة بالطقس الفضائي ،واالرتباط القوي
للمنظمة  WMOمع قطاع الطيران من خالل اللجنة  ،CAeMومشاركتھا في حماية األرواح والممتلكات ،أصوالً رئيسية
تمكن المنظمة  WMOمن االضطالع بدور رئيسي في ھذا التنسيق الدولي الالزم بشأن الطقس الفضائي.
وبالنظر إلى احتياجات المجتمع التي ال يتم الوفاء بھا من جھة ،ونقاط قوة المنظمة  WMOوقدراتھا من جھة أخرى،
تضطلع المنظمة  WMOبالتنسيق الدولي للتنبؤ التشغيلي والمراقبة التشغيلية للطقس الفضائي من أجل دعم حماية
األرواح والممتلكات والبنى التحتية األساسية واألنشطة االقتصادية المتأثرة .وعند توفير إطار عالمي وحكومي دولي
حقيقي ،ينبغي للمنظمة  WMOتمكين االلتزامات الدولية وتيسير إنشاء إطار عالمي لخدمات الطقس الفضائي التشغيلية،
في سياق اتفاقية المنظمة  ،ICAOعلى سبيل المثال.
2.2

األھداف الرفيعة المستوى

األھداف الرفيعة المستوى التالية مقترحة لھذا النشاط:


تعزيز استدامة التوافر ،والجودة ،وقابلية التشغيل البيني للرصدات التي ال غنى عنھا لدعم خدمات
اإلنذار بالطقس الفضائي وغيره من الخدمات ،مع تحقيق االستفادة المثلى من التكلفة اإلجمالية لنظام
الرصد؛



تحسين جمع ،وتبادل وتقديم بيانات ومعلومات الطقس الفضائي من خالل التقاسم المفتوح ،والمعايير
المتفق عليھا دولياً ،واإلجراءات المنسقة التي يستفاد فيھا من نظام معلومات المنظمة )(WIS؛



ضمان استخدام طرائق لتحليل الطقس الفضائي ونمذجته والتنبؤ به تتيح تقديم الخدمات التشغيلية
بأفضل األسس العلمية الممكنة؛ تيسير نقل التطورات التقنية والعلمية من البحوث إلى العمليات؛



دعم ظھور وترسخ خدمات فعالة من حيث التكلفة وعالية القيمة عند تحديد متطلبات المستعملين
والعمل على تلبيتھا ،مع التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى استجابات منسقة دولياً ،وذلك بالتنسيق
مع قطاع الطيران وقطاعات التطبيق الرئيسية األخرى ،باالستناد إلى برنامج األرصاد الجوية
للطيران ) (AeMPوبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ).(PWS



تشجيع إنتاج أعضاء المنظمة  WMOلنواتج وخدمات نھائية عالية الجودة ،باالستناد إلى مراكز المرفق
الدولي للبيئة الفضائية ) (ISESواألمثلة األخرى من الخدمات المعترف بھا ،ووضع أفضل الممارسات
لتحسين الدقة ،والموثوقية ،والتشغيل البيني ،وفعالية التكاليف اإلجمالية لتوفير الخدمات.
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تحسين إجراءات اإلنذار في حاالت الطوارئ والتأھب العالمي لمواجھة أخطار الطقس الفضائي وفقا ً
الستراتيجية المنظمة  WMOبشأن الحد من مخاطر الكوارث.



تعزيز التآزر بين دوائر وأنشطة كل من الطقس الفضائي واألرصاد الجوية /المناخية ،والعمل على
تحسين فھم آثار الطقس الفضائي على عمليات الطقس والمناخ؛



دعم التدريب وبناء القدرات ،استناداً إلى العلم والخبرة العملية ،لتطوير مھارات إنتاج وتفسير نواتج
وخدمات الطقس الفضائي من أجل تمكين أعضاء المنظمة  WMOمن استخدام المعلومات الموجودة
بطريقة مجدية ،وبناء قدرات الخدمات الخاصة بھم ،وتيسير استيعاب المستعملين للنواتج والخدمات
الجديدة.

ولمتابعة تحقيق األھداف الواردة أعاله ،يوصى بما يلي:


البناء على إنجازات الفرقة  ICTSWوعلى قوة الدفع التي تحققت داخل ھذا الفريق؛



وضع إجراءات لفترة السنوات األربع التالية وتحديث ھيكل عمل أنشطة المنظمة
بالطقس الفضائي؛



تشجيع التعاون متعدد التخصصات ،مع مالحظة تنوع المخططات التنظيمية ألنشطة الطقس الفضائي
التي تجرى في الكثير من البلدان خارج المرافق الوطنية NMHS؛



االستفادة من المبادرات والبرامج على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو العالمي ،وتفادي االزدواجية
ولكن مع تعزيز اإلجراءات التكميلية بدالً عن ذلك من خالل شراكات مع منظمات األمم المتحدة
المعترف بھا دوليا ً أو الكيانات من خارج األمم المتحدة العاملة في ھذا المجال.

WMO

المتعلقة

ويجب أن ُتدعم ھذه األنشطة بالتواصل المنتظم لرفع مستوى الوعي والفھم لدى دوائر المنظمة  WMOبشأن الطقس
الفضائي ،واإلبالغ عن منافع اإلجراءات المنسقة ،وتقديم رؤية خارجية والحفاظ على تدفق االتصاالت مع الشركاء
الخارجيين.
وعالوة على ذلك ،فإنه من المھم إقامة آلية تنسيق عالية المستوى وفعالة إلقامة جسور بين األنشطة التقنية واستراتيجية
وتنفيذ برامج المنظمة  WMOاألوسع نطاقا ً.
األنشطة

3

يرد أدناه ،على النحو المبين في الشكل  ،1وصف لألنشطة الرئيسية ،بما في ذلك أھدافھا ،والمنافع التي يمكن أن
تحققھا ،والمشاكل التي يمكن أن تواجھھا .وتنظم ھذه األنشطة في سبع وظائف رفيعة المستوى مرتبطة بمستوى النواتج
والخدمات على التوالي ) ،3.1و ،3.2و ،(3.3ومستوى النظام ) ،3.4و ،3.5و ،(3.6والمستوى االستراتيجي ).(3.7
بينما يھدف ھذا التقسيم إلى تقديم نظرة شاملة لنطاق األنشطة التي يتعين معالجتھا ،يجري التمييز بين:


اإلجراءات التي يتعين االضطالع بھا كأولوية أولى ،مع النتائج المتوقعة خالل فترة السنوات األربع،
مع وجود إطار زمني مستھدف الستكمالھا؛



اإلجراءات األخرى التي إما أن تكون طويلة األجل والتي ال يمكن توقع نواتجھا الرئيسية ضمن فترة
السنوات األربع ،أو اإلجراءات التي سيتم االضطالع بھا فقط إذا سمح الوقت وسمحت الموارد ألن
لھا أولوية أقل.

124

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

الخدمات

الشكل  :1تقسيم المخططات الوظيفية لألنشطة الرئيسية المقترحة
3.1

استعراض متطلبات المستعملين من نواتج وخدمات الطقس الفضائي ،وتحديد أولويات االستجابات المنسقة

الھدف :دعم ظھور وترسخ خدمات فعالة من حيث التكلفة وعالية القيمة في تحديد احتياجات المستعملين وتلبيتھا ،مع
التركيز على القطاعات التي تتطلب استجابات منسقة دوليا ً.
وھناك تحديات ،ألن خدمات الطقس الفضائي لم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي بلغته عمليات األرصاد الجوية وقد
اليكون المستعملون المحتملون على علم بقدرات خدمات الطقس الفضائي ،وكيفية استخدامھا .وھناك حاجة لعروض
توضيحية لدعم الحوار بين المستعملين ومقدمي الخدمات ،لمساعدة المستعملين على تنقيح متطلباتھم ومساعدة مقدمي
الخدمات على فھمھا ،وتقييم جدواھا ،وتحديد خدمة تستجيب بشكل فعال لھذه المتطلبات .وينبغي تحقيق التجانس
لمواصفات النواتج النھائية المستخدمة على نطاق واسع.
وينبغي تحليل متطلبات النواتج والخدمات في القطاعات التالية:


الطيران ،حيث تقوم الخطوط الجوية التجارية بتعريف خدمات الطقس الفضائي كجزء من المرفق
من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوالمتطلبات اإلضافية؛



البنى التحتية التي تتأثر باالضطرابات المغنطيسية األرضية ،بما في ذلك قطاع الطاقة؛



االتصاالت الراديوية ،والمالحة الراديوية الساتلية ،ورادارات االستشعار عن بعد؛



تصميم المركبات الفضائية وإطالقھا وتشغيلھا؛



إدارة الحد من مخاطر الكوارث؛



تجميع احتياجات المستعملين اآلخرين وإبالغھا ،عن طريق المرافق  ،NMHSمثالً.

3
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اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

دعم تمثيل برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة
 WMOفي األفرقة العاملة ذات الصلة في منظمة الطيران
المدني الدولي ) (lCAOالستعراض جدوى مشاريع متطلبات
المنظمة  ICAOلخدمات الطقس الفضائي للطيران ،وإسداء
المشورة للمنظمة  ICAOبشأن معايير وممارسات موصى بھا
للمشاريع المناظرة

تحليل متطلبات
المنظمة ICAO
استعراض المعايير
والممارسات الموصى
بھا في المنظمة ICAO

2016

دعم تمثيل برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة
 WMOفي األفرقة العاملة ذات الصلة في منظمة الطيران
المدني الدولي ) (lCAOلتحديد دور ،وعدد المراكز على
النطاقين العالمي واإلقليمي في المستقبل لتقديم خدمات الطقس
الفضائي للطيران واإلمكانات المطلوبة لھا

األدوار ،والقدرات
والعدد المستھدف من
مراكز خدمات الطقس
الفضائي للمنظمة

2017/2016

ICAO

دراسة استقصائية لقطاعات التطبيق ،غير الطيران ،والتي
يكون فيھا التنسيق الدولي للخدمات مطلوبا ً أو مرغوبا ً.

قائمة بالخدمات ذات
األولوية التي تتطلب
التنسيق الدولي

2017

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

توسيع نطاق بوابة نواتج الطقس الفضائي لتقدم عينة نموذجية
لنواتج ألغراض اإليضاح والتواصل بشأنھا

نواتج إضافية

2019-2016

بحث ما إذا كانت الخطط الوطنية للحد من مخاطر الكوارث قد
تناولت آثار الطقس الفضائي وكيفية تناوله والحاجة إلى إجراء
منسق

استقصاء بشأن عنصر
الطقس الفضائي في
سجالت المخاطر الوطنية

2017

تحليل المتطلبات الالزمة لخدمات الطقس الفضائي فيما يتعلق
بانتشار االتصاالت الراديوية بالتعاون مع فريق التوجيه الثالث
التابع لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي
لالتصاالت  ITU-R/SG-3وفريق تنسيق التنفيذ

بيان لفريق التوجيه
الثالث التابع قطاع
االتصاالت الراديوية
في االتحاد الدولي
لالتصاالت ،وخارطة
طريق لتطوير ھذه
الخدمات

2018

3.2

)مستمر(

وضع أفضل الممارسات للنواتج والخدمات

الھدف :تشجيع أعضاء المنظمة  WMOعلى إنتاج نواتج وخدمات نھائية عالية الجودة ،مستفيدين في ذلك من تجربة
مراكز اإلنذار اإلقليمية التابعة المرفق الدولي للبيئة الفضائية ) (ISESأو مقدمي الخدمات اآلخرين المعترف بھم ،في
وضع أفضل الممارسات لتحسين الدقة ،والموثوقية ،والتشغيل البيني ،وفعالية التكاليف اإلجمالية لتوفير الخدمات؛ وال
سيما ،تحسين إجراءات اإلنذار في حاالت الطوارئ والتأھب العالمي لمخاطر الطقس الفضائي وفقا ً الستراتيجية
المنظمة  WMOبشأن الحد من مخاطر الكوارث.
وستحدد أفضل الممارسات بالتواصل مع المستعملين الرئيسيين وصوالً إلى أفضل استجابة لالحتياجات المتطورة
للقطاعات االجتماعية االقتصادية ولتحقيق السالمة العامة .وينبغي أن تستند ھذه الممارسات إلى تقييمات عملية وإلى
مبادئ إدارة الجودة )مما يعني التركيز على المستعملين(
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اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

إنشاء آليات التنسيق والتشاور في الوقت الحقيقي بين مراكز
اإلنذار بالظواھر المتطرفة

إجراءات التشاور
بشأن الظواھر
المتطرفة

2017/2016

استعراض النطاقات القائمة لظواھر الطقس المناخي على
الصعيدين العالمي واإلقليمي ووضع نطاق أو مجموعة نطاقات
دولية ،متفق عليھا في المجتمع لوصف شدة ظواھر الطقس
الفضائي بھدف تسھيل إجراءات الطوارئ وأنشطة التحقق

نطاقات ظواھر الطقس
الفضائي التي يتفق
عليھا المجتمع

2017

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

التعاون مع فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
الستعراض إجراءات تسجيل شذوذ المركبات الفضائية الذي
يعزى إلى بيئة الفضاء ،بما في ذلك إعداد أرشيف لھذه البيانات
واالستفادة منه

اإلجراءات المتفق
عليھا بشأن البيانات
الشاذة للمركبات
الفضائية

2017/2016

وضع أفضل الممارسات لمراكز اإلنذار بالطقس الفضائي أثناء
الظواھر المتطرفة ،بالتعاون مع برنامج الحد من مخاطر
الكوارث

دليل بشأن ظواھر
الطقس الفضائي
المتطرفة

2018

3.3

التدريب وبناء القدرات لمقدمي الخدمات الجديدة ،واستيعاب المستعملين لھا

الھدف :دعم التدريب وبناء القدرات ،باالستناد إلى العلم والخبرة العملية ،لتطوير المھارات في مجال إنتاج نواتج
وخدمات الطقس الفضائي وتفسيرھا ،من أجل إتاحة الفرصة ألعضاء المنظمة  WMOالستخدام المعلومات القائمة
بطريقة مجدية ،وبناء قدراتھم الخاصة بالخدمات ،وتيسير استيعاب المستعملين للنواتج والخدمات الجديدة.

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

اختيار مواد التدريب القائمة وإتاحتھا على االنترنت من خالل
بوابة نواتج وخدمات الطقس الفضائي

المواد التدريبية على بوابة
نواتج وخدمات الطقس
الفضائي
الجدول الزمني لبرنامج
التدريب لدعم مصالح
المرافق NMHS
برنامج تدريبي كامل،
وتغذية مرتدة بالمعلومات
إلدخال تحسينات على
التدريب

2017/2016

تحديد الجمھور المستھدف ،بما في ذلك الراصدون الجويون في
المرافق  NMHSالراغبون في إقامة خدمة تقديم خدمات الطقس
الفضائي داخل منظمتھم ،واألھداف التدريبية
عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المختبر االفتراضي للتعليم
والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabوالمنظمات
الشريكة ،وتوفير أدوات التدريب الالزمة

2017

2018

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

وضع مواد تعليمية جديدة ،بلغات مختلفة وبمحتوى معد لتلبية
االحتياجات اإلقليمية المختلفة

الموارد الالزمة لتحسين
خدمات الطقس الفضائي
الخاصة بالمنطقة

< 2019

اإلسھام في تنظيم لقاءات لتقديم معلومات لرفع الوعي بآثار
الطقس الفضائي والمنافع المحتملة من استخدام خدمات الطقس
الفضائي

لقاءات مشمولة برعاية
مشتركة

2018
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3.4

تنسيق رصدات الطقس الفضائي األرضية القاعدة والفضائية القاعدة

الھدف :التنسيق الرفيع المستوى ألجھزة الرصد الساتلية القاعدة واألرضية القاعدة لضمان التوافر المستمر ،والجودة
والقابلية للتشغيل البيني للرصدات التي ال غنى عنھا لدعم خدمات اإلنذار بالطقس الفضائي وغيرھا من الخدمات ،مع
تحقيق االستفادة المثلى من التكلفة اإلجمالية لنظام الرصد.
وسيتحقق ھذا من خالل تكامل نظم رصد الطقس الفضائي كأنظمة مكونة للنظام  .WIGOSويشمل ذلك استعراض
متطلبات الرصد الفضائية القاعدة واألرضية القاعدة ،وتنسيق مواصفات االستشعار ،وتحليل األولويات ومراقبة خطط
سد الثغرات في رصد الطقس الفضائي.
اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

تحديث متطلبات رصد الطقس الفضائي والبيان التوجيھي لرصد
الطقس الفضائي كجزء من عملية استعراض االحتياجات التي
تضطلع بھا المنظمة WMO

المتطلبات في أداة تحليل
واستعراض قدرة نظم
الرصد ) (OSCARوالبيان
التوجيھي المحدث

2017/2016

قائمة بالقياسات األرضية القاعدة الرئيسية التي يتعين القيام بھا
على أساس تشغيلي روتيني ،مع دورات الرصد المطلوبة

القائمة األولية
والمواصفات المتعلقة
بالقياسات

2017

قائمة بمراصد الطقس الفضائي التي تنفذ القياسات الواردة أعاله
)المناظر للمجلد ألف(

قائمة المراصد

2017

وضع البيانات الشرحية للرصدات التي تميز القياسات المذكورة أعاله

البيانات الشرحية للنظام WIGOS

2018/2017

تحديث تقييم قدرات الطقس الفضائي القاعدة من أجل رصد
الطقس الفضائي في األداة  /OSCARالفضاء كدعم لتحليل
الفجوات

تحديث األداة /OSCAR
الفضاء بما في ذلك تحليل
الفجوات

2017

حوار مع وكاالت الفضاء )بما في ذلك الوكاالت الرئيسية مثل
وكالة ناسا ،وھيئات التنسيق الساتلية الدولية مثل فريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية( والسلطات المعنية ،بشأن
اإلجراءات الالزمة لسد الفجوات في الرصد الفضائي القاعدة

إبالغ تحليل الفجوات
ألصحاب المصلحة
الرئيسيين في الرصد
الفضائي

2017

مشروع تحديث دليل
النظام WIGOS

2018

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

توسيع نطاق قدرات الرصد ،والبنية التحتية االتصاالت،
وإجراءاتھا لسد الفجوات في الرصد وتحسين توافر البيانات

الحد من الفجوات

<2019

توسيع نطاق قوائم القياسات والمراصد

تحديث القوائم

<2019

تنسيق مواصفات نبائض االستشعار لقياسات الجسيمات النشطة
وأفضل ممارسات المعايرة والمقارنة البينية للقياسات

المبادئ التوجيھية،
المتعلقة بالمواصفات
وإجراءات المقارنة

<2019

االتفاق على معايير الجودة لرصدات الطقس الفضائي األرضي
القاعدة )المعايير القائمة ،أو األحكام الجديدة إلدراجھا في دليل
لجنة أدوات وطرق الرصد ،عند االقتضاء(

معايير جودة الرصد

<2018

إعداد إضافة مبدئية لدليل النظام

WIGOS
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تعزيز وتيسير إدارة البيانات وتوحيد مواصفاتھا وتبادلھا

الھدف :تحسين جمع وتبادل وتقديم بيانات ومعلومات الطقس الفضائي من خالل التشاطر الحر ،والمعايير المتفق عليھا
دولياً ،واإلجراءات المنسقة باالستفادة من نظام معلومات المنظمة.
وأحد التحديات الرئيسية ھو القيود الصارمة للنطاقات الزمنية لمعظم بيانات الطقس الفضائي.
اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

تحديد قائمة البيانات والنواتج األساسية ليتم النظر فيھا لتبادل
روتيني في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوتمييزھا باستخدام
بيانات اكتشاف شرحية مناسبة ،وتسجيلھا وإتاحتھا في النظام
) WISمن خالل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بتطوير تمثيل البيانات والبيانات الشرحية(

مجموعة من بيانات
ونواتج الطقس الفضائي
قابلة للكشف ومتاحة على
الصعيد العالمي ،في
الوقت شبه الحقيقي في
النظام WIS

2017/2016

تسجيل مراكز خدمات الطقس الفضائي كمراكز لتجميع البيانات
أو النواتج ) (DCPCأو مراكز وطنية ) (NCفي النظام ) WISمن
خالل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بالمراكز
التابعة لنظام المعلومات في المنظمة(

تعيين مراكز خدمات
طقس فضائي إضافية
كمراكز لتجميع البيانات
أو النواتج ) (DCPCأو
مراكز وطنية )(NC

2017/2016

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

بحث إمكانية تطبيق األنساق الجديدة ومزاياھا ،بما في ذلك
 ،RINEX/GTEXعلى سبيل المثال ،لتبادل بيانات ونواتج الطقس
الفضائي

تنفيذ النسق الموصى به

2017

بحث إمكانية تطبيق البروتوكوالت الجديدة ومزاياھا ،مثل
بروتوكول التحذير الموحد )(CAP

البروتوكول الموصى به

2018

3.6

تقييم طرائق تحليل الطقس الفضائي والتنبؤ به ،وتعزيز تحويل نماذج البحوث الناضجة إلى عمليات
وتآزر مع نمذجة المناخ /الطقس

األھداف:


التأكد من أن تحليل ونمذجة الطقس الفضائي والتنبؤ به يتيح اتصال الخدمات التشغيلية بأفضل
األسس العلمية الممكنة؛ وتيسر نقل التطورات التقنية والعلمية من البحوث إلى العمليات؛



تعزيز التآزر بين الطقس الفضائي ودوائر وأنشطة األرصاد الجوية /المناخ وتحسين فھم آثار
الطقس الفضائي على عمليات الطقس والمناخ.

ويستلزم ھذا دعما ً لتطوير إعداد نماذج عملية الستيعاب البيانات والتنبؤ تستفيد من القدرات المتطورة للتنبؤ بالطقس
والمناخ ،ومن المبادرات المجتمعية القتران النماذج وتقييمھا .وينبغي تشجيع الحوار بين الجماعات البحثية والتشغيلية
في مجال الطقس الفضائي بھدف التقييم المنتظم للطرائق والخدمات التي يحتمل أن تكون ناضجة لالستخدام العملي.
وينبغي أيضا ً أن تشجيع الحوار بين دوائر الطقس الفضائي واألرصاد الجوية /المناخ.
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اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

تشاطر الدروس المستفادة في استخدام نماذج الطقس الفضائي في
أنشطة التنبؤ اليومية

كتيب عن الممارسات
الجيدة في مجال التنبؤ
بالطقس الفضائي

2017

تحديد درجات المھارة وتقنيات التحقق األخرى لتقييم القيمة
المحتملة لنماذج البحث القائمة للخدمات الموجھة نحو المستعملين

تقييم موضوعي للنماذج
القائمة

2018

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

حلقات عمل عن آثار الطقس الفضائي على المتغيرات المناخية
األساسية

تحسين فھم الطقس
الفضائي -الروابط
المناخية

2017

تقييم منافع نماذج الغالف الجوي كله )من السطح إلى الجزء
العلوي من الطبقة الجوية الحرارية( التي تستخدم باالقتران مع
غيرھا من نماذج الطقس الفضائي

تقييم أثر نماذج الغالف
الجوي كله

2018

حلقة عمل عن قدرات تمثل البيانات لنماذج نظام الشمس -األرض مبادئ توجيھية لالستفادة
من البيانات المتاحة في
لتحسين مھارات التنبؤ
نماذج التنبؤ العددي
3.7

2019

تنسيق اإلجراءات وضمان اتصال رسمي قائم على العلم بشأن األنشطة التشغيلية المتعلقة بالطقس
الفضائي في منظومة األمم المتحدة وخارجھا

من المھم إنشاء آلية تنسيق فعالة وعالية المستوى إلقامة جسور بين األنشطة التقنية واستراتيجية وتنفيذ برامج المنظمة
 WMOاألوسع نطاقا ً.
ويجب أن يرتكز ھذا على اتصاالت منتظمة تھدف إلى:


إذكاء الوعي ،لدى جميع أعضاء المنظمة ،وفھمھم ألھمية خدمات الطقس الفضائي والسعي
للحصول على تغذية مرتدة بالمعلومات المتعلقة بعوامل النجاح والعوامل المقيدة؛



توضيح منافع العمل المنسق ،لتعظيم االستفادة من الموارد وتحقيق درجة أعلى من الموثوقية في
معلومات الطقس الفضائي؛



تسليط الضوء على أنشطة المنظمة  WMOالمتعلقة بالطقس الفضائي والحفاظ على تدفق للمعلومات
مع الشركاء الخارجيين لضمان تعزيز ھذه الجھود لبعضھا البعض؛



إبالغ المجتمع بقدرات معلومات وخدمات الطقس الفضائي فضالً عن قيود ھذه الخدمات في ضوء
آخر المستجدات؛

وبينما تمثل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ) (COPUOSمنتدى مناسبا ً للتواصل على المستوى
االستراتيجي داخل منظومة األمم المتحدة ،فإن أفضل طريقة لتحقيق الحوار بين دوائر الطقس الفضائي العلمية
والتشغيلية ومجموعة المستعملين الرئيسيين يكون في المؤتمرات المستھدفة .وتعد ’’حلقة عمل الطقس الفضائي‘‘ التي
تنظمھا الواليات المتحدة األمريكية و’’األسبوع األوربي للطقس الفضائي‘‘ الذي تنظمة أوروبا سنوياً ،ھي األماكن
األكثر نشاطا ً ويعقد فيھا عدد من اللقاءات في نفس المكان بما في ذلك حلقات النقاش والتفاعل مع المستعملين .وظھرت
مبادرة مماثلة في آسيا ،تحالف آسيا وأوقيانوسيا بشأن الطقس الفضائي ).(AOSWA
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اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

الحفاظ على إبالغ اللجنة  COPUOSبخطة المنظمة  WMOفيما
يتعلق بالطقس الفضائي وبالتحديات التي تتطلب حشد الجھود من
خارج دوائر المنظمة WMO

التقارير

سنوي

تقديم تقارير إلى حلقات عمل الطقس الفضائي التي تنظم في
الواليات المتحدة األمريكية ،وأوروبا ،وآسيا
تحديد حاالت ُتظھر فوائد أنشطة الطقس الفضائي التي تنسقھا
المنظمة WMO

العروض ،أو اجتماعات
األفرقة

سنوي

تقرير بشأن دراسات
الحالة

2019-2017

تزويد مؤتمر المنظمة  WMOالثامن عشر بمشروع خطة أنشطة
الطقس الفضائي بعد عام ) 2019في إطار برنامج مراقبة الطقس
الفضائي ،مثالً(

مشروع الخطة

2019

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

التنسيق مع لجنة أبحاث الفضاء ) (COSPARبشأن التفاعل بين
ھذه الخطة وتنفيذ خارطة طريق لجنة أبحاث الفضاء

التغذية المرتدة

سنوي

معالجة التنفيذ اإلقليمي لخدمات الطقس الفضائي في اجتماعات
االتحادات اإلقليمية أو المؤتمرات الفنية ذات الصلة

تقديم عروض في
اجتماعات االتحادات
اإلقليمية أو المؤتمرات
الفنية المرتبطة بھا

اجتماعات
االتحاد
اإلقليمي

4

التنظيم والتنفيذ

4.1

إعداد خارطة طريق لألنشطة ضمن األولويات واألنشطة االستراتيجية للمنظمة

WMO

يلخص الجدول أدناه إعداد تخطيط ألنشطة الطقس الفضائي مع األولويات السبع الرئيسية للخطة االستراتيجية للمنظمة
 WMOللفترة  2019-2016التي اعتمدھا مؤتمر المنظمة السابع عشر في أيار /مايو .2015
األولويات الرئيسية في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
) (WMOللفترة 2019-2016

األنشطة ذات الصلة في خطة السنوات األربع
المتعلقة بالطقس الفضائي

تحسين دقة وفعالية التنبؤات القائمة على األثر واإلنذارات
المبكرة بالمخاطر المتعددة في مجال األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا والمخاطر البيئية ذات الصلة ،من المناطق
المدارية إلى المناطق القطبية بما يساھم في الجھود الدولية
المبذولة للحد من مخاطر الكوارث وفي مجالي التعافي من
الكوارث والوقاية منھا ،السيما للتصدي للمخاطر المرتبطة
بالتعرض للزيادة السكانية؛

تحسين التأھب العالمي لمخاطر الطقس الفضائي،
استجابة لطلب المؤتمر السادس عشر ،بما يساھم في
الجھود الدولية المبذولة في مجال الحد من مخاطر
الكوارث وفي مجالي التعافي من الكوارث والوقاية
منھا

تنفيذ الخدمات المناخية في سياق اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما في البلدان التي
تفتقدھا ،عن طريق ما يلي:

تفاعالت الطقس الفضائي مع مناخ اليابسة بحسبانه
مسألة للبحث

’ ‘1إنشاء مراكز مناخية إقليمية؛ ’ ‘2استبانة احتياجات
المستخدمين من النواتج المناخية؛ ’ ‘3تطوير نظام

التذييل  – 3المقررات
معلومات الخدمات المناخية؛ ’ ‘4تعزيز مھارات التنبؤ
على النطاقات دون الموسمية إلى الموسمية؛
تعزيز النظم العالمية للرصد من خالل تنفيذ للنظام
) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISتنفيذاً كامالً
من أجل رصد نظام األرض بشكل سليم وموحد قياسيا ً
ومتكامل ودقيق ومضمون الجودة دعما ً لكافة أولويات
المنظمة ) (WMOونتائجھا المتوقعة؛

التمھيد لدمج رصدات الطقس الفضائي في النظام
 WIGOSوالنظام  .WISوقد طلبت الدورة الستون
للمجلس التنفيذي ذلك واألمور تسير بشكل جيد
بمشاركة فعالة من جانب المنسق المعني بمجال
تطبيقات الطقس الفضائي في عملية االستعراض
المستمر للمتطلبات.

تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا على تقديم خدمات مستدامة عالية الجودة
لدعم سالمة وكفاءة وانتظام إدارة الحركة الجوية على
نطاق العالم ،مع مراعاة العوامل البيئية على النحو
الواجب ،من خالل ما يلي ‘1’ :التعجيل بتنفيذ معايير
الكفاءة والتأھيل ونظم إدارة الجودة المشتركة بين منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة )(WMO؛
’ ‘2التصدي لالحتياجات والتحديات المستجدة المتصلة
بخطة المالحة الجوية العالمية للفترة ،2028-2013
السيما فيما يتعلق بتحديث المجموعة  1للمنظمة
)(ICAO؛ ’ ‘3دعم استدامة توفير خدمات األرصاد الجوية
للطيران وتعزيز قدرة ھذه الخدمات على المنافسة من
خالل تحسين آليات استرداد التكاليف وإعداد نماذج عمل
مالئمة ألطر تقديم الخدمات؛

معالجة االحتياجات والتحديات الناشئة لخدمات
الطقس الفضائي للطيران بحسبانھا استجابة
لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي

تحسين خدمات الرصد والتنبؤ التشغيلية في مجالي
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في المناطق القطبية
والمرتفعات الجبلية وما يتجاوز ھذه المناطق من خالل
ما يلي ‘1’ :تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛
’ ‘2تحسين فھم آثار التغيرات الحاصلة في ھذه المناطق
على أنماط الطقس والمناخ على نطاق العالم؛
’ ‘3النھوض بالتنبؤ القطبي في إطار النظام العالمي
المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS

نظراً ألن ظواھر الطقس الفضائي يمكن أن تكون
بالغة الحدة في المناطق القطبية بسبب تغير ھيكل
المجال المغنطيسي لألرض ،فإن من المھم التنبؤ
باضطرابات المغنطيسية األرضية واأليونوسفيرية
وتأثيرات الجسيمات النشطة )التي ترى أحيانا ً على
ھيئة شفق قطبي(

تعزيز تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى
الوفاء بوالياتھا عن طريق تطوير وتحسين كفاءة
مواردھا البشرية وقدراتھا الفنية والمؤسسية وبنيتھا
التحتية ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية

بناء القدرات الالزمة لتقديم خدمات الطقس الفضائي

تحسين كفاءة وفعالية المنظمة ) (WMOعن طريق
مواصلة اعتماد تدابير وتوصيات تحسينية ،استناداً إلى
استعراض إستراتيجي لھياكل المنظمة )(WMO
وترتيباتھا التشغيلية وممارستھا في الميزنة

لضمان الفعالية التشغيلية ،ستقصر المنظمة المقترحة
ھيكل العمل الدائم على فريق تنسيق مشترك بين
البرامج واحد مرتبط باللجان ذات الصلة،
واالتحادات اإلقليمية ،وممثلي الشركاء والمستعملين
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ويضطلع البرنامج الفضائي للمنظمة ) ،(WMOوھو برنامج شامل ،بقيادة أنشطة المنظمة  WMOالمتعلقة بالطقس
الفضائي  .وفي عام  ،2015أصبحت ھذه األنشطة مدمجة بالفعل في عدد من برامج ومشاريع المنظمة  WMOعلى
النحو المبين أدناه.
وفيما يتعلق بالنظام  ،WIGOSيندرج الطقس الفضائي بشكل كامل في االستعراض المستمر للمتطلبات ) .(RRRويعد
الطقس الفضائي مجاالً من ’’مجاالت التطبيق‘‘ للمنظمة  WMOفي عملية االستعراض المستمر للمتطلبات :تم تحديد
متطلبات رصد الطقس الفضائي وتسجيلھا في أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) /(OSCARقاعدة بيانات
المتطلبات٦؛ ويتم توثيق تقييم الثغرات الراھنة في نظمنا الرصدية في بيان توجيھي؛ ويكرس فصل وبعض اإلجراءات
لرصد الطقس الفضائي في خطة التنفيذ المتعلقة بتطور نظم الرصد العالمية ).٧(EGOS-IP
وقد انتھى برنامج أدوات وطرق الرصد مؤخراً من إعداد طبعة جديدة من دليل أدوات وطرق الرصد الخاصة بالرصد
)دليل لجنة أدوات وطرق الرصد( .ويتم تناول رصد الطقس الفضائي من الفضاء في الجزء الثالث الجديد للبرنامج
بشأن الرصدات القائمة على الفضاء.
وبدأ فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الالسلكية ) (SG-RFCمؤخراً النظر في المسائل المتعلقة بتخصيص ترددات
لرصدات الطقس الفضائي في مجال الموجات متناھية الصغر ،استناداً إلى المدخالت المقدمة من الفريق .ICTSW
وفيما يتعلق بالنظام  ،WISيجري تنفيذ مشروع تجريبي في داخل الفريق  ICTSWوالمرفق  ISESلتقييم استخدام نظام
معلومات المنظمة في تبادل نواتج التنبؤ بالطقس الفضائي )النشاط األرضي المغناطيسي ،والتوھجات الشمسية،
والجسيمات الشمسية النشطة(.
وفي إطار برنامج األرصاد الجوية للطيران ،دعم الفريق  ICTSWشعبة األرصاد الجوية للطيران في استعراض مفھوم
منظمة الطيران المدني الدولي للعمليات المرتبطة بخدمات الطقس الفضائي للمالحة الجوية العالمية وقدمت إرشادات
بشأن تنظيم خدمة فعالة لتقديم الخدمات التشغيلية للطقس الفضائي في المستقبل تنسقھا المنظمة  .WMOوأقرت المنظمة
 ،ICAOمن خالل الفريق  ،ICTSWبحسبان المنظمة  WMOمصدراً إلسداء المشورة الفنية بشأن المسائل المتعلقة
بالطقس الفضائي .وتعد المشاركة النشطة المستمرة للمنظمة  WMOأمر أساسي إذ إنه من المتوقع أن يجعل
المرفق  3من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي ھذه الخدمات الخاصة بالطقس الفضائي للطيران المدني خدمات
إلزامية اعتباراً من .2018
ويجري إدراج التدريب المتعلق بالطقس الفضائي في استراتيجية التدريب الخاصة بالمختبر االفتراضي المشترك بين
المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق السواتل الخاص باألرصاد الجوية ) (CGMSللتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية
الساتلية ،بالشراكة مع اللجنة .COSPAR
ھيكل العمل

4.2

تناول جميع مجاالت األنشطة في إطار ھذه الخطة الرباعية السنوات ،يستلزم وجود مجموعة من الخبراء في المجاالت
التالية:


النظم األساسية للطقس الفضائي ،بما في ذلك المسائل المتعلقة بتقنيات وشبكات الرصد ،وإدارة
البيانات وتبادلھا ،ومراكز البيانات ،وعلم المناخ الفضائي؛



علم الطقس الفضائي ،بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنمذجة ،وتقييم النماذح والتحقق منھا ،والتفاعل
مع المناخ ،واالنتقال من البحوث إلى العمليات؛



تطبيقات الطقس الفضائي ،بما في ذلك تقييم االحتياجات ،وتقديم الخدمات ،وبناء القدرات والتفاعل
مع المستعملين؛

 6انظر:
7
انظر الفصل  7فيhttp://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/EGOS-IP-2025/EGOS-IP-2025-en.pdf :
http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25

133

التذييل  – 3المقررات

ويھدف المقترح إلى االندماج المباشر في الھيكل الحالي للجان الفنية التابعة للمنظمة  ،WMOوإقامة روابط قوية مع
الشركاء الخارجيين المعنيين ،وزيادة إشراك خبراء الطقس الفضائي تغطي مجموعة واسعة من الخبرات .وينبغي أيضا ً
أن يتجنب المقترح تعدد األفرقة والنفقات العامة غير الضرورية وواجھات اإلبالغ .ومن ثم ،فإن من المقترح
االستعاضة عن الفريق  ICTSWالحالي بالفريق المشترك بين البرامج المعني بمعلومات ونظم وخدمات الطقس الفضائي
) ،(IPT-SWISSالذي سيواصل عمل الفريق  ICTSWبالتعاون الوثيق مع اللجان الفنية ،ودوائر مقدمي خدمات الطقس
الفضائي التي يمثلھا المرافق  ،ISESوممثلو المستعملين.
وسيضطلع الفريق  IPT-SWISSبتنسيق األنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي في جميع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية.
ويشمل أعضاء الفريق  :IPT-SWISSخبراء طقس فضائي ترشحھم لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة األرصاد
الجوية للطيران ) ،(CAeMواللجان الفنية األخرى ذات الصلة مثل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة علوم
الغالف الجوي )(CAS؛ وسيتم ترشيح نقاط االتصال من قبل االتحادات اإلقليمية؛ وممثلي المرافق  .ISESويمكن دعوة
الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين كأعضاء مشاركين دون أي تكلفة على المنظمة  .WMOوسيقدم الفريق IPT-
 SWISSتقارير موازية إلى اللجنة  ،CBSواللجنة  CAeMاللتين ستتفقان على آلية منسقة لتوفير إشراف مشترك على
الفريق  .IPT-SWISSويرد مشروع االختصاصات في المرفق .2
وستعين اللجنة  IPT-SWISSخبراء ،من بين أعضائھا ،لإلسھام في فرق الخبراء ذات الصلة للجان الفنية المشاركة.
وستشكل فرق عمل مخصصة ،حسب االقتضاء ،للمواضيع التي تتطلب خبرة معينة .وفي سياق ترتيبات العمل مع
المرافق  ISESالتي نوقشت في القسم  ،4.3يمكن إنشاء بعض ھذه الفرق باالشتراك مع المرفق الدولي للبيئة الفضائية
) (ISESوبدعم من خبرائه.

لجنة األرصاد الجوية
للطيران )(CAeM

لجنة النظم
األساسية )(CBS

ISES

IPT-SWISS

المرفق الدولي للبيئة
الفضائية

الفريق المشترك بين البرامج المعني
بمعلومات ونظم وخدمات الطقس الفضائي

فرق عمل مخصصة،
حسب االقتضاء

مثل ،المسائل المتعلقة بالمنظمة
 ،ICAOوبناء القدرات ،والتحقق
من النموذج ،وبوابة النواتج،
وتحديث األداة OSCAR

المشاركة في األفرقة ذات
الصلة باللجان الفنية التابعة
للمنظمة WMO

لجنة األرصاد الجوية
للطيران
ET-ASC, ET-GOV
ET-ETC, ET-ISA

لجنة علوم الغالف الجوي

الشكل  :2التنظيم المقترح للطقس الفضائي

لجنة النظم األساسية
IPET-OSDE, IPET-WIFI,
SG-RFC, ICG-WIGOS/TT
OPAG-ISS, OPAG-PWS

لجنة أدوات وطرق الرصد

نقاط االتصال
مع االتحادات
اإلقليمية
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ومن المتوقع أن تتشاور كل لجنة من اللجنتين  CAeMو CBSمع األخرى عن طريق رئيسيھما بعد انعقاد الدورة الثامنة
والستين للمجلس التنفيذي للشروع الدعوة إلى تقديم الترشيحات للفريق  IPT-SWISSبغية إنشاء ھذا الفريق في بداية عام
 .2017وسوف يستمر الفريق  ICTSWفي عمله حتى ذلك الحين .وفي االجتماع األخير للفريق  ،ICTSWالمقرر مؤقتا ً
عقده في الربع األخير من عام  ،2016سيجري تحديث خطة العمل مع مراعاة نتائج المؤتمر والمجلس التنفيذي
والمشاورات بين اللجنتين  CAeMو.CBS
4.3

الشراكات وإشراك المستعملين

الشراكة مع المرفق الدولي للبيئة الفضائية )(ISES
وضعت ترتيبات عمل مع المرفق  ISESمن خالل رسائل متبادلة إلضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع ھذه المنظمة
بحسبانھا المنظمة ألنشطة المنظمة  WMOالبادئة والمحركة في مجال الطقس الفضائي .وينص المرفق  ISESوالمنظمة
 ،WMOفي ھذه الترتيبات ،عن عزمھما العمل في إطار تعاون وثيق فيما بينھما لتيسير وتحسين وتنسيق خدمات الطقس
الفضائي التشغيلية التي يقدمھا أعضاء المنظمة  WMOوالمراكز التابعة للمرفق الدولي للبيئة الفضائية ).(ISES
وتحديداً ،سيضطلع المرفق  ISESوالمنظمة بما يلي:


أن تبقي كل منھما األخرى على علم بجميع برامج العمل ،واألنشطة ،والمطبوعات المتعلقة بالمسائل
ذات االھتمام المشترك؛



اإلسھام في تحديد مواصفات خدمات الطقس الفضائي ،والسيما الخدمات التي ستقدم لدعم المنظمة
) ICAOمن خالل الھيئات المعنية في اللجنة  ،(CAeMووضع أفضل الممارسات ،لإلنذار في حاالت
الطوارئ ،مثالً.



النھوض بتوحيد رصدات الطقس الفضائي ،وإدارة بياناتھا ،وتوليد نواتجھا ونشرھا اعتماداً على
المعايير الدولية ذات الصلة ،مثل معايير المنظمة  WMOو/أو المجلس الدولي للعلوم ،كلما كان ذلك
مناسباً؛



إذكاء الوعي العام بالطقس الفضائي وآثاره ،ودعم التأھب للظواھر المتطرفة للطقس الفضائي؛



إجراء استقصاءات مشتركة بشأن احتياجات خدمات الطقس الفضائي الحالية؛



تيسير نقل المعارف العلمية بشأن الطقس الفضائي إلى خدمات تشغيلية للمجتمع.

وسيضطلع المرفق  ISESوالمنظمة  WMOبمتابعة ھذه األنشطة من خالل اجتماعات وحلقات عمل فنية مشتركة،
وإجراءات تواصل وتوعية منسقة .وسيدعى ممثلو المرفق  ISESوالمنظمة  WMOللمشاركة ،دون أن يكون لھم حق
التصويت ،في مداوالت المجلس التنفيذي ،أو االجتماعات السنوية للمرفق  ،ISESعلى التوالي ،وعند االقتضاء ،في
األفرقة العاملة التابعة لھما بشأن المسائل ذات االھتمام المشترك.

الشركاء اآلخرون ومنظمات المستعملين
سيدعم المرفق  ISESوالمنظمة  WMOالمبادرات التي تجمع بين مقدمي خدمات الطقس الفضائي ومستعمليھا الرئيسيين:
كأن يدعما ،مثالً ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،واللجنة الدولية المعنية بالنظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة
) ،٨(ICGأو مؤسسة موثوقية الكھرباء في أمريكا الشمالية ) .(NERCويمكن دعوة الشركاء أو الممثلين الرئيسيين
لمجتمعات المستعملين المھمين المحتملين أو الفعليين للمشاركة في الفريق  IPT-SWISSكأعضاء منتسبين.
وفيما يتعلق باالتحاد الدولي لالتصاالت ،فإنه ينبغي توضيح أن العالقة ذات شقين:

 8اللجنة الدولية المعنية بالنظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة:
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/fr/SAP/gnss/icg.html
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4.4



نظراً ألن اضطرابات الطقس الفضائي في األيونوسفير تؤثر على انتشار الموجات الراديوية
المستخدمة في االتصاالت والمالحة الراديوية ،يحتمل أن ينوب فريق التوجيه الثالث التابع لقطاع
االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ٩عن مجتمعات المستعملين؛



نظراً ألن رصدات الطقس الفضائي تعتمد جزئيا ً على القياسات األرضية القاعدة والسطحية القاعدة
السلبية أو اإليجابية في نطاقات ترددات موجات الميكروويف ،التي قد تتطلب تخصيص الترددات
وحمايتھا ،يجب تمثيل مصالح دوائر الطقس الفضائي في فريق التوجيه السابع التابع لقطاع
االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ،١٠كجزء من المناقشة بشأن تنسيق الترددات
الراديوية ،والذي يضطلع فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الالسلكية ) (SG-RFCالتابع للجنة
 CBSبقيادته في المنظمة  .WMOوفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2015اعتمد المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية ) (WRCالقرار  657الخاص باالحتياجات الطيفية وحماية أجھزة استشعار
الطقس الفضائي ،والذي يحدد الطريق قدما ً للمناقشات في دورات المؤتمر ) (WRCالمقبلة بشأن
االحتياجات إلى ترددات للطقس الفضائي ،بغية االعتراف على النحو الالئق بالنظم الراديوية وتوفير
حمايتھا ،دون فرض قيود إضافية على الخدمات اإللزامية.
الموارد والمنافع

خطة العمل ھذه ھي استمرار لمتابعة أنشطة الفريق  ICTSWالحالي ،ولكن مع توسع كبير عند الضرورة لالنتقال من
مرحلة ’’البيان العملي‘‘ إلى التنفيذ الفعلي إلتاحة تحقيق فتح ذي فوائد ملموسة في العديد من التطبيقات.

الموارد
يمثل إشراك األعضاء من خالل خبرائھم المعنيين بالطقس الفضائي والدعم الذي تقدمه األمانة العامة ،ويفضل أن يكون
على مستوى شخص واحد متفرغ ،عنصراً بالغ األھمية لنجاح ھذه الخطة .ونظراً لقلة الموارد من الموظفين داخل
األمانة العامة ،يمكن تحقيق الحد األدنى من الدعم عن طريق دعم موظفي األمانة بخبراء يعيرھم أعضاء المنظمة
وخبراء استشاريين خارجيين .وعلى أساس ھذا االفتراض ،يقدر مستوى الموارد المالية الالزمة سنويا ً لتغطية أنشطة
خطة السنوات األربع الحالية بنحو  240000فرنك سويسري.
الجدول  :1تقدير مبدئي للمستوى السنوي المطلوب من الموارد لدعم الخطة

9

10

وجه االنفاق

التكلفة السنوية
)بالفرنك
السويسري(

مشاركة الخبراء المؤھلين في اجتماع سنوي واحد للفريق  IPT-SWISSوفرق
العمل ذات الصلة

60 000

مشاركة أعضاء الفريق  IPT-SWISSفي الھيئات ذات الصلة في اللجان الفنية
للمنظمة WMO

30 000

االتصال مع الشركاء الخارجيين

20 000

مجموعة الدراسات  3التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بنشر
االتصاالت الراديوية
مجموعة الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بالخدمات
العلمية
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إجراءات االتصال ،ووضع أو ترجمة مواد التدريب

20 000

حلقة دراسية واحدة

50 000

االستشارات والدعم المالي إلعارة الموظفين الالزمين لدعم األمانة

60 000

المجموع

240 000

ووفقا ً للميزانية العادية المقررة للفترة المالية السابعة عشر ،من المفترض أن تظل الموارد غير المتعلقة بالموظفين
المخصصة ألنشطة الطقس الفضائي في الميزانية العادية )البرنامج الفضائي للمنظمة  ،WMOوربما برنامج األرصاد
الجوية للطيران( ھامشية وتحتاج إلى التدعيم بموارد من خارج الميزانية تشمل:


المساھمات العينية من األعضاء )ترجمة المواد التدريبية ،أو إعارة الموظفين ،أو المشاركة في
االجتماعات دون تكلفة على المنظمة  ،WMOمثالً(؛



المشاركة في رعاية األنشطة )حلقة دراسية تدريبية بدعم من لجنة بحوث الفضاء )،(COSPAR
مثالً(؛
التبرع للصندوق االستئماني للطقس الفضائي ،كما ناقشه المجلس التنفيذي في دورته السادسة
والستين.
الجدول  :2توزيع مبدئي للموارد



مؤشر مبدئي للموارد السنوية

)بالفرنك
السويسري(

الميزانية العادية )البرنامج الفضائي للمنظمة (WMO

20 000

المساھمات العينية

30 000

األنشطة المشمولة برعاية مشتركة

30 000

التبرعات المقدمة للصندوق االستئماني للطقس الفضائي

160 000

المجموع

240 000

التوزيع المبدئي للموارد السنوية مبين في الجدول  .2ومن المتوقع أن يكون أعضاء المنظمة  WMOالذين يضطلعون
بتشغيل برنامج وطني للطقس الفضائي أول من يقدمون تبرعات للصندوق االستئماني للطقس الفضائي ،لكون ذلك يدعم
أنشطتھم الوطنية من خالل تبادل البيانات ،وتشاطر أفضل الممارسات ،وتعظيم االستفادة من الجھود ،والتي يمكن أن
تتجاوز بشكل كبير المساھمات الفردية من ھؤالء األعضاء.

المنافع
من المتوقع أن توفر خطة النشاط ھذه منافع كبيرة لألعضاء ،بتوفير رصدات أكثر دقة ،وتحسين موثوقية ،ودقة،
وتوقيت التنبؤات والتحذيرات لمستعمليھا .وبمجرد وصول خدمات الطقس الفضائي لمرحلة النضج يمكن أن تحقق
إيرادات لمقدمي المعلومات )آلية استرداد تكاليف الخدمات التي تحتاجھا المنظمة  ،ICAOوخدمات اإلنذار لشبكات
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القدرة ،ومقدمي االتصاالت أو النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة( .وقد وصفت المنافع المحتملة المتأتية من
١١
أنشطة الطقس الفضائي في التقرير المستكمل في .2008
5

االستنتاجات

توضح االنجازات المبكرة لفرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس ) (ICTSWفي الفترة المالية السادسة
عشر ) (2015-2012مجاالت النشاط الواسعة التي يمكن أن تستفيد من مشاركة المنظمة  WMOفي الطقس الفضائي،
وتبين قدرة المنظمة  WMOعلى تحسين فعالية إحداث طفرة في ھذا المجال وتؤدي دوراً معترفا ً به في المجتمع الدولي
للطقس الفضائي .وبالنظر إلى المتطلبات الجديدة لخدمات الطقس الفضائي للطيران والطلب الناشئ في القطاعات
األخرى ،يوصى بأن تشارك المنظمة  WMOبصورة أوثق خالل الفترة المالية السابعة عشر ) ،(2019-2016وربما
بعدھا ،في وضع أسس مستدامة لقدرات خدمات طقس فضائي عالمية يمكن االعتماد عليھا.
وتحدد الخطة الحالية مجموعة من األنشطة ذات األولوية العالية ،التي تعد ضرورية وقابلة للتنفيذ في إطار زمني مدته
أربع سنوات ،وتسفر عن نتائج واضحة ونواتج ملموسة .وھناك إجراءات أخرى مرغوبة تم تحديدھا وينبغي تنفيذھا إذا
سمح الوقت والموارد .ويقترح عالوة على ذلك أن يضطلع أكثر أعضاء المنظمة  WMOتقدما ً حاليا ً في ھذا المجال
بالمشاركة فنياً ،من خالل خبرائھم ،ومالياً ،من خالل تقديم مساھمة متواضعة إلى الصندوق االستئماني للطقس
الفضائي ،لالضطالع بدور قيادي في تنفيذ الخطة ،ومن ثم ،توضيح فوائد ھذا النشاط لألعضاء اآلخرين الذين قد ال
يكونون على دراية بالطقس الفضائي حتى اآلن.
وتتماشى األنشطة المقترحة مع العديد من األولويات االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة السابعة عشرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

11

الدور المحتمل للمنظمة  WMOفي الطقس الفضائي ،الخطة االستراتيجية 5-األولويات االستراتيجية للمنظمة
في الفترة السابعة عشرة ،الوثيقة الفنية 2008 ،1482
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المرفق  :1المبادرات الدولية الرئيسية في مجال الطقس الفضائي

في الفقرات أدناه ،نقدم بإيجاز المبادرات العالمية التي تركز ،على التوالي ،على المسائل التشغيلية )المرفق الدولي للبيئة
الفضائية ،فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،فريق العمليات المعني بالرصد البركاني للطرق الجوية
الدولية التابع للمنظمة  ،(ICAOوعلى السياسات )لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية( ،وعلى البحث
والتعليم )لجنة بحوث الفضاء ،وبرنامج التعايش الدولي مع نجم ،والمبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي ،واللجنة
العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية  -األرضية( ،وعدد من المبادرات اإلقليمية.

المرفق الدولي للبيئة الفضائية
منذ عام  ،1962يعمل المرفق  ISESكشبكة تعاونية للمنظمات التي تقدم خدمات الطقس الفضائي في جميع أنحاء العالم.
وھدفھا ھو تحسين خدمات الطقس الفضائي التشغيلية وتنسيقھا .ويتشاطر أعضاء المرفق  ISESالبيانات والتنبؤات
ويقدموا مجموعة واسعة من الخدمات ،تشمل :التنبؤات ،واإلنذارات ،والتحذيرات من الظروف الشمسية ،والمغنطيسية،
واأليونوسفيرية؛ وبيانات البيئة الفضائية؛ وتحليالت الظواھر التي يركز عليھا العمالء؛ والتنبؤات بعيدة المدى بالدورة
الشمسية .ويشمل المرفق  ISESحاليا ً  16مركز إنذار إقليمي ،وأربعة مراكز إنذار مرتبطة بھا ،ومركز تعاوني واحد
للخبراء .والمرفق  ISESعضو في شبكة المجلس الدولي للعلوم -النظام العالمي للبيانات ) (ICSU-WDSويتعاون بشكل
وثيق مع المنظمة .WMO

فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSھو ھيئة التنسيق الفني لمشغلي السواتل تركز في المقام األول
على البرامج الساتلية للطقس والمناخ استجابة لطلبات المنظمة  .WMOوفي عام  ،2014قرر الفريق  CGMSإدراج
األھداف المتعلقة بمراقبة الطقس الفضائي في خطته ذات األولوية المتقدمة رفيعة المستوى المتعددة السنوات ،ووافق
على اختصاصات الفريق  CGMSفيما يتعلق بأنشطة الطقس الفضائي .ومن المتوقع أن يوسع الفريق  CGMSقريبا ً
مجال أنشطته نحو الرصد الفضائي القاعدة لمتغيرات الطقس الفضائي.
الفريق المعني باألرصاد الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
تتناول منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOالمسائل المتعلقة بالطقس الفضائي من خالل فريقھا العامل المعني
بمعلومات األرصاد الجوية وتطوير الخدمات ) (MISDالتابع للفريق المعني باألرصاد الجوية ) .(METPويعد الفريق
) (MISDمفھوما ً للعمليات ،إلى جانب احتياجات خدمات الطقس الفضائي التشغيلية ،بالتشاور مع المنظمة  ،WMOبغية
إدراج ھذه الخدمات في تعديالت المرفق  3من اتفاقية المنظمة  .ICAOوقد أكد االجتماع المشترك بين اللجنة CAeM
التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  WMOوشعبة األرصاد الجوية في تموز /يوليو  2014على ھذا الھدف ،مع
مراعاة أن العديد من القضايا تتطلب مزيداً من الدراسة ،بما في ذلك تحديد األدوار ،والمتطلبات ،والقدرات والعدد
اإلجمالي لمراكز التنبؤ العالمية واإلقليمية ،فضالً عن عمليات تعيينھا ،وحوكمتھا ،ومبادئ استرداد التكاليف ،ومعايير
الكفاءة ومدة الوالية.
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية )(COPUOS
منذ عام  ،2013بدأت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ) (COPUOSالتابعة للجمعية العامة لألمم
المتحدة تناول المسائل المتعلقة بالطقس الفضائي داخل لجانھا الفرعية العلمية والتقنية في سياق استدامة األصول
واألنشطة الفضائية على المدى الطويل .وقد دعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق الدولي لجھود مراقبة البيئة الفضائية
ورحبت بالخطوات األولية التي اتخذتھا المنظمة  .WMOوأنشئ فريق خبراء معني بالطقس الفضائي في .2015

البحوث والتعليم :لجنة بحوث الفضاء ،وبرنامج التعايش الدولي مع نجم ،والمبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي،
واللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية  -األرضية
لجنة أبحاث الفضاء ) (COSPARالتابعة للمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUلديھا ھيئة دائمة معنية بالطقس الفضائي.
ووضعت اللجنة باالشتراك مع برنامج التعايش الدولي مع نجم )الوارد وصفه أدناه( ،في عام  ،2014خارطة طريق
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لتحسين فھم عمليات الطقس الفضائي ودعم تطوير خدمات الطقس الفضائي .١٢وتوصي خارطة الطريق بإجراءات
تتصل بما يلي (i) :الحفاظ على القدرات األساسية القائمة؛ ) (iiتطوير قدرات النمذجة ،أو البحوث ،أو البنية األساسية
للبيانات للنمذجة؛ ) (iiiونشر أجھزة جديدة أو أضافية .وتقر خارطة الطريق بأنشطة الطقس الفضائي التابعة للمنظمة
.WMO
وعالوة على ذلك ،وقعت المنظمة  WMOولجنة بحوث الفضاء ،في عام  ،2012على مذكرة تفاھم إلقامة شراكة في
مجال التدريب وبناء القدرات بين كل من المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية التابع
لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية التابع للمنظمة ) (WMOواللجنة  .COSPARوفي ھذا اإلطار ،تمول
اللجنة  COSPARالدورات التدريبية في مجال الطقس الفضائي في البلدان النامية.
يھدف برنامج التعايش الدولي مع نجم ) (ILWSإلى تحفيز أبحاث الفضاء لفھم العمليات التي تحكم نظام الشمس-
األرض المرتبطين كوحدة متكاملة
وبدأت المبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي ) (ISWIمن خالل اللجنة  COPUOSلوضع رؤية علمية متعمقة بشأن
الطقس الفضائي القريب من األرض .وتوزع المبادرة  ISWIأجھزة للمراقبة األرضية القاعدة في جميع أنحاء العالم،
وتستضيف حلقات العمل والمدارس ،وتشجع البحوث المشتركة.
تنفذ اللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية  -األرضية ) (SCOSTEPالتابعة للمجلس الدولي للعلوم برامج علمية دولية
متعددة التخصصات وتعزز فيزياء الشمس  -اليابسة.
وھناك منظمات تشارك في جوانب معينة ،مثل االتحاد الدولي لعلم الالسلكي ) ،١٣(URSIأو االتحاد الفلكي الدولي
)١٤(IAUأو الرابطة الدولية للمغنطيسية األرضية وخصائص الغالف الجوي األعلى ).١٥(IAGA

المبادرات اإلقليمية
دعمت المفوضية األوروبية العديد من المشاريع المتعلقة بالطقس الفضائي من خالل إطار أنشطة التعاون األوروبي في
ميدان البحوث العلمية والفنية )التعاون األوروبي في ميدان العلوم والتكنولوجيا( ١٦ومن خالل البرنامج اإلطاري السابع
) .(FP7وأدى ھذا إلى إنشاء خدمات بيانات الطقس الفضائي مثل  ، ١٧SEPserverو  ، ١٨ESPASو ، ١٩HELIO
و.٢٠AFFECTS
أطلقت وكالة الفضاء األوروبي ) ،(ESAفي عام  ،2009برنامجا ً اختياريا ً للتوعية باألحوال الفضائية يشمل  14من دولھا
األعضاء ٢١.وأحد العناصر الثالثة للبرنامج مكرس للطقس الفضائي ويھدف إلى تنفيذ خدمات لمراقبة الطقس الفضائي
والمعلومات الفضائية في أوروبا من أجل دعم عمليات المركبات الفضائية والتطبيقات األخرى.

 12فھم الطقس الفضائي لحماية المجتمع :خارطة طريق عالمية للفترة  2025-2015بتفويض من اللجنة )،(COSPAR
والبرنامج  ،ILWSو ، Schrijverو ، C. et al.التطور في أبحاث الفضاء ،(2015) 55 ،الصفحات .2807‐2745
13
االتحاد الدولي للعلوم الراديويةhttp://www.ursi.org/en/home.asp :
14
االتحاد الفلكي الدولي )http://www.iau.org: (IAU
15
الرابطة الدولية للمغنطيسية األرضية وخصائص الغالف الجوي األعلىhttp://www.iugg.org/IAGA/ :
16

COST 724 in 2003‐2007, COST ES0803 in 2008‐2012

 .http://www.sepserver.eu/sepserver/ 17ھذا الخادم يحتوي على بيانات بشأن ظواھر الجسيمات الشمسية النشطة
 .http://www.espas‐fp7.eu/ 18البنية التحتية لبيانات الفضاء القريبة من األرض بشأن العلوم اإللكترونية
 .http://www.helio‐vo.eu/ 19مختبر الفيزياء الشمسية المتكامل
 .http://www.affects‐fp7.eu/ 20التنبؤ المتقدم لضمان االتصاالت عبر الفضاء
 21تشمل الدول المشاركة وكالة الفضاء األوروبية /التوعية باألحوال الفضائية :أستراليا ،وبلجيكا ،وجمھورية
التشيك ،والدانمرك ،وفنلندا ،وألمانيا ،وإيطاليا ،ولكسمبورغ ،والنرويج ،وبولندا ،ورومانيا ،والسويد ،وسويسرا،
والمملكة المتحدة
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وقد أنشئ تحالف آسيا وأوقيانوسيا بشأن الطقس الفضائي الذي يضم حاليا ً منظمات تنتمي إلى  13دولة ،في عام
لتشجيع التعاون وتشاطر المعلومات فيما بين المعاھد المعنية بالطقس الفضائي والمھتمة به في إقليم آسيا -أوقيانوسيا.

2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفق  :2مشروع اختصاصات الفرقة المشتركة بين البرامج بشأن معلومات ونظم وخدمات
الطقس الفضائي )(IPT-SWISS
النطاق
مسؤلية الفريق  IPT-SWISSھي تنسيق أنشطة الطقس الفضائي في إطار برامج المنظمة  ،WMOوالحفاظ على الروابط
القائمة مع الھيئات التأسيسية وأفرقتھا الفرعية ذات الصلة ،والحفاظ على الروابط القائمة مع المنظمات الشريكة ،وتقديم
اإلرشادات ألعضاء المنظمة  .WMOوقد أنشئ الفريق  IPT-SWISSفي إطار لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMاللتين ستضطلعان باإلشراف المشترك بالتشاور مع بعضھما عن طريق رئيسيھما.
المھام الرئيسية
)أ(

إدماج رصدات الطقس الفضائي من خالل استعراض المتطلبات من الرصدات الفضائية القاعدة والسطحية
القاعدة ،وتنسيق مواصفات نبائط االستشعار الفضائية القاعدة ،وخطط المراقبة الخاصة برصد الطقس
الفضائي؛

)ب(

التوحيد القياسي للبيانات المتعلقة بالطقس الفضائي وتعزيز تبادلھا وتقديمھا من خالل نظام معلومات المنظمة
)(WIS؛

)ج(

تنسيق وضع أفضل الممارسات في مجال الطقس الفضائي ) (SPWللنواتج والخدمات النھائية ،بما في ذلك
على سبيل المثال المبادئ التوجيھية لضمان الجودة وإجراءات اإلنذار بالطوارئ ،بالتعاون مع قطاع الطيران
وقطاعات التطبيق الرئيسية األخرى؛

)د(

تشجيع إقامة حوار بين األوساط المعنية بالبحوث واألوساط المعنية بالتشغيل المتعلق بطقس الفضاء؛

)ھـ(

تنظيم بناء القدرات ،وأنشطة التدريب والتوعية تجاه أعضاء المنظمة
الفضائي؛

)و(

توفير التوجيه ألعضاء المنظمة  WMOوبرامجھا بشأن مسائل الطقس الفضائي ،واالضطالع باإلجراءات
المناسبة بشأن ما تطلبه اللجنة  CBSواللجنة .CAeM

WMO

والمستعملين المحتملين للطقس

التشكيل
سيتكون الفريق  IPT-SWISSمن أعضاء تسميھم اللجان الفنية ذات الصلة ،ومنسقين تسميھم االتحادات اإلقليمية
وأعضاء منتسبين بمن فيھم ممثلو المرفق  ISESوالشركاء اآلخرين أو تطبيقات المستعملين الرئيسيين.
وسوف يغطي أعضاء الفريق  IPT-SWISSمختلف مجاالت الخبرة الالزمة لمعالجة مسائل الطقس الفضائي داخل
المنظمة  WMOويسھمون في فرق الخبراء ذات الصلة أو األفرقة األخرى التابعة للجان الفنية في المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية بما في ذلك :لجنة النظم األساسية )٢٢(CBS؛ ولجنة األرصاد الجوية للطيران )٢٣(CAeM؛ ولجنة
أدوات وطرق الرصد )(CIMO؛ ولجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS

 22مثل فرق الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرھا ،أو المعنية بتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(IPET-WIFIأو المعنية بتمثيل البيانات والصيانة والمراقبة ) ،(IPET-DRMMأو المعنية بتطوير تمثيل البيانات الشرحية
والبيانات ) ،(ET-MDRDأو الفريق التوجيھي التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية )(SR-RFC
 23مثل فرقة الخبراء المعنية بالطيران والعلوم والمناخ ) ،(ET-ASCأو المعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران ) ،(ET-ISAأو
المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات ).(ET-ETC
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وسوف يكون الفريق ) ،(IPT-SWISSعند االقتضاء ،فرقا ً مخصصة تركز على المواضيع التي تحتاج إلى مجال خبرة
معين إلطار زمني معين.

المقرر

(EC-68) 34

س ُحب
إقرار الطبعة الجديدة لألطلس الدولي لل ُ
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 28تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة أدوات ُ
وطرق الرصد ،الذي أقر التوصية
) - 16تعديل األطلس الدولي للسُحب )مطبوع المنظمة رقم ،(407

(CIMO- 3

وإذ يذ ّكر بأن المجلس قد أيّد ،في دورته السادسة والستين ،اقتراح لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOبإجراء تعديل
وتحديث واسعي النطاق لألطلس الدولي للسُحب )مطبوع المنظمة رقم  ،(407المجلدان األول والثاني) ،المشار إليه فيما
بعد بكلمة "األطلس"( ،لجعله المعيار المرجعي العالمي على اإلنترنت الذي ال خالف عليه في تصنيف السُحب وال ُ
شھب
وإعداد التقارير عنھا ،وطلب إلى لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOالشروع في التحديث ،في أقرب وقت ممكن ،مع
مراعاة توافر األموال،
وإذ يذ ِّكر أيضا ً بأن المؤتمر السابع عشر قد أعرب عن ارتياحه التخاذ لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOخطوات
إلعداد الطبعة اإللكترونية الجديدة لألطلس كوثيقة متعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالزمة من أجل
تشغيل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما في البلدان النامية ،وأقر بأن تحديث
األطلس ينبغي أن يجري بالمراسلة ،وفوّ ض المجلس التنفيذي سلطة الموافقة على األطلس وضمان سرعة إصداره،
وإذ يسلّم بأن كالً من عملية الحصول على صور ملونة رقمية جديدة عالية االستبانة من أجل الطبعة الجديدة لألطلس،
وعملية إعداد الموقع الشبكي لألطلس الجديد ،مستمرة في إطار لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولكن إعداد
مشروع نص األطلس الجديد ،الذي تشكل أجزاء منه المرفق األول لالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49قد
ت َّم )النص الكامل متاح على الرابط ،(http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html
وإذ يسلّم أيضا ً بالحاجة إلى إقرار النص كي يتسنى إكمال الطبعة الجديدة لألطلس وإصدارھا في أقرب وقت ممكن،
وقد وضع في اعتباره أن:
)(1

مشروع نص األطلس الجديد قد قُ ّدم لكي يستعرضه جميع أعضاء المنظمة ) (WMOفي  29نيسان /أبريل
 ،2016ولكن فترة التسعين يوما ً المطلوبة إلجراء ھذا االستعراض )المادة  77من الالئحة العامة( لن تكون
قد انقضت بحلول نھاية الدورة الحالية للمجلس،

)(2

الصور الملونة العالية االستبانة من أجل الطبعة الجديدة لألطلس على اإلنترنت والموقع الشبكي لألطلس
نفسه ال يشكالن مادة تنظيمية ،ومن ثم ستوافق عليھما لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOعند إكمالھما؛

يأذن لرئيس المنظمة ) (WMOبإقرار مشروع نص األطلس المع ّدل نيابة عن المجلس ،رھنا ً بعدم إبداء األعضاء أي
اعتراضات على مشروع النص حتى انقضاء فترة استعراضه.
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المقرر

(EC-68) 35

فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية برادارات الطقس التشغيلية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ّكر بأن المؤتمر قد طلب من لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOأن تتخذ زمام مبادرة تنسيق دولية تتولى قيادتھا
بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ) (CBSلتوحيد الممارسات واإلجراءات لنظم رادارات الطقس ،على أن تضم جميع
األعضاء والشركاء والكيانات التي تش ّغل شبكات رادارات الطقس ،وتستثمر الخبرة اإليجابية المكتسبة في إطار آليات
التنسيق اإلقليمية ،وتركز بقوة على تطوير القدرات بما يكفل تنسيق جودة بيانات رادارات الطقس في جميع األقاليم،
وإذ يذ ّكر أيضا ً بأن المؤتمر قد وافق على أن ھذه المبادرة الجديدة ينبغي أن تستخدم األجھزة الموجودة قدر اإلمكان،
وإذ يقر بأن ھذه المبادرة ستمثل مساھمة ھامة في النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوستدعم كافة مجاالت
التطبيق ذات الصلة في نطاق النظام )،(WIGOS
وإذ يحيط علما ً بأن فريقي اإلدارة التابعين للجنة أدوات وطرق الرصد ولجنة النظم األساسية قد تشاورا فيما بينھما
واتفقا على مسار للمضي قدما ً يتمثل في إنشاء فرقة خبراء مشتركة بين البرامج ) (IPETباالختصاصات الواردة في
مرفق ھذا القرار؛
وإذ يحيط علما ً أيضا ً بأن فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج ستؤدي الدور الذي طلبه المؤتمر للعمل كآلية دولية واحدة
لتنسيق نظم رادارات الطقس التشغيلية وبياناتھا ونواتجھا ،وستعمل على توحيد الممارسات واإلجراءات لنظم رادارات
الطقس حيثما يكون في ذلك منفعة لألوساط العالمية من المستخدمين ،وبحيث ال تحول دون االبتكار؛
يأذن لرئيس اللجنة ) (CIMOأن ينشئ ،بالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(CBSفرقة خبراء مشتركة بين البرامج معنية
برادارات الطقس التشغيلية )(IPET-OWR؛
يطلب من اللجنة ) (CIMOأن تتعاون مع اللجنة ) (CBSفي اختيار رئيس فرقة الخبراء ) (IPET-OWRوأعضائھا وإعداد
خطة عملھا؛
يناشد كافة اللجان الفنية التأكد من أن فرقة الخبراء ) (IPET-OWRتدرك أولويات اللجان الفنية فيما يتعلق بمتطلبات
التوحيد لرادارات الطقس ،حسب االقتضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق المقرر

(EC-68) 35

اختصاصات فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والتابعة للمنظمة )(WMO
والمعنية برادارات الطقس التشغيلية
تعمل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية برادارات الطقس التشغيلية ) (IPET-OWRفي إطار النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوتحت قيادة لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوبتوجيه مشترك بين اللجنة )(CIMO
ولجنة النظم األساسية ) ،(CBSباعتبارھا الفريق العامل األساسي للمنظمة ) (WMOالمعني برادارات الطقس التشغيلية
)النطاقات  Sو Cو ،(Xوتتحمل المسؤولية عما يلي:
)(1

وضع واقتراح مواد تنظيمية وإرشادية بشأن:
)أ(

وضع قواعد قياسية وتنظيمية وتوجيھية بشأن متطلبات النظم ومواصفاتھا ،ومراقبة الجودة ،وصيانة
النظم وتشغيلھا ،وخوارزميات تجھيز البيانات ،وبيانات النواتج ،ومراقبة جودة البيانات ،ومتراكبات
رادارات الطقس ،واستراتيجيات المسح؛

)ب(

االستجابة لمتطلبات مستخدمي البيانات؛

)ج(

التدريب وتطوير القدرات.
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)(2

اإلسھام في تطوير أساليب ونماذج وأنساق التبادل الدولي لبيانات الطقس الرادارية والبيانات الشرحية.

)(3

إسداء المشورة بشأن تصميم الشبكات.

)(4

توفير إرشادات بشأن تخصيص الترددات الراديوية وحمايتھا.

)(5

استعراض بحوث وتكنولوجيات التطوير المحتمل لرادارات الطقس التشغيلية والناشئة. ،وتقديم تقارير عن
ذلك.

)(6

التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى بشأن المسائل ذات الصلة ،السيما مع منظمات المعايير
الدولية ،والھيئات واالتحادات البحثية.

)(7

التعاون واالستجابة لمتطلبات الھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء.

)(8

تطوير وتوثيق االقتراحات المقدمة ألنشطة فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج.

)(9

تقديم تقارير للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن المسائل واألنشطة
والتقدم المحرز.

المقرر

(EC-68) 36

المحافظة على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة
البيئية ذات الصلة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ّكر بالقرار  - (Cg-17) 29الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية ،والقرار
 - (EC-65) 9الحفاظ على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات الصلة في المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ،2015
وإذ يسلِّم بما يلي:
)(1

األھمية البالغة للترددات الراديوية في الحصول على البيانات البيئية المستخدمة في التنبؤ باألحوال الجوية
ومراقبة تغير المناخ والتنبؤ به ،وفي وضع السياسات المتصلة بذلك،

)(2

أن قدرات رصد األرض في الموقع وعن بُعد تعتمد على توافر الترددات الراديوية في إطار عدد من
الخدمات الراديوية ،مما يتيح مجموعة كبيرة من التطبيقات الفاعلة والمنفعلة في المنصات الساتلية أو
األرضية،

)(3

الحاجة إلى الحماية المطلقة من تداخل نطاقات الترددات الراديوية التي تتيح االستشعار السلبي للغالف
الجوي وسطح األرض،

وإذ يقر قرار االتحاد الدولي لالتصاالت  ،(Rev WRC-12) 673الذي يشدد على أھمية تطبيقات االتصاالت الراديوية
لرصد األرض،
وقد نظر في نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2015الذي عقده االتحاد الدولي لالتصاالت ،بما في ذلك
جدولي أعمال المؤتمرين العالميين لالتصاالت الراديوية المقرر عقدھما في عامي  2019و،2023
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ُيعرب عن قلقه الشديد للتھديدات المحتملة التي تشكلھا بعض البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-19) 2019لنطاقات الترددات الراديوية المخصصة لمعينات األرصاد الجوية ،وسواتل
األرصاد الجوية ،وسواتل استكشاف األرض ،وخدمات المواقع الراديوية؛
يطلب إلى لجنة ال ُنظم األساسية ):(CBS
)(1

أن تواصل االستعدادات المكثفة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،(WRC-19) 2019بالتنسيق
مع اللجان الفنية األخرى ،وخاصة لجنة أدوات وطرق الرصد ،وبالتعاون الوثيق مع االتحاد الدولي
لالتصاالت ) (ITUوغيره من الھيئات الدولية ذات الصلة ،وال سيما فريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية وفريق تنسيق الترددات الفضائية ،من أجل كفالة وجود فھم كامل للمصالح الخاصة
باألرصاد الجوية وإيالء اعتبار تام لھا؛

)(2

إعداد ورقة موقف للمنظمة ) (WMOبشأن بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للترددات الراديوية لعام
 (WRC-19) 2019ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOوأنشطة رصد األرض ،واستيفاء ھذه الورقة؛

)(3

استعراض وتحديث طبعة عام  2008من الكتيّب المشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي
لالتصاالت )’ (ITUاستخدام الطيف الراديوي لألرصاد الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به
لتوفير وصف كامل ودقيق على نطاق العالم لنظم األرصاد الجوية واستخدامھا الحالي والمتوقع للطيف؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

إعطاء أولوية عالية ألنشطة التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ،(WRC-19) 2019
والمتعلقة بالحصول والحفاظ على نطاقات الترددات الراديوية األساسية لألرصاد الجوية وما يتصل بھا
من مجاالت ،وعلى وجه الخصوص من خالل الفريق التوجيھي المعني بتنسيق الترددات الراديوية
) (SG-RFCالتابع للجنة النظم األساسية؛

)(2

مواصلة الدور التنسيقي لألمانة في التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
بما في ذلك المشاركة في اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUوفي
المؤتمر ذاته؛

)(3

تسھيل التنسيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواإلدارات الوطنية
لالتصاالت الراديوية التابعة لھا للتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 ،(WRC-19) 2019عن طريق توفير المعلومات والوثائق المناسبة؛

(WRC-19) 2019

يطلب إلى األعضاء توفير خبراء للمشاركة في الفريق التوجيھي المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCالتابع
للجنة النظم األساسية ) ،(CBSوفي أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rواألنشطة
األخرى المتعلقة بالتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-19) 2019؛
يحث األعضاء على القيام بدور نشط في التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-19) 2019وبذل
قصاراھم لضمان توافر وحماية نطاقات الترددات الراديوية الالزمة لعمليات وبحوث األرصاد الجوية واألنشطة البيئية
ذات الصلة ،وال سيما:
)(1

المشاركة الفاعلة في األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،(WRC-19) 2019وخاصة إشراك خبراء من مرافق األرصاد الجوية التابعة لھم في
أعمال منظمات االتصاالت الراديوية اإلقليمية ذات الصلة ،ومجموعات دراسات االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUواألطراف العاملة؛

)(2

إدراج مسائل طيف الترددات الراديوية في الخطط اإلقليمية والوطنية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS؛
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التأكد من أن إداراتھم الوطنية المختصة باالتصاالت الراديوية /إدارة طيف الترددات الراديوية واعية
تماما ً لموقف المنظمة ) (WMOإزاء جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
).(WRC-19

)(3

المقرر (EC-68) 37

تعديالت على مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  (306والتذييل جيم من مرجع نظام معلومات
المنظمة)) (WISمطبوع المنظمة رقم (1060
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن إجراءات المسار السريع وُ ضعت للسماح بإدخال تعديالت على المواد التنظيمية ،كشفرات بيانات
المنظمة ) (WMOوالبيانات الشرحية الكشفية الخاصة بالنظام ) ،(WISوالالزمة لتسھيل تطور المعايير التشغيلية ،وإلى
أنه يتعيّن تقديم تقرير بشأن التعديالت التي أدخلت بموجب إجراءات "المسار السريع" إلى المجلس التنفيذي؛

وإذ يشير أيضا ً إلى أحكام جداول الشفرات في مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306المجلد  ،1.2ومرجع نظام
معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  (1060اللذين سيتعيّن تحديثھما عن طريق إجراء المسار السريع وإجراءات
فيما بين دورات لجنة النظم األساسية )(CBS؛
يقر بأن:
وإذ ّ
)(1

مجموعتين من التعديالت على قوائم الشفرات في مرجع الشفرات ،ومجموعتين من التعديالت لدعم
مالمح البيانات الشرحية األساسية للمنظمة ) (WMOبشأن معيار البيانات الشرحية الجغرافية ISO 19115
في مرجع نظام معلومات المنظمة ) ،(WISالتذييل جيم ،قد أدخلت منذ الدورة السابعة والستين للمجلس
التنفيذي؛

)(2

تطبيقا ً واحداً إلجراء ما بين الدورتين قد أسفر عن إدخال تعديل على مرجع الشفرات منذ الدورة السابعة
والستين للمجلس التنفيذي؛

يطلب من األمين العام اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحديث مرجع الشفرات ومرجع نظام معلومات المنظمة ) (WISبما
يتفق مع تطبيق إجراءات المسار السريع وإجراءات ما بين الدورتين المطبقة منذ الدورة السابعة والستين للمجلس
التنفيذي.

المقرر

(EC-68) 38

وضع استراتيجية بشأن نظام معلومات المنظمة

)(WIS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن المؤتمر الخامس عشر قد وافق على تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISفي جزأين :الجزء ألف يتمثل
في تطور النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSوالجزء باء في تشغيل الوظيفة الجديدة للنظام )) (WISانظر التقرير
النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ،الملخص العام ،الفقرة ،(3.1.29
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وإذ يشير أيضا ً إلى أن القرار  - (Cg-17) 33تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة ال ُنظم األساسية بشأن التوحيد
القياسي لممارسات إدارة البيانات ،قد طلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSإعداد الجزء جيم من النظام ) ،(WISالذي
سيقدم المساعدة لألعضاء في القضايا المتصلة بجميع مراحل إدارة المعلومات،
وقد نظر في:
)(1

القرار  - (CBS-Ext. (2014)) 2إنشاء فرقة عمل مشتركة بين اللجان الستعراض عمليات ترتيب أولويات
تدفق البيانات ومحتويات الذاكرة المؤقتة،

)(2

القرار  - (Cg-17) 33تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة ال ُنظم األساسية بشأن التوحيد القياسي
لممارسات إدارة البيانات،

)(3

القرار  - (Cg-17) 65نحو نھج للمنظمة ) (WMOإزاء تحديات البيانات الناشئة،

)(4

القرار  - (Cg-17) 66دعم المنظمة ) (WMOللخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران،

)(5

القرار  - (Cg-17) 68إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة )،(WMO

يقر بأن لجنة النظم األساسية تود ،لضمان مواصلة التركيز على المستخدِم ،أن تعمل مع لجان فنية أخرى لتسوية قضايا
ّ
الحوكمة الحالية التي تؤثر على تشغيل نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوتتبيّن الكيفية التي ينبغي أن يتطور بھا النظام
) (WISعلى مدى العقود القادمة؛
يشير إلى النتائج األولية للجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن دراسة استراتيجية نظام معلومات المنظمة )(WIS؛
يؤيد مقترح لجنة النظم األساسية بشأن إنشاء فرقة عمل مشتركة بين اللجان معنية بنظام معلومات المنظمة ) ،(WISمع
االختصاصات الواردة في مرفق ھذا المقرر ،لوضع بنية حوكمة إلدارة تشغيل النظام ) (WISوتسھيل إسھام أصحاب
المصلحة في استراتيجية النظام ) (WISوإعداد الجزء جيم من النظام )(WIS؛
يطلب من لجنة النظم األساسية تقديم مقترح بشأن ھيكل حوكمة واستراتيجية لتطوير النظام ) ،(WISإلى المجلس
التنفيذي في دورته التاسعة والستين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضع استراتيجية بشأن نظام معلومات المنظمة

)(WIS

اختصاصات فرقة العمل المشتركة بين اللجان ) (ICTTوالمعنية بنظام معلومات المنظمة
)أ(

)(WIS

توصية فرقة تنسيق التنفيذ لنظم وخدمات المعلومات ) (ICT-ISSبعملية لوضع المقررات التي تؤثر في إدارة
قدرة شبكات نظام معلومات المنظمة ) ،(WISبما في ذلك عملية االتفاق على إجازة تعيين البيانات لتبادلھا على
الصعيد العالمي )باستخدام كلمة ” “GlobalExchangeالمفتاحية في سجل البيانات الشرحية الكشفية للنظام )(WIS
الذي يتحكم على نحو روتيني في عملية التبادل بين المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsومحتويات
الذاكرة المؤقتة للنظام )((WIS؛

)ب( توصية الفرقة ) (ICT-ISSبعملية تصاعدية لحل المشاكل الناجمة عن المقررات الموضوعة من خالل اآلليات
التعاونية المنشأة بين المراكز )(GISCs؛
)ج( اقتراح آلية على الفرقة ) (ICT-ISSلتجميع توقعات اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية إزاء احتياجاتھا إزاء
ما سيقدمه النظام ) (WISلفائدتھا بحلول عام  2020وعقبه؛
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إحاطة الفرقة ) (ICT-ISSعلما ً بالخطوط العريضة للخدمات التي تتوقع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية تقديمھا
من جانب النظام ) (WISبحلول عام  2020والتي يتسنى استخدامھا لتوجيه استراتيجية النظام ) (WISقبل تجميع
التوقعات المفصلة.

المقرر

(EC-68) 39

ُنظم إدارة البيانات المناخية وخطة الموارد إلنقاذ البيانات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك ضرورة استيفاء وإدارة بيانات مناخية طويلة األمد وعالية الجودة من أجل البحوث والتطبيقات وتبادل ھذه
البيانات ،وإتاحة استخدامھا في عملية صنع القرار من جانب جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة،
وإذ يذ ِّكر بالقرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وإذ يسلِّم بالحاجة إلى تزويد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لألعضاء بأدوات و ُنظم
وإرشادات ،ال سيما في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية ،لكفالة توافر بيانات مناخية تاريخية وحالية وما يتصل بھا من
نواتج ،وإمكانية الوصول إليھا وإدارتھا واستخدامھا بطريقة مستدامة؛
وإذ يسلم أيضا ً بأھمية تبادل المعارف والخبرات فيما بين األعضاء بشأن إنقاذ البيانات وإدارة البيانات المناخية ،كآلية
لتعجيل أنشطة إنقاذ البيانات ،كما يسلم باألھمية القصوى للحفاظ على ھذه الخبرات باتخاذ التدابير المالئمة لتفادي
فقدانھا بسبب التقاعد أو تنقل الموظفين؛
وإذ يقر بالجھود التي يبذلھا األعضاء ،ولجنة علم المناخ ،واألمانة لتنفيذ الممارسات وال ُنظم الحديثة إلدارة البيانات
المناخية ،وللتعجيل بإنقاذ البيانات؛
وإذ يقر أيضا ً باالحتياجات إلى موارد كبيرة لتنفيذ ممارسات و ُنظم حديثة إلدارة البيانات في جميع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  (NMHSs0التابعة لألعضاء ،وإلنقاذ ورقمنة جميع بيانات الرصد على نطاق العالم،
التي ما زالت ال تتوافر إال على الورق أو على وسائط عتيقة مما ينطوي على خطر كبير يتمثل في تدھورھا وفقدانھا
إلى األبد؛
وقد نظر في مختلف عناصر إدارة البيانات المناخية ،بما في ذلك تنفيذ ّنظم إدارة البيانات المناخية ) ،(CDMSوإنقاذ
البيانات ،والجھود المستمرة التي تبذلھا لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSبالتعاون مع لجان فنية
أخرى وبرامج أخرى من أجل تحسين إدارة البيانات عالميا ً دعما ً للمناخ؛
يقرر تأييد وضع خطة موارد طويلة األجل تراعي متطلبات جدوى التكلفة واالستدامة لتوجيه تنفيذ استيفاء نظم إدارة
البيانات المناخية ) (CDMSsالحديثة ،واسترجاع ورقمنة السجالت المناخية على نطاق العالم؛
صالً إلدارة البيانات المناخية وخطة موارد إلنقاذ البيانات ،بالتعاون الوثيق مع
يطلب من األمين العام أن يضع نظاما ً مف ّ
رؤساء لجنة علم المناخ ) (CCIواالتحادات اإلقليمية ،وتقديمھا إلى الدورة التاسعة والستين للمجلس للنظر فيھما.
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المقرر

(EC-68) 40

آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
إن المجلس التنفيذي،
إذ يساوره القلق بشأن الحاجة إلى الحفاظ على محطات رصد طويلة األمد ،وعلى وجه الخصوص المحطات التي
أجرت رصدات على مدى أكثر من  100عام  -المحطات المئوية  -دعما ً للتطبيقات والبحوث المناخية،
وإذ يذ ِّكر بالقرار  - (Cg-17) 35اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد الطويلة األمد،
وإذ يقر بالجھود التي يبذلھا األعضاء لتشغيل ُنظم رصد مناسبة بما في ذلك محطات الرصد الطويلة األمد والحفاظ
عليھا،
قر أيضا ً بالصعوبات القائمة والمحتملة التي تواجھھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
وإذ ُي ّ
التابعة لألعضاء في الحفاظ على محطات الرصد طويلة األمد ،وذلك بسبب معوقات الموارد بوجه عام ،والمصالح
المجتمعية المتنافسة على المستويات المحلية،

)(NMHSs

وقد نظر في نتائج مرحلة اختبار تنفيذ آلية اعتراف المنظمة ) (WMOاستجابة للقرار  ،(Cg-17) 35التي تبيّن أن
عضواً ،يمثلون جميع االتحادات اإلقليمية الستة ،قد استجابوا وقدموا أسماء  79محطة مر ّ
شحة،

34

يقرر تأييد آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد على النحو المنصوص عليه في مرفق ھذا
المقرر؛
يطلب إلى األمين العام أن ييسر تنفيذ لجنة علم المناخ ) (CCIآللية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة
األمد ،بالتعاون الوثيق مع لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية ) (CBSوالنظام العالمي لرصد
المناخ )(GCOS؛
يدعو لجنة علم المناخ إلى قيادة عملية تنفيذ ھذه اآللية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق المقرر

(EC-68) 40

آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
-1

األساس المنطقي

من المتوخى أن تقر آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد الطويلة األمد ،السيما محطات الرصد المئوية )*(،
وتسلط الضوء عليھا باعتبارھا إرثا ً ثقافيا ً/علميا ً للبشرية وكذلك مصادر فريدة للمعلومات السابقة عن بارامترات الغالف
الجوي كمراجع لتقييم تقلبية المناخ وتغ ّيره .والمقصود باآللية ھو الترويج لمعايير الرصد وأفضل ممارساته المستدامة
من أجل تيسير إنتاج بيانات سالسل زمنية عالية الجودة في المستقبل.
-2

معايير االعتراف

اقترح خبراء من اللجان الفنية ،والنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSواألعضاء المعايير التالية العتراف المنظمة
) (WMOبمحطات الرصد الطويلة األمد وبالخصوص محطات الرصد المئوية.

المعايير اإللزامية:
)أ(

تكون محطة الرصد قد أنشئت قبل  100سنة على األقل ،ورصدت منذ ذلك الحين عنصراً واحداً على
األقل من عناصر األرصاد الجوية ،وتعمل باعتبارھا محطة رصد في تاريخ ترشيحھا؛

)ب(

ال تتجاوز فترات انقطاع محطة الرصد عن العمل نسبة قدرھا  10في المائة خالل المائة سنة الماضية
)باستثناء فترات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية(؛
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)ج(

يتضمن الحد األدنى من البيانات الشرحية التاريخية للمحطة اإلحداثيات الجغرافية الفعلية أو المستنبطة،
بما في ذلك االرتفاع ،وعنصر )عناصر( األرصاد الجوية المحدد )المحددة( ،ووحدته )وحداته( ،وكذلك
الجدول الزمني للرصد؛

)د(

لم يُعرف أن محطة الرصد قد ُنقلت إلى مكان آخر ،مما أدى إلى التأثير على الخصائص المناخية؛

)ھـ(

تم إنقاذ ،أو سيتم إنقاذ ،البيانات الرصدية والبيانات الشرحية التاريخية من أجل تفادي فقدانھا بتلف أداة
التخزين )انظر المبادئ التوجيھية بشأن إنقاذ البيانات( .ويُرجى من األعضاء تبادل المعلومات بشأن حجم
البيانات التي سيتم إنقاذھا ،بما في ذلك الخطط ذات الصلة بإنقاذ البيانات ،إن وُ جدت؛

)و(

تعمل محطة الرصد وفقا ً لمعايير الرصد التابعة للمنظمة )(WMO؛

)ز(

تص ّنف بيئة محطة الرصد المئوية طبقا ً لتصنيف المواقع المحدد في دليل أدوات األرصاد الجوية ُ
وطرق
الرصد )مطبوع المنظمة رقم  .(8ويرجى من األعضاء تبادل المعلومات بشأن تصنيف المواقع من أجل
عملية الترشيح وبشأن أي عملية إعادة ترشيح في المستقبل؛

)ح(

تخضع البيانات التي تم رصدھا وقياسھا إلجراءات مراقبة الجودة بصورة اعتيادية وفقا ً لتوجيھات
ّ
وتوثق عمليات مراقبة الجودة ونتائجھا توثيقا ً جيداً؛
المنظمة ) (WMOوممارساتھا الحالية.

)ط(

يبذل األعضاء قصاراھم لصيانة المحطات المرشحة وفقا ً لمعايير االعتراف الواردة أعاله.

المعايير المرغوب فيھا
)أ(

يمنح الوصول إلى البيانات ،بما في ذلك البيانات الشرحية المعنية ،مجانا ً ودون تقييد ]للتعريف انظر
القرار (Cg-XII) 40؛ [http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en.html؛

)ب(

تخضع السالسل الزمنية للبيانات لمراقبة الجودة؛

)ج(

تخضع السالسل الزمنية لبيانات محطات الرصد الختبار التجانس والمجانسة ،عند االنطباق) .مالحظة:
من األھمية ألي محطة رصد مئوية أن توزع بياناتھا الرصدية بحيث يمكن إجراء اختبار التجانس ،وأن
ّ
توزع فترات االنقطاع في السالسل الزمنية بحيث يمكن تحقيق التجانس بين ھذه السالسل .وسييسر وجود
عدد كا ٍ
ف من المحطات المجاورة إجراء عملية المجانسة .ومن األساسي الحفاظ على البيانات األصلية
قبل أي معالجة إضافية .وفي حالة المجانسة يجب تخزين السالسل األصلية وكذلك السالسل المجانسة(.

-3

اإلجراء

يُقترح اإلجراء )*( التالي لالعتراف بمحطات الرصد الطويلة األمد:
)أ(

إرسال دعوة دائمة إلى األعضاء ،على أساس منتظم )مثالً كل سنتين ،يتقرر ذلك فيما بعد( لتقديم طلبات
من أجل اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد المئوية حسب المعايير الواردة أعاله؛

] مالحظة :ستتضمن الدعوة قائمة معايير االعتراف التي يجب أن ين ّشطھا األعضاء حاسوبيا ً ويعلقوا
عليھا فيما يتعلق بكل محطة رصد مرشحة .وعالوة على ذلك ،ستتضمن الدعوة معلومات عن دورة
االستعراض )مثالً كل سنة( ،وستطلب ترشيح منسق وطني بما يشمل معلومات عن منصبه الرسمي في
المنظمة المعنية .وسيشجَّ ع األعضاء على أن يدرجوا في طلباتھم ترشيحات من مش ّغلي محطات رصد
خارج نطاق المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )[.(NMHSs
)ب(

استعراض الترشيحات الواردة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من قِ َبل فريق
مخصص يتألف من خبراء من لجنة علم المناخ )) (CCIالقيادة( ،ولجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة
أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSو اللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات
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واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMوكافة اللجان الفنية األخرى ،واالتحادات اإلقليمية ،حسب
االقتضاء؛

)ج(

توصيات لالعتراف الرسمي تق َّدم إلى دورات المجلس التنفيذي؛

)د(

المحطات التي س ُتدرج في نظام المعلومات التشغيلية للنظام (WIR) WIGOS؛

)ھـ(

تدير المنظمة موقعا ً خاصا ً على الويب وكراسة بشأن محطات الرصد المئوية تبيِّن أھميتھا الخاصة ،مع
اإلشارة إلى قائمة المحطات المذكورة أعاله ،وتقوم بتحديثھما باستمرار؛

)و(

ينبغي النظر في عملية إصدار شھادات المحطات وتجديدھا مرة كل عشر سنوات.

)*(
سيشمل ھذا اإلجراء ،بنا ًء على طلب عضو ما ،اختيار محطات أجرت عمليات رصد لمدة  50أو  75سنة
على األقل للحصول على شھادة إعتراف من المستوى المتوسط .ويمكن االعتراف أيضاً ،بالتعاون مع اللجنة ،JCOMM
بسفن الرصد الطوعية ) (VOSوالعوامات.
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تنفيذ القرار  (Cg-17) 60والقرار

(Cg-17) 65

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

القرار  - (Cg-17) 65نحو نھج للمنظمة ) (WMOإزاء تحديات البيانات الناشئة،

)(3

القرار  - (EC-67) 7فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة،

وإذ يسلِّم بما يلي:
)(1

)(2

فيما يتعلق بالقرار  ،(Cg-17) 60بشأن تبادل البيانات والنواتج المناخية،
أن نص القرار مع ّقد وقد يكون من الصعب على األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين
)أ(
تفسيره،
)ب(

الحاجة الى مزيد من التوضيح بشأن نطاق البيانات والنواتج المناخية التي يشملھا القرار،
تحديد البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)ج(

تباين تصورات األعضاء لآلثار المترتبة على القرار،

فيما يتعلق بالقرار  ،(Cg-17) 65بشأن مسائل البيانات الناشئة،
)أ(
)ب(
)ج(

بوجود مشاركة كبيرة وديناميكية من القطاع الخاص ،تشمل أصحاب مصلحة قد ال يكونون
على دراية بأوساط المنظمة ) ،(WMOوالعكس بالعكس،
ّ
الموثقة حتى اآلن تنطوي على اعتبارات جديدة ،بعضھا لم يُدرج
أن مسائل البيانات الناشئة
حتى اآلن ،أو ال يمكن إدراجه بسھولة ،في ھياكل عمل المنظمة وعملياتھا،
أن تصنيف البيانات الناشئة والبيانات الكبيرة وتحديد المسائل المرتبطة بھا ما زال جارياً،
ومن ثم فإن ھياكل وترتيبات العمل إلجراء االستعراض المنصوص عليه في القرار ،بقيادة
لجنة النظم األساسية ،قد يتطلب أيضا ً مزيداً من الدراسة والتحديد،
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وإذ يقر مع التقدير بالعمل الممتاز الذي قام به رؤساء اللجان الفنية في إعداد مجموعة من األبحاث بشأن مسائل البيانات
الناشئة في أعقاب اجتماع رؤساء اللجان الفنية يومي  19و 20كانون الثاني /يناير (PTC-2016) 2016؛
وإذ يشير مع التقدير إلى أن لجنة علم المناخ قد شرعت في عملية استعراض لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSيتناول البيانات والمنتجات المتاحة للمراكز العالمية واإلقليمية بغية زيادة إمكانية الحصول على ھذه المنتجات
وتوافرھا؛
وقد نظر في توصيات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة ،والتي اجتمعت
يومي  17و 18أيار /مايو ،2016
يقرر تأييد االختصاصات والترتيبات التنظيمية إلجراء استعراض ،بقيادة لجنة النظم األساسية ،بالتنسيق مع اللجان الفنية
األخرى ،للتحديات والمخاطر ،والفرص والفوائد المتصلة بالبيانات الكبيرة ،والبيانات ذات المصادر الحاشدة ،ووسائل
التواصل االجتماعي ،فضالً عن مصادر البيانات الناشئة والمستقبلية ،وآثارھا المحتملة على األعضاء )يشار إليه فيما
بعد باسم “استعراض مسائل البيانات الناشئة بقيادة لجنة النظم األساسية”( على النحو الوارد في مرفق ھذا المقرر؛
يؤيد توصيات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة الواردة ،الصادرة عن
اجتماعھا يومي  17و 18أيار /مايو  2016بشأن تنفيذ القرار  ،(Cg-17) 60بخصوص:
)(1

إعداد كتيب لألعضاء عن تنفيذ القرار؛

)(2

التركيز بصفة أولية على المتغيرات المناخية األساسية للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSمع
االحتياجات إلى البيانات التي يجب تحديدھا في الخطة المقبلة لتنفيذ النظام ) ،(GCOSوالتي يجب زيادة
استكمالھا من خالل إجراء استعراض مستمر من جانب فرقة الخبراء التابعة لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالمعنية باالحتياجات المحددة إلى البيانات؛

)(3

االستقصاء والتحليل العالميين لمختلف السياسات التي يتبعھا األعضاء لمعالجة البيانات والنماذج التي
يعتمدونھا لتقديم الخدمات واالستراتيجيات الناجحة وأفضل الممارسات المرتبطة بتنفيذ القرار حسبما طلب
المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية؛

يطلب من األمين العام أن يأخذ في االعتبار توصيات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسات البيانات
والمسائل الناشئة عن تنفيذ االستقصاء والتحليل العالميين لمختلف سياسات ونماذج البيانات لتقديم الخدمات لألعضاء،
حسبما طلب المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ،وذلك لتحديد االستراتيجيات الناجحة وأفضل الممارسات
لمساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم مبررات إلى حكوماتھا إلدامة النظام
العالمي للرصد ونظم إدارة البيانات الالزمة لدعم تنفيذ القرار (Cg-17) 60؛
يحث األعضاء على المشاركة في االستقصاء وتقديم تعليقات بشأن أثر الكتيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االختصاصات والترتيبات التنظيمية الستعراض مسائل
البيانات الناشئة بقيادة لجنة النظم األساسية
-1

االختصاصات

نطاق االستعراض
مراعاة للمسائل التي حددھا المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية في القرار  ،(Cg-67) 65والمقاالت عن
1.1
مسائل البيانات الناشئة التي أعدھا رؤساء اللجان الفنية في أعقاب اجتماع رؤساء اللجان الفنية في كانون األول /ديسمبر
 ،2016ونتائج اجتماع فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة في أيار /مايو
 ،2016يجب على لجنة النظم األساسية ) ،(CBSبالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى ،أن ُتع ّد استعراضا ً يتضمن المجاالت
التالية:
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)أ(

زيادة توضيح وتحديد فئات وأنواع البيانات الكبيرة أو الناشئة ومصادر البيانات ،مع أمثلة لألشكال العملية
لالستخدام من أجل تحديد النتائج الحقيقية لھذه األنواع من البيانات؛

)ب(

إجراء عرض عام للمسائل الفنية ومجاالت التطبيق فيما يتعلق بمصادر البيانات الكبيرة أو الناشئة ذات
األھمية للمنظمة ) ،(WMOيحدد الھيئات المختصة في المنظمة ) (WMOوالعمليات المناسبة لمعالجتھا،
فضالً عن الثغرات؛

)ج(

إجراء تحليل لھيكل القطاع العام من حيث انطباقه على ھذا المجال ،مع تحديد النواتج األساسية وبيانات
ومصادر مدخالتھا ،وأصحاب المصلحة الرئيسيين أو مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسية والشركاء
المحتملين؛

)د(

تحديد المجاالت والتوصيات المحددة ،واالستراتيجيات لمشاركة المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة فيما
يتعلق بالبيانات الكبيرة والناشئة ،وذلك باالعتماد على التجارب العملية والدروس المستفادة؛

)ھـ(

االتجاھات المستقبلية وآثارھا بالنسبة للمنظمة ) (WMOفي ھذا المجال.

-2

تنظيم االستعراض

ھياكل العمل
2.1

تشمل ھياكل العمل التي يجب إشراكھا في االستعراض ما يلي:

)أ(

إنشاء فرقة استعراض بقيادة لجنة النظم األساسية ) (CBSمعنية بمسائل البيانات الناشئة ،يتولى رئيس
اللجنة ) (CBSرئاستھا ،وتضم في عضويتھا اللجان الفنية المختصة ،ومنسق لفرقة العمل التابعة للمجلس
التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة؛

)ب(

مشاركة الھيئات المختصة ،والتشاور معھا ،حسب االقتضاء ،من خالل عملية االستعراض ،بما يشمل
خبراء من برامج المنظمة ) (WMOالمشمولة برعاية مشتركة ،وممثالً لمبادرة األمم المتحدة العالمية لجس
النبض بشأن البيانات الكبيرة من أجل العمل اإلنمائي واإلنساني ،وذلك كوسيلة لضمان وجود روابط جيدة
مع أوساط مستخدمي البيانات الكبيرة ،وممثلين للقطاع الخاص.

خطوات التنفيذ
2.2

يجب أن تتضمن خطوات استكمال االستعراض ما يلي:

)أ(

تخطط فرقة االستعراض لعقد ثالثة اجتماعات إلنجاز المھمة ،بحيث يُعقد االجتماع األول لفرقة
االستعراض قبل الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ) 29-23 ،CBS-16تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2016الصين( ،إلعداد المدخالت األولية لمسودة عملُ ،تعرض على دورة لجنة النظم األساسية )(CBS
إلبداء تعليقات وإدخال تحسينات عليھا؛

)ب(

ُتعرض أول مسودة لتقرير االستعراض على الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي للتعليق عليھا
وإبداء توجيھات بشأنھا؛

)ج(

ُترسل مسودة منقحة إلى األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية إلجراء مشاورة مفتوحة بشأنھا،
ويق َّدم التقرير المنقح ،الذي يتضمن التعليقات الواردة ،إلى الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ليصدق عليه،
بھدف تقديم التقرير النھائي إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية للموافقة عليه.
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تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك أن تقديم الخدمات الضرورية لألرصاد الجوية والمناخ والخدمات الھيدرولوجية ينقذ األرواح وسبل العيش،
ويحسن جودة الحياة ويعزز االقتصادات الوطنية ،وأن تقديم الخدمات بصورة فعالة يعزز مصداقية المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsودعم الحكومات لھا،
وإذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 2تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات،
وقد بحث نتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتھا الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSبشأن تقييم المستويات
الحالية لتقديم خدمات المرافق الوطنية ) (NMHSsاستناداً إلى أھداف "استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات"،
وإذ يقر بالحاجة الماسة للمنظمة ) (WMOإلى التركيز على الموارد وتوفيرھا بھدف رفع مستويات تقديم الخدمات من
جانب المرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة لألعضاء،
يحث األعضاء على القيام ،بدعم من األمانة ،بتنفيذ االستراتيجية كإطار شامل بغية تحسين تقديم خدمات الطقس والمناخ
والخدمات الھيدرولوجية تحسينا ً كبيراً ،ومن ثم اإلسھام في تحقيق نتائج أكثر فعالية في إطار خدماتھم الوطنية العامة في
مجال الطقس ) ،(PWSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوأنشطة الحد من مخاطر الكوارث )(DRR
وأنشطة إطار إدارة الجودة )(QMF؛
يؤيد مجاالت التركيز الحاسمة في تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات كما ترد في مرفق ھذا المقرر؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تشجع األعضاء ،الذين ربما لم يقيّموا بعد مستواھم الحالي في تقديم الخدمات ،على
القيام بذلك عن طريق الرد على الدراسة االستقصائية للخدمات العامة في مجال الطقس بشأن تقييم المستوى الحالي
لتقديم خدمات المرافق الوطنية ) (NMHSsاستناداً إلى أھداف "استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات" ،المتاحة
على اإلنترنت ،وذلك في موعد غايته  31كانون األول /ديسمبر 2016؛
يطلب من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية تعميم عنصر تقديم الخدمات في أدوارھا ومسؤولياتھا كما ھو موضح في
خطة تنفيذ اإلستراتيجية وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية )(PRAs
ورؤساء اللجان الفنية ) (PTCsفي عام 2017؛
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSتحديد آلية لتنسيق وتوجيه تنفيذ االستراتيجية وفقا ً لطلب المؤتمر في قراره
 ،(Cg-17) 2وتقديم مقترحات في ھذا الشأن إلى االجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية
في عام  ،2017وإلى الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي )(EC-69؛
يطلب من لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyإدراج مواد إرشادية بشأن تقديم الخدمات في عملية تحديث "المبادئ التوجيھية
بشأن دور وتشغيل وإدارة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم "(1003؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMمواءمة خطة عملھا مع
االستراتيجية ،وكذلك إجراء تقييم لبرنامج شؤون األرصاد الجوية البحرية والمحيطات بھدف مواءمته مع االستراتيجية
قبل الدورة الخامسة للجنة JCOMM-5؛
يطلب من لجنة علم المناخ ) (CCIأن تقوم ،بالتنسيق مع االتحادات اإلقليمية ،بمواءمة خطة عملھا مع االستراتيجية،
باعتبار أن عنصر تقديم الخدمات له أولوية كبيرة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية؛
يطلب من لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMتطبيق االستراتيجية في سعيھما
لتعزيز قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى المنافسة في تقديم خدمات الطيران؛

154

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSتحديد
الثغرات واالحتياجات في تطوير الخدمات البحرية في الغالف الجليدي ،وتوضيح الكيفية التي يمكن بھا تعزيز األھداف
العالمية ،مثل جدول أعمال ما بعد  2015وإطار عمل سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاق باريس ،لدعم تمويل ھذه
المتطلبات ،ورفع تقرير بذلك إلى الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي؛
يطلب من األمين العام أن يقوم ،في ضوء نتائج الدراسة االستقصائية لتقديم الخدمات ونجاح التدريب داخل البلدان بقيادة
برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSبدعم األعضاء ،وعلى وجه الخصوص البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً ،في تحسين مستويات تقديم الخدمات لديھم كما ھو محدد في االستراتيجية ،من خالل نھج مماثل للتدريب داخل
البلدان؛
يحث اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية على توجيه األعضاء ،حسب االقتضاء ،بشأن كيفية االستفادة من فرص التمويل
التي ُتتاح من أجل تنفيذ األھداف العالمية ،لتحسين تقديم الخدمات في األعضاء.
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تنفيذ مجاالت التركيز الحاسمة في استراتيجة المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات
يقر المجلس بما يلي كمجاالت التركيز الخاص في تنفيذ االستراتيجية كما حددھا المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية
:Cg-17
-1

مجاالت وظيفية:

)أ(

التنبؤ القائم على اآلثار واإلنذارات على أساس المخاطر )القرار ((Cg-17) 2؛

)ب(

إطار إدارة الجودة )(QMF؛

)ج(

إطار الكفاءات للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس؛

)د(

إطار الشراكات بين مقدمي الخدمات ومستخدميھا؛

)ھـ(

بناء القدرات؛

)و(

الحصول على البيانات الكبيرة وتطبيقھا من أجل تقديم الخدمات.

-2

مجاالت مواضيعية

)أ(

المدن الكبرى والمجمعات الحضرية الكبيرة؛

)ب(

قطاع الزراعة من أجل األمن الغذائي؛

)ج(

قطاع الصحة ،بنا ًء على الخبرات التي اكتسبھا برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس في المشاريع
السابقة؛

)د(

قطاع الطاقة من أجل التشغيل الفعال للطاقة ،وإدارة الطاقة ،وتوليد الطاقة من مصادر متجددة؛

)ھـ(

قطاع المياه في سياق الخدمات الھيدرولوجية؛

)و(

الخدمات المناخية من خالل نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالذي تنفذه لجنه علم المناخ )(CCI
بالتعاون الوثيق مع لجنة النظم األساسية؛

)ز(

خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)ح(

النقل البري؛

التذييل  – 3المقررات
)ط(

155

خدمات األرصاد الجوية البحرية لسالمة األرواح في البحار وحماية الفئات الضعيفة من السكان في
المناطق الساحلية.

المقرر
خطة العمل – خدمات األرصاد الجوية للطيران
(EC-68) 43

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 3برنامج األرصاد الجوية للطيران ،والقرار  – (Cg-17) 66دعم المنظمة )(WMO
للخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران،
وإذ يقر بإجراءات المتابعة التي شرعت فيھا اللجنة ) ،(CAeMمع تصدي فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CAeMللمھام
والنتائج المتوخاة المحددة،
وإذ يقدر قيام اللجنة ) (CAeMبإعداد توجيھات وتوزيعھا على األعضاء لالمتثال لمتطلبات المنظمة ) (WMOلمؤھالت
المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران قبل موعد تنفيذھا في األول من كانون األول/ديسمبر 2016؛
وإذ يسلم بالتحديات المحددة التي تتعلق بما يلي:
)(1

تنفيذ األعضاء لمتطلبات المنظمة ) (WMOالخاصة بمؤھالت المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران )(AMF
التي ستصبح ممارسة معيارية اعتباراً من األول من كانون األول/ديسمبر ،2016

)(2

الحاجة الملحة إلى زيادة الوعي للخدمات المستجدة في مجال األرصاد الجوية للطيران وفقا ً لخطة المالحة
الجوية العالمية ) (GANPلمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOولمنھجية حزمة التحسينات في منظومة
الطيران ) (ASBUالخاصة بھا ،إلى جانب تحليل األثر فيما يخص برامج األرصاد الجوية للطيران لدى
األعضاء،

)(3

وضع أحكام جديدة ،بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOلخدمات األرصاد الجوية للطيران
ودورة السنتين الجديدة التي اعتمدتھا منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOبشأن إدخال التعديالت على
الملحق  3للمنظمة ) - (ICAOخدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية  -وما ينتج عن ذلك من
تعديالت على الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني،

)(4

الحاجة إلى تحسين المواد اإلرشادية للمنظمة ) (WMOلدعم تنفيذ اإلطار التنظيمي الدولي لتقديم خدمات
األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية،

)(5

الحاجة إلى إعداد خطط وطنية ودون إقليمية وإقليمية استناداً إلى المتطلبات الجديدة لخدمات األرصاد الجوية
ألغراض الطيران الناجمة عن خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحديثات في منظومة
الطيران )،(ASBU

)(6

الحاجة إلى معالجة المسائل الطويلة األمد المتعلقة بإعداد آليات فعالة السترداد التكاليف ،ال سيما بالنسبة ألقل
البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية )،(SIDS
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االستعراض المستمر لترتيبات العمل مع منظمة الطيران المدني الدولي )،(ICAO

يوافق على خطة العمل التي وضعتھا واضطلعت بتنفيذھا اللجنة ) ،(CAeMكما ھو موضح في مرفق ھذا المقرر؛
يعرب عن قلقه إزاء تدني معدل االستجابة إلى الطلب الذي قدمه األمين العام إلى األعضاء بشأن رفع تقارير عن حالة
االمتثال لمتطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءة والتأھيل ،فيما يتعلق باألرصاد الجوية للطيران؛
يحث األعضاء على إبالغ األمين العام بحالة تنفيذ متطلبات الكفاءة والتأھيل وأي مسائل ذات صلة بحلول األول من
كانون األول/ديسمبر 2016؛
يطلب من األمين العام تيسير إبالغ األعضاء عن حالة االمتثال لمتطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءة والتأھيل من
خالل المكاتب اإلقليمية للمنظمة )(WMO؛
يطلب من رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMأن يعد ،بالتنسيق مع األمين العام واالتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية ،مشروع خطة طويلة األجل لبرنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPالتابع للمنظمة ) (WMOتتسق
مع خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPلمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOومنھجية حزمة التحسينات في
منظومة الطيران ) (ASBUالخاصة بھا ،لكي تنظر فيھا الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي ).(EC-69
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االمتثال لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
نظام إدارة الجودة
-1

استدامة الزيادة المطردة في مستوى امتثال األعضاء لمتطلبات نظام إدارة الجودة ) (QMSالتابع لمنظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO

مالحظة :مستوى االمتثال لشھر نيسان/أبريل  2016بلغ  115دولة من الدول األعضاء؛ بينما بلغ مستوى
حاالت عدم االمتثال الحرجة )أي التي لم يبدأ فيھا التنفيذ( حوالي  10دول من الدول األعضاء.
-2

مواصلة تقديم مساعدة مركزة إلى األعضاء مستخدمي ترتيبات التوأمة واإلرشاد.

-3

تحديث المواد اإلرشادية لنظام إدارة الجودة ) (QMSالتابع للمنظمة ) (WMOلكي تعكس التغيرات في
معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  – ISO 9001:2015التاريخ المستھدف الربع األول من عام .2017

كفاءة الموظفين العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران )(AMP؛ وتأھيل المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران
)(AMF
-4

مواصلة جمع المعلومات من األعضاء بشأن الحالة الراھنة لالمتثال والنظر في اتخاذ تدابير للتغلب على
تدني مستوى استجابة األعضاء للرسائل التعميمية ذات الصلة ،بما في ذلك تقديم المساعدة من جانب
االتحادات اإلقليمية.

-5

التصدي للطلبات الفردية المقدمة من األعضاء للحصول على المساعدة ،مع مراعاة اتباع الطرائق األكثر
كفاءة )المساعدة في المواقع ،والتوأمة ،والتدريب )في المواقع وعن بعد((.
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زيادة الوعي وتقييم األثر
-6

االعتماد على تجربة المؤتمر األوروبي بشأن األرصاد الجوية للطيران )ECMA-2015؛ تشرين
األول/أكتوبر  ،2015فيينا ،النمسا( في تنظيم لقاءات توعية شبيھة في أقاليم أو أقاليم فرعية أخرى ،بما
يشمل جميع الجھات المعنية بما فيھا قطاع إدارة الحركة الجوية ،بشأن المتطلبات الجديدة لخطة المالحة
الجوية العالمية ) (GANPلمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOومنھجية حزمة التحسينات في منظومة
الطيران ) (ASBUوآثارھا على تقديم خدمات الطيران.

-7

يجري تنسيق تنظيم المؤتمر األفريقي بشأن األرصاد الجوية للطيران ) (ACMA-2016بين لجنة األرصاد
الجوية للطيران ) ،(CAeMواالتحاد اإلقليمي األول ) ،(RA Iوالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
) ،(AMCOMETوالشركاء اإلقليميين )وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ).((ASECNA
ومن المقرر مؤقتا ً انعقاده في الفترة  4-2تشرين الثاني/نوفمبر  2016في ليبرفيل ،غابون.

تحسين المواد اإلرشادية
-8

ستعمل فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CAeMعلى تحديث المواد اإلرشادية ،مع التركيز على مسائل

الحوكمة .وعلى وجه الخصوص ،سيُعاد بالكامل تنظيم مطبوعي المنظمة رقم  ،732دليل ممارسات
مكاتب األرصاد الجوية التي تقدم خدمات الطيران )الطبعة الحالية  ،(2003ورقم  ،731دليل الرصد
الجوي ونظم توزيع المعلومات من أجل خدمات الطقس ألغراض الطيران )الطبعة الحالية ،(2014
وتحديثھما ودمجھما في دليل جديد للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات األرصاد الجوية للطيران .ويشير
الجدول الزمني المحدد إلى تقديم مسودة نھائية بحلول انعقاد الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي
) ،(EC-69في أيار/مايو .2017
-9

سيقدم كل من لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSبالتنسيق مع منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOإرشادات لتطوير قدرة األعضاء على تنفيذ نموذج تبادل المعلومات
الجوية الجديد ) (IWXXMتماشيا ً مع األحكام المتطورة الواردة في المرفق  3لمنظمة الطيران المدني
الدولي )/(ICAOالالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد الثاني.

-10

ومن بين األولويات المطروحة أيضا ً خالل الفترة نفسھا مع تركيز خاص على أقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSإجراء تحديثات لمطبوع المنظمة رقم  ،904دليل استرداد
تكاليف خدمات األرصاد الجوية للطيران.

)(LDCs

وضع أحكام تنظيمية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
-11

ستواصل المنظمة ) ،(WMOمن خالل خبرائھا المعينين في فريق األرصاد الجوية التابع لمنظمة الطيران
المدني الدولي ) (ICAO METوھيئاتھا الفرعية ،تقديم مدخالت من أجل تطوير المواد اإلرشادية
والتنظيمية التي تضعھا حاليا ً منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOبالتنسيق مع المنظمة ).(WMO
إضافة إلى ذلك ،سوف تحرص المنظمة ) (WMOعلى تيسير التنسيق والتعاون بين األعضاء في تخطيط
وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تكييف خدمات األرصاد الجوية للطيران مع المتطلبات الجديدة.

مالحظة :في الوقت الذي ينصب فيه تركيز ھذا العمل على تقديم خدمات عالية الجودة تتسق مع متطلبات
األمن واألداء إلدارة الحركة الجوية ) (ATMالعالمية واإلقليمية والوطنية ،فإنه ينبغي لخبراء المنظمة
) (WMOالسعي أيضا ً إلى تقييم التأثيرات المحتملة للتغيرات المتوقعة )مؤسساتية  -نماذج العمل ،وإضفاء
الطابع اإلقليمي؛ والتكنولوجيا( في تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران وزيادة وعي األعضاء وفقا ً
لذلك.
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التخطيط على المدى الطويل
-12

كمتابعة لتنفيذ القرار  (Cg-17) 3الذي يوصي بتحديد أفق تخطيطي أطول أجالً لبرنامج األرصاد الجوية
للطيران ) (AeMPالتابع للمنظمة ) ،(WMOوكذلك للخطط الوطنية لألعضاء ،يتماشى مع األھداف
واإلطار الزمني لخطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPلمنظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
ومنھجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالخاصة بھا ،ستعد اللجنة ) (CAeMمشروع
خطة طويلة األجل لكي تنظر فيه الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي ) (EC-69في أيار/مايو .2017

تحديث ترتيبات العمل بين المنظمة ) (WMOومنظمة الطيران المدني الدولي
-13

)(ICAO

بناء على توصية اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين اإليكاو والمنظمة ) ،(2014) (WMOفإنه
يتعين استكمال استعراض ترتيبات العمل بين اإليكاو والمنظمة )) (WMOوثيقة اإليكاو  /7475مطبوع
المنظمة رقم  ،60الفصل الثاني (3-بحلول نھاية عام  2016وعرضھا على المجلسين التنفيذيين للمنظمتين
لغرض الموافقة عليھا في عام  .2017وينبغي أن يكفل ھذا االستعراض أن األدوار والمسؤوليات الخاصة
المنوطة بالمنظمتين على حد سواء ،إلى جانب االلتزامات الملقاة على عاتقھما ،تتسق على نحو مالئم مع
والي َتي المنظمتين على حد سواء ،بمراعاة القدرات التكنولوجية ومتطلبات الطيران المتطورة.

المقرر (EC-68) 44
المشروع المشترك بين اللجان لبحوث الطيران
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 44مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران ) (AvRDPوالقرار  - (Cg-17) 66دعم
المنظمة ) (WMOللخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران ،الذي أيد مشاركة المنظمة  ،WMOبالتعاون
الوثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOفي دعم مكونات األرصاد الجوية في خطة المالحة الجوية العالمية
) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران )،(ASBU
وإذ يشير كذلك إلى أنه وفقا ً لترتيبات العمل مع منظمة الطيران المدني الدولي فإن "المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
مسؤولة عن تحديد األساليب والممارسات الفنية الموصى باستخدامھا في تقديم خدمات األرصاد الجوية الالزمة ،وبشكل
عام عن مواصلة تطبيق األرصاد الجوية في األنشطة البشرية ،بما في ذلك الطيران"؛
وإذ يقر بالحاجة إلى استحداث أساليب متقدمة لتوفير معلومات وخدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية من
أجل دعم االحتياجات المتطورة المتصورة للجھات المعنية بالطيران في منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوخطة
المالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوحزمة منظومة الطيران )(ASBU؛
وإذ يقر أيضا ً بأھمية مجال األرصاد الجوية للطيران بحسبانه إحدى األولويات االستراتيجية للمنظمة  WMOفي الفترة
المالية السابعة عشرة ،وبحاجة المنظمة  WMOإلى أن تحسن وضعھا في البحث والتطوير الذي تقوم عليه خدمات
األرصاد الجوية المتطورة للطيران التي تطلبھا الصناعة؛
وإذ يث ّمن مشاركة خمسة من أعضاء المنظمة  WMOفي أنشطة البحث الجارية في إطار المرحلة  1من مشروع البحث
والتطوير في مجال الطيران ) ،(AvRDPوخطط استمرار المرحلة  ،2مع التركيز على ترجمة معلومات األرصاد
الجوية إلى التأثير على إدارة الحركة الجوية )(ATM؛
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وقد نظر في توصية الدورة الثامنة للجنة التوجيه العلمي ) (SSCالتابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
بتوسيع المشروع  AvRDPفي نطاق المشروع المشترك بين اللجان لبحوث الطيران ،بمشاركة لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي )(CAS؛
يوافق على المبادئ العامة المقترحة ألنشطة البحث الموسعة التي تنسقھا المنظمة  ،WMOعلى النحو المبين في مرفق
ھذا المقرر ،بناء على التقدم المحرز في المشروع  AvRDPالحالي ،مع مراعاة تحسينات األداء المتوخاة في حزمة
التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUوالتركيز على تحويل النتائج إلى ممارسات عملية؛
يطلب إلى رؤساء لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة النظم األساسية
) (CBSإعداد خارطة طريق منسقة للمشروع الموسع للبحث والتطوير في مجال األرصاد الجوية للطيران ،دعما ً
للحلول التشغيلية إلدارة الحركة الجوية ) (ATMفي المستقبل ،لكي ينظر فيھا اجتماع رؤساء اللجان الفنية في 2017؛
يؤيد مقترح تنظيم لقاء علمي للمنظمة  WMOفي ) 2017مؤتمر أو ندوة أو حلقة عمل( بمشاركة واسعة من أوساط
البحوث والعمليات ،ودوائر المستخدمين ،بھدف تحديد االحتياجات وتخطيط أنشطة البحث خالل حزمتي الحديثات في
منظومة الطيران ) 1 (ASBUو(2028-2018) 2؛
يطلب إلى األمين العام تقديم الدعم الالزم لالنتقال من البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالتابع لمشروع البحث
والتطوير في مجال الطيران ) (AvRDPإلى أنشطة البحث والتطوير الموسعة لألرصاد الجوية للطيران ،وتيسير حشد
الموارد ذات الصلة ،وتعزيز الشراكات مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرھا من المنظمات وأصحاب المصلحة
في التحول من البحوث إلى العمليات.

مرفق المقرر ((EC-68)) 44
البحث والتطوير لخدمات األرصاد الجوية للطيران المستقبلية المتوخاه في منظمة الطيران المدني الدولي
) ،(ICAOوخطة المالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوتحسينات مجموعة نظم الطيران )(ASBU
)المبادئ العامة(
-1

التوافق مع الحزم الزمنية وتحسينات األداء المزمعة للتحسينات في منظومة الطيران )(ASBU
)أ( ينبغي تخطيط بحوث األرصاد الجوية للطيران وفقا ً للحزم الزمنية للتحسينات في منظومة الطيران
على النحو التالي:
 الحزمة 2018-2013 -0
 الحزمة 2023-2018 -1
 الحزمة 2028-2023 -2
 الحزمة +2028 -3
)ب( ينبغي تركيز البحوث على مجاالت تحسين األداء األربعة المعرفة في الحزم الزمنية للتحسينات في
منظومة الطيران ):(ASBU
 عمليات المطارات
 النظم والبيانات المشتركة األداء عالميا ً
 القدرة المثلى والطيران المرن
 مسارات الطيران الفعالة
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مجاالت البحث .ينبغي أن يراعي تخطيط المشاريع المستقبلية نماذج األرصاد الجوية المتعلقة بالتحسينات
في منظومة الطيران القائمة بالفعل واإلسھام في تحقيق النتائج المستھدفة .وينبغي النظر في مجاالت
أنشطة البحث التالية:
)أ( الرصدات والتنبؤات والتحذيرات المحسنة:
تعزيز بيانات األرصاد الجوية العالمية  -مواصلة تطوير النظام العالمي للتنبؤات المساحية

تعزيز المعلومات رباعية األبعاد ألخطار األرصاد الجوية من أي نوع  -مواصلة تطوير

وتكامل نظم االنذار وتقديم المشورة
تعزيز معلومات األرصاد الجوية رباعية األبعاد عالية االستبانة للمطارات والمحطات

الطرفية
)ب( التكامل ،حاالت االستخدام ،المالءمة للغرض ،اإليصال
تكامل معلومات األرصاد الجوية في إدارة المعلومات الرقمية من خالل نظام إدارة

المعلومات على صعيد المنظومة ) (SWIMالتابع للمنظمة ICAO
معلومات األرصاد الجوية لدعم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني )(CDM

معلومات األرصاد الجوية لدعم العمليات القائمة على المسار )(TBO

تمثيل بيانات األرصاد الجوية وإيصالھا لتعزيز التوعية بالمواقف ودعم اتخاذ القرار لمختلف

ً
آفاق قرارات إدارة الحركة الجوية -بدءا من القرارات ’’العاجلة‘‘ ) 20-0دقيقة( إلى
القرارات التي تتخذ قبل عدة أيام
)ج( آثار تغير المناخ على صناعة الطيران.

-3

التنسيق بين اللجان الفنية وبرامج المنظمة
)أ(

WMO

ينبغي تخطيط أنشطة البحوث بالتنسيق المباشر بين لجنة األرصاد الجوية للطيران )،(CAeM
ولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية ) .(CBSوينبغي أن تشارك اللجان
األخرى مثل لجنة علم المناخ ) (CCIفي بعض األنشطة المحددة؛

)ب( ينبغي أن تشارك اللجان الفنية من خالل ھيئات الخبراء الفرعية التابعة لھا التي ينبغي أن تتوافق
برامج عملھا مع المھام والمشاريع المشتركة بين اللجان؛
)ج( ينبغي أن يضطلع برنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPبالتنسيق الشامل لمشاريع البحث
والتطوير الموجھة نحو الطيران .وينبغي توفير الدعم لھذه المشاريع عن طريق البرامج ذات
الصلة ،مثل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPالمراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،نظام معلومات
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WISالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )،(GDPFS
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP
-4

التنسيق الخارجي والشراكات
)أ(

تضطلع الكثير من المؤسسات واالتحادات البحثية ،والشركات الخاصة بأنشطة البحث والتطوير في
مجال تعزيز معلومات وخدمات األرصاد الجوية لدعم إدارة الحركة الجوية في المستقبل .وتشمل
مشاريع إدارة الحركة الجوية واسعة النطاق )الجيل التالي ) ،(USA) (NextGenونظام بحوث إدارة
حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة )) (SESARأوروبا( ،ومشروع العمل التعاوني لتجديد ُنظم
الحركة الجوية )) (CARATSاليابان( ،إلخ( برامج بحثية شاملة بتمويل كبير .ويشارك عدد من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة لألعضاء في ھذه المشاريع .وينبغي تعزيز تنسيق
مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران ) (AvRDPالحالي التابع للمنظمة  WMOوالمشاريع
المستقبلية بشأن دعم األرصاد الجوية لمجاالت تحسين أداء خطة المالحة الجوية العالمية )(GANP
والتحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUبشكل جيد مع الجھود البحثية القائمة والشراكات مع منظمة
الطيران المدني الدولي  ،ICAOوالمنظمات والجھات المعنية األخرى ذات الصلة؛
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)ب( ينبغي السعي إلشراك مقدمي الخدمات والجھات المعنية لضمان "المالءمة للغرض" وتسريع
االنتقال من البحوث إلى العمليات.
)ج( ينبغي أن تكون نظم البحوث والتطوير التي تھدف إلى تحسين التنبؤ اآلني ألغراض الطيران ،على
نحو يمكن البلدان النامية من االستفادة أيضا ً من ھذه المبادرة لتعزيز سالمة الطيران في مناطق
نادراً ما ُتتاح فيھا األدوات المتطورة جداً والموارد الحاسوبية.
-5

شكل أنشطة المشروع والتمويل
)أ(

ينبغي أن تستند المشاريع البحثية للمنظمة  WMOغالبا ً على التعاون الطوعي بين أعضاء المنظمة
 WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة لھما أو مقدمي خدمات األرصاد
الجوية للطيران ،والمؤسسات البحثية ذات الصلة األخرى .ويعد تبادل األنشطة البحثية المخططة
بشكل مشترك وتبادل المعلومات من أھم العناصر التي تساعد على تحقيق فوائد جماعية؛

)ب( ينبغي أن تيسر أمانة المنظمة  WMOاألنشطة البحثية من خالل دعم األمانات ،وبخاصة في تنظيم
الفعاليات المرتبطة بالمشاريع ،وتحرير نتائج المشاريع ونشرھا ،واإلبالغ والتوعية؛
)ج( ينبغي أيضا ً للمنظمة  WMOأن تضطلع بدور مھم في تنظيم لقاءات علمية مكرسة إلبراز أھمية
تنسيق البحث والتطوير لتعزيز معلومات وخدمات األرصاد الجوية للطيران التي من شأنھا أن
تجلب الفوائد المنشودة لسالمة وكفاءة وتنظيم الطيران ،وتناول القضايا البيئية ذات الصلة؛
)د(

في ضوء )ج( أعاله ،ينبغي للمنظمة  WMOتنظيم لقاء علمي مكرس بالتنسيق مع الشركاء
المعنيين ،ويفضل أن يكون في  ،2017لضمان وضع المنظمة  WMOفي المكان المناسب في
األنشطة البحثية العالمية المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران خالل الفترة الزمنية للحزمتين  1و2
لتحسينات مجموعة نظم الطيران )(2028-2018؛

)ھـ( لن يكون تمويل األنشطة البحثية من خالل الميزانية العادية للمنظمة  WMOكافياً ،ومن ثم ،ينبغي
اتخاذ إجراءات مناسبة لحشد الموارد.

المقرر
تنفيذ إطار الكفاءات في الخدمات العامة في مجال الطقس
(EC-68) 45

إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك أن دور مھنة التنبؤ متغير باعتباره نھجا ً ذا منحى خدمي يتطور مع تطور التكنولوجيا ،وأن إطار الكفاءات
سيقدم التوجيه لألعضاء في تحديد وعرض المستويات المالئمة للكفاءة في تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس؛
وإذ يشير إلى أن القرار  – (Cg-17) 4تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية فيما
يتعلق بالكفاءات الالزمة للخدمات العامة في مجال الطقس ،الذي أقر بدء سريان متطلبات الكفاءة رفيعة المستوى
للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSاعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر 2017؛
وبعد دراسة متطلبات الكفاءة للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSفضالً عن إطار
الكفاءة اإلضافي لألدوار األكثر تخصصا ً في تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس لوسائل اإلعالم وإدارة الطوارئ؛
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يشير إلى أن الخطة المنسقة إلعداد الطبعة الجديدة لالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،ستتضمن
بحلول المؤتمر الثامن عشر )انظر المقرر  ((EC-68) 93قسما ً جديداً يغطي المتطلبات العامة لتقديم الخدمات العامة في
مجال الطقس من جانب األعضاء ،فضالً عن تحديث دليل ممارسات الخدمات العامة في مجال الطقس )مطبوع المنظمة
رقم (834؛
يتفق على ضرورة مواءمة أنشطة التدريب وتطوير القدرات المقدمة في إطار أنشطة الخدمات العامة في مجال الطقس
) ،(PWSمع الكفاءات في الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوإطار استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم
الخدمات؛
يقرر ضرورة إدراج إطار الكفاءات في الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSكما اعتمده المؤتمر السابع عشر
)القرار ) ،((Cg-17في المجلد األول للطبعة المح ّدثة لعام  ،2017باعتباره ممارسات موصى بھا ،إلى جانب إضافة
أحكام ،تحدد نطاق ومجاالت تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس )(PWS؛
يطلب من لجنة النظم األساسية:
)(1

أن تعتمد ،في دورتھا السادسة عشرة ،مشروع األحكام الخاصة بالخدمات العامة في مجال الطقس )(PWS
إلدراجھا في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،باعتبار ذلك شرطا ً أساسيا ً لنشر إطار
الكفاءات في الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSعقب موافقة الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي؛

)(2

اإلسراع بإعداد توجيھات ذات صلة )جزء من التوجيھات التي ستعدھا المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات( ومواد
تدريبية مالئمة لألعضاء ،استناداً إلى إطار الكفاءات في مجال الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSللتمكين
من التنفيذ السريع للممارسات الموصى بھا بشأن كفاءة المتنبئين والمستشارين المعنيين بالخدمات العامة في
مجال الطقس )(PWS؛

يطلب من األمين العام أن ينظم لقاءات تدريبية إنترنتية ووجھا ً لوجه لألعضاء لمساعدتھم في تنفيذ الكفاءات في مجال
الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSعلى أن ترتبط ھذه اللقاءات بشكل وثيق بتنفيذھم الستراتيجية المنظمة
) (WMOلتقديم الخدمات ونظم إدارة الجودة ،ومن ثم تمكينھم من تحسين الفعالية الشاملة لنواتجھم وخدماتھم ورضا
العمالء /المستخدمين.

المقرر
التعاون بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
(EC-68) 46

إذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1157الملخص العام ،الفقرة  ،3.1.141التي تحث لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علوم الغالف
الجوي ) (CASعلى عقد حلقة عمل مشتركة بشأن كيمياء الغالف الجوي واألرصاد الجوية الزراعية في 2015
الستعراض تأثيرات تلوث الھواء على اإلنتاج الزراعي ،وعلى اقتراح إمكانية تشكيل فرق خبراء مشتركة،
وإذ يشير أيضا ً إلى القرار  - (Cg-17) 47برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWالذي دعا رئيس لجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASإلى العمل مع اللجان الفنية األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOبشأن المسائل ذات األھمية
المشتركة؛
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وإذ يشير كذلك إلى القرار  - (Cg-17) 46نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) ،(IG3ISالذي
دعا األعضاء إلى التعاون مع المنظمات والمؤسسات واللجان الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOالتي تتعامل مع دورة
الكربون؛
يقر بأن ھناك حاجة في المقام األول إلى فھم أفضل لتأثيرات الغالف الجوي الشديدة على الزراعة ،وعلى العكس
وإذ ّ
فھم تأثيرات انبعاثات غازات االحتباس الحراري الزراعية على الغالف الجوي؛ ومن ثم سيكون من الضروري إبالغ
المزارعين بھذه اآلثار من أجل تحسين ممارسات اإلدارة؛
وإذ يقر أيضا ً بأن ھناك تأثيرات شديدة لقطاعي المياه واألراضي على الزراعة ،والعكس صحيح ،وأن لجنة األرصاد
الجوية الزراعية ) (CAgMتعالج ھذه التأثيرات ،بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى؛
وقد نظر في توصيات حلقة العمل المشتركة بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علوم الغالف الجوي
) (CASبشأن كيمياء الغالف الجوي واألرصاد الجوية الزراعية )بونه ،الھند 4-2 ،تشرين الثاني /نوفمبر ،2015
 ،(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/comp_agro_pune2015.htmlواستنتاجات حلقة العمل الدولية لبرنامج
المراقبة العالمية للغالف الجوي بشأن دورة النيتروجين )يورك ،المملكة المتحدة 14-13 ،نيسان /أبريل ،2016
،(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Ncycleworkshop2016.html
يؤيد توصيات حلقة العمل المشتركة ،على النحو الموجز في مرفق ھذا المقرر؛
يقرر اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تعزيز التعاون بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASمن خالل دعم تبادل الخبرات ومن خالل األنشطة المشتركة؛
يطلب من األمين العام:
)(1

إعداد نشرة إعالمية عامة بعنوان "تلوث الھواء ،والمناخ ،والزراعة" بحلول كانون األول /ديسمبر 2016؛

)(2

تقديم الدعم من المصادر المتاحة بھدف إعداد مشروع تجريبي إقليمي بشأن تأثيرات تكوين الغالف
الجوي على اإلنتاج الزراعي ،خاصة من خالل تحسين عمليات رصد األوزون التروبوسفوري في
المناطق الزراعية؛

يطلب من رئيسي لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة األرصاد الجوية الزراعية ):(CAgM
)(1

استخدام الھياكل والخبرات الحالية لدى اللجنتين في دعم األنشطة المشتركة )حرق الكتل األحيائية ،ودورة
النيتروجين ،ونظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري )((IG3IS؛

)(2

دراسة الحاجة إلى فرقة خبراء مشتركة بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علوم الغالف
ب الفقرة ) (1أعاله احتياجات أعضاء المنظمة ) (WMOبشكل
الجوي ) (CASفي وقت الحق ،إذا لم تل ِ
كاف؛

يدعو األعضاء إلى تيسير تبادل خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علوم الغالف الجوي )(CAS
وأي خبراء من اللجان الفنية األخرى من أجل تنفيذ مشروعات تجريبية تدرس تأثيرات تكوين الغالف الجوي على
اإلنتاج الزراعي والعكس.
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مرفق المقرر
توصيات حلقة العمل المشتركة بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علوم الغالف الجوي
) (CASبشأن كيمياء الغالف الجوي واألرصاد الجوية الزراعية
(EC-68) 46

موجز توصيات حلقة العمل


مواصلة إبراز ودراسة التأثيرات القوية للغالف الجوي على الزراعة والعكس؛



زيادة فھم دور تغير المناخ في ھذه التفاعالت من خالل توسيع نطاق "الممارسات المناخية الذكية" فيما
يتعلق باألھباء ،وغاز الميثان ،واألوزون ،والنيتروجين؛



دعم الدراسات على المستوى الميداني لوضع تدابير التخفيف؛



تحويل المعارف إلى خطط استراتيجية )أي اختيار المحاصيل(؛



توفير خدمات للمزارعين في المراحل النھائية استناداً إلى نظم التنبؤ بجودة الھواء؛



وضع استراتيجيات تواصل إلقناع المزارعين بتغيير ممارساتھم وفھم عمليات المعاوضة؛



مزيد من البحث عن السموم الموجودة في الغالف الجوي نتيجة الحرق الزراعي؛



إعداد أدوات واستخدامھا للتحقق من االنبعاثات الناتجة عن الزراعة؛



ينبغي لكلتا اللجنتين استخدام ھياكلھا الحالية )أي فرق الخبراء( وتبادل الخبرات؛



إصدار نشرة إعالمية عامة بحلول كانون األول /ديسمبر  2016بعنوان مؤقت "تلوث الھواء ،والمناخ
والزراعة"؛



إعداد مشروع تجريبي إقليمي بشأن زيادة رصد األوزون التروبوسفوري في المناطق الزراعية ،مع
إمكانية التركيز على المناطق الزراعية في الھند.

المقرر
إعداد مشروع خدمات األرصاد الجوية الزراعية )(METAGRI
(EC-68) 47

إذ يقر باعتماد تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ،الذي حث األمانة واألعضاء على إشراك
المؤسسات الوطنية ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمنذ البداية في إعداد
مشاريع ممولة من خارج الميزانية ،مثل مشروع األرصاد الجوية الزراعية )،(METAGRI
وإذ يحيط علما ً بالتقرير التقييمي لمشروع األرصاد الجوية الزراعية )،(2015-2012
وإذ يحيط علما ً أيضا ً بتصديق المؤتمر السادس لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
غرب أفريقيا )نواكشوط ،موريتانيا 21-19 ،نيسان /أبريل  (2016على مشروع خدمات األرصاد الجوية الزراعية
) :(METAGRIالمذكرة المفاھيمية،
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يؤيد مشروع خدمات األرصاد الجوية الزراعية ) :(METAGRIالمذكرة المفاھيمية وعلى وجه الخصوص مكونات
المشروع الستة ،على النحو المذكور في مرفق ھذا المقرر؛
يطلب إلى األمين العام وضع المذكرة المفاھيمية في شكلھا النھائي وإرسالھا إلى الجھات المانحة التماسا ً للتمويل.

مرفق المقرر (EC-68) 47

مكونات مشروع خدمات األرصاد الجوية الزراعية )(METAGRI
مكونات المشروع
المكون  :1حلقات دراسية وأجھزة بسيطة لقياس األمطار .وتحسين مواعيد غرس البذور ،وقواعد بيانات محسّنة.
وعملية منظمة ومجمعة لتسجيل البيانات والتعليقات بشأن الحالة الميدانية .وأجھزة بسيطة محسّنة لقياس األمطار
وأساليب الرصد .ودمج المعارف التقليدية في الحلقات الدراسية الجوالة والخدمات المناخية .وتطوير أدوات زراعية
ذكية من الناحية المناخية تعتمد على نشرات وإشعارات محسّنة لألرصاد الجوية الزراعية.
المكون  :2التدريب .وتحسين المھارات الفنية بشأن نمذجة المحاصيل ،واالستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .التحقق من نماذج المحاصيل ومن رطوبة التربة .وإعداد أطالس
لألرصاد الجوية الزراعية لألقاليم وفرادى البلدان.
المكون  :3تحسين التواصل فيما يتعلق بالمناخ والطقس من أجل صنع القرارات الزراعية .وإنشاء شراكات مع مقدمي
خدمات الراديو والھواتف المحمولة المحليين.
المكون  :4تقييم تأثير استخدام معلومات الطقس والمناخ في الزراعة .وإجراء تقييم خارجي .وتقييم الفوائد االجتماعية
االقتصادية في الزراعة المرتبطة بمعلومات الطقس والمناخ.
المكون  :5إجراء تحسينات في وصول المرأة العاملة في الزراعة إلى معلومات الطقس والمناخ  .وحلقات زراعية
جوالة للمرأة والشباب .وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تطوير قدرات المرأة الريفية.
المكون  :6تطوير إدارة مخاطر الطقس والمناخ في الزراعة واألمن الغذائي .وخرائط المخاطر وتقييماتھا .وأدوات
رصد مع التركيز بشكل خاص على الجفاف .وتنفيذ برمجيات مرفق التطبيقات الساتلية للتنبؤ اآلني .وإعداد إنذارات
وإشعارات بالعواصف الرملية والترابية .وتقديم الدعم إلدارة المخاطر .والتعاون مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية بشأن
نظم اإلنذار المبكر.

المقرر
التعاون مع المؤسسات من أجل تنفيذ أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية
(EC-68) 48

إذ يشير إلى الفقرة  3.1.160من الملخص العام للتقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1157التي أيد فيھا المؤتمر المذكرة المفاھيمية بشأن المبادرات العالمية في مجال
األرصاد الجوية الزراعية )(GIAM؛
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وإذ يقر بمسودة الخطوط العريضة للمعھد العالمي لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية )(GRIAM؛
وإذ يقر أيضا ً بمساھمة جامعة نانجينغ لعلوم وتكنولوجيا المعلومات ) (NUISTفي تطوير المعھد العالمي لبحوث
األرصاد الجوية التطبيقية )(GRIAM؛
يطلب من رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMومن األمين العام ما يلي:
)(1

أن يعدا ،بالتشاور مع إدارة األرصاد الجوية الصينية وخبراء اللجنة ) ،(CAgMمذكرة مفاھيمية نھائية
للمعھد العالمي لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية لينظر فيھا المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين؛

)(2

أن يأخذا بعين االعتبار النقاط التي نوقشت في اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  2016فيما يتعلق بالمعھد
العالمي لبحوث األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(GRIAMمن قبيل ضرورة أن تتوخى اللجان الحذر في
اعتماد فرادى المؤسسات؛ وضرورة تناول مسألة النزاھة المؤسسية؛ وضرورة مراعاة المسائل القانونية
والمسائل المتعلقة بالميزانية.

المقرر

(EC-68) 49

التقييم الفني لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ّكر بالقرار  – (Cg-17) 2تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛
يذ ّكر أيضا ً بالمناقشات التي جرت أثناء المؤتمر السابع عشر من أجل زيادة إبراز األنشطة البحرية في الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOنظراً إلى أن الكثير من األعضاء في المناطق الساحلية ال يمتلكون خدمات كافية للتنبؤ
باألرصاد الجوية البحرية ،والتي يتسبب عدم وجودھا في فقدان لألرواح يمكن تفاديه،
وإذ يسلّم بأن مجمل اإلرشادات الفنية الخاصة ببرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوإدارته
توفره اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMالمشمولة برعاية مشتركة من المنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )،(IOC
وإذ يسلّم أيضا ً بأن الدورة التاسعة واألربعين للمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCقد
اعتمدت قراراً طالب اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOأن تعدا ،من خالل فريق التعاون في مجال المحطات العائمة
لجمع البيانات والفريق العامل المعني بنظم اإلنذار بشأن األمواج السنامية وغيرھا من المخاطر المتصلة بمستوى سطح
البحر والتخفيف من آثارھما ) ،(TOWSعلى إعداد استراتيجية تثقيف وتوعية ناجعة على المستوى اإلقليمي ل ُتناقش في
عام  ،2017ويمكن أن ُتن ّفذ بالتعاون فيما بين اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOوأعضائھا ومنظمة األغذية والزراعة
)الفاو( ،وقطاع مصايد األسماك والمنظمات المعنية األخرى ،بغية الحد بشكل كبير من الضرر الناجم عن التخريب
المتعمد أو التدخل في المحطات العائمة لجمع البيانات المتعلقة بالمحيطات؛
وإذ يشير إلى أن الفريق العامل المخصص المعني بالخدمات البحرية قد أنشئ منذ المؤتمر السابع عشر لتقييم عمل
برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوتوجھه المستقبلي ،بما في ذلك فحص صالته باللجنة
الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوالتعاون بين المنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
والمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) ،(IHOوتحديد اآلليات اإليجابية للمشاركة مع كافة
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الشركاء /أصحاب المصلحة )داخل المنظمة وخارجھا( لتحسين تقديم الخدمات في مجال األرصاد الجوية البحرية ،مع
مراعاة احتياجات المستخدمين )من غير البحارة( واسترداد التكاليف ،وإلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتدعم
ھذا التقييم ،السيما ألنه سيكمل االستعراض الذي تجريه حاليا ً اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM؛
وإذ يحيط علما ً بأن الفريق العامل المخصص قد اجتمع في شباط /فبراير ووافق على خطة العمل إجراء تقييم مدته عام
واحد ،وستتاح نتائجه للدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي .ويتوافر بيان النوايا وخطة العمل للفترة 2017-2016
للتقييم الفني لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات على الموقع الشبكي للجنة الفنية المشتركة )،(JCOMM
يطلب أن يعالج الفريق العامل المخصص كذلك مسألة التخريب المتعمد للمحطات العائمة لجمع البيانات ،وأن يق ّدم
توصية بشأن كيفية تعزيز تطوير القدرات في جميع النواحي المرتبطة بالمحيطات ،بما فيھا الرصدات وإدارة البيانات
والخدمات؛
يطلب إلى اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMأن تعيد النظر في مسألة التخريب المتعمد للمحطات العائمة لجمع البيانات
وأن ُتساعد عبر ذلك في صياغة استراتيجية تثقيف وتوعية ناجعة على المستوى اإلقليمي من شأنھا أن تعزز الجھود
المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCللتأھب ألمواج التسونامي والطقس ،وھو ما يتسق مع والية المنظمة
) (WMOفي ظل إطار عمل سيداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015؛
يرى أن نتائج التقييم التي س ُتعرض على الدورة الثالثة عشرة لفريق اإلدارة التابع للجنة ) (JCOMMفي كانون الثاني/
يناير  ،2017ستساعد أيضا ً في تقرير كيف يمكن للجنة ) (JCOMMدعم البرنامج ) (MMOPوجعل خدماته متوائمة مع
تقديم خدمات بحرية محسنة ومعززة؛
يؤيد عمل الفريق العامل المخصص الذي يضطلع حاليا ً بتقييم برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
)(MMOP؛
يطلب من الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالنظر في نتائج التقييم )بعد استكمالھا( أثناء الدورة
الخامسة للجنة الفنية المشتركة ) ،(2017) (JCOMMوتقديم توصية واضحة للدورة السبعين للمجلس التنفيذي بالوسائل
التي يمكن للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMأن تدعم بھا تقديم الخدمات البحرية وتعزيزھا.

المقرر

(EC-68) 50

دعم المراقبة العالمية للغالف الجليدي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWالذي قضى بتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي أثناء الفترة المالية السابعة عشرة بھدف تشغيلھا،

)(2

القرار  - (EC-67) 3فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية )،(EC-PHORS
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وقد نظر في ضرورة مواصلة اختبار شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetفي مرحلة ما قبل التشغيل ،والتي نجمت عنھا
بعض التغييرات في مفھوم محطة/موقع الشبكة ) ،(CryoNetوفي الحد األدنى من متطلبات المحطات/المواقع وعملية
اختبار المحطات/المواقع؛
وقد نظر أيضا ً في الحاجة إلى الوصول إلى البيانات من شبكة الرصد السطحية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) ،(GCWوخاصة من مكوّ نھا األساسي المتمثل في شبكة الغالف الجليدي )(CryoNet؛
وقد نظر كذلك في الحاجة إلى الوصول في الوقت الحقيقي إلى قياسات الثلوج الموقعية والحاجة إلى أدوات تتبّع الثلوج
اإلقليمية لدعم المركز )المراكز( المناخية اإلقليمية القطبية؛
يقرر تأييد المفھوم المح َّدث لشبكة الغالف الجليدي ) ،(CryoNetعلى نحو ما يرد في مرفق ھذا المقرر؛
يسلم بالحاجة إلى تسريع وتيرة تشغيل بوّ ابة البيانات الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوتوسيع نطاق
تشغيلھا المتبادل مع أھم مراكز البيانات وجميع محطات/مواقع شبكة الغالف الجليدي )(CryoNet؛
يوافق على الشروع في دعم أدوات تتبّع الثلوج اإلقليمية ،وتقديم تقييم سريع للحالة الراھنة للغالف الجليدي المتصلة
بالحالة الوسطية على مدى العقدين أو الثالثة عقود األخيرة ،ودعم المركز )المراكز( المناخية اإلقليمية القطبية؛
يطلب من فريق الخبراء ) (EC-PHORSتقديم مشروع مقرّ ر بشأن شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetإلى الدورة التاسعة
والستين للمجلس التنفيذي؛
يحث األعضاء على تبادل قياسات الثلوج في الوقت الحقيقي.

مرفق المقرر

(EC-68) 50

شبكة الرصد السطحية التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

)مقتطف من(http://globalcryospherewatch.org/cryonet/site_types.html :
تتألف شبكة الرصد السطحي المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمن عنصر أساسي يسمى شبكة الغالف الجليدي
) (CryoNetومحطات مساھمة ليست جزءاً من شبكة الغالف الجليدي ) .(CryoNetوتعتمد شبكة الرصد السطحي المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعلى البرامج القائمة لرصد الغالف الجليدي ،وتشجع إضافة رصدات موحّ دة قياسيا ً
للغالف الجليدي إلى المرافق القائمة بھدف إنشاء مراصد بيئية أكثر قوة .ويتمثل العنصر األساسي للشبكة ) (GCWفي
المحطة .وتقيس المحطة عنصراً أو أكثر للغالف الجليدي أو المزيد من المتغيّرات لكل عنصر ،كعمق عنصر الثلج
وكثافته على سبيل المثال .وينبغي أن تستوفي محطات شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetمجموعة من المتطلّبات الدنيا
التي تشمل تقديم قياسات ثانوية في مجال األرصاد الجوية .وترد أدناه المميّزات الممكنة لمحطات شبكة الغالف الجليدي
) .(CryoNetوستكون جميع المحطات إما أولية وإما مرجعية ويمكن أن تكون لھا سمة أو سمات إضافية.


أولية – لھا ھدف )غرض( االضطالع بعملية طويلة األجل ولھا التزام أولي لمدة ال تقل عن أربع
سنوات.



مرجعية  -لديھا التزام تشغيلي طويل األجل وسجالت بالبيانات طويلة األجل )أكثر من  10سنوات(.



المعايرة/االعتماد – باإلضافة إلى ذلك ُتستخدم المحطة للمعايرة و/أو إثبات صالحية نماذج السواتل و/أو
)نظام األرض( النماذج ،أو اس ُتخدمت لھذه األغراض في الماضي وال تزال توفر المرافق الالزمة.



البحوث – باإلضافة إلى ذلك ،تركز بشكل أكبر على البحوث المتصلة بالغالف الجليدي.
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يشمل موقع شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetبشكل عام منطقة أكبر من محطة رصد تقليدية ويتألف من محطيتن أو
أكثر نشاطا ً في مجال المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمع قدرات متفاوتة يجري تشغيلھا كوحدة للتنسيق.
وينبغي أن تكون محطة واحدة على األقل لشبكة الغالف الجليدي ) .(CryoNetويمكن أن يشمل موقع واحد عدة مناطق
مناخية صغيرة أو يتوسع ليشمل مدارج االرتفاعات .لذا تعتبر المحطات الثانوية اإلضافية لألرصاد الجوية جزءاً من
الموقع .ويمكن أن يتولى عدة شركاء تشغيل المحطات ،لكنھم ينسقون من خالل وكالة واحدة أو معھد واحد .وينبغي
على كل شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetتقديم مفھوم يعرض أسلوب البحث وإدارة الموقع )كالتعاون بين مختلف
الشركاء على سبيل المثال( .وتستجيب شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetأيضا ً لبعض المتطلّبات.
وعادة ما تر ّكز المواقع بحوثھا بشكل موسع على الجوانب المتصلة بالغالف الجليدي بالمقارنة مع المحطات .وبينما
تبحث المواقع البسيطة في الغالف الجليدي فقط ،تھدف المواقع المتكاملة إلى تقديم فھم أفضل للغالف الجليدي و/أو
جوانب ارتباطه بالمكوّ نات األخرى لنظام األرض ،كالغالف الجوي والغالف المائي والغالف الحيوي والمحيطات
والتربة والنبات وما إلى ذلك .وترد أدناه المميّزات الممكنة لشبكة الغالف الجليدي ):(CryoNet


أساسية – مراقبة عنصر واحد أو عناصر متعددة من عناصر الغالف الجليدي.



متكاملة – مراقبة عنصرين على األقل من عناصر الغالف الجليدي أو عنصر واحد على األقل من
عناصر الغالف الجليدي وعنصر آخر من عناصر نظام األرض .والمواقع المتكاملة ھامة بشكل خاص
لدراسة المعلومات والتفاعالت المعقدة بين ھذه العناصر.

يُطلب من أي محطة مساھمة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWقياس متغيّر واحد على األقل لعنصر واحد
على األقل من عناصر الغالف الجليدي )كالثلج والتربة الجليدية واألنھار الجليدية وغيرھا ،على سبيل المثال(.
والمحطات المساھمة ھي التي تقدم قياسات ذات جدوى للغالف الجليدي لكنھا ال تستجيب للمتطلبات الدنيا ،أو بطريقة
أخرى ال تقدم بيانات ذات جودة و/أو متّسقة مطلوبة من محطات شبكة الغالف الجليدي )(CryoNet؛ حيث يمكن لسجالت
البيانات ،على سبيل المثال ،أن تكون ناقصة أو تحمل ثغرات كبيرة .ويمكن أن تكون ھذه المحطات في مناطق نائية
يصعب الوصول إليھا حيث تكون عمليات رصد الغالف الجليدي نادرة أو في مناطق تك ّمل فيھا قياسات أخرى للغالف
الجليدي .ويمكن لمنصات الھواتف المحمولة كالسفن والمحطات العائمة أن تكون محطات مساھمة .ويمكن أن تكون
للمحطات المساھمة السمة التالية:


مرجعية – لديھا التزام تشغيلي طويل األجل و/أو سجالت بالبيانات طويلة األجل )تفوق عشر سنوات(.

المحطات السينوبتيكية/المناخية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالتي تقيس متغيرات
الغطاء الجليدي لمعايير المنظمة ) ،(WMOوتقدم بياناتھا الشرحية والبيانات من خالل نظام معلومات المنظمة )(WIS
والنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSيمكن أن تستجيب للمتطلبات الضرورية بھدف المساھمة في المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWولكي تُقبل كمحطات في الشبكة السطحية للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
محطات شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetومتطلبات الموقع
إلدراج محطة سطحية أو موقع في الجزء األساسي من شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالشبكة
) ،(CryoNetيجب أن تستجيب لبعض المعايير .وترد أدناه المتطلبات الدنيا .المحطات المساھمة ،التي ھي جزء من
الشبكة السطحية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWلكن ليست جزءاً من شبكة الغالف الجليدي )(CryoNet
وليست لديھا نفس المتطلبات .وإذا استجابت محطة أو موقع لھذه المتطلبات ،يمكن توفير معلومات إضافية للمزيد من
التقييم من خالل استبيان محطة/موقع شبكة الغالف الجليدي ) .(CryoNetوالتفاصيل بشأن عملية تقديم الطلب متاحة على
موقع شبكة الغالف الجليدي ).(CryoNet
المتطلبات الدنيا لمحطات شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetھي كالتالي:
-1

االستجابة للمتطلبات األساسية لقياس شبكة الغالف الجليدي ) :(CryoNetتضطلع المحطة بقياس متغير
واحد على األقل من متغيرات أحد عناصر الغطاء الجليدي )كالثلج ،والھطول الصلب ،والجليد البحيري
والنھري ،والجليد البحري ،واألنھار الجليدية ،واألرض المتج ّمدة ،والتربة الصقيعية( .اختيار موقع
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المحطة بحيث تمثل قياسات شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetالمنطقة المجاورة ،وتحتاج ھذه التمثيلية إلى
تعريف واضح.

-2

االلتزام باستمرارية التشغيل :ينبغي أن تعمل المحطة بنشاط .تلتزم الوكاالت المسؤولة ،بمستوى معقول،
باستدامة الرصدات طويلة األجل لعنصر واحد على األقل من عناصر الشبكة ) .(CryoNetوينبغي اتخاذ
التزام بمواصلة القياسات ألربع سنوات على األقل.

-3

تحديث البيانات الشرحية وتوافرھا :تخضع البيانات الشرحية للمحطة ،بما في ذلك جميع البيانات الشرحية
التي تحدد خصائص المحطة وبرنامج الرصد ،لعمليات تحديث وتكون متوافرة في بوابة المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWكھمزة وصل مع موارد معلومات ) (WIRالنظام العالمي المتكامل للرصد
).(WIGOS

-4

االمتثال للممارسة التنظيمية المتفق عليھا :ينبغي لعمليات الرصد للمحطة ،وأدوات ومنھج الرصد،
وممارسات مراقبة الجودة وما إلى ذلك اتّباع الالئحة والمراجع واألدلة التي حظيت بالتأييد في مجال
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWواتّباع أفضل الممارسات الموصى بھا ،إلى أقصى حد ممكن.

-5

توافر البيانات والبيانات الثانوية مجانا ً :البيانات متاحة بدون مقابل ،وفي الوقت الحقيقي حيثما أمكن ذلك.
عمليات مراقبة األرصاد الجوية الثانوية الموقعية ،كما تستدعي ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالشبكة
) ،(CryoNetينبغي أن تكون متاحة بجودة موثّقة.

-6

كفاءة العاملين :ينبغي تدريب الموظفين في مجال تشغيل المحطة وصيانتھا.

متطلبات مواقع شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetھي كالتالي:
-1

يتألف الموقع من محطة واحدة على األقل لشبكة الغالف الجليدي ).(CryoNet

-2

تضم المواقع المتكاملة أفراداً للدعم الفني.

-3

تتميز المواقع المتكاملة بالقدرة التدريبية.

-4

التزام بالتمويل طويل األجل.

-5

البيانات متاحة بدون مقابل ،وفي الوقت الحقيقي حيثما أمكن ذلك.

المقرر

(EC-68) 51

األنشطة في المناطق الجبلية العالية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يعرب عن قلقه ألن محطات المناطق الجبلية العالية ممثلة على نحو ضعيف في شبكة الغالف الجليدي
في الوقت الحالي ،خاصة المرتفعات التي تتجاوز  4000متر؛

)(CryoNet

وإذ يدرك الحاجة إلى المشاركة مع المؤسسات ذات الصلة في تسھيل تطور ھذه المواقع المعنية بالرصد؛
وإذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 40أنشطة المنظمة ) (WMOفي القطبين وفي الجبال العالية ،الذي قرر مواصلة الجھود
المتضافرة لتحسين الخدمات في المناطق الجبلية العالية عن طريق دعم عمليات الرصد وطلب من
المجلس التنفيذي ضمان التعاون الوثيق مع الشركاء المعنيين،
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القرار  - (EC-67) 3فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية )،(EC-PHORS

وقد نظر فيما يلي:
)(1

الحاجة إلى تحديد العناصر المالئمة في نظم وخدمات رصد األحوال الجوية الھيدرولوجية والغالف
الجليدي في المناطق الجبلية العالية،

)(2

ندرة المعلومات بشأن ديناميات المناخ والغالف الجليدي في المناطق الجبلية العالمية تحول دون محاكاة
موثوقة للتأثير الممكن لتغير المناخ في المستقبل على ثلوج الغالف الجليدي/الجليد والموارد المائية في
المناطق الجبلية العالية،

يؤيد تنظيم ورش عمل إقليمية بشأن األنشطة في المناطق الجبلية العالية ،بما في ذلك المناطق المدارية ،بھدف تحديد
مواقع الجبال العالية وتقييمھا من أجل إدراجھا في شبكة الغالف الجليدي )(CryoNet؛
يوافق على ضرورة أن ييسر فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي ) (EC-PHORSتطوير مواقع رصد الغالف الجليدي
في االرتفاعات العالية إلدراجھا في شبكة الغالف الجليدي ) ،(CryoNetمع االھتمام أيضا ً بالمواقع التي توجد في مناطق
جبلية يتع ّدى ارتفاعھا  4000متر؛
يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي ) (EC-PHORSالمشاركة مع المؤسسات ذات الصلة والمشاريع
والتجارب الدولية في الغالف الجليدي في الجبال العالية.

المقرر

(EC-68) 52

المراكز المناخية اإلقليمية القطبية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك أن استحداث وتنفيذ مراكز مناخية إقليمية قطبية ) (PRCCsينطوي على مسؤولية مشتركة للجنة علم المناخ
) (CCIولجنة النظم األساسية ) ،(CBSباإلضافة إلى ثالثة اتحادات إقليمية في المنطقة القطبية الشمالية؛
وإذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 40أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية ،الذي طلب من المجلس
التنفيذي دعم وتنسيق األنشطة في مجال الطقس والمناخ والھيدرولوجيا واألنشطة ذات الصلة بالبيئة في
المناطق القطبية ومناطق الجبال العالية،

)(1

القرار  - (EC-67) 3فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية )،(EC-PHORS

وإذ يشير أيضا ً إلى الدور األساسي لالتحادات اإلقليمية في تطوير المراكز المناخية اإلقليمية القطبية )(PRCCs؛
وإذ يدرك نتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتھا األمانة ،والتي متطلبات األعضاء قدراتھم على تقديم خدمات المراكز
المناخية اإلقليمية القطبية ) ،(PRCCsواھتمامھم بالمساھمة فيھا؛
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وقد نظر في توصيات ورشة العمل االستكشافية عن المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) ،(PRCCsالتي قادھا فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي )،(EC-PHORS
وإذ يدرك أن ورشة العمل االستكشافية قد وافقت على خطوات محددة للعمل نحو تنفيذ مركز مناخي إقليمي قطبي
) (PRCCفي المنطقة القطبية الشمالية ،وأن األعضاء قد أعربوا عن اھتمامھم بتقاسم المسؤوليات ،مع توزيع المھام على
عدة مراكز؛
وإذ يدرك أيضا ً أنه ،من أجل تنفيذ خدمات األرصاد الجوية البحرية ،بما فيھا خدمات الجليد البحري ،ينبغي لألعضاء
أن يمتثلوا للوائح النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار )(GMDSS؛
وإذ يالحظ أن منطقة القطب الشمالي موزعة عبر ثالث اتحادات إقليمية وأنه يمكن لجميع األعضاء في المنطقة القطبية
المحيطية االستجابة بشكل كامل لمتطلبات مھام المركز المناخي اإلقليمي القطبي )(PRCC؛
يؤيد شبكة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCفي المنطقة القطبية الشمالية كمبادرة مشتركة بين االتحادات
اإلقليمية الثاني والرابع والسادس؛
يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية ) (EC-PHORSمراجعة التفاصيل الفنية للمساھمات التي يمكن أن يقدمھا األعضاء إلى شبكة
المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCمقابل تعيين متطلبات المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCوتوجيه إعداد
مشروع خطة تنفيذية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) ،(PRCCبالتعاون مع لجنة علم المناخ ) (CClولجنة
المعايير األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMحسب االقتضاء؛
يطلب من األمين العام تيسير عملية تنسيق إعداد مشروع خطة التنفيذ ،وعرض نسختھا على المجلس التنفيذي في دورته
التاسعة والستين العتمادھا ،بعد موافقة أصحاب الشأن المعنيين؛
يطلب من لجنة علم المناخ ) (CClاستعراض وتوجيه المرحلة اإليضاحية للشبكة ) ،(PRCCبالتشاور الوثيق مع لجنة
النظم األساسية وفريق الخبراء ) (EC-PHORSواألعضاء المشاركين.

المقرر
سنة التنبؤات القطبية
(EC-68) 53

إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره أن ثمة حاجة لزيادة األنشطة االقتصادية وأنشطة النقل في المناطق القطبية من أجل تحسين حياة
وسُبل عيش المجتمعات المحلية،
وإذ يضع في اعتباره أيضا ً أن ھناك ثغرات رئيسية في فھم العمليات البيئية ومراقبتھا والتنبؤ بھا في المناطق القطبية،
وسيجري خالل سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPتحديد ھذه الثغرات بوضوح وتقييمھا ومعالجتھا بغية تصميم نظم بيئية
متكاملة للرصد والتنبؤات على المدى الطويل وبشكل مستدام،
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وإذ يذ ّكر بما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-17) 49سنة التنبؤات القطبية ،الذي طلب من المنظمة ) (WMOوأعضائھا أن تدعم فترة من
أنشطة الرصد المكثف ،وأنشطة محاكاة النمذجة العددية ،والتحقق ،وإشراك المستخدمين ،وأنشطة التعليم
خالل سنة التنبؤات القطبية ) ،(YOPPالمقررة من منتصف  2017إلى منتصف ،2019

)(2

القرار  - (EC-67) 3فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية )(EC-PHORS؛

وإذ يضع في اعتباره أن ثمة حاجة إلشراك البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرامج المنظمة
األخرى والشركاء الخارجيين المعنيين،

)(WMO

يعتمد خارطة الطريق من أجل سنة التنبؤات القطبية على النحو الوارد في التقرير النھائي لمؤتمر قمة سنة التنبؤات
القطبية؛
يدعو الفريق التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق
الجبلية العالية ،والفريق التوجيھي لمشروع التنبؤات القطبية لالشتراك مع المشاريع والتجارب الدولية ذات الصلة ،من
قبيل :المرصد المنساق متعدد التخصصات الخاص بدراسة مناخ المنطقة القطبية الشمالية )(MOSAiC؛ المنتدى الخاص
بالنمذجة والتوليف الرصدي في المنطقة القطبية الشمالية )(FAMOS؛ مشاريع أفق  2020التي ستمولھا المفوضية
األوروبية من خالل الدعوتين  - BG-9نظام الرصد المتكامل في المنطقة القطبية الشمالية ،و - BG-10آثار التغيرات في
المنطقة القطبية الشمالية على المناخ والطقس في نصف الكرة الشمالي؛
يحث األعضاء على العمل مع مكتب التنسيق الدولي الخاص بتنبؤات المنطقة القطبية من أجل ما يلي:
)(1

دعم تحسين نظم الرصد التقليدية القائمة فوق المناطق القطبية وبالقرب منھا ،من خالل زيادة تواتر
الرصدات الروتينية السينوبتيكية والرصدات بالمسابير الراديوية خالل فترات رصد مكثفة معينة أثناء سنة
التنبؤات القطبية )((YOPP؛

)(2

تقديم دعم لوجستي ألنشطة الحملة الميدانية المخططة؛

)(3

تشجيع ما يمكن إجراؤه من رصدات إضافية؛

)(4

توفير النفاذ إلى الرصدات المنفذة باالستشعار عن بعد فوق المناطق القطبية وبالقرب منھا؛

)(5

دعم أنشطة سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPوالمشاركة فيھا ،بما في ذلك تجارب النمذجة والتنبؤ ،فضالً
عن أنشطة التحقق وإشراك المستخدمين وأنشطة التثقيف والتوعية؛

)(6

الترويج لتطوير إرث بيانات سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPمن خالل تنفيذ بوابة لبيانات سنة التنبؤات
القطبية ) ،(YOPPباالستفادة من الخبرات المكتسبة من بوابة المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(7

توفير موارد طوعية كافية لدعم تطوير وتنفيذ سنة التنبؤات القطبية ،بما في ذلك تقديم مساھمات إلى
الصندوق االستئماني للتنبؤات القطبية.
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المقرر

(EC-68) 54

مبادرة الشراكة القطبية الدولية )(IPPI
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 57مشاركة المنظمة ) (WMOفي مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) ،(IPPIالذي أيّد
مساھمة المنظمة ) (WMOفي مواصلة تطوير مفھوم المبادرة ) (IPPIبغية مواءمة المبادرة ) (IPPIمع أولويات المنظمة
) (WMOالمرتبطة باألنشطة في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية المرتفعة؛
وإذ يسلم بالتقدم الذي أحرزه فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ) (EC-PHORSفي تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي وفي عدد من
المشاريع األخرى المتعلقة بأنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية المرتفعة ،والتي من
شأنھا أن تساھم بشكل كبير في مبادرة شراكة قطبية دولية محتملة؛
وإذ يالحظ باھتمام أن فرقة العمل التابعة لمجلس المنطقة القطبية الشمالية والمعنية بالتعاون العلمي ) ،(SCTFتعمل على
إعداد اتفاق خاص بشأن تحسين التعاون في مجال البحوث العلمية بين دول القطب الشمالي الثمانية ،وھو ما ينطوي
على أھمية كبيرة محتملة بالنسبة للمبادرة )(IPPI؛
وإذ يسلّم بأن تحقيق أھداف المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية يتطلب مساھمة كبيرة ومتكافئة من الوكاالت الشريكة
األخرى ،التي ستستفيد بدورھا من إطار للتعاون؛
وإذ يسلّم أيضا ً بأن مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIيمكن أن تش ّكل آلية لتأمين استدامة قدرات الرصد المتأتية من
األنشطة العلمية وأنشطة المراقبة السابقة والحالية ،وضمان استمراريتھا؛
يطلب من فريق الخبراء ) (EC-PHORSأن ينظر في جميع الفرص المتاحة لمواءمة مشاركة المنظمة ) (WMOمع
مواصلة تطوير مفھوم المبادرة ) (IPPIووثائق التخطيط ذات الصلة ،وأن يتعاون مع الشركاء المالئمين ألجل تحديد
المنافع الممكنة وتحقيقھا بفضل المساھمات المتبادلة في مبادرات وأنشطة المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية
المرتفعة؛
يطلب من األمين العام أن يع ّزز أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية بواسطة اآلليات الحكومية الدولية كمجلس
المنطقة القطبية الشمالية ونظام معاھدة المنطقة القطبية الجنوبية.

المقرر
تنفيذ نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
(EC-68) 55

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر بالقرار  – (Cg-17) 11نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل ،للشروع
في عملية تدريجية إلنشاء ھذا النظام ،في ضوء استنتاجات المؤتمر العلمي العالمي المفتوح األول للطقس )-WWOSC
 ،2014مونت﷼ ،كندا ،آب /أغسطس ،(2014
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وإذ يذ ّكر أيضا ً بأن المؤتمر السابع عشر قد طلب إلى المجلس التنفيذي صياغة اختصاصات لھذه العملية ،وتقديم عرض
لمجموعة النواتج التي ينبغي أن ينتجھا النظام ،لتنظر فيھما الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في
عام ،2019
وإذ يالحظ أن قرار المؤتمر السابع عشر قد استند أيضا ً إلى التسليم بالعوامل التالية:
)(1

سرعة تطوّ ر ممارسة التنبؤ العددي التشغيلي بالطقس )أي عملية تسلسلية تنطلق من المستوى العالمي إلى
اإلقليمي إلى الوطني و ُنظم تنبؤ المجموعات ) ((EPSالتي تيسر االنتقال إلى نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ
بشكل مستمر )،(DPFS

)(2

تحسُّن تطبيق العملية التسلسلية للتنبؤ للتخفيف من تزايد الفجوة التكنولوجية في التنبؤ التشغيلي بين
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة للبلدان المتقدمة وتلك التابعة للبلدان
النامية )بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية( ،من خالل زيادة توافر التكنولوجيا
المتقدمة والمعلومات والنواتج وتطوير القدرة على استخدامھا ،ال سيما في نظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة )،(MHEWS

)(3

نشوء متطلبات متطورة للمستخدمين في جميع القطاعات تقريبا ً من قبيل الطيران ،والبحرية ،والزراعة،
والصحة ،والخدمات العامة في مجال الطقس،

)(4

الحاجة إلى االنتقال إلى التنبؤ القائم على اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر ،وھو ما يتطلب النظر
في معلومات غير تقليدية من قبيل ھشاشة األوضاع والتعرّض في العملية التشغيلية،

وإذ ُيقر بأن مفھوم االستمرار يشمل أبعاداً متعددة منھا ما يلي:
)(1

الزمن )التنبؤ اآلني ،مروراً بالتنبؤات الجوية أليام وأسابيع ووصوالً إلى التنبؤات طويلة المدى على
نطاقات فصلية ونطاقات متعددة السنوات(،

)(2

التخصصات )الھيدرولوجيا :الفيضانات ،والغمر ،وإدارة المياه؛ والبيئة البحرية والساحلية :األمواج
وعرام العواصف؛ نوعية الھواء والعواصف الرملية والترابية؛ الموارد الطبيعية؛ الطاقة؛ السياحة ،النقل؛
إلخ(،

)(3

التنبؤ بالعناصر غير المتعلقة بالطقس ،بما في ذلك تقييم احتمال وأرجحية اآلثار والمخاطر المرتبطة
باألخطار ،مع مراعاة المعلومات المتعلقة بھشاشة األوضاع والتعرض لدعم اتخاذ القرار على أساس
المخاطر،

تطور للنظام
وإذ يقر أيضا ً بأن نظاما ً عالميا ً لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيعمل بشكل مستمر ،وھو ُّ
القائم ،سيكون أكثر رشاقة وقدرة على التكيف لدعم برامج التطبيق )مثالً برنامج األرصاد الجوية للطيران )،(AeM
وبرنامج األرصاد الجوية الزراعية ) ،(AgMetواألرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات ) ،(MMOوالخدمات العامة
في مجال الطقس ) ((PWSولتوفير التنبؤ ليس فحسب بالعناصر المتعلقة بالطقس ،بل أيضا ً بنواتج تدعم التنبؤات
واالنذارات القائمة على اآلثار،
)(GDPFS

وإذ يذ ّكر بأن القرار  - (Cg-XVI) 6تعديل دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم ،(485
الذي قرر فيه المؤتمر أن ھذا الدليل ھو المصدر الوحيد لألحكام الفنية لجميع النظم التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ
التي يش ّغلھا أعضاء المنظمة )،(WMO
وإذ يالحظ مع التقدير الجھد الذي تبذله لجنة النظم األساسية ) ،(CBSبالتعاون مع لجان فنية أخرى ،لمعالجة متطلبات
القرار  (Cg-17) 11بإعداد عرض موجز لخطة التنفيذ وورقة بيضاء بشأن نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر،
وإذ يالحظ أيضا ً مدى إسھام البحوث في إعداد نظام عالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيعمل بشكل مستمر،
يؤيد رؤية تنفيذ نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ،حسب ما يرد في مرفق ھذا المقرر؛
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يقرر إنشاء فريق توجيھي )بنا ًء على طلب المؤتمر السادس عشر( ،برئاسة رئيس لجنة النظم األساسية ) ،(CBSيضم
ممثلين للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والرئيس والرئيس المشارك للفريق المفتوح العضوية المعني بالمعني بنظم
معالجة البيانات والتنبؤ ) ،(DPFSتكون له االختصاصات التالية والتي س ُتستعرض ،حسب االقتضاء ،خالل دورة
المجلس التاسعة والستين:
)(1

توجيه ومراقبة عملية اإلنشاء التدريجي لنظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في
المستقبل ،بنا ًء على إنجازات نظام المراقبة العالمية للطقس )(WWW؛

)(2

إدارة إدماج المكونات الجديدة في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSومعالجة أوجه
التآزر مع جميع برامج وأقاليم المنظمة ) (WMOومتطلباتھا ،من خالل إجراء مشاورات نشطة مع اللجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية؛

)(3

إعداد عرض لمجموعة النواتج التي ينبغي أن ينتجھا النظام؛

)(4

استكمال خطة تنفيذ النظام كي ينظر فيھا المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين؛

يشجع المراكز المتقدمة التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSعلى تجريب نظام لمعالجة البيانات
والتنبؤ بشكل مستمر ،باتباع النھج المبين في الورقة البيضاء ،وإطالع جميع األعضاء على النتائج والدروس المستفادة
من أجل تحسين العملية؛
جار ،وقد يلزم إدخال تعديالت عليه من خالل إجراء مشاورات مع األعضاء والھيئات التأسيسية؛
يقر بأن ھذا العمل ٍ
يطلب إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSالتشاور على نطاق واسع مع األعضاء ،والعمل على إدراج الورقة البيضاء إلى
جانب خطة التنفيذ كي ينظر فيھما المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين؛
يطلب إلى األمين العام
)(1

مواصلة تقديم الدعم للجنة النظم األساسية ) (CBSفي جھودھا الرامية إلى تناول متطلبات القرار
 ،(Cg-17) 11بالتشاور مع اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية؛

)(2

مساعدة األعضاء في توعية حكوماتھم بشأن ضرورة االنتقال نحو وضع نظم لمعالجة البيانات والتنبؤ
تعمل بشكل مستمر؛

يحث األعضاء على أن يقدموا أيضا ً دعمھم الكامل لألمين العام وللجنة النظم األساسية ) (CBSلمعالجة متطلبات القرار
 (Cg-17) 11بنجاح.

مرفق المقرر

(EC-68) 55

رؤية تنفيذ نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر -
بما في ذلك الرؤية والنطاق
•

سيكون النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSنظاما ً فعاالً وقابالً للتكيف للمراقبة والتنبؤ
لتمكين األعضاء والشركاء ،في دعمھم لصانعي القرارات ،من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

•

سييسر النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSتقديم تنبؤات قائمة على اآلثار وإنذارات قائمة
على المخاطر من خالل الشراكة والتعاون.

•

سيحقق النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSھذا من خالل تقاسم بيانات ونواتج وخدمات
الطقس والماء والمناخ وبيانات ونواتج وخدمات بيئية ذات صلة بطريقة مجدية التكاليف وحسنة الوقت
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وتتسم بالخفة ،بحيث يعود ذلك بالفائدة على جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOمع الحد أيضا ً من الفجوات
بين األعضاء من البلدان المتقدمة النمو واألعضاء من البلدان النامية.
ومن الممكن تخيُّل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSفي عام  ،2031أي بعد  16عاماً ،على النحو
التالي:
•

تكون الدقة العامة ألحدث نماذج التنبؤ العالمي قد تحسّنت بدرجة تكفي إلضافة  1.5يوم من القابلية للتنبؤ
العامة ،إذا استمر معدل التقدم التاريخي البالغ يوم واحد لكل عقد .ويكون الھدف الذي حدده
 Jule Charneyوآخرون عندما أطلقوا برنامج بحوث الغالف الجوي العالمي ) (GARPفي سبعينيات
القرن العشرين قد تحقق .وتكون النماذج العالمية ذات استبانة تقل عن  5كيلومترات مربعة ،والنماذج
المتوسطة النطاق ذات استبانة تقل كثيراً عن كيلومتر مربع واحد ،مع انخفاض االستبانة إلى بضع
عشرات من األمتار في المناطق الحضرية مثالً.

•

تكون النطاقات الزمنية دون الفصلية قد تحققت ويكون للمجموعات عاد ًة مئات من األعضاء ،وتكون
متقاسمة بين مراكز عالمية كثيرة ،وتوفر نواتج التنبؤ معلومات دقيقة ومفصّلة عن أمور من قبيل
ميزانيات المياه المغلقة في معظم مستجمعات المياه ،والرياح ،ودرجة الحرارة ،والمعلومات عن نوعية
الھواء في أخاديد الشوارع الحضرية وخارجھا في اتجاه األرياف المحيطة ،ومعلومات مفصّلة تفصيالً
دقيقا ً ألضرار عرام العواصف والرياح بشأن وصول األعاصير المدارية إلى البر ،وحالة البحار ،بما في
ذلك األمواج العاتية ،والتيارات الساحلية الخطرة ،وحاالت انقطاع االتصاالت والكھرباء من جراء
عمليات الثوران الشمسي بدءاً من السطح ووصوالً إلى ارتفاعات مدارية ساتلية ،وتكاثر الطحالب السمّية،
وعمليات انتقال اآلفات ،إلخ.

•

يكون معظم أو حتى كل ھذه المعلومات قد أصبح من الممكن الوصول إليه كمنفعة عامة بالنسبة لجميع
أعضاء المنظمة ) ،(WMOوشركائھم ،ويكون معظم ھذه المعلومات متاحا ً إما في شكل أوّ لي ،أو متاحا ً
مباشر ًة كمعلومات عن اآلثار .وتعمَّم ھذه المعلومات و ُتعرض وفقا ً لألشكال التي يستعملھا المستخدمون،
وباستخدام تكنولوجيات النطاق العريض لالتصال من نقطة إلى نقطة أو ،بدرجة متزايدة ،من السحاب إلى
نقطة .وتكون ھذه المعلومات خاضعة لمراقبة الجودة ،ومصدقا ً عليھا ،ولھا معلومات بيانات شرحية
مرتبطة بھا ،ويكون قد تم التحقق منھا في حالة معلومات التنبؤ .وتكون ضمن تصميم النظام قدرة
لالتصال في الوقت الحقيقي إلبداء التعليقات في اتجاھين بين مقدم البيانات ومتلقيھا.

•

يكون النظام قد تطور من خالل اتفاقات شراكة تتيح له أن يستوعب أو يضم المعلومات التي إما ينتجھا
القطاع الخاص ،أو تنتجھا منظمات أخرى ذات صلة وثيقة بالمرافق التقليدية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ).(NMHSs

المقرر
التنفيذ التشغيلي ألنشطة التحقق من التنبؤ
(EC-68) 56

إن المجلس التنفيذي،
إذ يساوره القلق لسوء فھم أنشطة التحقق وعدم تنفيذھا بشكل جيد ،ولعدم كفالة استمراريتھا ،وإذ يساوره القلق
أيضا ً بضعف االمتثال لتنفيذ إجراءات التحقق المعيارية الوارد بيانھا في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم ،(485
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وإذ يسلّم بأن أنشطة التحقق الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPبالغة األھمية لضمان جودة وإدارة نواتج
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوبأن ھذا النظام يمكن أن يعزز ثقة المتنبئين في إصدار
تنبؤات وإنذارات ،مما يسھم في زيادة بروز مكانة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )،(NMHSs
وثقة المستخدمين ،بما في ذلك السلطات الحكومية ،في أدائھا؛
وإذ يس ّلم أيضا ً بأن أنشطة التحقق ال تقتصر على جمع البيانات ومعالجتھا ألن نتائج التحقق يمكن أن تكشف
عن معلومات ھامة بشأن المھارة بوجه عام ،وكذلك مكامن القوة ومواطن الضعف في النظام؛
وإذ يشدد على أن نشاط التحقق كان يُعترف به دوما ً كعنصر ھام وأساسي في عملية التنبؤ ،وأنه ال تكون له
قيمة إال إذا أدت المعلومات الناجمة عنه إلى اتخاذ قرار بشأن التنبؤ أو النظام الذي يجري التحقق منه؛
وإذ يذ ّكر بما يلي:
)(1
)(2

اإلجراءات المعيارية للتحقق من نواتج التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPكما ھي واردة في دليل
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم (485؛
المبادئ التوجيھية بشأن التحقق من التنبؤ للمشاريع اإليضاحية األفريقية للتنبؤ بالطقس القاسي
)) (SWFDPsمطبوع المنظمة رقم (1132؛

وإذ يالحظ أن المبادئ التوجيھية بشأن التحقق من التنبؤ للمشاريع اإليضاحية األفريقية للتنبؤ بالطقس القاسي
) (SWFDPsموجھة إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة للبلدان النامية
األكثر تقدماً؛
وإذ يرى أن ثمة حاجة إلى بذل كل جھد ممكن لمساعدة جميع األعضاء ،بما في ذلك أقل البلدان نمواً )(LDCs
والدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSفي تنفيذ أنشطة التحقق؛
يشجع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تقوم بتشغيل نماذج عالمية و/أو نماذج
منطقة محدودة ) (LAMعلى القيام ،بدعم من األمانة ،بوضع برنامج تحقق مستمر من خالل تنفيذ إجراءات
التحقق المعيارية للجنة النظم األساسية ) ،(CBSمع مالحظة أن عملية التحقق من شأنھا أن تسھم في النھوض
بنظام التنبؤ ،مما يحسِّن جودة التنبؤات واإلنذارات؛
يدعو األعضاء ذوي الخبرة في التحقق من التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى التكاتف مع األمانة لتقاسم
معارفھم وخبراتھم مع األعضاء الذين يرغبون في بدء أنشطة تحقق ،وذلك من خالل التوأمة ،والتوجيه،
والتدريب؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSالقيام ،من خالل فريقھا المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
) (OPAGالمتعلق بنظام معالجة البيانات والتنبؤ ) ،(DPFSبالتعاون مع لجنة علوم الغالف الجوي )،(CAS
بإعداد مواد إرشادية عملية مستندة إلى اإلجراءات المعيارية للجنة النظم األساسية ) (CBSللتحقق من نواتج
التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPواالستناد إلى عمل الفريق العامل المشترك بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPوالفريق العامل المعني بالتجريب العددي  WGNEوالمعني ببحوث التحقق من التنبؤات ،لتنفيذ
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsألنشطة التحقق تدريجياً؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يقيّم قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsالتحقق من التنبؤ ،بوصفه أحد المكونات األساسية للنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوذلك كمُدخل إلعداد المواد التوجيھية المذكورة
أعاله؛

)(2

أن يسعى إلى إقامة شراكات مع المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما في ذلك مع مراكز الريادة
للتحقق من التنبؤات التي تنسق تقاسم المعلومات عن التحقق ،في وضع ترتيبات توأمة مع المرافق
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الوطنية ) (NMHSsالتابعة للبلدان النامية ،واإلسھام في مشاريعھا التجريبية الوطنية وعمليات
التحديث التي تقوم بھا ،وذلك بھدف تعميم ھذا النشاط في عملياتھا.

المقرر
استراتيجية مساعدة األعضاء على تحسين استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة وتنفيذ نظم
تنبؤ ) (NWPمحدودة المنطقة
(EC-68) 57

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ِّكر بطلب المؤتمر في دورته السادسة عشرة ) (2011إلى األمين العام ولجنة النظم األساسية ) (CBSوضع
استراتيجية لمساعدة األعضاء على تنفيذ نظم إقليمية محسنة وعالية االستبانة للتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPبما في ذلك
ُّ
تمثل البيانات والجوانب المتعلقة بالظروف الحدودية )التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد
الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1077الملخص العام ،الفقرة ،(3.1.3.2
وإذ يساوره القلق من أن قدرة األعضاء على تشغيل نماذج عالية االستبانة للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPتتباين تباينا ً
ھائالً ،وأن كثيراً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
تفتقر إلى القدرات البشرية والتكنولوجية الالزمة لتوفير حتى المستوى األساسي من الخدمات ،وأن استفادتھا من تقنيات
التنبؤ التي تتقدم باستمرار غير كافية؛

وإذ يالحظ أنه ،استناداً إلى المعلومات المقدمة من األعضاء في التقارير المرحلية الفنية السنوية للمنظمة ) (WMOبشأن
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSواألنشطة البحثية المعنية بالتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPتقوم عاد ًة
مراكز متقدمة كثيرة تابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبتشغيل نماذج تنبؤ عددي بالطقس
عالمية عالية االستبانة ،بما في ذلك ُ
نظم تنبؤ المجموعات ) ،(EPSباستبانة شبكية يتراوح مداھا من  9كيلومترات إلى 45
كيلومتراً تقريبا ً )معظمھا يقل مدى استبانتھا الشبكية عن  30كيلومتراً( ،ونماذج إقليمية عالية االستبانة يتراوح مدى
استبانتھا الشبكية من  1.5إلى  12كيلومتراً )معظمھا يتراوح مدى استبانتھا الشبكية من كيلومتر واحد إلى  7كيلومترات(،
بما في ذلك ّ
تمثل البيانات ،والتحقق ،إلخ؛
)(NWP

وإذ يالحظ أيضا ً أن ھناك عدداً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبما في ذلك تلك التي
تستضيف مراكز إقليمية متخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsفي بلدان نامية ما زالت تقوم بتشغيل نماذج التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPالحتمية المحدودة المناطق باستبانة شبكية يقل مداھا عن  45كيلومتراً فوق بلدانھا و/أو مناطقھا
دون اإلقليمية ،وھي استبانة مماثلة لالستبانة الشبكية للنماذج العالمية ،بدون ّ
تمثل البيانات ،ومحدودية التحقق ،إلخ؛
وإذ يساوره القلق لنشوء اھتمام من القطاع الخاص ليس فحسب باالستفادة من نواتج النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) (GDPFSمن أجل مجاالت تطبيق مختلفة ،ولكن األھم بتشغيل نماذج التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛
يقر بأن األمانة تقوم ،في إطار المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوبدعم من المراكز المتقدمة
التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبمساعدة عدد من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تستضيف مراكز إقليمية متخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsتقوم بتنفيذ نماذج إقليمية
باستبانة يتراوح مداھا من  2.8إلى  12كيلومتراً فوق مناطقھا دون اإلقليمية ،لكي تستخدمھا المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تشارك في المشروع ،في عمليات التنبؤ التشغيلي الروتينية الخاصة بھا؛
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يالحظ المستوى المرتفع من الخبرة العلمية والفنية والموظفين والموارد الحاسوبية والبنية األساسية لالتصاالت الالزم
لتشغيل نظام تنبؤ عددي بالطقس ) (NWPعلى مدى  24ساعة يوميا ً لمدة  365يوما ً في السنة في بيئة تشغيلية؛
يوافق على أن استراتيجية مساعدة األعضاء على تنفيذ تنبؤ عددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة من الالزم أن تستند
إلى طاقة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبدءاً من المرافق ذات الموارد البشرية
والحاسوبية ،وكذلك البنى األساسية للرصد واالتصاالت ،المحدودة جداً )المستوى  (1إلى المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsذات القدرة الكاملة )المستوى (5؛
يؤيد اإلستراتيجية المقترحة لتحسين استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة وتنفيذ نظم تنبؤ )(NWP
محدودة المنطقة  ،على النحو الوارد في المرفق؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تستكمل ،كمسألة ملّحة“ ،المبادئ التوجيھية بشأن التنبؤ العددي بالطقس
ً
واضعة في االعتبار ما يلي:
) (NWPالعالي االستبانة”
)(1

القدرة الالزمة لكل مستوى من طاقة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsكجزء
من استراتيجية مساعدة األعضاء على تحسين استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة
وتنفيذ نظم تنبؤ ) (NWPمحدودة المنطقة؛

)(2

طلب المؤتمر في دورته السابعة عشرة ) (Cg-17إلى األعضاء واالتحادات اإلقليمية أن يستكشفوا ،بدعم
من لجنة النظم األساسية ) (CBSواألمانة ،حسب االقتضاء ،إمكانية إنشاء اتحاد شركاء )كونسورتيوم(
إقليمي لنموذج المنطقة المحدودة ) (LAMلتيسير الوصول إلى التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة وفي
نفس الوقت بناء طاقة األعضاء المشاركين من خالل مھ ّمات التدريب والتطوير )التقرير النھائي الموجز
للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1057الملخص
العام ،الفقرة (4.1.15؛

يدعو األعضاء ذوي الخبرة في استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة وتنفيذ نظم التنبؤ )(NWP
محدودة المنطقة ،إلى التكاتف مع األمانة لتقاسم معارفھم وخبراتھم مع األعضاء الذين يرغبون في الشروع في المضي
على ھذا المسار ،وذلك من خالل التوأمة والتدريب؛
يشجع المراكز المتقدمة التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتي تقوم بتشغيل نماذج عالمية على
ّ
النظر في تھيئة الظروف الحدودية وتقديم الدعم الفني للمرافق الوطنية ) (NMHSsالراغبة في الحصول على نظم تنبؤ
عددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة وتشغيلھا و/أو تشغيل نماذج المنطقة المحدودة ).(LAM

مرفق
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اإلستراتيجية المقترحة لتحسين استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة وتنفيذ نظم تنبؤ
) (NWPمحدودة المنطقة
•

•

المستوى  - 1استخدام نواتج التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPبما في ذلك نظام تنبؤ المجموعات ) ،(EPSالواردة
من المراكز العالمية /اإلقليمية للتنبؤ العددي بالطقس
o

الغرض ھو االستفادة من آخر ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا في التنبؤ العددي بالطقس

o

مع مراعاة النظم العالمية للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالتي تتحسن استبانتھا بحيث يصبح مثالً
 10كيلومترات

o

استخدام نواتج بيانية فضالً عن البيانات الرقمية األولية

)(NWP

المستوى  - 2أفضل استخدام لنواتج التنبؤ العددي بالطقس ) /(NWPنظام تنبؤ المجموعات ) (EPSالواردة من
المراكز العالمية /اإلقليمية للتنبؤ العددي بالطقس
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•

o

الغرض ھو إضافة قيمة لنواتج التنبؤ العددي بالطقس ) /(NWPنظام تنبؤ المجموعات ) (EPSالمحصلة

o

تقليص النطاق اإلحصائي وأساليب المعالجة الالحقة للنماذج

المستوى  - 3تقليص نطاق تنفيذ النماذج اإلقليمية
o

•

الغرض ھو إضافة فائدة تتجاوز أداء النواتج العالمية للتنبؤ العددي بالطقس

تقليص النطاق الديناميكي باستبانة قدرھا  5كيلومترات أو أقل ،مع مراعاة االستبانة العالية للنظم
o
العالمية للتنبؤ العددي بالطقس )(NWP
المستوى  - 4التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPاإلقليمي بما في ذلك ُّ
تمثل البيانات
o

o

الغرض ھو تحسين المجاالت األولية إلضافة مھارات تنبؤية بشكل مستمر تتجاوز مھارات تقليص
النطاق اإلقليمي والنواتج العالمية للتنبؤ العددي بالطقس )(NWP
الرصدات الرئيسية :البيانات السطحية ،والبيانات الرادارية ،والنظام العالمي للسواتل ألغراض
المالحة ) (GNSSاألرضي القاعدة ،وبيانات الطائرات ،إلخ

•

الخطوات النظامية
o
ُّ
التمثل المناسب
اعتماد وإنشاء نظام

•

مراقبة جودة الرصد

•

تقييم أثر الرصد

•

المستوى  - 5نظام تنبؤ المجموعات ) (EPSاإلقليمي
o

•

)(NWP

الغرض ھو معرفة عدم اليقين

المستوى  - 6االتجاه المستقبلي :التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPاإلقليمي المتقارن أو المحدث سريعا ً
o

الغرض ھو نمذجة التفاعالت الفيزيائية بين الغالف الجوي ،والمحيطات ،وسطح اليابسة ،وتكوين
الغالف الجوي ،وھلم جراً

المقرر
التداعيات والمتطلبات التشغيلية للتنبؤ القائم على اآلثار
(EC-68) 58

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  – (EC-68) 5تقديم خدمات تنبؤ باألخطار المتعددة على أساس اآلثار وخدمات إنذار على
أساس المخاطر للجمھور ،الذي حث األعضاء على البدء في تنفيذ التنبؤ واإلنذار القائمين على اآلثار؛
وإذ يقر بأن التنبؤ واإلنذار القائمين على اآلثار ھما في المقام األول مجال لتقديم الخدمات من المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsولذا يدعمھما برنامج الخدمات العامة في مجاالت الطقس )(PWS؛
وإذ يس ّلم ،مع ذلك ،بأن تنفيذ التنبؤ واإلنذار القائمين على اآلثار قد تكون له تداعيات في النظم التشغيلية
لمعالجة البيانات والتنبؤ التابعة للمرافق الوطنية )) (NMHSsمثالً ،استخدام بيانات غير التقليدية ،والنواتج
الجديدة للتطوير ،إلخ(؛
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يقر بأن عدداً من المرافق الوطنية ) (NMHSsقد تحسِّن قدراتھا في مجال معالجة البيانات والتنبؤ للتأقلم مع
متطلبات مجال تقديم الخدمات الجديد ھذا؛
يدعو األعضاء الذين يستحدثون ُنظما ً جديدة لمعالجة البيانات والتنبؤ لمعالجة التنبؤ القائم على اآلثار إلى تقاسم
معارفھم وخبراتھم ودروسھم المستفادة؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تجري تقييما ً للتداعيات والمتطلبات التشغيلية للتنبؤ القائم على اآلثار
وأن تع ّد مواد إرشادية بشأن جوانب النظام ،وأن تقوم بتجميع الدروس المستفادة ،لمساعدة المرافق الوطنية
) (NMHSsعلى تنفيذ خدمات تنبؤ وإنذار قائمة على اآلثار.

المقرر

(EC-68) 59

الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا

)(CHy-15

إن المجلس التنفيذي،
يشير إلى أن الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ستعقد في الفترة من  7إلى  13كانون األول /ديسمبر ،2016
وستسبقھا حلقة عمل بشأن قيادة المرأة في مجال الھيدرولوجيا ،مخصصة للمندوبات في يومي  5و 6كانون األول/
ديسمبر 2016؛
وإذ يقدر مع الشكر العرض السخي الذي قدمته حكومة إيطاليا الستضافة االجتماعات المذكورة أعاله في روما ،وتقدم
العملية اإلدارية الالزمة الخاصة بذلك؛
وقد نظر في االقتراحات المقدمة من الفريق العامل االستشاري ) (AWGالتابع للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyبشأن إعادة
تنظيم ھيكل عمل اللجنة وتبسيطه بحيث يشمل فريقا ً عامالً استشاريا ً ) (AWGيتألف من رئيس اللجنة ونائب الرئيس
وسبعة أعضاء يدعمھم فريق واحد مفتوح العضوية من خبراء لجنة الھيدرولوجيا ) ،(OPACHEوينقسم إلى ثالثة
مجاالت للتركيز:
)(1

مجال "دعم التنسيق والتنفيذ" ،ويتناوله رئيس ونائب رئيس لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوعضو من الفريق
العامل االستشاري ) (AWGيضطلع بدور "ميسِّر المشروع"؛

)(2

مجال "القياسات والمراقبة ونظم المعلومات" ،ويتناوله ثالثة أعضاء من الفريق العامل االستشاري
)(AWG؛

)(3

مجال "التطبيقات والنواتج والخدمات الھيدرولوجية" ،ويتناوله ثالثة أعضاء من الفريق العامل
االستشاري )(AWG؛

وإذ يشير إلى أن لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyستنظم مرة أخرى مناقشة تمھيدية موسعة على اللوحة اإللكترونية للجنة
) ،(CHyتركز على ھذه المجاالت المواضيعية التي قد تتطلب المزيد من التحليل بإتاحة الوثائق ذات الصلة في مرحلة
مبكرة من إعدادھا ،مع اإلشارة بوضوح إلى أنھا "مسودة للمناقشة" من أجل التشجيع على تقديم مساھمات؛
يؤيد الھيكل المقترح للجنة ) (CHyومجاالت التركيز لفترة ما بين الدورتين  ،2020-2017ويقر بأن اللجنة ) (CHyتضمّن
آلياتھا الخاصة بالحوكمة المرونة الالزمة لالستجابة لإلرشادات التي ستأتي من المؤتمر الثامن عشر بشأن األولويات
االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
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يقدر ويقر الجھود التي بذلتھا اللجنة ) (CHyلتخفيض مدة دورتھا وجعلھا تشاركية وتتسم بالكفاءة والفعالية؛ ولتقليص
النفقات ذات الصلة استناداً إلى التقييمات المالية للدورات السابقة؛ ولتصميم برنامج عملھا بحيث يكون ذا منحى عملي
أكثر من ذي قبل لتلبية احتياجات أعضائھا؛
يؤيد توصية الفريق العامل االستشاري ) (AWGبأن تقيد الدورة الخامسة عشرة للجنة ) (CHyعبء العمل المسند إلى كل
من األفرقة العاملة الثالثة المذكورة أعاله بما ال يزيد على ستة مجاالت لألنشطة لكفالة إنجاز األولويات المحددة؛
يشيد بمبادرة اللجنة ) (CHyبشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في الدوائر الھيدرولوجية من خالل تنظيم حلقة عمل
تھدف إلى تعزيز مھارات المھنيين من النساء ،ويدعو األعضاء والمنظمات الشريكة لتقديم دعم مالي وعيني؛
يدعو األعضاء لبذل كافة الجھود الالزمة لتسھيل مشاركة خبرائھم في المناقشة التمھيدية لدورة اللجنة ) (CHyباللوحة
اإللكترونية ،وفي الدورة نفسھا وإيالء أھمية خاصة لمشاركة المندوبات.
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الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في اختيار مواقع محطات الطاقة النووية وتشغيلھا
إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره أن العديد من البلدان قد بدأت في تجديد برامج الطاقة النووية لديھا ،أو تستكشف إمكانية تجديد ھذه
البرامج،
وإذ يقدر حاجة المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلى االستعداد لتوفير
إرشادات بشأن الجوانب الخاصة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في التخطيط إلنشاء محطات الطاقة النووية ،واختيار
مواقعھا وتشغيلھا،

وإذ يشير إلى أن المطبوع "الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في اختيار مواقع محطات الطاقة النووية
وتشغيلھا" )مطبوع المنظمة رقم  ،550المذكرة الفنية رقم  ،(170قد أُنجزت قبل وقوع حادث محطة تشرنوبل للطاقة
النووية في عام  ،1986وبالتالي فإنھا أصبحت اآلن قديمة العھد وغير كاملة،
وإذ يشير أيضا ً إلى أن حادث محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي قد أكد الحاجة إلى تحديث المذكرة الفنية رقم
للمنظمة )،(WMO

170

وإذ يذ ّكر بطلب المؤتمر الخامس عشر ) (2007من األمين العام التراسل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اللتماس تعاونھا في تحديث ھذه الوثيقة الفنية ،وإشراك اللجان الفنية ذات الصلة في ھذا العمل )التقرير النھائي الموجز
للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية مع القرار )مطبوع المنظمة رقم  ،(1026الملخص العام ،الفقرة
،(3.1.3.24
)(IAEA

وإذ يشير إلى أن دليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أخطار األحوال الجوية والھيدرولوجيا في تقييم مواقع المنشآت
النووية ،سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية )، SSG-18عام  ،(2011برعاية مشتركة مع
المنظمة ) ،(WMOيھدف إلى مساعدة الدول األعضاء في الوكالة ) (IAEAعلى استيفاء متطلبات المنشآت النووية فيما
يتعلق بتقييم أخطار األحوال الجوية والھيدرولوجيا ،على النحو الوارد في مطبوع تقييم مواقع المنشآت النوويةNS-R- ،
) 3سلسلة معايير األمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،(2003 ،NS-R-3
وإذ يشير أيضا ً إلى أن دليل الوكالة الدولية ) SSG-18 (IAEAيحدد بصفة عامة البارامترات المتعلقة باألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا التي يلزم مراعاتھا عند تصميم محطة طاقة نووية وتشغيلھا؛

184

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

يوافق على أن تكون المذكرة الفنية رقم  170وثيقة مناظرة لمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي معالجة الجوانب
الفنية المتعلقة بالدليل ،والواردة في سلسلة معايير األمان  ،18 -وبالتالي ينبغي لھا أن توفر اإلرشادات العلمية والفنية
بشأن الوصول إلى معلومات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا المتعلقة باألخطار ،بما في ذلك جوانب تقلبية المناخ
وتغيره ذات الصلة ،وتحليلھا ،وتفسيرھا واستخدامھا بھدف دعم تقييم التأثيرات المصاحبة؛
يثمن التقدم المُحرز في مراجعة المذكرة الفنية رقم  ،170الذي يشارك في تحقيقه خبراء من لجنة النظم األساسية
) ،(CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة أدوات
وطرق الرصد ) ،(CIMOواللجنة الفنية لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMوالوكالة الدولية للطاقة
الذرية )(IAEA؛
يؤيد مخطط المذكرة الفنية رقم  170المنقحة ،على النحو الوارد في مرفق ھذا المقرر؛
يدعو المرافق الوطنية ) (NMHSsلألعضاء المشتركين في برامج للطاقة النووية ،إلى التعاون في عملية استعراض
المطبوع الجديد ،وتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لھذه العملية ،بالتشاور مع نظرائھم الوطنيين من لجان األمان النووي،
بغية التأكد من أن المذكرة الفنية رقم  170المنقحة تتناول احتياجات المستخدمين بشكل مناسب؛
يطلب إلى األمين العام:
)أ(

النظر في تنظيم لقاء مشترك )لقاءات مشتركة( مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،لبحث االحتياجات إلى
المعلومات المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا للمنشآت النووية ،بمشاركة المرافق الوطنية
) (NMHSsالداعمة لبرامج الطاقة النووية ،بما في ذلك تلك التي تستضيف المراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية من أجل التصدي للطوارئ البيئية ،والنظراء الوطنيين من لجان األمان النووي؛

)ب(

اتخاذ الترتيبات الالزمة لمواصلة مراجعة المذكرة الفنية رقم  ،170مع ضمان مشاركة جميع برامج
المنظمة ولجانھا الفنية ذات الصلة ،الستكمالھا في أقرب وقت ممكن ،واعتمادھا ونشرھا.
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مخطط المذكرة الفنية رقم  170المنقحة "الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في اختيار مواقع
محطات الطاقة النووية وتشغيلھا"
-1

مقدمة

-2

األدوار التنظيمية وھيكل الوثيقة

-3

المعلومات الضرورية – تقييم األحوال الجوية والھيدرولوجيا
 3.1المواصفات العامة
 3.1.1مقدمة
 3.1.2تقييم األحوال الجوية
 3.1.3تقييم الھيدرولوجيا
 3.2عمليات الرصد
 3.2.1اعتبارات عامة
 3.2.2رصد األحوال الجوية وأدوات الرصد
 3.2.3رصد الھيدرولوجيا
 3.3تحليل البيانات
تحليل بيانات األرصاد الجوية والبيانات المناخية
 3.3.1ألف
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اإلجراءات العامة لتقييم أخطار األحوال الجوية
 3.3.1ألف1.
الظواھر الجوية الخطيرة نادرة الحدوث
 3.3.1ألف2.
األساليب اإلحصائية لتحليل مجموعات البيانات المناخية
 3.3.1ألف3.
تحليل بيانات الھيدرولوجيا – األرصاد الجوية الھيدرولوجية
 3.3.1باء
طرائق التحليل
 3.3.1باء1.
 3.3.1باء 1.1.البيانات الھيدرولوجية
 3.3.1باء 1.2.عرام العواصف الساحلية
تحليل القيم المتطرفة
 3.3.1باء2.
أقصى ھطول محتمل  PMPوأقصى فيضان محتمل PMF
 3.3.1باء3.
دراسات ھيدرولوجية لدعم إعداد نماذج
 3.3.1باء4.
دراسات لدعم تطوير نماذج عرام العواصف
 3.3.1باء5.
 3.4تحليالت األرصاد الجوية )التنبؤ العددي بالطقس (NWP
 3.4.1تحليالت األرصاد الجوية المتاحة
 3.4.2طرائق إعداد تحليل تمثيلي
 3.4.3تحليالت تشخيصية لمجاالت الرياح المالئمة للكتلة
 3.4.4تقليص النطاق الفيزيائي واإلحصائي المركب
 3.4.5أمثلة
 3.4.5.1نموذج تشخيصي لألرصاد الجوية – ) CALMETنموذج كاليفورنيا
لألرصاد الجوية(
 3.4.5.2نموذج غير مقترن لألسطح األرضية عالية االستبانة )كندا(
 3.4.5.3نظام تحليل آني متوسط المدى
 3.4.6نھج متكامل مفيد للتشتت في الغالف الجوي
 3.5التنبؤات والتوقعات المناخية
 3.5.1التنبؤ بالمناخ
 3.5.1.1نواتج التنبؤ بالمناخ العالمي
 3.5.2التوقعات المناخية
 3.6حاالت عدم اليقين في البيانات وتقديرات النماذج
 3.6.1مقدمة
 3.6.2عدم اليقين في التنبؤ )وكيفية التعامل معه(
 3.6.3نظام تنبؤ المجموعات )(EPS
 3.6.4مزيد من األفكار بشأن عدم اليقين
 3.7النواتج المناخية
 3.8مصادر معلومات ونواتج األرصاد الجوية والھيدرولوجيا )والوصول إليھا(
 3.9إدارة الجودة ،توصيل المعلومات وفھم المخرجات الفنية
 3.9.1إدارة الجودة
 3.9.2توصيل المعلومات وفھم المخرجات الفنية
 3.10االستعراض والتحديث بشكل دوري
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تقييم أخطار األحوال الجوية
 4.1الظواھر الجوية المتطرفة
 4.2الظواھر الجوية النادرة
 4.3الظواھر الجوية األخرى
 4.4انتقال النشاط اإلشعاعي الذي يحمله الھواء وتشتته وترسبه
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 4.4.1مقدمة
 4.4.2أسس االنتقال والتشتت في الغالف الجوي
 4.4.3نماذج االنتقال والتشتت في الغالف الجوي
 4.4.4تقدير حدود المصدر
المرفق  4.4االنتقال والتشتت والترسب في الغالف الجوي
 -1مكونات أساسية
 -2معادلة التأفق – االنتشار
 -3نماذج االنتقال والتشتت في الغالف الجوي
 3.1فئات النماذج
 3.2النماذج التي وضعھا  EulerianوLagrangian
 3.2.1النماذج التي وضعھا Eulerian
 3.2.2النماذج التي وضعھا Lagrangian
 3.2.3النماذج التي وضعھا ) Gaussianأعمدة دخان (Gaussian
 -4الخصائص العامة للنماذج التي وضعھا  ،Lagrangianوالتي تستخدم
مجاالت رياح ثالثية األبعاد متفاوتة التوقيت
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تقييم األخطار الھيدرولوجية
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 5.2.4عرام العواصف
 5.3مخاطر التدفق المنخفض
 5.4ارتفاع مستويات المياه الجوفية
 5.5تلوث المياه
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بارامترات التصميم األساسي
 6.1األرصاد الجوية
 6.2الھيدرولوجيا
 6.3حلول البرمجيات
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تدابير لحماية المواقع
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تغيرات األخطار بمرور الوقت
 8.1تغير المناخ وأخطاره
 8.1.1ملخص النتائج التي توصلت إليھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
 8.1.1.1التداعيات التي تتعلق ببارامترات التصميم
 8.1.1.2التغير في األحداث المتطرفة بمرور الوقت
 8.1.1.3مجموعات بيانات لمؤشرات الظواھر المناخية المتطرفة مستمدة من البيانات
في الموقع
 8.1.2األعاصير المدارية وعرام العواصف
 8.2تغيرات أخرى تؤخذ في االعتبار
 8.2.1مقدمة
 8.2.2اعتبارات تتعلق بالموقع )جغرافية(
 8.2.3الزالزل
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8.2.7
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جيومورفولوجية السلوك النھري
التحات والترسب الساحليان
المياه الجوفية
عوامل أخرى

المراقبة والتنبؤ ونظم اإلنذار لحماية المنشآت
 9.1مراقبة األحوال الجوية
 9.2التنبؤ والتحذيرات باألحوال الجوية
 9.2.1التنبؤات
 9.2.2التحذيرات
 9.2.3دعم عمليات محطة القوى النووية
 9.3المراقبة الھيدرولوجية
 9.4التنبؤات والتحذيرات الھيدرولوجية
 9.4.1التنبؤ الھيدرولوجي
 9.4.2التنبؤ بالعرام الساحلية والتحذير منھا
المرفق  9.4.2المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي المشترك بين اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا )(CHy
 9.4.3أساس نظام اإلنذار بالفيضانات
 9.4.4متطلبات تشغيلية لنظام التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا
 9.4.5عرض اإلنذارات على المستخدمين
 9.4.6مساھمة المعلومات التحذيرية في التصدي للفيضانات
 9.5الدعم التشغيلي للتصدي لحاالت الطوارئ والتشتت في الغالف الجوي
 9.5.1الخدمات الوطنية لألرصاد الجوية الھيدرولوجيا
 9.5.2المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالتابعة للمنظمة )(WMO
المرفق  9.5مثال لنھج متكامل للرصد – التنبؤ العددي بالطقس ) – (NWPنموذج االنتقال والتشتت
في الغالف الجوي ) (ATDMمن أجل الدعم في حاالت الطوارئ.
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خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس للفترة

2023-2016

إن المجلس التنفيذي،
إذ يسلم بتزايد الطلب على خدمات مبتكرة وأكثر دقة للتنبؤ بالطقس ،من النطاق العالمي إلى النطاقين اإلقليمي
والمحلي ،ومن مجرد التنبؤ التقليدي بالطقس إلى المعلومات القائمة على اآلثار ،وعلى توفير معلومات لصناع القرار
والمواطنين تمكنھم من اتخاذ إجراءات خالل دقائق إلى أشھر،
وإذ يسلم أيضا ً بأن ثمة حاجة لتحديث خطة البحوث القائمة من أجل مواءمتھا مع دورة تخطيط المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOوأولوياتھا،
وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (EC-64) 16مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية،
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)(2

القرار  - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية،

)(3

القرار  - (EC-66) 12مشروع الطقس شديد التأثير؛

)(4

القرار  – (Cg-17) 45البرنامج العالمي لبحوث الطقس،

وقد اعتبر أن فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي قد استعرض خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس،
وأوصى المجلس باعتمادھا؛
يؤيد مشروع خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس للفترة
ھذا المقرر؛

– 2016

 ،2023التي يرد موجزھا التنفيذي في مرفق

يدعو األعضاء والشركاء إلى تنفيذ األنشطة على النحو الموضح في الخطة المعتمدة.
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مرفق
خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس للفترة 2023 – 2016
ملخص تنفيذي
عقب قرارات وتوجيھات المؤتمر السابع عشر ،وضعت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي
-1
) ،(CASواالجتماع العاشر لفريق اإلدارة التابع للجنة ) ،(CASوالدورة الثامنة للجنة التوجيھية العلمية للبرنامج
) ،(WWRPخارطة طريق لتطوير خطتھا التنفيذية الجديدة التي ستوجه أنشطتھا في الفترة من  2016إلى .2023
وتستند الخطة إلى اإلنجازات العلمية الرئيسية التي أنجزتھا األوساط المعنية بالبرنامج ) (WWRPمنذ إنشائه
-2
عام  .1988وفي اآلونة األخيرة ،اتخذت المنظمة ) (WMOزمام المبادرة وشاركت في تنظيم المؤتمر العالمي العلمي
المفتوح للطقس )مونت﷼ ،كندا 21 – 16 ،آب /أغسطس  ،(2014وھو أول مؤتمر من نوعه يجمع أوساط علمية مختلفة
بھدف تعزيز المعارف العلمية الالزمة لجعل المجتمع أقل عرضة للتأثيرات ذات الصلة بالطقس .فقد جمّع ھذا المؤتمر
ألول مرة جميع الدوائر العلمية المعنية بعلوم الطقس وجماعات المستخدمين الستعراض آخر المستجدات في ھذا المجال
ورسم اآلفاق العلمية خالل العقد المقبل وما بعده .ولُخصت نتائج المداوالت والمناقشات التي دارت في كتاب بعنوان:
"التنبؤ المتواصل المُحكم بنظام األرض :من دقائق إلى أشھر" )مطبوع المنظمة رقم .(1156
وھكذا ،فإن الخطة التنفيذية الجديدة تتوقف على التحديات الجديدة فيما يخص علوم الطقس .فكلما أحرزت
-3
علوم الطقس تقدما ،أثيرت أسئلة ھامة من قبيل المصادر الممكنة إلمكانية التنبؤ على النطاقات األسبوعية والشھرية
وعلى المدى الزمني الطويل؛ والتنبؤ المتواصل؛ واستحداث وتطبيق ُنظم رصد جديدة؛ واالستعمال الفعلي للحواسيب
الفائقة الموازية والضخمة؛ وإبالغ المعلومات المتصلة بالطقس وتفسيرھا وتطبيقھا؛ والقياس الكمي لآلثار المجتمعية.
ويستعد علم الطقس للمضي قدما مسترشدا بإدراك إمكانية وجود قدرة تنبؤية على جميع النطاقات المكانية والزمانية،
الناشئة من المصادر الحالية غير المفھومة جيداً إلمكانية التنبؤ المحتملة.
ووُ ضعت الخطة التنفيذية الجديدة في إطار أربعة تحديات مجتمعية رئيسية اقترحتھا لجنة علوم الغالف الجوي
-4
)) :(CASأ( الطقس شديد التأثير وآثاره االجتماعية واالقتصادية في سياق التغير العالمي؛ )ب( المياه :نمذجة دورة الماء
والتنبؤ بھا لتحسين الحد من مخاطر الكوارث وإدارة موارد المياه؛ و)ج( التوسع الحضري والبحوث والخدمات للمدن
الكبرى والمجمعات الحضرية الكبيرة؛ )د( التكنولوجيات اآلخذة في التطور وآثارھا على العلوم ،واستخدامھا.
وبالنسبة لكل تحد من التحديات المجتمعية ،حددت األوساط العلمية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )اللجنة
-5
التوجيھية العلمية ،واألفرقة العاملة ،وفرق الخبراء ،والمشاريع( ما يلي :التحديات العلمية الرئيسية؛ وتحديات التنفيذ
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الرئيسية؛ واالحتياجات إلى التنسيق الدولي؛ والمنافع الناجمة عن ذلك بالنسبة ألعضاء المنظمة )(WMO؛ ومجاالت
العمل.
-6

فيما يلي مجاالت العمل بالنسبة لكل تحد من التحديات المجتمعية:

)أ(

تأثير الطقس الشديد ’1‘ :التصدي ألوجه القصور؛ ‘ ’2عدم اليقين؛ ‘ ’3االقتران الكامل؛ ‘ ’4التطبيقات؛ ‘’5
التحقق؛ ‘ ’6العزو؛

)ب(

المياه ’1‘ :دورة الماء المتكاملة؛ ‘ ’2رصدات جديدة؛ ‘ ’3الھطول؛ ‘ ’4عدم اليقين الھيدرولوجي؛

)ج(

التوسع الحضري ’1‘ :فھم االحتياجات؛ ‘ ’2الرصدات والعمليات؛ ‘ ’3التنبؤ الحضري؛

)د(

التكنولوجيات اآلخذة في التطور ’1‘ :األساليب المتقدمة؛ ‘ ’2مرافق الدعم؛ ‘ ’3األدوات؛ ‘ ’4رصدات
جديدة؛ ‘ُ ’5نظم الرصد العالمية في المستقبل.

وتتكون بنية خطة التنفيذ المقترحة من كتيبين ،يوضح الكتيب األول التحديات المجتمعية الرئيسية ومجاالت
-7
العمل التي يشجعھا البرنامج ) (WWRPوينجزھا خالل السنوات الثماني المقبلة .ويرمي ھذا الكتيب إلى تحقيق ھدفين:
إتاحة نظرة عامة كاملة وتوليفية لخطة التنفيذ للبرنامج ) (WWRPوتعزيز أنشطتھا بالنسبة لألطراف المعنية والجھات
المانحة الخارجية .وسيتضمن الكتيب الثاني وصفا مفصال لمجاالت العمل والمھام المرتبطة بھا بالنسبة لألفرقة العاملة
والمشاريع .وسيضاف مزيد من التفاصيل ،بما في ذلك خطة متجددة مدتھا سنتان تستعمل لمراقبة عمل األفرقة العاملة
وأنشطة المشاريع.
-8

وتتوافر النسخة الكاملة لمشروع خطة التنفيذ

على:

http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_ImplementationPlan_Part1.pdf.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_ImplementationPlan_Part2.pdf.

المقرر
خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي للفترة 2023-2016
(EC-68) 62

إن المجلس التنفيذي،
إذ يعترف بالحاجة المتزايدة إلى تعزيز الخدمات الموجھة للمستخدمين والتطبيقات ذات الصلة بتكوين الغالف الجوي،
السيما فيما يتعلق بالمناخ والطقس وصحة اإلنسان والنظام اإليكولوجي وجودة الھواء واألمن الغذائي،
وإذ يسلم بأن ھناك حاجة لتحديث خطة بحوث المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالحالية لكي تتماشى مع دورة
تخطيط المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوأولوياتھا،؛
وإذ يذ ّكر بأن القرار  - (Cg-17) 47برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWقد أنشأ إطار البرنامج،
وقد أخذ في االعتبار أن فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي قد استعرض مشروع خطة تنفيذ المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWللفترة  2023-2016وقدم توصيات للمجلس بشأنه،
يعتمد مشروع خطة التنفيذ للفترة ) 2023-2016يشار إليه فيما يلي بعبارة "خطة تنفيذ المراقبة العالمية ) ("(GAWالذي
يرد ملخصه التنفيذي في مرفق ھذا المقرر؛
يدعو األعضاء والشركاء لتنفيذ األنشطة على النحو المبين في الخطة المعتمدة.
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مرفق المقرر

(EC-68) 62

خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWللفترة

2023-2016

تستند خطة تنفيذ المراقبة العالمية ) (GAWإلى مفھوم "خدمة البحوث التمكينية" .وترسي مبادئ التنفيذ
-1
األساسية وتوضح أنشطة البرنامج الرئيسية والعناصر الرئيسية المطلوبة لتنفيذ المفھوم.
وتعتمد الخطة على اإلنجازات السابقة التي حققتھا المراقبة العالمية ) (GAWخالل  25سنة من وجودھا.
-2
فھي تشير إلى الريادة الدولية التي تقوم بھا المراقبة العالمية ) (GAWفي البحوث وبناء القدرات في مجال رصد وتحليل
تكوين الغالف الجوي من خالل مواصلة وإجراء رصدات منتظمة طويلة األجل للتكوين الكيميائي للغالف الجوي،
ً
وما يتصل بذلك من خصائص فيزيائية ،والتشديد على توفير ضمانات الجودة ومراقبة الجودة .وتحدد الخطة مزيدا من
األھداف للمراقبة العالمية ) (GAWفيما يتعلق بتقديم النواتج والخدمات التي يحتمل أن تطلبھا جماعات المستخدمين
المختلفة ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواالتفاقيات البيئية ومعاھد البحوث
وجھات عديدة أخرى.
ومن ثم ،فإن خطة التنفيذ الحالية تعتمد على األھمية المتنامية لرصد تكوين الغالف الجوي والتنبؤ به،
-3
ً
ّ
وتركز على البحوث التي تمكن مجموعة واسعة من النواتج والخدمات ذات الصلة بتكوين الغالف الجوي )استنادا إلى
عمليات رصد وتحليل ونمذجة عالية الجودة على مختلف النطاقات المكانية والزمانية( .وتتلخص التطبيقات التي تتناولھا
الخطة في المجموعات الكبيرة الثالثة التالية :مراقبة )رصد وتحليل( تكوين الغالف الجوي وتحديد كمية تغيراته؛ التنبؤ
بتكوين الغالف الجوي على نطاقات مختلفة؛ توفير معلومات عن تكوين الغالف الجوي لدعم الخدمات في المناطق
الحضرية والمناطق األخرى المأھولة بالسكان .وتوفر الخطة تفاصيل لتطبيقات محددة بشكل أكبر في ھذه المجاالت
الثالثة الكبيرة ،وتعرض التعاون الذي يتعين أن يتم دعما ً لھذه التطبيقات المحددة.
وتدعم خطة التنفيذ مجاالت األولوية للمنظمة ) ،(WMOالمحددة في الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
-4
ومجاالت األولوية التي حددتھا لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASللفترة  2020-2016من خالل أنشطة الرصد والتحليل
والنمذجة التي تسمح بتطوير الخدمات ألعضاء المنظمة ) .(WMOوتشمل اإلسھامات الخاصة التي تقدمھا المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWتحسين قدرات التنبؤ بجودة الھواء لدعم الحد من مخاطر الكوارث ،واستدامة الرصد العالمي على
المدى الطويل للعناصر الدافعة الرئيسة لتغير المناخ ،وتطوير نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
الحراري .كما تساھم الرصدات المنسقة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) .(WMOوتدعم المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتعزيز خدمات األرصاد الجوية للطيران من خالل
البحوث في مجال تشتت األيروسوالت الموجودة في الغالف الجوي والبحوث المتعلقة بالمناطق القطبية والمرتفعات
الجبلية من خالل تحليل تأثير تكوين الغالف الجوي على جودة الھواء وبياض الثلوج في المناطق ذات الصلة .ويظل
تطوير القدرات واحداً من األنشطة الرئيسية للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوھو ينفذ من خالل أنشطة المراقبة
العالمية ) (GAWللتدريب المتخصص ودعم المدارس الصيفية وتبادل الخبرات وغيرھا من الوسائل.
وتعرض خطة تنفيذ المراقبة العالمية ) (GAWأھدافا ً محددة وأنشطة متعلقة بتطوير شبكات الرصد وتنفيذ
-5
ضمان الجودة وإدارة البيانات وتوفير إطار لتطوير أدوات النمذجة ،وتوفر تفاصيل نھج بناء القدرات واستراتيجية
التوعية ،وتقدم اختصاصات ھيئات البرنامج والشركاء المعنيين.
-6

ويرد النص الكامل لوثيقة خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWعلى الموقع الشبكي التالي:

.http://www. wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAWIP2016-2023.pdf
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المقرر

(EC-68) 63

أولويات تطوير القدرات في الفترة

2019-2016

إن المجلس التنفيذي،
إذ يقر بأن تطوير القدرات أحد المجاالت ذات األولوية التي وضعھا المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
)انظر مرفق القرار  – (Cg-17) 69الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة (2019-2016؛
وإذ يشير إلى أن تطوير القدرات عملية تحسين مستمرة ،وليست تدخالً قصير األجل ،يھدف إلى زيادة القدرة بطريقة
تفضي إلى النمو المستدام )انظر مرفق القرار  - (Cg-XVI) 49إستراتيجية للمنظمة ) (WMOلتنمية القدرات(،
وإذ يشير أيضا ً إلى أن المجلس التنفيذي قد أنشأ بموجب قراراه القرار  - (EC-67) 4فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات ،فريق الخبراء التابع له المعني بتنمية القدرات ) ،(EC-PCDإلسداء المشورة للمجلس
التنفيذي بشأن تنسيق أنشطة تنمية القدرات وتعزيزھا عبر برامج المنظمة  WMOوالمجاالت ذات األولوية العالية ،مع
مراعاة ضرورة إجراء استعراض مستمر للمسائل المتصلة بتطوير قدرات أعضاء المنظمة  WMOفيما يتعلق ببرنامج
المنظمة  WMOلتطوير القدرات ،وإستراتيجية المنظمة  WMOلتطوير القدرات والخطة اإلستراتيجية للمنظمة 2019-) WMO
 ،(2016وال سيما النتيجة المتوقعة  :6تعزيز تطوير القدرات؛
وإذ يسلم بأن خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030التي اعتمدتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول /سبتمبر ،2015
تحدد  17ھدفا ً رئيسيا ً للتنمية المستدامة ،يرتبط بھا  169ھدفا ً مرحلياً ،وتصف عدداً من اآلليات الدولية لصنع السياسات
الوطنية والدولية ،تدعم تنفيذھا على مدى السنوات الـ  15المقبلة؛ ويمكن للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ومجتمع المنظمة  WMOأن تسھم في تحقيق األھداف الرئيسية للتنمية المستدامة وتعزيزھا عن طريق
التعاون من خالل خطة تنفيذ استراتيجية تطوير القدرات للمنظمة  WMOوأولوياتھا للفترة 2019-2016؛
وقد درس األولويات التي أوصى بھا فريق الخبراء التابع له والمعني بتطوير القدرات للفترة المالية السابعة عشرة
)(2019-2016؛
يؤيد أولويات تطوير القدرات التي أوصى بھا فريق الخبراء ) ،(EC-PCDوالواردة في مسودة خطة التنفيذ في المرفق
لھذا المقرر؛

1

يالحظ أنه نظراً ألن استراتيجية تطوير القدرات ،بحسبانھا نشاطا ً شامالً ذا أولوية ،تتطلب التنسيق بين المنظمة ،WMO
واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،وإدارات وبرامج المنظمة  ،WMOفمن المتوقع أن تسھم ھذه الجھات في تطوير
األنشطة الرئيسية في خطة تنفيذ استراتيجية تطوير القدرات وأولوياتھا للفترة ) 2019-2016انظر المرفق  1لھذا
المقرر(؛
يطلب إلى الفريق  EC-PCDمواصلة تطوير وتحسين خطة التنفيذ للفترة المالية السابعة عشرة ) ،(2019-2016بالتعاون
مع الھيئات التأسيسية ذات الصلة ،بحسبانھا جزءاً ال يتجزأ من الخطة التشغيلية للمنظمة  ،WMOواتباع توجيھات محددة
على النحو الوارد في المرفق  2لھذا المقرر؛
يطلب إلى األمين العام ،واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،واألعضاء دعم أولويات تطوير القدرات التي حددھا
الفريق  ،EC-PCواتباع ُنھج مبتكرة وخالقة لتنفيذھا في الفترة المالية السابعة عشرة ).(2019-2016
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المرفق  1للمقرر (EC-68) 63
أولويات تطوير القدرات الموصى بھا للفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016
األھداف
االستراتيجية
الھدف  :1تحديد
القدرات المطلوبة
وتحديد أوجه
القصور

األنشطة الرئيسية

النھج االستراتيجية
تحديد أولويات الفترة
2019-2016











 1ألف :تأكيد االمتثال
للمتطلبات الفنية التي
تحددھا المنظمة
والتصدي لألولويات
 1باء :مساعدة البلدان في
تحديد أوجه النقص في
المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا










 1جيم :التشجيع على
تنمية الخدمات لتحقيق
االحتياجات المحددة
للمستعملين
 1دال :وضع آليات
إلشراك الشركاء
وأصحاب المصلحة








تعزيز قاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBلتشمل أداة لتجميع،
وتخطيط ومراقبة امتثال المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا لمعايير المنظمة WMO
تصنيف المرافق ) (NMHSsوفقا ً لمستوى الخدمات التي تقدمھا
)أولية ،أو أساسية ،أو كاملة ،أو متقدمة(
تركيز المساعدة على معالجة أوجه القصور في المرافق NMHSs
في المجاالت الرئيسية مثل خدمات األرصاد الجوية للطيران
واألرصاد الجوية البحرية ،والمناطق القطبية والمناطق الجبلية
المرتفعة ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  ،(WIGOS) WMOوالحد
من مخاطر الكوارث ) ،(DDRوخاصة ألقل البلدان نمواً
دعم استكمال المرافق  NMHSsلنظمھا إلدارة الجودة لتصبح معتمدة
من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
مواصلة مساعدة المرافق الوطنية على بناء ثقة أصحاب المصالح
من خالل االمتثال لمعايير المنظمة ) (WMOووضع تصور وطني
مشترك لتقديم الخدمات
إعداد وحفظ قائمة بأسماء خبراء للمساعدة في تقييم المرافق
 ،NMHSsومساعدة المرافق  NMHSsوشركاء التطوير في توفير
االحتياجات وجھود التحديث في حينھا
توضيح المعايير ،والمتطلبات الفنية ،والممارسات واألولويات
الخاصة بالمنظمة )(WMO
تجميع التقارير الخاصة باالمتثال
تنظيم أنشطة التدريب
مساعدة المرافق  NMHSsفي تنظيم منتديات ألصحاب المصلحة
لبناء رؤية تقديم الخدمات ،وبناء ثقة أصحاب المصلحة وتوجيه
عمليات المتطلبات الوطنية وتسليط الضوء إلظھار اتصال المرافق
 NMHSsبالموارد العالمية للمنظمة WMO
وضع مواد إرشادية بشأن دور المرافق  NMHSsوعملھا
إجراء تقييمات قطرية وتحليالت مستقلة وإعداد تقارير التقييم
القطري إلعداد خطوط أساس للرصد والتقييم
تعزيز الشفافية من خالل تشاطر المعلومات الذي يؤدي إلى وضع
المتطلبات الموجھة نحو تحقيق اإلستراتيجيات
وضع خطط لالتصال
تحديد الخدمات والنواتج الجديدة التي يتعين على المرافق
) (NMHSsتقديمھا وفقا ً إلستراتيجية المنظمة  WMOالخاصة
بتقديم الخدمات
العمل مع الشركاء الوطنيين والكيانات الحكومية إليجاد رؤية
مشتركة الستخدام المعلومات البيئية لتلبية االحتياجات المجتمعية
تنظيم اجتماعات للشركاء وأصحاب المصلحة في التنمية الوطنية
تشاطر المشاريع والمتطلبات
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التذييل  – 3المقررات
الھدف  :2زيادة
إبراز المكانة
والملكية الوطنية

تحديد أولويات الفترة
2019-2016



استخدام المعلومات من مصادر مختلفة )تحديد المرافق
وتصنيفھا وفقا ً لمستويات الخدمة المقدمة ،وقاعدة بيانات المالمح
القطرية ،ومھام االستقصاء والتقييم( لطلب الدعم الوطني على
أساس الثغرات التي تم تحديدھا
تعزيز حشد الدعم خالل وجود المنظمة  WMOلزيادة الوعي بدور
وأھمية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الستقطاب
دعم وطني لھا
التركيز على أھمية الخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث ،والتخفيف من المخاطر ،والمنافع االجتماعية
االقتصادية الستقطاب دعم الشركاء الوطنيين
مساعدة المرافق الوطنية على تطوير مھارات اإلدارة وإقامة
المشاريع والتخطيط اإلستراتيجي
وضع إستراتيجية لحشد الموارد والتوعية واالتصال للنفاذ إلى
الحكومات
الدعوة إلى إدماج المرافق الوطنية ) (NMHSsفي عملية تخطيط
التنمية الوطنية لتأمين المساھمات بالحصص واألموال الوطنية
لتطوير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا



والسياساتية







 2ألف :شرح المنافع
االجتماعية -االقتصادية
للخدمات التي تقدمھا
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
) (NMHSsلمتخذي
القرارات
 2باء :مساعدة المرافق
 NMHSsفي
دمج المتطلبات الوطنية
والدولية في السياسات
الوطنية واألطر
التشريعية وخطط
التنمية الوطنية









 2جيم :تعزيز التواصل
مع المستخدمين
النھائيين ومتخذي
القرارات



 2دال :تطوير القدرات
على القيادة والتنظيم
اإلداري



جمع ونشر األمثلة عن األطر التشريعية
الواضحة ،وأفضل الممارسات ودراسات الحالة
مساعدة البلدان النامية على تحسين القوانين واإلجراءات الوطنية من
خالل التشاور والتدريب
إجراء البحوث وجمع المعلومات عن المنافع االقتصادية االجتماعية
مساعدة المرافق  NMHSsفي إعداد خططھا االستراتيجية بحيث
تتتضمن األبعاد األربعة لتطوير قدرات المرافق NMHSs
توضيح الواليات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمرافق الوطنية
 NMHSsلتحسين تقديم الخدمات
مساعدة المرافق ) (NMHSsمن خالل تنظيم حلقات عمل ،ولقاءات
تدريبية واجتماعات تشاورية لتطوير خدمات ترمي إلى تلبية
احتياجات المستخدمين ،مع التركيز بصورة خاصة على الخدمات
العامة في مجال الطقس من أجل زيادة إبراز دور المرافق
)(NMHSs
تعزيز التدريب لرعاية القادة على مختلف المستويات التنظيمية في
NMHSs




 2ھاء :تعزيز الدعم
الوطني لتلبية
االحتياجات المجتمعية
من خدمات الطقس
والمناخ والھيدرولوجيا

NMHSs




إنشاء شبكة من الخبراء لمساعدة المرافق
مھارات اإلدارة والتخطيط االستراتيجي
تيسير ترتيبات التوأمة
تصنيف المرافق  NMHSsوفقا ً لمستوى الخدمات التي
تقدمھا واستخدام تلك الفئات في توجيه المساعدة
ربط الفئات بالقدرات البشرية ،والمؤسسية ،والمتعلقة
بالبنية األساسية ،واإلجرائية الالزمة لتوفير مستويات الخدمة
المطلوبة )للحصول على معلومات عن فئات المرافق ،NMHSs
انظرالمرفق  :5تصنيف المرافق (NMHSs
NMHSs

على اكتساب
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الھدف  :3تعظيم
إدارة المعرفة

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي


توفير منح دراسية وأنشطة تدريبية فضالً عن تقديم مساعدة فنية
لمعالجة أوجه القصور المحددة ،وتناول المجاالت ذات
األولوية للمنظمة )(WMO

تحديد أولويات الفترة
2019-2016



 3ألف :تعزيز اآلليات
الخاصة بجمع وتقاسم
أحدث المعلومات
المتعلقة بتطوير
المرافق الوطنية




تحسين آليات وأدوات لمراقبة وجمع البيانات عن تطوير المرافق
) NMHSsبما في ذلك :تحديد المرافق  NMHSsوتصنيفھا ،وأدوات
منصة مجتمع قاعدة بيانات المالمح القطرية ،والدراسات
االستقصائية وتوحيد التقييمات القطرية(
استكمال قاعدة بيانات للمالمح القطرية
إنشاء آليات منسقة لجمع المعلومات بما في ذلك إجراء
الدراسات االستقصائية وعرض االقتراحات المقدمة من األعضاء
على الشبكة العالمية
ستتاح بيانات الرصد والتقييم ذات الصلة بشأن تطوير قدرات
المرافق  NMHSsألصحاب المصلحة بما في ذلك الشركاء
والمستثمرين
إنشاء آليات قائمة على الويب وآليات أخرى
تشجيع األعضاء على إعداد أمثلة محددة للنجاحات والتحديات في
مجال تطوير قدرات مرافقھم )(NMHSs
إبراز الدروس المستفادة والمبادئ التي يمكن تطبيقھا في
البلدان األخرى
تنسيق عمل التجمعات غير الرسمية من خالل مجتمعات
الممارسة لتقديم المساعدة ،والرؤية ،والخبرة ،والمعرفة فيما
يتعلق بالمبادرة العالمية واإلقليمية لتطوير المرافق NMHSs



)(NMHSs

 3باء :تشاطر أفضل
الممارسات والتجارب
الناجحة المتعلقة
بتطوير المرافق
الوطنية NMHSs
 3جيم :تعزيز جماعات
الممارسة التي تتناول
تطوير المرافق






NMHSs

الھدف  :4تعزيز
تعبئة الموارد وإدارة
المشاريع

تحديد أولويات الفترة
2019-2016









 4ألف :تعزيز عملية
تنسيق فرص التمويل
والتقصي الفعال لفرص
التمويل الجديدة وإعداد
مقترحات عن طريق
الحوار مع أصحاب
المصلحة وشركاء التنمية
 4باء :تعزيز القدرة

مساعدة األعضاء على إعداد خطط استراتيجية لمرافقھا
لتلبية االحتياجات الوطنية المحددة ،ومعالجة الثغرات في االمتثال
للوائح الفنية للمنظمة  ،WMOلتحسين مھاراتھا في إدارة
المشاريع واإلدارة التنظيمية
مواصلة تعزيز وحدة تنسيق المشروع ومجلس إدارة المشروع
لتحسين دعمھما للمشاريع التي تديرھا المنظمة WMO
تنظيم مائدة مستديرة للشركاء لتحسين االستثمار في خدمات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية والخدمات المناخية
إعداد نماذج لالستثمار في المرافق ) NMHSsالتوأمة مع دعم
المساعدة اإلنمائية الرسمية ) (ODAونماذج المساعدة الثنائية األخرى،
والتحديث الوطني ،ومشروع التنبؤات القطبية ) ،(PPPإلخ(
]انظر  -EC-68/Doc. 11استراتيجية حشد الموارد[
NMHSs

وضع آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بفرص التمويل وتيسير
الوصول إلى الجھات المانحة



استحداث ممارسات جيدة ودراسات حالة لمساعدة المرافق

التذييل  – 3المقررات
على وضع المشاريع
وتنفيذھا ومراقبتھا
وتقييمھا




الھدف  :5تعزيز
اآلليات العالمية
واإلقليمية ودون
اإلقليمية




تشجيع التعاون بين المرافق  NMHSsووكاالت المساعدة اإلنمائية
الرسمية المرتبطة بھا
تعزيز برنامج التعاون الطوعي ) (VCPوتوسيع نطاقه
تشجيع الجماعات ذات االھتمام المشترك كاالجتماعات غير
الرسمية للتخطيط



تقدم االتحادات اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة
 WMOالمشورة بشأن المسائل المتعلقة بامتثال المرافق الوطنية
 NMHSsلمتطلبات المنظمة WMO
مساعدة األعضاء على تقديم تقارير بشأن امتثالھا )للتقييم،
وأدوات اإلبالغ وما إلى ذلك(
نقل المكتب اإلقليمي ألفريقيا ) (RAFوالمكتب اإلقليمي آلسيا
وجنوب غرب المحيط الھادئ ) (RAPإلى المنطقة لتعزيز الدعوة
وإقامة الشراكات مع الھيئات اإلقليمية /دون اإلقليمية ودعم
مواصلة تطوير اآلليات اإلقليمية لتحسين التعاون ،والتنسيق،
والتآزر اإلقليمي مع برامج أمانة المنظمة  WMOللتقليل إلى أدنى
حد من ازدواجية الجھود
مواصلة تعزيز الجھود اإلقليمية ودون اإلقليمية لدعم تطوير
قدرات المرافق  ،NMHSsمن خالل المراكز اإلقليمية القائمة
والمزمع إقامتھا والنجاحات المحرزة في تنظيم المؤتمرات
الوزارية اإلقليمية ،فضالً عن لتركيز اإلقليمي للشركاء اإلنمائيين
في اآلونة األخيرة
دعم برامج المنظمة ) (WMOالجديد الخاص بالدول الجزرية
الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء
إنجاز مشاريع عروض إيضاحية إقليمية ودون إقليمية تجريبية
مع التركيز على الخدمات التي تدعم القضايا اإلقليمية ،وارتباطھا
بأولويات المنظمة  WMOوالنظم العالمية
مساعدة المرافق  NMHSsعلى الحد من ارتفاع التكلفة
االستھالكية لنظام الرصد وصيانته
العمل مع االتحادات اإلقليمية لحشد الدعم السياسي في المناطق
للخدمات التي تقدمھا المرافق NMHSs
بناء الشراكات مع الھيئات دون اإلقليمية والتجمعات االقتصادية
تعزيز المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsمن خالل
توفير التدريب وتنظيم حلقات العمل
البناء على ما حققه المؤتمر الوزاري األفريقي الناجح بشأن
األرصاد الجوية وغيره من المؤتمرات في جميع أنحاء المنطقة
للمسؤولين على المستوى الوزاري للفت االنتباه للفوائد
االجتماعية االقتصادية لالستثمار في المرافق  NMHSsوخدمات
التوسع المطلوبة منھا
تعزيز تأييد المنظمة  WMOودعمھا للمرافق  NMHSsمن خالل








 5ألف :تعزيز عمل
المراكز العالمية
واإلقليمية





 5باء :تقوية اآلليات
العالمية ،واإلقليمية
ودون اإلقليمية لتقديم
الدعم لخدمات الطقس
والمناخ والھيدرولوجيا

 NMHSsفي تطوير المشاريع الواسعة النطاق وتنسيقھا
استحداث مجموعة أدوات للمراقبة والتقييم ،والمساعدة والتوجيه
في جمع البيانات والمعلومات
تنظيم حلقات عمل ودورات دراسية عن إدارة المشاريع
تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل لتيسير التعاون فيما بين دول الجنوب




تحديد أولويات الفترة
2019-2016
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التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
الترتيبات التعاونية مع الكيانات القائمة في األقاليم والتي لھا
تخصصات مكملة الختصاصات المنظمة WMO

الھدف  :6زيادة
فرص التعليم
والبحوث

تحديد أولويات الفترة
2019-2016






 6ألف :تحسين سبل
الحصول على المنح
الدراسية وتقديمھا



 6باء :تعزيز تطبيقات
نتائج البحوث






المرفق

مواصلة وتوسيع نطاق فرص التعليم والبعثات الدراسية من خالل
مبادرات من قبيل المجمع العالمي للمنظمة ) ،(WMOوالسيما في
المجاالت التي تتمتع باألولوية )الخدمات المناخية واألرصاد
الجوية للطيران واألرصاد الجوية البحرية والحد من مخاطر
٢٤
الكوارث( ومھارات اإلدارة وإقامة المشاريع
توسيع نطاق الفرص المقدمة للبلدان النامية للمشاركة في البحوث
إيجاد مراكز تدريب إقليمية ) (RTCsلتوفير التعليم والتدريب في
مجاالت المنظمة  WMOذات األولوية العالية
تقديم المنح الدراسية وتعزيز فرص الحصول على المنح من
خالل بناء شراكات مع المؤسسات والجمعيات الجامعية
تقديم إرشادات بشأن التعليم والتدريب إلى مراكز التدريب
اإلقليمية )(RTCs
تنظيم حلقات عمل وندوات لتبادل المعلومات والنتائج
تنظيم حلقات عمل تدريبية عن تطبيق نتائج البحوث الجديدة
الستخدامھا في التشغيل

 2للمقرر (EC-68) 63

توجيھات إلى فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي المعني بتطوير القدرات للفترة

2019-2016

ينبغي لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي المعني بتنمية القدرات ) (EC-PCDمواصلة تطوير خطة تنفيذ استراتيجية
تطوير القدرات ) (CDSللفترة المالية السابعة عشرة ) ،(2019-2016مع التركيز على األولويات المحددة بما في ذلك
الھيئات المسؤولة عن كل نشاط ،واألطر الزمنية ،واآلثار المتعلقة بالتكاليف ،ومؤشرات األداء لتقديم تقرير عن التقدم
المحرز في الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي.
المالحظات والتوصيات لتوجيه عمل فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي المعني بتطوير القدرات:
)أ(

ينبغي أن ينعكس التشديد على تقديم الخدمات على أولويات تطوير القدرات للفترة المالية السابعة عشرة
) ،(2019-2016مع اإلشارة إلى أھمية إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،وضرورة استغالل
آليات جديدة ،مثل وسائل التواصل االجتماعي ،لتوضيح أھمية خدمات المرافق الوطنية؛

)ب(

تصنيف المرافق  NMHSsوفقا ً لمستوى الخدمات المقدمة من شأنه أن يسلط الضوء على العالقة بين
االستثمار في المرافق  NMHSsوالخدمات الناتجة عنھا ويشجع على جمع المعلومات باستمرار إلتاحة
إجراء ھذا التصنيف؛

٢٤

بما في ذلك التدريب في مجاالت مثل دور ووظائف المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ،والجوانب المؤسسية
والقانونية ،والتخطيط ووضع السياسات ،واإلدارة المالية ،وحشد الموارد ،وإعداد /إدارة المشاريع ،والعالقات مع
أصحاب الشأن )الحكومات والمستخدمين النھائيين والشركاء والموظفين( ،والموارد البشرية ،والريادة ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والعالقات مع وسائل اإلعالم ،وااللتزامات الدولية ،واألھداف /المبادرات اإلنمائية ،وإدارة
المخاطر ،وكذلك التدريب في مجاالت ترتبط بشكل أكبر بعمل المنظمة ) (WMOوالمنظمات العلمية )انظر أيضا ً
الموقع  https://www.wmo.int/pages/prog/dra/eguides/index.php/en/guidelinesبشأن دور وعمل وإدارة المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية(.

التذييل  – 3المقررات
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)ج(

ينبغي أن ينصب التركيز على االمتثال للمتطلبات الفنية للمنظمة  WMOلمعالجة األولويات )النھج
االستراتيجي  .1ألف الستراتيجية تطوير القدرات( .ويمكن استنتاج المتطلبات وأوجه القصور من
المعلومات التي تقدمھا المرافق  NMHSsفيما يتعلق بامتثال المرافق  NMHSsلمعايير المنظمة WMO
واحتياجات كل من أصحاب المصلحة ،والمستخدمين النھائيين والمجتمع ككل .وينبغي النظر في األدوات
األخرى لمتابعة االمتثال مثل معلومات تدفق البيانات المتاحة من مراكز إنتاج البيانات؛

)د(

توفر خريطة امتثال المرفق  ،NMHSوالجوانب األخرى لقاعدة بيانات المالمح القطرية ،ومعلومات
واقعية أساسية عن رصد وتقييم المرافق  ،NMHSsللمساعدة على صياغة اإلجراءات الوقائية أو
التصحيحية المناسبة ،وتشجيع األعضاء على تطوير خدماتھم لتلبية احتياجات المستخدمين ،وتحديد
أولويات االستثمار ،وحشد الموارد؛

)ھـ(

ينبغي أن ينظر الفريق  EC-PCDفي أفضل السبل لتناول طلبات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (EC WG-SOPالستخدام قاعدة بيانات المالمح
القطرية لرصد التقدم المحرز في أولويات المنظمة  WMOوالنتائج المتوقعة للخطة االستراتيجية للمنظمة
 WMOوطلب مقترح الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
) (EC-WG-DRRاستخدام قاعدة بيانات المالمح القطرية للحد من االعتماد على الدراسات االستقصائية؛

)و(

ينبغي أن تواصل أولويات تنمية القدرات دمج أي إجراءات يتم وضعھا في إطار األولويات العالية الست
األخرى؛

)ز(

ينبغي إبراز الدعم العالمي واإلقليمي الذي تقدمه المنظمة  WMOمن خالل المرافق  NMHSsعند الدعوة
لتعزيز المرافق NMHSs؛

)ح(

تتطلب الجھود اإلقليمية ودون اإلقليمية لدعم تطوير قدرات المرافق  NMHSsالمزيد من التطوير في خطة
التنفيذ ،من خالل المراكز اإلقليمية القائمة والمخطط إلقامتھا ،وتطوير الشراكات اإلقليمية والخبرة
المكتسبة مؤخراً في تنظيم المؤتمرات الوزارية اإلقليمية.

المقرر
تجديد االعتراف بمعھد األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة )(WMO
(EC-68) 64

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-66) 19وضع معھد األرصاد الجوية األحيائية ) ،(IBIMETالتابع للمجلس الوطني للبحوث،
فلورنسا ،إيطاليا ،كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) ،(WMOالذي قرر بموجبه تأجيل مسألة تجديد االعتراف بمعھد
األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) (WMOفي إيطاليا؛
وإذ يشير أيضا ً إلى ضرورة التأكد من أن كافة مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsقادرة على تقديم الدعم ،على غرار
الدعم الذي يقدمه المعھد ) ،(IBIMETومن أن ھذه المراكز ) (RTCsتتقاسم الدورات والموارد فيما بينھا لخدمة األعضاء
بشكل أفضل؛
وإذ يقدّ ر حلقات العمل والدورات التدريبية التي أتاحھا المعھد ) (IBIMETفي عا َمي  2014و 2015لفائدة البلدان األعضاء
المطلة على البحر األبيض المتوسط وفي غرب أفريقيا ،والتي تناولت مسائل الزراعة والمياه المتعلقة بالخدمات
المناخية؛
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وإذ يعترف باألنشطة التي اضطلع بھا المعھد ) (IBIMETلتخطيط الدورات التدريبية المقبلة ،ويحصل على تمويل لھا من
خارج الميزانية؛
وقد نظر في التوصية الصادرة عن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في دورته السابعة
والعشرين ،والتي مفادھا أن يجدد المجلس التنفيذي اعترافه بالمعھد ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة
)(WMO؛
يقرر أن يجدد االعتراف بمعھد األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) (WMOفي
إيطاليا لغاية  31كانون األول /ديسمبر  ،2018بما يجعله يتماشى مع دورة تجديد االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية
) (RTCsاألخرى التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس؛
يطلب من األمين العام تنفيذ ھذا المقرر.

المقرر
توسيع نطاق مالمح البيانات الشرحية لنظام معلومات المنظمة ) (WISلتشمل التعليم والتدريب
(EC-68) 65

إن المجلس التنفيذي،
إذ ينظر في ضرورة تحسين إمكانية حصول األعضاء على معلومات عن مدى توافر الموارد والفعاليات التعليمية
والتدريبية لدعم تخطيطھم في مجال تطوير الموارد البشرية واالستفادة من النظم والعمليات القائمة للمنظمة )(WMO؛
وإذ يحيط علما ً بالعمل الذي أنجزته اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الروزنامة
العالمية التي يمكن البحث فيھا ،بما في ذلك بحث إمكانية توسيع نطاق نظام معلومات المنظمة ) (WISلدعم أنشطة
الروزنامة العالمية التي يمكن البحث فيھا؛
وإذ يشير إلى القرار  - (EC-66) 16دراسة جدوى إلقامة مجمّع عالمي تابع للمنظمة ) ،(WMOوالقرار
المتعلقين بدراسة جدوى المجمع العالمي للمنظمة )(WMO؛

(Cg-17) 53

وإذ يقر بأنه من المحبذ االستناد إلى الھياكل األساسية القائمة من قبيل نظام معلومات المنظمة )(WIS؛
وقد نظر في توصيات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ،والمتعلقة بإعداد جدول أنشطة
المجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOعلى المديين القصير والطويل،
يطلب إلى لجنة النظم األساسية ما يلي:
)(1

بحث مسألة استخدام مالمح البيانات الشرحية لنظام معلومات المنظمة ) (WISالستيعاب الموارد والفعاليات
التعليمية والتدريبية؛

)(2

إعداد واجھة تفاعلية يستضيفھا مركز عالمي واحد على األقل لنظام المعلومات لعرض البيانات الشرحية
التعليمية والتدريبية وفقا ً لترتيب زمني كأساس لروزنامة عالمية يمكن البحث فيھا؛

)(3

النظر في الخيار المتاح لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب بتحديد عملية لقبول
المساھمين في البيانات الشرحية التعليمية والتدريبية داخل فھرس نظام معلومات المنظمة ).(WIS
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المقرر

(EC-68) 66

النظر في ندوة المنظمة ) (WMOالثالثة عشرة بشأن التعليم والتدريب لعام

2017

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى دوره في تنقيح األولويات من أجل األموال عمالً بمقررات المؤتمر وتوصياته؛
المستعرضة في المؤتمر السابع عشر ) (Cg-17قد
وإذ يشير أيضا ً إلى أن الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة 2019-2016
َ
تضمنت تخصيصا ً بقيمة  170 000فرنك سويسري لعقد ندوة بشأن التعليم والتدريب خالل ھذه الفترة المالية؛
وإذ يذ ّكر بأن المجلس التنفيذي قد وافق في دورته الثانية والعشرين ) (EC-XXIIعام  1970على عقد الندوة األولى بشأن
التعليم والتدريب ) (SYMETلمعالجة الفرص المحدودة التي تتيحھا آليات أخرى لجمع كبار المديرين في أوساط التعليم
والتدريب التابعة للمنظمة ) (WMOلمناقشة وبحث المسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج المنظمة ) (WMOفي مجال التعليم
والتدريب وتوجھه المستقبلي ،وإلى أن المجلس التنفيذي قد أكد مجدداً في دورته السادسة والعشرين ) (EC-XXVIالقرار
الذي كان قد اتخذه في دورة سابقة ،وأوصى بعقد الندوة ) (SYMETكل أربع سنوات تقريباً؛
وإذ يذ ّكر أيضا ً بأن فعاليات الندوة ) (SYMETاألخيرة قد أتاحت مزيداً من الفرص أمام المشاركين للمساھمة في
المناقشات المتعلقة بالتعليم والتدريب حول مسائل األرصاد الجوية للطيران ،وتفعيل الكفاءة ،وتحديث حزم التعليم
األساسي وإدخال مفھوم المجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOمن خالل جلسات عامة ،ومجموعات نقاش وحلقات
عمل صغيرة؛
يعترف باألنشطة الجارية المتعلقة باألعمال المستمرة التي تضطلع بھا المراكز ) (RTCsوبتكاملھا مع دراسة جدوى
المجمع العالمي للمنظمة )،(WMO
وإذ يعترف أيضا ً بالحاجة إلى مشاورات واسعة النطاق مع دوائر وأفرقة المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب ،والتي تقدم
دورات تعليمة وتدريبية تھم المنظمة وأعضاءھا للحصول على تعليقات تساعد المجلس التنفيذي في دورته السبعين على
النظر فيما إذا كان ينبغي المضي قدما ً في عرض مفھوم المجمع العالمي للمنظمة ) (WMOعلى المؤتمر العالمي الثامن
عشر في 2019؛
وإذ يعترف كذلك بالتحديات والفرص الناشئة لبرنامج التعليم والتدريب المنبثقة عن المجاالت ذات األولوية العالية
للمنظمة ) ،(WMOوضرورة تداولھا ومناقشتھا مع كبار المديرين في دائرة التعليم والتدريب التابعة للمنظمة )(WMO؛
وقد نظر في التوصية الصادرة عن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في دورته السابعة
والعشرين المتعلقة بعقد ندوة المنظمة ) (WMOالثالثة عشرة بشأن التعليم والتدريب )،(SYMET-13
يقرر عقد الندوة ) (SYMET-13في  ،2017مع االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قبل الندوة وخاللھا
وعقبھا إلشراك سائر الدوائر وتحضير المشاركين للمناقشات تحضيراً أفضل؛
يطلب من األمين العام تنظيم الندوة وحشد أي موارد إضافية عند االقتضاء.
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المقرر

(EC-68) 67

تقييم أثر برنامج المنح الدراسية للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أھمية برنامج المنح الدراسية للمنظمة ) (WMOبالنسبة للعديد من األعضاء ،ال سيما من البلدان النامية وأقل
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء،
وإذ يشير أيضا ً إلى ما يلي:
)(1

إمكانية استقطاب تمويل إضافي لدعم أنشطة التعليم والتدريب في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية في
البلدان األعضاء عبر عمليات من قبيل مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر ) (CREWSالتي
أُطلقت في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP 21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ بباريس في كانون األول /ديسمبر  ،2015والصندوق األخضر للمناخ ) ،(GCFوإطار عمل
سنداي للحد من مخاطر الكوارث،

)(2

تعاقب عمليات مراجعة برنامج المنح الدراسية للمنظمة ) (WMOالتي أجراھا مكتب الرقابة الداخلية التابع
للمنظمة )،(WMO

)(3

القرار  - (EC-6) 17اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ،ال سيما
الفقرة " :6إسداء المشورة للمجلس التنفيذي بشأن إجراءات تحسين فعالية برنامج المنح الدراسية استناداً إلى

استعراض وتقييم مستمرين للبرنامج"،
)(4

مساھمات برنامج المنح الدراسية للمنظمة ) (WMOفي برنامج تطوير قدرات المنظمة ) (WMOعلى نطاق
أوسع،

يقرر إجراء تقييم آلثار برنامج المنح الدراسية للمنظمة )(WMO؛
يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب أن يشرف على تقييم آثار برنامج المنح
الدراسية للمنظمة ) (WMOوأن يعد توصيات كي ينظر فيھا المجلس التنفيذي في دورته السبعين ،إلى جانب رفع تقرير
مرحلي إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين .ويبين مرفق ھذا المقرر االختصاصات لغرض التقييم؛
يطلب من األمين العام أن:
)(1

يساعد فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في إجراء تقييم اآلثار؛

)(2

ينظر في جمع الموارد الخارجة عن الميزانية والمقدرة بمبلغ  40 000فرنك سويسري والتي قد تلزم إلنجاز
التقرير وإضفاء اللمسات األخيرة عليه في المھلة الزمنية المنشودة؛

يطلب من األعضاء المساعدة في برنامج التقييم بتقديم مدخالت في التقييم بناء على الطلب.

مرفق المقرر

(EC-68) 67

اختصاصات تقييم أثر برنامج المنح الدراسية للمنظمة

)(WMO

الغرض من االستعراض:
يرمي ھذا االستعراض إلى تقييم المنافع التي حققھا األعضاء من خالل المنح الدراسية ،بھدف التحفيز على تعزيز نتائج
برنامج المنح الدراسية للمنظمة ).(WMO

التذييل  – 3المقررات

201

النواتج:
تشمل النواتج الرئيسية لھذه المبادرة ،على سبيل المثال ال الحصر ،السعي إلى زيادة فرص المنح الدراسية لفائدة
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الدول األعضاء في المنظمة ) (WMOلتحسين عملياتھا
ومساھماتھا في تلبية االحتياجات اإلنمائية الوطنية الحالية والمقبلة.
المخرجات:
يُتوقع أن يسلط التقرير عن ھذا العمل الضوء على ما يلي:
)أ(

األداء التاريخي لبرنامج المنح الدراسية وتقييم المنافع المستمدة للدول األعضاء؛

)ب(

النھُج المحتملة لمواصلة تتبع المنافع المستمدة من برنامج المنح الدراسية لفائدة الدول األعضاء؛

)ج(

استراتيجيات الحد من المخاطر التي تعزز منافع البرنامج أكثر؛

)د(

االحتياجات الحالية والمقبلة للتدريب المركز جغرافيا ً بھدف تحديد األنشطة والمجاالت المتغيرة للتدريب
حيثما كانت ثمة منافع مھمة يمكن اكتسابھا؛

)ھـ(

مجاالت اإلبالغ المحتملة األخرى التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
’‘1

استراتيجيات لزيادة فرص المنح الدراسية في المستقبل ،بما في ذلك حيثما أمكن تحقيق مزيد من
الكفاءة؛

’‘2

استراتيجيات الستقطاب موارد إضافية إلى برنامج المنح الدراسية لزيادة تعزيز منافعھا لفائدة
األعضاء.

’‘3

الخيارات المتاحة لمساعدة األعضاء على مواجھة التحديات الناشئة من قبيل الوفاء بمتطلبات
المؤھالت والكفاءات الجاري إدارجھا في الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

اإلجراءات/األنشطة المحددة التي ينبغي االضطالع بھا:
يمكن أن يستخدم التقييم بعض األنشطة التالية أو جميعھا:
)أ(

استعراض اختصاصات برنامج المنح الدراسية؛

)ب(

استعراض التقارير السنوية القائمة وتقارير مراجعة برنامج المنح الدراسية؛

)ج(

تحديد كيفية احتساب عوامل المخاطر التنظيمية للوكالة صاحبة الطلب في عملية استعراض المنح الدراسية؛

)د(

استعراض نجاح الزمالء من حيث عدد:

)ھـ(

’‘1

المستفيدين الذين ينجحون في استكمال المنح الدراسية؛

’‘2

المستفيدين الذين يحققون درجة عالية من النجاح؛

’‘3

الزمالء الحاصلين على جوائز متعددة؛

’‘4

الزمالء الذين ال يستكملون البرامج وأسباب ضعف األداء؛

’‘5

الزمالء الذين يعيدون نفس البرنامج؛

جمع معلومات عن منافع برنامج المنح الدراسية من دول أعضاء مختارة ،من قبيل:
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’‘1

وتيرة اللجوء إلى برنامج المنح الدراسية والمجاالت المتوخاة؛

’‘2

إبراز اآلليات األخرى المستخدمة لتمويل بناء القدرة والكفاءة؛

)و(

أداة )أدوات( مالئمة لجمع معلومات من مجموعة مختارة من الحاصلين على المنح الدراسية بھدف تحديد
الفوائد التي تقدمھا المنح الدراسية للمرفق ،وكذلك لفرادى الحاصلين عليھا؛

)ز(

توجيه استقصاء إلى مراكز التدريب اإلقليمي يتعلق باستخدامھا لبرنامج المنح الدراسية لبناء قدرة وكفاءة
موظفيھا قصد تحديد ما يلي:

)ح(

)ط(

’‘1

وتيرة استخدام برنامج المنح الدراسية لبناء القدرة والكفاءة؛

’‘2

المجاالت التي اس ُتخدمت فيھا المنح الدراسية؛

’‘3

استبقاء المستفيدين من المنح الدراسية؛

’‘4

اآلليات األخرى المستخدمة لتمويل بناء القدرة والكفاءة؛

’‘5

ما إذا كان المستفيدون من المنح الدراسية يساھمون ،عدا التدريب ،في برامج إقليمية ووطنية أخرى
تدعم خطة التنمية المستدامة؛

توجيه استقصاء إلى مراكز التدريب اإلقليمي حول كيفية تعزيز فعالية البرامج من حيث التكلفة ،وكيفية
خفض تكاليف التدريب حيثما أمكن ،بطرح التساؤالت التالية:
’‘1

ھل الحاصلون على منح دراسية لاللتحاق ببرامج مستعدون على النحو المالئم؟

’‘2

ما نسبة البرامج التدريبية الموجھة نحو بناء األساس لتمكين الطالب من االستفادة من التدريب
األساسي؟

’‘3

إلى أي مدى يعتمد البرنامج على مشاركة الحاصلين على منح دراسية ،أي في حالة غياب الحاصلين
على منح ،ھل ستحظى البرامج بمشاركة كافية تجعلھا فعالة من حيث التكلفة؟

إعداد منھجية استناداً إلى نظام م َُرجح النقاط لتصنيف الدرجات االستثمارية للدول األعضاء بحسب
المخاطر من منظور المنح الدراسية .وينبغي أن تراعي المنھجية ما يلي:
’‘1

وتيرة استخدام برنامج المنح الدراسية؛

’‘2

معدل االستثمار؛

’‘3

معدالت نجاح /رسوب الحاصلين على المنح الدراسية؛

’‘4

استبقاء الحاصلين على المنح الدراسية في المنظمة أو المنشأة الوطنية/اإلقليمية المعنية بالطقس
والمناخ؛


أجل يصل إلى عام ،من عام إلى  5أعوام ،من  5إلى  10أعوام ،من  10أعوام إلى  15عاماً،
إلى آخره.

المنھجية:
تعمل فرقة العمل مع مكتب التعليم والتدريب لزيادة تطوير االختصاصات والجداول الزمنية نظراً لمطلب تقديم تقرير
مرحلي في أواسط عام  2017وتقرير كامل في عام .2018

التذييل  – 3المقررات

المقرر
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الفريق االستشاري لبرنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء )(MITs
التابع للمنظمة WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 54برنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSوأقاليم الجزر األعضاء )(MITs
التابع للمنظمة  ،WMOوالذي حدد الھدفين الطويلي األجل التاليين:
)(1

)(2

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تلبية احتياجات حكوماتھم ومجتمعاتھم من خالل توفير خدمات شاملة
في مجال الطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بھا ،مع التشديد بصفة خاصة على السالمة
العامة والرفاه العام؛
دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلبرنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية
) (SIDSوأقاليم الجزر األعضاء ) (MITsلتعزيز قدراتھا على المشاركة واإلسھام بنشاط في المجاالت
ذات األولوية ،مثل الزراعة واألمن الغذائي ،والتنمية الريفية ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة
وإدارة موارد المياه والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛

وإذ يقر بضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص ،الذي يعترف به المجتمع الدولي في برنامج عمل الدول
الجزرية الصغيرة النامية  -مسار  ،S.A.M.O.Aوبرنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً ) ،(2020-2011وخطة
التنمية المستدامة  ،2030وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ،واتفاق باريس ،واإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،وخطة عمل لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC-UNESCO؛
وقد نظر في تقرير اجتماع الفريق االستشاري المعني بالبرنامج  SIDS-MITsالتابع للمنظمة ) WMOجنيف،
نيسان /أبريل  ،(2016بما في ذلك األولويات المقترحة للبرنامج  SIDS-MITsلھذه الفترة المالية ،على النحو الوارد في
مرفق ھذا المقرر،

12-11

وإذ يسلم بالحاجة إلى تحديد األنشطة في إطار البرنامج خالل الفترة المالية ،مع توجيه االنتباه إلى أنه ال يوجد
مخصصات للبرنامج في الميزانية األساسية؛
وإذ يالحظ أن مواصلة التطوير ستستفيد من المشورة المستمرة من األعضاء ،وبخاصة ممثلو الدول الجزرية الصغيرة
النامية واألقاليم الجزرية األعضاء؛
يتفق مع األولويات التي حددھا الفريق االستشاري المخصص؛
يطلب إلى األمين العام ،واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية واألعضاء دعم ھذه األولويات واتباع نھج مبتكرة لتنفيذ
اإلجراءات ذات األولويات في الفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016؛
يرحب باقتراح اجتماع الفريق االستشاري المخصص بأن يعقد األمين العام اجتماعا ً للفريق االستشاري لبرنامج
يتضمن تمثيالً أقاليميا ً للممثلين الدائمين من الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في
المنظمة  WMOإلسداء المشورة بشأن مواصلة تطوير البرنامج؛

SIDS-MITs

يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

دعم مداوالت الفريق االستشاري لبرنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية
األعضاء ) (MITsفي الفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016؛

)(2

مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ذات األولوية المحددة ،ورفع تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي.
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برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء
تقرير اجتماع الفريق االستشاري المخصص
أمانة المنظمة في جنيف
 12 -11نيسان /أبريل

2016

 -1معلومات أساسية
ھناك  51دولة جزرية صغيرة نامية ) (SIDSعلى مستوى العالم ،تتسم بأنه على الرغم من تنوعھا الجغرافي والثقافي،
فإنھا تشترك في مواجھة 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 منشؤھا جيولوجي وھيدرولوجي بما في ذلك الزالزل ،والثورات البركانية ،وموجات
التسونامي ،واألعاصير ،والفيضانات النھرية والساحلية ،واالنھيارات األرضية ،والجفاف .وباإلضافة إلى ذلك ،تشعر
ھذه الدول بأثر ارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات ،من بين أمور أخرى ،بسب تأثيرات تغير المناخ .وفي
السنوات األخيرة ،تسبب عدد كبير من الظواھر 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 تجعلھا 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 جھود 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 بھم .ويبرز مسار  SAMOAأھمية توفير المساعدة التقنية والتمويل لتقييم المخاطر ،ونظم اإلنذار
المبكر ،والتأھب للكوارث ،واالستجابة لھا بعد وقوع الكوارث واالنتعاش ،فضالً عن إنشاء وتعزيز مرافق للتأمين من
مخاطر الكوارث.
 -2برنامج 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 قدرتھا
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 .وھناك حاجة ماسة لمساعدتھا لبناء قدرات مؤسسية ،وتشغيلية ،وتقنية لتحسين قدراتھا على
مواجھة 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 ھذا البرنامج على
تعزيز قدرة المرافق  NMHSsعلى مواجھة التحديات المتعلقة باألرصاد الجوية الھيدرولوجية مع إيجاد رؤية لمساعدة
الحكومات والمجتمعات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السالمة ومجموعة واسعة من قطاعات التننمية االجتماعية
االقتصادية .واألھداف العامة لبرنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية
األعضاء بصيغتھا الواردة في القرار  (Cg-17) 54ھي:
)أ(

تحسين تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ؛

التذييل  – 3المقررات
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
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تعزيز القدرات البشرية والفنية في مراكز المناخ الوطنية واإلقليمية؛
زيادة مجموعة النواتج والخدمات المقدمة إلى أصحاب المصلحة؛
تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب /بلدان الشمال وبلدان الجنوب؛
توسيع نطاق البنى األساسية الالزمة لألبحاث والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.

 -3نتائج اجتماع الفريق االستشاري المخصص
شملت النتائج الرئيسية لالجتماع:
 تعزيز فھم السياق واألولويات العالمية التي ينبغي أن يعمل برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية
الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية األعضاء في إطارھا بما في ذلك دور المنظمة  WMOوإسھامھا في تحقيق
ھذه األولويات؛
 تحديد التحديات والثغرات الوطنية واإلقليمية الراھنة في قدرة مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا للدول
الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ) (MITsعلى الوفاء بواليتھا؛
 توضيح مجاالت العمل ذات األولوية استناداً إلى الثغرات والتحديات المحددة للمرافق  NMHSsفي تلبية
االحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء )(MITs؛
 تحديد الترتيبات التنظيمية للمساعدة في تفعيل البرنامج.











 -4الثغرات الوطنية واإلقليمية في القدرة
نظم الحوكمة الوطنية :ھناك حاجة لفھم أفضل ولتعزيز ھيكل 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 واليتھا 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 تحديا ً .ويمكن أن يساعد تدريب مجموعة مھمة من الناس على معالجته .وينبغي أن يركز
التدريب على قيادة المرافق  NMHSsوإدارتھا 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 ،والنقلوالقدرات الرقمية؛
 ينبغي تعزيز قدرات التنبؤ للمرافق  NMHSsللتنبؤ باألحوال البحرية ،والتنبؤ بالفيضانات السريعة،والعواصف؛
 ينبغي تعزيز قدرات المرافق  NMHSsفي مجال التنبؤ القائم على األثار :تقع معظم األصول االقتصاديةواالجتماعية في الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSفي المناطق المعرضة للخطر نتيجة القيود
المتعلقة بالمساحة .وتحتاج المرافق  NMHSsلمعرفة وفھم أفضل للخطر وينبغي تمكينھا لتوفير نواتج
وخدمات للتنبؤ القائم على األثار؛
آليات تقديم الخدمات والتغذية المرتدة :تعزيز إنتاج معلومات /خدمات الطقس والمناخ ذات الصلة بالمستخدم
وتحسين قنوات النشر .وفي ھذا 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؛
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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 تدعمھا؛

 حشد الموارد :تحتاج المرافق  NMHSsإلى دعم العمل بالتعاون مع مؤسسات التمويل مثل المصارف اإلنمائية
المتعددة األطراف .وينبغي أيضا ً تعزيز التعاون في ھذا الصدد بين الدول الجزرية الصغيرة النامية )(SIDS؛
 استدامة االستثمارات :تحتاج المرافق  NMHSsلضمان استدامة االستثمارات بعد التنفيذ .ويعد ذلك أمراً بالغ
األھمية لضمان العوائد المتوقعة من ھذه االستثمارت؛
وسلط االجتماع الضوء على القضايا التالية التي ينبغي أن تنظر المنظمة  WMOفي المشاركة فيھا من أجل الحفاظ على
عملھا على المستوى القطري:






االعتراف بمساھمة المنظمة  WMOوالمرافق  NMHSsفي تحقيق جدول أعمال التنمية العالمية في الدول
الجزرية الصغيرة النامية ) :(SIDSھناك حاجة العتراف واضح بإسھام المرافق  NMHSsفي تحقيق أولويات
التنمية العالمية .والتترجم أھداف التنمية المستدامة ) (SDGsبسھولة إلى خدمات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية .ونتيجة لذلك ،ال تنعكس إسھامات المرافق  NMHSsوال يعترف بھا من خالل عملية الرصد.
وينبغي أن تشارك المنظمة  WMOفي ممارسة الضغط السياسي ودعم إنشاء خبرات تقنية لتوضيح إسھامات
خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية في أھداف 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 ،فھو يمثل آلية يمكن من خاللھا أن تتأكد المنظمة  WMOمن اتساق خطط المرافق NMHSs
مع أولويات وخطط األمم المتحدة والتنمية الوطنية؛
تمويل المناخ مقابل تمويل الطقس :أغفل تغير المناخ المناقشات المتعلقة بالطقس .وأدى ھذا إلى انخفاض
تدريجي في توافر التمويل لألنشطة المتعلقة بالطقس .وھناك حاجة إلى توجيه انتباه الجھات المانحة إلى الحاجة
إلى تدخالت أكثر توازناً ،وبالتالي زيادة التمويل للبرامج أو األنشطة المتعلقة بالطقس.
 -5أولويات تنفيذ برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية واألقاليم الجزرية
األعضاء

األولويات القصيرة األجل:






تعزيز أطر الحوكمة الوطنية :يشمل ھذا العمل تقديم الدعم من أجل إشراك المرافق  NMHSsفي وضع أطر
سياسية وقانونية وطنية تفضي إلى زيادة الوعي العام ولخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،وزيادة اإلرادة
السياسية والموارد فضالً عن توزيع المسؤوليات بوضوح .وتتكون األولويات القصيرة األجل في ھذا المجال
من إجراء تحليل لنظم الحوكمة الوطنية )واإلقليمية( فيما يتعلق باألطر السياسية والقانونية ،والترتيبات
المؤسسية ،ودور المرافق  NMHSsومكانتھا 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 التوجيھي
للتنبؤ بالفيضانات السريعة ) (FFGSالتابع للمنظمة  WMOعلى االحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة
النامية )(SIDS؛
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تعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمرافق  NMHSsللتنبؤ القائم على األثار :تعزيز قدرات المرافق  NMHSsلفھم
المخاطر الخاصة بھا فضالً عن المتطلبات واالحتياجات الالزمة للتنبؤ القائم على اآلثار .وتقديم الدعم لتحديد
نوع المعلومات المطلوبة ومصدرھا فضالً عن القدرات التشغيلية والفنية الالزمة للتنبؤ القائم على األثار؛
دعم االتصاالت /التوعية /الدعوة :تحتاج المرافق  NMHSsإلى إعادة تقديم أنفسھا للمجتمع والتواصل معه
بشأن القيمة المضافة للمرافق  NMHSsوالتنبؤات للتنمية االجتماعية واالقتصادية .وسوف تتمثل األولوية
القصيرة األجل في دعم وضع استراتيجية االتصاالت لخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية بما في ذلك
مشاركة المرافق  NMHSsمع وسائل اإلعالم للتنبؤ بالطقس وتحديد الجھات الفاعلة الرئيسية التي يمكن أن
تستقطب الدعم لخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية؛
اقتراح الفريق االستشاري المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء
).(MITs

األولويات المتوسطة األجل:


تعزيز أطر الحوكمة الوطنية :على أساس التقييم ،وضع نھج لدعم مشاركة المرافق  NMHSsفي وضع األطر
السياسية والقانونية الوطنية التي تفضي إلى زيادة الوعي ودعم خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،وزيادة
اإلرادة السياسية والموارد وتوزيع المسؤوليات بوضوح؛



تنفيذ النظام التوجيھي للتنبؤ بالفيضانات السريعة ) (FFGSالذي يعالج االحتياجات المحددة للدول الجزرية
الصغيرة النامية )(SIDS؛
تعزيز قدرات المرافق  NMHSsللتنبؤ القائم على األثار :تعزيز القدرات التشغيلية والفنية للمرافق NMHSs
إلنتاج التنبؤ القائم على األثار وتقديمھا؛
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 نھج تدريب للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSاستناداً إلى
االحتياجات التدريبية لموظفي المرافق  ،NMHSsوبرامج التدريب التي يقدمھا الشركاء اآلخرون وفرص تبادل
الخبرات بين النظراء؛
دعم االتصاالت /التوعية /الدعوة :تعزيز أعمال الدعوة في المرافق  NMHSsودعم القيمة المضافة للتنبؤ
وغيرھا من الخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا للتنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل دعم
تنفيذ استراتيجية االتصاالت؛
دعم جھود حشد الموارد في المرافق .NMHSs











األولويات الطويلة األجل:




مواصلة تعزيز أطر الحوكمة الوطنية؛
دعم أعمال االتصاالت /التوعية /الدعوة؛
بدء مناقشات تھدف إلى تعزيز البرامج البحثية لمعالجة االحتياجات التكنولوجية المحددة للدول الجزرية
الصغيرة النامية ).(SIDS
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 -6الفريق االستشاري للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء )(MITs
من المقترح إنشاء فريق استشاري للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ) (MITsداخل
ھيكل المنظمة  WMOللمساعدة في تفعيل برنامج المنظمة  WMOالخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDS
المھام 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 يھدف إلى ضمان المساھمة في تنفيذ مجاالت األولوية للمسار ساموا؛
 التأكد من أن المرافق  NMHSsللدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء )(MITs
التابعة للمنظمة  WMOيمكن أن تسھم بشكل فعال في برامج التنمية المستدامة داخل بلدانھا بما في ذلك من
خالل شراكات حقيقية ودائمة.
العضوية:
الممثلون الدائمون من الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ).(MITs
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التذييل :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
 تحسين الترتيبات
المؤسسية

التخطيط االستراتيجي في
المرافق NMHSs
 وضع أطر استراتيجية
لعمليات المرافق
NMHSs

األولويات القصيرة األجل

أولويات التنفيذ
األولويات المتوسطة األجل

 وضع نھج لدعم
 إجراء تحليل لنظم
مشاركة المرافق
الحوكمة المتعلقة بخدمات
 NMHSsفي وضع
الطقس والماء والمناخ:
األطر السياسية
األطر السياسية،
والقانونية الوطنية التي
والقانونية ،والمؤسسية ،بما
تفضي إلى زيادة
في ذلك تحليل دور
المرافق  NMHSsومكانتھا
الوعي العام ،واإلرادة
لتقديم الخدمات المتعلقة
السياسية والموارد
بالطقس والمناخ.
لألنشطة المتعلقة
بالطقس والمناخ
وتوزيع المسؤوليات
بوضوح.
 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.

األولويات الطويلة
األجل
 تعزيز أطر
الحوكمة الوطنية
المتعلقة بخدمات
الطقس والمناخ.
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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؛

 الفيضانات السريعة:
استعراض مدى انطباق
النظام التوجيھي الخاص
بالفيضانات السريعة التابع
للمنظمة WMO
لالحتياجات المحددة
للبلدان الجزرية الصغيرة
النامية )(SIDS؛

 التنبؤ القائم على األثر:
تقييم المتطلبات التشغيلية
والفنية للتنبؤ القائم على
األثر في بلدان محددة
 تعزيز قدرات التنبؤ القائم
وكذلك احتياجات قدرات
المرافق NMHSs؛ تحديد
على األثر
نوع ومصدر المعلومات
المطلوبة للتنبؤ القائم على
األثر.
قدرات الموارد البشرية
 تدريب المجموعة
الحرجة الالزمة من
الناس؛
 التركيز على قيادة
المرافق NMHSs
وإدارتھا؛
 التركيز على مجاالت
محددة للدول الجزرية
الصغيرة النامية
).(SIDS
آليات تقديم الخدمات
والتغذية المرتدة بالمعلومات
 تعزيز إنتاج نواتج/
خدمات تستھدف
المستخدمين
 تحسين قنوات التوزيع

القدرة البحثية
 تعزيز البرامج البحثية
لمعالجة االحتياجات
التكنولوجية النوعية
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 تنفيذ النظام التوجيھي
الخاص بالفيضانات
السريعة الذي يعالج
االحتياجات المحددة
للدول الجزرية
الصغيرة النامية
)(SIDS؛
 تعزيز القدرات
التشغيلية والفنية إلنتاج
التنبؤات على أساس
األثر وتقديمھا؛
 تعزيز قدرات التنبؤ
باألحوال الجوية
البحرية
 وضع نھج 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‘‘
 بدء مناقشات
تھدف إلى تعزيز
البرامج البحثية
لمعالجة
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للدول الجزرية الصغيرة
النامية ).(SIDS

حشد الموارد
 تعزيز التعاون مع
مؤسسات التمويل

االحتياجات
التكنولوجية
المحددة للدول
الجزرية الصغيرة
النامية ).(SIDS
 بدء مناقشات لحشد
الموارد خالل عملية
التخطيط االستراتيجي.

 تعزيز التعاون بين
و SIDS
استدامة االستثمارات
 تحسين استدامة
االستثمارات بعد التنفيذ

 تعزيز جھود حشد
الموارد في المرافق
.NMHSs

SIDs

مدى ظھور المرافق
NMHSs
 التواصل

بشأن القيمة
المضافة للمرافق
 NMHSsوالتنبؤات
المتعلقة بالتنمية
االجتماعية االقتصادية.

التعاون اإلقليمي

 بدء مناقشات بشأن نھج
استدامة االستثمارات خالل
عملية التخطيط
االستراتيجي.
 دعم وضع خطة اتصاالت
استراتيجية لخدمات
األرصاد الجوية
الھيدرولوجية بما في ذلك
مشاركة المرافق NMHSs
مع وسائل اإلعالم في
التنبؤ بالطقس.
 تحديد الجھات الفاعلة
الرئيسية التي يمكن أن
تدعم خدمات األرصاد
الجوية الھيدرولوجية.
 إنشاء الفريق االستشاري
للدول الجزرية الصغيرة
النامية ) (SIDSوتحديد
اختصاصاته بحلول
حزيران /يونيو.

 دعم تنفيذ استراتيجية
االتصاالت.

 دعم إنشاء آليات
للتنسيق والتعاون بين
الدول الجزرية
الصغيرة النامية
)(SIDSعلى المستوى
اإلقليمي.

المقرر
حشد الموارد

(EC-68) 69

إن المجلس التنفيذي،
إذ يقر بأن موارد الميزانية العادية المتاحة حاليا ً ال تكفي لدعم تطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتنفيذ الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOواستراتيجية تطوير القدرات
الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOوبأن حشد موارد من خارج الميزانية يمثل أولوية بالغة األھمية،

التذييل  – 3المقررات

211

وإذ يحيط علما ً أيضا ً بالدعم الذي يقدمه األعضاء لصندوق برنامج التعاون الطوعي ) ،(VCPوكذلك بالدعم العيني
المتمثل في اإلعفاء من الرسوم الدراسية الذي تمنحه مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsللحاصلين على منح دراسية من
المنظمة )،(WMO
وإذ يالحظ أن حشد الموارد يمثل أولوية شاملة تتطلب دعما ً من جميع إدارات المنظمة ) (WMOوبرامجھا ،ومن ثم فقد
طلب إليھا األمين العام أن تسھم في تنفيذ استراتيجية حشد الموارد للفترة ) 2019-2016المرفق  1لھذا المقرر(،
يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

أن يكفل تقديم جميع المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوإداراتھا الفنية دعما ً نشطا ً للجھود الرامية إلى حشد
الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية؛

)(2

أن يعزز ،حسب االقتضاء ،مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية لتحسين الجھود الرامية
إلى حشد الموارد ،وال سيما في مجال تمويل البحوث والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

يشجع األعضاء على دعم الجھود التي تبذلھا المنظمة ) (WMOلحشد الموارد ،ال سيما من خالل العمل مع آلياتھم
ّ
للمساعدة اإلنمائية الرسمية )(ODA؛
يؤيد استراتيجية المنظمة ) (WMOلحشد الموارد حسبما ترد في المرفق  1لھذا المقرر؛
يوافق على التخصيص االسمي ألموال صندوق برنامج التعاون الطوعي لعام  ،2016حسبما يرد في المرفق  2لھذا
المقرر؛
يھيب باألعضاء أن يدعموا برنامج التعاون الطوعي ) (VCPمن خالل تقديم مساھمات عينية واإلعفاء من الرسوم
الدراسية وتقديم مساھمات مالية لصندوق برنامج التعاون الطوعي؛
يطلب من األمين العام أن يراقب التقدم المحرز وأن يقيّم فعالية جھود حشد الموارد ،وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة لزيادة
معامالت المساعدة اإلنمائية الرسمية ) (ODAللمنظمة ) (WMOفي قائمة وكاالت األمم المتحدة للجنة المساعدة اإلنمائية
) (DACالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) (OECDلتوضيح الوضع الحقيقي للمنظمة ) (WMOفيما
يتعلق بمساھمة المساعدة اإلنمائية الرسمية ) (ODAفي إجمالي الميزانية؛

المرفق  1للمقرر

(EC-68) 69

استراتيجية المنظمة لحشد الموارد
الفترة المالية السابعة عشرة
-1

2019-2016

معلومات أساسية

وافق المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السابعة عشرة ) (2015على الخطة االستراتيجية ) (SPللمنظمة للفترة
 2019-2016التي تحدد التوجھات واألولويات االستراتيجية لتوجيه أنشطة األمانة واألعضاء والھيئات التأسيسية .وأعاد
المؤتمر أيضا ً تأكيد أھمية الخطة االستراتيجية بوصفھا األساس لتخطيط األنشطة وتخصيص الموارد في الفترة المالية
السابعة عشرة كما تنعكس في الخطة التشغيلية ) (OPوالميزانية القائمة على النتائج ) (RBBللمنظمة ) (WMOللفترة
.2019-2016
وإنجازاً لھذه الوالية ،وتماشيا ً مع الخطة االستراتيجية ) (SPستتطلب الخطة التشغيلية ) (OPوالميزانية القائمة على
النتائج ) (RBBاستثماراً إضافيا ً كبيراً في جميع مكونات مشروع خدمات الطقس والماء والمناخ :الرصدات؛ والبحوث؛
والنمذجة والتنبؤ؛ وتطبيقات الطقس والمناخ ومسارات وأسواق تطبيقات ونواتج معلومات الطقس والمناخ ونشرھا.
وسيستتبع ذلك االستفادة من طائفة واسعة من مصادر االستثمار المحتملة بما في ذلك التمويل المباشر ،ونقل التكنولوجيا
والخبرة في مجال التوأمة ،واالستفادة من المبادرات ذات الصلة لمنظومة األمم المتحدة ) (UNوغيرھا من الوكاالت
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اإلنمائية .وسيستتبع ھذا االستفادة من الفرص المخصصة للمشاريع الصغيرة إلى المتوسطة الحجم استجابة للطلبات
الموجھة من جھات شتى والقيام ،على التوازي ،باتباع نھج استراتيجي من خالل استراتيجيات إقليمية /دون إقليمية تنفذَّ
بمشاركة كاملة من المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOواالتحادات اإلقليمية وبدعم من جميع البرامج الفنية للمنظمة
).(WMO
وتمويل المنظمة ) (WMOللميزانية القائمة على النتائج ) ،(RBBالذي يتمثل في االشتراكات المقررة ألعضاء المنظمة
) ،(WMOيدعم األعمال الرئيسية و “األنشطة المعيارية” ويكفي بوجه عام فقط لتغطية تكاليف الھياكل والوظائف
األساسية مثل تكاليف تشغيل األمانة :تكاليف تشغيل وصيانة المقر الرئيسي؛ والرواتب األساسية ،ودورات الھيئات
التأسيسية )المكتب ،والمجلس التنفيذي ،واللجان ذات الصلة ،واجتماعات االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية وھياكل
عملھا( .وھذه االشتراكات ال تكفي لتلبية متطلبات تمويل التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية.
-2

السياق االستراتيجي

أھداف التنمية المستدامة )“ :(SDGsتحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  .”2030وخطة التنمية لعام  2030ھي
محور وضع السياسات الوطنية والدولية على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة .ومن ثم فھي توجّه االستثمار وتمويل
المشاريع من قِ َبل الجھات المانحة وبرامج وأنشطة منظومة األمم المتحدة .ومجموعة أھداف التنمية المستدامة )(SDGs
نواح كثيرة باألولويات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOال سيما في
الواردة في خطة التنمية لعام  2030ترتبط من
ٍ
المجاالت المحورية المتمثلة في المناخ ،والماء ،واألمن الغذائي ،والصحة ،والطاقة ،والتخطيط الحضري .والخدمات
التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من المؤسسات التي تنتمي إلى أوساط
المنظمة ) (WMOيمكن أن تم ِّكن صانعي القرار من اإلقالل إلى أدنى حد من المخاطر على حياة اإلنسان ،وسُبل العيش،
وأن يستغلوا الفرص المتاحة في مجاالت الزراعة ،والصحة العامة ،وموارد المياه ،وإنتاج الطاقة ،وغيرھا من
القطاعات الھامة .وتؤدي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبوصفھا مقدمة لھذه الخدمات،
دوراً بالغ األھمية في مساعدة البلدان على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
اتفاق باريس :يرمي اتفاق باريس ،الذي أُبرم في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،إلى توطيد
االستجابة العالمية للتھديد الذي يشكله تغير المناخ ،في سياق التنمية المستدامة وجھود القضاء على الفقر ،لتحقيق
ما يلي) :أ( اإلبقاء على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق
مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجھود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد ال يتجاوز 1.5
درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ،تسليما ً بأن ذلك سوف يقلّص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ
وآثاره؛ )ب( زيادة القدرة على التكيف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمُّل تغير المناخ وتوطيد
التنمية الخفيضة انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،على نحو ال يھدد إنتاج األغذية؛ )ج( جعل التدفقات المالية
مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات االحتباس الحراري وقادرة على تحمُّل تغير المناخ .ويقر
متماشية مع
ٍ
االتفاق بأھمية تفادي الخسائر واألضرار المرتبطة بالتأثيرات الضارة لتغير المناخ ،بما في ذلك ظواھر الطقس
المتطرفة ،والظواھر البطيئة الحدوث .وھو يشدد ،لھذا الغرض ،على الحاجة إلى تقديم دعم كا ٍ
ف إلى البلدان النامية
لتعزيز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه.
إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  :(SFDRR) 2030-2015سلّم إطار سينداي وال سيما ھدفه العالمي
السابع“ ،تحقيق زيادة كبيرة في توافر ُنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات المتعلقة بمخاطر
الكوارث وتيسير سُبل وصول األشخاص إليھا بحلول عام  ،”2030بالحاجة إلى تعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ) (MHEWSبتعزيز خدماتھا لإلنذار باألحوال الجوية الھيدرولوجية مع تحسين خططھا وعملياتھا الخاصة
بالطوارئ لتحسين التأھب لألخطار المتعلقة باألحوال الجوية الھيدرولوجية وبالمناخ .ويسلّم إطار سينداي أيضا ً بالحاجة
إلى تطوير المعلومات المتعلقة بالمخاطر وتحديثھا دوريا ً ونشرھا إلى صانعي القرار ،والجمھور العام ،والمجتمعات
المعرّ ضة للخطر ،وإجراء تقييم للخسائر الناجمة عن الكوارث وتسجيلھا ونشرھا وإحصائھا .وسيعالج المعوقات
الرئيسية لفعالية ُنظم اإلنذار المبكر ) (EWSفي البلدان ذات األوضاع الھشة وكيفية التغلب عليھا ،مما يسفر عن تحقيق
تحسّنات كبيرة في القدرة الوطنية في مجال اإلنذار المبكر وزيادة القدرة على تحمُّل تأثيرات تغير المناخ وأخطار
األحوال الجوية الھيدرولوجية .ويجري تعزيز المعلومات عن المخاطر المتعلقة بالطقس والماء والمناخ من أجل
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التطبيقات في مجاالت تقييم المخاطر ،وإدارة المخاطر في القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،من قبيل الزراعة ،وموارد
المياه ،والصحة ،والطاقة ،وكذلك من أجل توثيق الخسائر واألضرار المرتبطة بظواھر الطقس المتطرفة.
مسار ساموا :يوجّه برنامج العمل الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ،وھو مسار ساموا ،الذي أُقر أثناء المؤتمر
الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية )ساموا ،أيلول /سبتمبر  (2014االھتمام إلى الجھود التي تبذلھا
الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل) :أ( بناء القدرة على مقاومة آثار تغير المناخ وتحسين القدرة على التكيف معه
عبر صياغة تدابير للتكيف مع تغير المناخ تالئم شدة تأثر ھذه الدول به واألوضاع االقتصادية والبيئية واالجتماعية
فيھا ،وتنفيذ تلك التدابير؛ )ب( تحسين المراقبة األساسية للنظم الجزرية وتقليص نطاق نماذج التوقعات المناخية ،إلتاحة
توقعات أفضل من ذي قبل باآلثار المستقبلية على الجزر الصغيرة؛ )ج( إذكاء الوعي بمخاطر تغير المناخ والتعريف
بھا ،بما في ذلك عبر الحوار العام مع المجتمعات المحلية ،لزيادة قدرة البشر والبيئة على مقاومة اآلثار الطويلة األمد
لتغير المناخ ،بين أھداف أخرى.
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSيھدف اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSإلى التمكين من تحسين
إدارة مخاطر تقلبية المناخ وتغيره من خالل إعداد معلومات وتنبؤات مناخية على أساس علمي ودمجھا في الخطط
والسياسات والممارسات على كل من النطاق العالمي واإلقليمي والوطني .ويشكل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوخطة تنفيذه التي يدعمھا نھج مؤسسي قوي فيما يتعلق بالتوسيم ،والتسويق ،واالتصاالت ،منبراً قويا ً للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتوضح لقادتھا السياسيين القيمة والمنافع االجتماعية واالقتصادية
للنواتج والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء دعما ً لحشد الموارد.
استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات :ھي إحدى المجاالت ذات األولوية العالية التي حددھا المؤتمر السابع
عشر لألرصاد الجوية )مرفق القرار ((Cg-17) 69؛
-3

أھداف المنظمة ) (WMOلحشد الموارد

ستسعى المنظمة ) ،(WMOأثناء الفترة المالية  ،2019-2016إلى حشد مستوى كا ٍ
ف من الموارد للتنفيذ الفعال للخطة
االستراتيجية للمنظمة .وھذا يستتبع حشد موارد لتعزيز الميزانية العادية في “المجاالت المعيارية” بما في ذلك البحوث
ويستتبع أيضا ً حشد موارد لتحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم السلسلة
الكاملة من الخدمات.
وسوف يتحقق ھذا من خالل ما يلي:
•

توفير التمويل المباشر ألمانة المنظمة ) (WMOومن خاللھا والنھوض بتطوير خدمات الطقس والماء
والمناخ في جميع البلدان ،ولكن باألخص أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية /األقاليم
الجزرية األعضاء؛



تقديم الدعم ،حيثما أمكن ،إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة للدول
واألقاليم األعضاء من أجل تحسين مستوى التمويل المباشر لتلبية احتياجاتھا وأولوياتھا تماشيا ً مع الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالخطط االستراتيجية /الخطط التشغيلية اإلقليمية:
o

o

o
o

مساعدة األعضاء على تحديد االحتياجات والثغرات ،واقتراح أفضل ال ُنھج لمعالجة ھذه الثغرات
والعمل مع حكوماتھم وشركائھم اآلخرين لتوفير األموال الالزمة؛
المساعدة في إعداد خطط تطوير طويلة األجل للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsلالمتثال لمعايير المنظمة ) (WMOوأفضل ممارساتھا؛
تقديم إرشاد بشأن إعداد مقترحات المشاريع وتنفيذ المشاريع
إقامة شراكات مع المنظمات الدولية لضمان إدراج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي عملية إعداد المشاريع بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية للمنظمة
)(WMO؛
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االستفادة من الشراكات للتأثير في تصميم وتنفيذ البرامج /المشاريع ذات الصلة لألمم المتحدة وغيرھا من
الوكاالت اإلنمائية؛



السعي إلى إقامة شراكات مناسبة مع القطاع الخاص؛



زيادة التركيز على آليات تمويل البحوث؛



الحفاظ على دور قيادي لألرصاد الجوية ،وعلم المناخ ،والھيدرولوجيا وغيرھا من المتغيرات
الجيوفيزيائية والترويج إلقامة شبكات رصد.

وستركز المنظمة ) (WMOبوجه خاص على دعم البلدان النامية ،وأقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة
النامية ) ،(SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ) (IMTsلزيادة مستوى التمويل لتقديم خدمات فعالة تتعلق بالطقس والمناخ
والھيدرولوجيا إما من خالل المنظمة ) (WMOأو مباشرة على النحو المناسب لظروفھا وطرائق آلية التمويل المستھدفة.
وستسعى المنظمة ) (WMOأيضا ً إلى زيادة مستويات تمويل البحوث ،ال سيما بالتأثير في برنامج البحوث ‘أُفق ’2020
التابع للمفوضية األوروبية والصندوق األخضر المعني بالمناخ.
وستسعى المنظمة ) (WMOأيضا ً إلى تحقيق زيادة كبيرة في العمل مع القطاع الخاص وآليات المسؤولية االجتماعية
للشركات.
-4

المبادئ التوجيھية

ستوجّه المبادئ التالية جھود المنظمة ) (WMOالرامية إلى حشد الموارد:
المدفوع بالمطالب :االتساق مع احتياجات وأولويات أعضاء المنظمة ) (WMOاستناداً إلى أوجه القصور الجسيمة
والثغرات والمخاطر والمعوقات األخرى .وسيتعين أن يكفل تصميم المشاريع أن يكون التعاون مدفوعا ً بمطالب حقيقية،
تستند إلى تحليل متين ومشترك ،والسعي بدرجة أقل إلى تعاون “انتھازي” من أجل الحصول على موارد؛
الموجّه إلى عناصر التمكين :العمل على إرساء أساس للعمل التعاوني الداعم للجھود الوطنية لتحقيق أھداف التنمية
المستدامة )(SDGs؛
االبتكار :تشجيع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى السعي إلى اتباع ُنھج جديدة وابتكارية
للتحديث والتنفيذ على المستوى القطري ،داخل منظومة األمم المتحدة وأيضا ً إزاء جھات فاعلة أخرى .وينبغي للمنظمة
) ،(WMOلھذا ،أن تسعى إلى التشجيع على تطبيق تكنولوجيات وأدوات تحليلية وأدوات سياساتية وشراكات ابتكارية؛
ال ُنھُج المتمايزة :اعترافا ً باختالف احتياجات األعضاء ينبغي أن تعطي ترتيبات التمويل األولوية للمخصصات للبلدان
التي تكون فيھا الحاجة إلى دعم مالي ھي األشد .وينبغي أن يعطي التمويل أيضا ً أولوية لفرص النھوض بالملكية
الوطنية من خالل مضاھاة المساھمات من الحكومات المضيفة؛
االستفادة من القدرة االستشارية الفنية ألوساط المنظمة ) :(WMOمن الممكن أن يظل التمويل المباشر من خالل المنظمة
) (WMOيشتمل على مشاريع على نطاق التجزئة تنطوي على التنفيذ على مستوى النشاط ولكن قدرة األمانة على
استيعاب /إنجاز ھذا النوع من العمل أصبحت مشبّعة على مستويات البرامج الحالية .ومع ذلك من الممكن تحقيق
زيادات إضافية بإقامة شراكات مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالمتقدمة التابعة
لألعضاء من أجل تقديم الدعم للمرافق األقل تقدما ً وكذلك رسائل اتفاقات مع المراكز اإلقليمية والمراكز العالمية لتحقيق
ھذا الغرض .ولكن ينبغي أن تصل المقترحات إلى أبعد مدى ممكن من حيث تأمين الحصول مباشرة على موارد بشرية
كافية ليس فحسب من أجل دعم تنفيذ المشاريع بل أيضا ً لتوفير الدعم الفني على نطاق المشاريع ذات االحتياجات
المماثلة؛
االنتقائية :التركيز على المجاالت التي توجد فيھا للمنظمة ) (WMOميزة نسبية ،حيث يوجد طلب وفرصة واضحان لبذل
المزيد وحيث توجد لدى المنظمة ) (WMOالكتلة الحرجة الالزمة إلحداث فارق .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تراعي
قرارات قبول التمويل جدوى المشاريع واستدامتھا والمخاطر على سمعة المنظمة )(WMO؛
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توحيد األداء :تعزيز التنسيق والتعاون في حشد الموارد على نطاق أمانة المنظمة ) (WMOمن أجل زيادة الكفاءة،
وتعزيز الشراكات ،وتحسين بروز مكانة المنظمة؛
االمتثال لمعايير المنظمة ) :(WMOكفالة امتثال أنشطة منظومة األمم المتحدة وغيرھا من الشركاء المستفاد منھا لمعايير
المنظمة ) (WMOومبادئھا التوجيھية ومعالجتھا ألوجه القصور الجسيمة؛
تتبُّع التحسينات :ستكون قاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBأداة رئيسية لتحديد االحتياجات والثغرات وتتبُّع
التحسينات في مستويات تقديم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللخدمات واالنتقال إلى
مستويات أعلى لفئات تقديم الخدمات.
-5

تأمين المستقبل  -الفرص والتحديات أمام المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs

ھناك طائفة من آليات االستثمار وفرص المشاركة التي يمكن أن تستھدفھا المنظمة ) (WMOوأعضاؤھا لتأمين استثمار
إضافي ،يمثل معظمه فرصا ً ويمثل أيضا ً تحديات كبيرة لكل من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتابعة لألعضاء والمنظمات الحكومية الدولية مثل المنظمة .WMO
أ-

فرص  /آليات التمويل المحتملة للمساھمات الخارجة عن الميزانية

تشمل مجموعة آليات االستثمار وفرص الشراكات التي يمكن استھدافھا لتعزيز جميع مكونات نظم الخدمات المتعلقة
بالطقس والماء والمناخ أو لحشد االستثمارات في القطاعات ذات الصلة ما يلي:
•

عمليات الميزنة الوطنية؛

•

المبادرات الخاصة بمنظومة األمم المتحدة؛

•

استثمارات مصارف التنمية؛

•

برامج المساعدة اإلنمائية لمختلف الھيئات اإلقليمية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية مثل المفوضية
األوروبية ،ومنظمة التعاون االقتصادي في منطقة المحيط الھادئ اآلسيوي ) ،(APECورابطة أمم جنوب
شرقي آسيا ) ،(ASEANواالتحاد األفريقي ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )،(OECD
إلخ.؛

•

البرامج الخارجية للمساعدة اإلنمائية الرسمية ) (ODAللحكومات الوطنية؛ والميزانيات القطرية للبعثات
والسفارات في الخارج؛ ومختلف صناديق االستثمارات الخاصة بالمناخ ،مرفق البيئة العالمية؛ وآليات
أخرى.

(i

مصارف التنمية ):(DBs

يجري التفاوض بوجه عام على التمويل المقدم من البنك الدولي ٢٥ومصارف التنمية اإلقليمية )مصرف التنمية اآلسيوي
) ،(ADBومصرف التنمية األفريقي ) ،(AfDBوالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ) ،(EBRDومصرف التنمية للبلدان
األمريكية ) ،(IADBإلخ (.بين مصرف التنمية مباشر ًة ووزارتي الخارجية والمالية للبلد المتلقي المعني عبر طرائق شتى
)المنح ،والقروض الميسّرة والقروض ،وما إلى ذلك( .وتتمثل طرائق تمويل مصارف التنمية بصفة غالبة في القروض،
مع بعض الدعم بالمنح ،ويجري التمويل بوجه عام على أساس ثنائي .ولھذا السبب ،على المنظمة ) (WMOأن تركز
الجزء األكبر من جھودھا على دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل الوصول إلى
ھذه اآلليات والعمل فيھا من خالل العمليات المنفذة على المستوى الوطني.

-1

تضافرت برامج المنظمة ) (WMOوبرامج البنك الدولي ) (WBفي السنوات األخيرة وشھدت تركيزاً كبيراً في التمويل على تحديث
قطاع األرصاد الجوية الھيدرولوجية من خالل توحيد مباشر للمنح  -القروض .وھناك بالفعل برامج قوية في جنوب شرقي أوروبا
وآسيا الوسطى ذات عناصر إقليمية ووطنية .ويجري بحث القيام بأنشطة مماثلة في أفريقيا.
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التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
الصناديق المعنية بالمناخ:

فيما يلي الصناديق الرئيسية المعنية بالمناخ التي يمكن للمنظمة ) (WMOأن تدعم البلدان والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللتعامل معھا:
الصندوق الخاص بالتك ّيف ) :(AFأنشأته األطراف في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCلتمويل مشاريع /برامج “محددة” للتكيف في البلدان النامية )غير
المدرجة في قائمة بلدان المرفق األول( .وقد أصبحت المنظمة ) (WMOمعتمدة لدى الصندوق الخاص
بالتكيف باعتبارھا كيانا تنفيذيا ً متعدد األطراف في كانون األول /ديسمبر  ،2010مما يتيح للمنظمة
) (WMOالعمل مع األعضاء المؤھلين لتقديم مشاريع بالنيابة عن أحد األعضاء ،وفقا ً للخطط الوطنية
للتكيف .وتسعى المنظمة ) (WMOمنذ ذلك الحين إلى قبول المقترحات المقدمة من عدة بلدان بالنظر إلى
أن األمانة ليست في وضع يتيح لھا دعم االستثمارات المقدمة من بلد واحد.
الصندوق األخضر للمناخ :اعتمدت الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ صكا ً ناظما ً للصندوق األخضر للمناخ ) ،(GCFوعملية انتقالية لتشغيله الكامل
بحلول عام  ،2014وتج َّدد موارده حتى تبلغ رقما ً مستھدفا ً ھو  100بليون دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة سنويا ً بحلول عام  .2020وسيغدو الصندوق األخضر للمناخ ) ،(GCFالذي يستھدف أن يصبح آلية
التمويل الرئيسية المتعددة األطراف لدعم اإلجراءات الخاصة بالمناخ في البلدان النامية ،مؤسسة مستقلة
قانونياً ،تتحمل أمانتھا المستقلة الخاصة المسؤولية أمام مؤتمر األطراف .وقد أصبحت المنظمة )(WMO
معتمدة لدى الصندوق األخضر المعني بالمناخ ككيان دولي في آذار /مارس  .2016وسيكون أضخم تح ٍد
يواجه الصندوق األخضر المعني بالمناخ ھو تأمين تمويل كا ٍ
ف ومتواصل .وستعمل المنظمة ) (WMOمع
الدول األعضاء للوصول للصندوق األخضر للمناخ ).(GCF
مرفق البيئة العالمية ) :(GEFير ّكز الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية )في إطار المشروع
االستراتيجي التجريبي للتكيف( وصندوقان معنيان بتغير المناخ ھما :الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً،
والصندوق الخاص بتغير المناخ ،على التنمية .ولذلك ،تركز المشاريع التي تدعمھا ھذه الصناديق على
الزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،وموارد المياه ،والوقاية من الكوارث .وينبغي أن تواصل المنظمة
) (WMOجھودھا الرامية إلى قبولھا كوكالة تنفيذية.
(iii

االستفادة من منظومة األمم المتحدة:

تشمل مبادرات الوكاالت التابعة لألمم المتحدة الشركاء ذوي الصلة المنخرطين في تقديم المساعدة والتمويل المباشر
على المستوى القطري ،بما في ذلك ،لكن ليس على وجه الحصر ،المبادرات :الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وبرنامج األغذية
العالمي ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
التي يمكنھا دعم تحديث المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوينبغي أن تكون كيانات األمم
المتحدة ھذه جزءاً من آليات حوكمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،كما ستشجع على إدماج اإلطار العالمي للخدمات
المناخية في التيار الرئيسي لبرامجھا الوطنية .وسيش ّكل إدماج ھذا اإلطار في المبادرات الخاصة بالتنمية للوكاالت
التابعة لألمم المتحدة مكونا ً رئيسيا ً لحشد الموارد من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية من خالل التمويل
المباشر ،وكذلك االستفادة من األنشطة ذات الصلة.
(iv

المساعدة اإلنمائية الرسمية ):(ODA

ھناك تركيز متزايد على الماء والبيئة والصحة ،ومؤخراً على تغير المناخ ،في قطاع المساعدة اإلنمائية الرسمية.
ويجب على المنظمة ) (WMOأن تكفل أن يكون ھناك وعي متزايد بين البرامج الممولة من المساعدة اإلنمائية الرسمية
بدور الطقس والمناخ في ھذه القطاعات ،الذي يمكن أن يؤخر أو يبطئ التنمية االقتصادية وتحقيق أھداف التخفيف من
حدة الفقر وأن يدعم على العكس من ذلك التطور المرن إزاء تغير المناخ ،ومن ثم بالحاجة إلى تحسين خدمات الطقس
والخدمات الھيدرولوجية والمناخية.
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وسيتسم بأھمية بالغة دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية من أجل العمل
مع وزارات الخارجية في تلك البلدان وبرامج المساعدة اإلنمائية الرسمية فيھا على توجيه التمويل نحو المشاريع الكائنة
في أقل البلدان نمواً من أجل تطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالخدمات
المتعلقة بالطقس والمناخ.
(v

المؤسسات اإلقليمية:

المؤسسات اإلقليمية مثل الھيئات الحكومية الدولية اإلقليمية ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية الكائنة في جميع أقاليم
المنظمة ) ،(WMOوالجماعات االقتصادية اإلقليمية ) (RECsفي أفريقيا ،على سبيل المثال ،تجمع معا ً فرادى البلدان في
مناطق دون إقليمية ألغراض تحقيق تكامل اقتصادي أكبر ،وتوصف بأنھا “اللبنات األساسية” لالتحاد األفريقي )(AU
كما أنھا أداة رئيسية لالستراتيجية الخاصة بتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ) .(NEPADولدى المنظمة
) (WMOبالفعل مكتب دون إقليمي مدمج في المقر الرئيسي ألمانة البرنامج اإلقليمي لبيئة المحيط الھادئ .وتتيح إقامة
شراكات قوية مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة فرصة كبيرة لحشد الدعم لتطوير الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.
(vi

القطاع الخاص:

لئن كان قدر كبير من المسؤولية عن توجيه الحلول المتعلقة بتغير المناخ التي تعالج احتياجات أفقر البلدان وأكثرھا
ضعفا ً تقع على عاتق الحكومات ،ستكون دوائر قطاع األعمال شريكا ً أساسيا ً في التأھب واالستجابة لتأثيرات المناخ
اآلخذ في التغير ،وفي بناء اقتصاد عالمي أخضر .وتثير “التحديات التي تواجھھا المجتمعات في البلدان النامية نتيجة
لتغير المناخ  -مثل األعاصير األكثر تواتراً وشدة ،وندرة المياه ،وانخفاض اإلنتاجية الزراعية ،وسوء األحوال
الصحية  -تحديات خطيرة أيضا ً لدوائر قطاع األعمال .ولذلك فإن المخاطر على المجتمعات تمثل أيضا ً مخاطر على
٢٦
دوائر قطاع األعمال”.
وقد جرت العادة على أن تكون روابط المنظمة ) (WMOمع القطاع الخاص ھي روابط مع صانعي معدات الطيران
واألرصاد الجوية )رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية( .وتوجد شبكة لجھات التنسيق بين األمم
المتحدة والقطاع الخاص تعمل معھا المنظمة ) (WMOوتمثل إطاراً لتقاسم المعلومات والخبرات والتعلم ،ووضع مبادئ
توجيھية تشغيلية للعمل مع القطاع الخاص ،وتقديم مبررات للمشاركة االستراتيجية من جانب القطاع الخاص في عمل
األمم المتحدة.
وإضافة إلى المبادرات القاصرة على وكاالت بعينھا ،يوجد كيانان تابعان لألمم المتحدة أنشئا لغرض وحيد ھو العمل مع
القطاع الخاص .فاالتفاق العالمي لألمم المتحدة يجمع ما بين دوائر قطاع األعمال ،ووكاالت األمم المتحدة ،والعمال،
والمجتمع المدني ،والحكومات لتعزيز عشرة مبادئ عالمية في مجاالت حقوق اإلنسان ،والعمل ،والبيئة ،ومكافحة الفساد.
ومن المتوقع من الشركات المشاركة في االتفاق العالمي لألمم المتحدة أن تتصرف على نحو مسؤول في كيفية تشغيل
أعمالھا وأن تنخرط أيضا ً في شراكات داعمة ألھداف األمم المتحدة ،من قبيل أھداف التنمية المستدامة .واالتفاق العالمي
لألمم المتحدة ،الذي أطلقه األمين العام لألمم المتحدة في عام  ،2000ھو أكبر مواطنة مؤسسية طوعية في العالم.

ب-

التحديات التي تواجه المنظمة ) (WMOفي تلبية االحتياجات التمويلية للفترة

2019-2016

مخاطرة فقدان التركيز :االبتعاد عن الوالية الرئيسية وتنفيذ طائفة واسعة من األنشطة ذات األثر الضئيل أو الھزيل،
ربما خارج مجال اھتمامنا الرئيسي واختصاصنا.
المشھد التنافسي :المنظمة ) (WMOليست وكالة إنمائية .وتھتم اآلن وكاالت إنمائية كثيرة بالعمل في قطاعاتنا .وينبغي
أن نتفادى المنافسة وأن نتفادى أن تحجبنا منظمات أكبر كثيراً م ّنا يتجاوز حجمھا ومواردھا بكثير حجم المنظمة
) (WMOومواردھا وينبغي أن نسعى بدالً من ذلك إلى االستفادة من جھودھا.

-2

التكيف مع اقتصاد أخضر :الشركات والمجتمعات المحلية وتغير المناخ :حماية المناخ ،تقرير أعدّه االتفاق العالمي لألمم المتحدة،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوأوكسفام ،ومعھد الموارد العالمي ).(WRI
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ّ
المجزأة وتغير الحكومات والسياسة الداخلية والنزاع والحرب
المعوقات على المستوى القطري :تشكل المصالح الوطنية
والفساد تھديدات كثيراً ما تؤدي إلى انحراف جھود التحديث عن مسارھا .وھذه التحديات التي يبدو أنھا ال نھاية لھا
تدفع المجتمع العالمي نحو مزيد من األقلمة واالعتماد على ُنھج القطاع الخاص المتعددة الجنسيات للحصول على
الخدمات الالزمة.
المشاريع مقابل البرامج :إن غالبية التمويل الحالي “قائم على المشاريع” ،بحيث يكون مرتبطا ً بمجموعة محددة من
األنشطة إلطار زمني محدد ،يتراوح عاد ًة من  3إلى  5سنوات .ومن الممكن أن يظل التمويل المباشر المقدم من خالل
المنظمة ) (WMOمتضمّنا ً لمشاريع على نطاق التجزئة تنطوي على تنفيذ على مستوى النشاط ولكن قدرة األمانة على
استيعاب إنجاز ھذا النوع من العمل أصبحت مشبّعة بالفعل على مستويات البرامج الحالية .ويجب بذل جھود لحث
الجھات المانحة على اتباع نھج برنامجي بدرجة أكبر فيما يتعلق بالتمويل يتيح للمنظمة ) (WMOأن تعمل بصفة
استشارية بدرجة أكبر .ومن بين األمثلة القائمة لھذه الترتيبات برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع لوكالة الواليات
المتحدة للتنمية الدولية ) ،(USAIDوالمرفق العالمي لدعم القياس الھيدرولوجي التابع للوكالة السويسرية للتنمية
والتعاون ).(SDC

ُ
والنظم الداخلية :فيما يتعلق باألموال الخارجة عن الميزانية التي يجب أن تديرھا أمانة المنظمة ) (WMOمباشر ًة،
القدرة
ً
ً
ّ
وفي ضوء الكمية المنشودة للتمويل التي تشكل مكونا رئيسيا من الميزانية العامة للفترة المالية السابعة عشرة ،سيشكل
تأمين وتنفيذ ھذا المستوى من األنشطة الممولة خارجيا ً تحديا ً كبيراً لبرنامج حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل
التنمية ) (RMDPالتابع للمنظمة ) (WMOولبرامجھا الفنية ونظمھا اإلدارية من حيث االلتزام بالمواعيد النھائية المحددة
للتنفيذ واالمتثال التفاقات ومتطلبات الجھات المانحة أيضا ً فيما يتعلق بإعداد التقارير والتقييم مع إدارة المخاطر المتعلقة
بالمشاريع ذات الطابع الداخلي والخارجي )والتي ال يمكن لذلك السيطرة عليھا(.
تكاليف دعم المشاريع :لئن كانت ُتبذل جھود لضمان إدماج التكاليف المباشرة لتنفيذ المشاريع ،بما في ذلك تكاليف إدارة
المشاريع وتكاليف الدعم الفني في ميزانيات المشاريع ،فإن جھات مانحة كثيرة تقاوم أو ببساطة ال تستطيع إدراج ھذه
التكاليف في ميزانيات المشاريع بسبب القيود التنظيمية الخاصة بھا .وتفترض جھات مانحة في حاالت كثيرة أن ھذه
التكاليف مدمجة بالفعل في تكاليف دعم البرامج الخاصة بالمنظمة )) (WMOمن  7إلى  (%13المفروضة بالفعل على
المشاريع.
انخفاض تمويل المساعدة اإلنمائية الرسمية :لئن كان ثمة تركيز متزايد على الماء والبيئة والصحة ،ومؤخراً على تغير
المناخ ،في قطاع المساعدة اإلنمائية الرسمية ،٢٧فإن تلك المساعدة تتعرض لضغوط وآخذة في الھبوط ال سيما المساعدة
اإلنمائية الرسمية المقدمة لصناديق األمم المتحدة وبرامجھا في السنوات األخيرة وبخاصة بسبب أزمات الالجئين في
أوروبا.
الخصائص المحددة المرتبطة بتمويل المناخ :إضافة إلى ذلك ،لئن كانت ھناك زيادة إيجابية في األموال المخصصة
للمناخ ،وأصبحت المنظمة ) (WMOمعتمدة لدى صندوق التكيف والصندوق األخضر المعني بالمناخ فإن طرائق
التمويل ھذه )مصارف التنمية ،والصناديق المعنية بالمناخ ،والمساعدة اإلنمائية الرسمية( ھي استثمارات “موجھة
قطريا ً” تحددھا األولويات الحكومية .وفي ھذا السياق ،لدى المنظمة ) (WMOدور داعم عليھا أن تؤديه ،مما يعني أن
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsذاتھا ينبغي أن تؤدي دوراً رئيسيا ً في ضمان أخذ مصالحھا
في الحسبان وضمان استعداد المنسقين الوطنيين لآلليات المحددة للتوقيع على المقترحات التي تقدمھا المنظمة )(WMO
نيابة عنھم.
وإضافة إلى ذلك ،فإن آلليات التمويل متطلبات مختلفة إلى حد كبير فيما يتعلق بإعداد الطلبات وتقديم التقارير .ويجب
أن تحدد المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأي األموال مالئم لھا ،وكيف
تنسّق األعمال الممولة منھا ،وكيف تضع األساليب الكفيلة بمراقبة وتقييم النتائج ،وھو شرط رئيسي من شروط الجھات
المانحة في معظم الحاالت.
-3

لجنة المساعدة اإلنمائية ) (DACالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .جعْ ل التعاون اإلنمائي أكثر فعالية ،تقرير
عام  2014المرحلي.

219

التذييل  – 3المقررات
تنفيذ استراتيجية حشد الموارد

-6

استراتيجية التنفيذ
إقامة شراكات جديدة

االستفادة من الشراكات
القائمة

تحقيق النتائج وإيضاحھا

توضيح مبررات تقديم
دعم مالي

دور ومسؤوليات مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية التابع للمنظمة

6.1

)(WMO

لتيسير حشد الموارد ،أنشئ مكتب حشد الموارد ) (RMOالتابع للمنظمة ) (WMOفي عام  .2007وفي عام  2008أُعد
بيان بمھمة حشد الموارد ،ومبادئ تشغيلية ،واستراتيجية للتنفيذ ،وخطة عمل استراتيجية لتوجيه عمل المكتب،
واستعرضھا المجلس التنفيذي ) .(EC-LXومن خالل المذكرة اإلدارية رقم  2013/13أعيدت تسمية مكتب حشد الموارد
) (RMOفأصبح اسمه مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية ) (RMDPلكي تعكس التسمية على نحو أدق
تطور دور المكتب وأيضا ً أھمية االستفادة من التمويل الذي يسيطر عليه شركاء األمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ) (UNDPوالبنك الدولي ) ،(WBومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
وغيرھم وأيضا ً لمراعاة المعوقات المتأصلة في قدرة أمانة المنظمة ) (WMOعلى العمل كوكالة إنمائية في حد ذاتھا.
ودور برنامج حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية ) (RMDPھو تحديد فرص التمويل وإقامة الشراكات ودعم
المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوإداراتھا الفنية ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
للوصول إلى ھذا التمويل من أجل تحسين مستوى التمويل للبرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين الطائفة الكاملة من
سلسلة تقديم خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا وزيادة فعاليتھا ،ال سيما في البلدان النامية ،وأقل البلدان نمواً
) ،(LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ).(MITs
وفي ھذا الخصوص ،تشمل الوظائف الرئيسية لمكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية ) (RMDPما يلي:
الدعوة:


الدعوة لدور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتوعية الشركاء اإلنمائيين
والحكومات الوطنية بقيمة الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ ،والمنافع التي يمكن أن تحققھا زيادة القدرات فيما
يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والمنافع التي تعود على طائفة متنوعة من
المستخدمين والقطاعات االقتصادية ،والتنمية االقتصادية بوجه عام.

دعم جھود حشد الموارد في الدول واألقاليم األعضاء:
للمنظمة ) (WMOدور رئيسي يجب أن تؤديه في مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
على الحصول مباشرة على التمويل الالزم وكذلك على حشد الدعم من خالل برامج منظومة األمم المتحدة والشركاء
اإلنمائيين اآلخرين من خالل ما يلي:

)(NMHSs
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مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي إنشاء أطر استراتيجية ،ال سيما في
البلدان النامية ،وأقل البلدان نمواً ) ،(LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSتفضي إلى زيادة
الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية؛



مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى الدخول في عالقات قائمة على
المنفعة المتبادلة ،وإرساء ھذه العالقات ،مع القطاع الخاص ،وإقامة شراكات بين القطاع الخاص والقطاع
العام؛



دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية ،وأقل البلدان نمواً )،(LDCs
والدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSواالقتصادات الصاعدة لالستفادة من فرص التمويل داخل النظام
الوطني )المساعدة اإلنمائية الرسمية ،والمنح والقروض المخصصة للتنمية ،واألموال المخصصة لألغراض
الخيرية ،وصناديق االستثمار المناخي(؛



تعزيز التعاون بين مقدمي الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية )ترتيبات
التوأمة ،إلخ(.

تنسيق حشد الموارد داخل أمانة المنظمة ):(WMO
 تحديد االحتياجات التمويلية على المستويين اإلقليمي والوطني باالشتراك مع االتحادات اإلقليمية
والممثلين الدائمين ) ،(PRsوالمكاتب اإلقليمية؛
 إقامة شراكات استراتيجية مع وكاالت التنمية ،ووضع ترتيبات تعاونية متعددة السنوات؛
 مساعدة إدارات المنظمة ) (WMOوالتنسيق معھا إلعداد مقترحات التمويل؛
 تنسيق عملية إعداد مقترحات التمويل الخاص بالمناخ بما في ذلك مقترحات لصندوق التكيف مع المناخ
والصندوق األخضر المعني بالمناخ.
تنسيق برنامج التعاون الطوعي ):(VCP
 تنسيق وتبسيط برنامج التعاون التقني ) ،(VCPوتوسيع نطاق قاعدة دعم البرنامج ) (VCPوتعجيل عملية
تخصيص األموال والحدود الزمنية.
دعم وحدة تنسيق المشاريع ):(PCU
)(RAs

 ھي مسؤولة عن تنسيق تنفيذ المشاريع على نطاق األمانة.
ومن الالزم تعزيز برنامج حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية ) (RMDPلكي ينوّ ع في مجاالت تمويلية
تتجاوز القطاع اإلنمائي وتحديداً من حيث العمل مع القطاع الخاص وتمويل البحوث وھو من شأنه أن يستفيد من
مھارات محددة في ھذه المجاالت المتخصصة.

إقامة شراكات جديدة
توسيع نطاق حشد الموارد
آليات التمويل المج ّمعة
الخاصة باألمم المتحدة

الشراكات بين القطاعين
العام والخاص

التمويل اإلنمائي االبتكاري

القوى الصاعدة والبلدان
المتوسطة الدخل
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دور ومسؤوليات المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوإداراتھا الفنية ،ومكتبي االتصال التابعين لھا
)بروكسل ونيويورك( في حشد الموارد

6.2

يمثل حشد الموارد مسؤولية جماعية .وقد أكد األمين العام على ضرورة أن يكون جميع موظفي المنظمة ) (WMOعلى
وعي بالحاجة الكبيرة إلى تمويل من خارج الميزانية وإلى مساعدة برنامج حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل
التنمية ) (RMDPبكل السُبل الممكنة لتوسيع مداه المحتمل .ويتطلب النجاح في تنفيذ ھذه االستراتيجية لحشد الموارد
مشاركة وتعاونا ً من المكاتب اإلقليمية واإلدارات الفنية ومكتبي االتصال في أقاليم ومجاالت اختصاص كل منھا .وتشمل
المسؤوليات واألدوار المحددة ما يلي:

مكتبا االتصال التابعان للمنظمة )) (WMOبروكسل ونيويورك(:


تحديد فرص التمويل وإقامة الشراكات ،وتوجيه اھتمام مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية
) (RMDPإليھا ،والمساعدة في إقامة عالقات مع شركاء التمويل والحفاظ عليھا.

المكاتب اإلقليمية:






الدعوة من أجل زيادة بروز مكانة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsعلى الصعيدين
الوطني واإلقليمي؛
مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي إعداد أطر استراتيجية وطنية تفضي
إلى زيادة االستثمار الوطني واستثمارات المانحين في األنشطة المتعلقة بالطقس والماء والمناخ ،في إقليم كل
منھا ،وفي عرض ھذه الخطط على الحكومات والمانحين الدوليين؛
المساعدة في تحديد احتياجات وفرص التمويل للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
إقليم كل منھا؛
دعم أنشطة حشد الموارد بما في ذلك تنمية الشراكات على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

اإلدارات الفنية



تقديم التوجيه الفني لتعبئة الموارد والمساھمة فيھا في مجاالت اختصاصھا بما في ذلك من أجل تحديد فرص
التمويل وإعداد مقترحات التمويل؛
تنفيذ مشاريع في إطار والياتھا البرنامجية.

وترد في التذييل خطة أنشطة محددة للفترة المالية ).(2019-2016
__________

عدد التذييالت1 :
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التذييل :حشد المنظمة ) (WMOللموارد
النتائج المتوقعة

النواتج الرئيسية

النتيجة المتوقعة  :6تعزيز قدرات
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة
لألعضاء ،ال سيما في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،على
االضطالع بواليتھا

تحسُّن مكانة وأھمية المرافق
الوطنية ) (NMHSsفي الخطط
الوطنية واإلقليمية ،ال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية

مؤشر األداء

)(2019-2016

األنشطة

عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي دعم المرافق الوطنية
شھدت) :أ( زيادة إسھامھا في تقرير في وضع أطر استراتيجية )خطط
السياسات الوطنية؛ )ب( تحسُّن وعي إنمائية /خطط عمل(  -دعم 10
المستخدمين بشأن أنواع الخدمات
بلدان في السنة.
التي يمكن أن تقدمھا تلك المرافق
)(NMHSs

المسؤوليات
إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية
مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية
المكاتب اإلقليمية

عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي الدعوة لدور المرافق الوطنية
شھدت) :أ( زيادة إسھامھا في تقرير ) (NMHSsوتوعية الشركاء
السياسات اإلقليمية؛ )ب( تحسُّن
الوطنيين والحكومات الوطنية
مكتب حشد الموارد وإقامة
وعي المستخدمين اإلقليميين بشأن
بالقيمة االجتماعية  -االقتصادية
الشراكات من أجل التنمية
أنواع الخدمات التي يمكن أن تقدمھا لخدمات الطقس والمناخ .إيفاد
المراكز اإلقليمية
بعثات رفيعة المستوى إلى البلدان
للعمل مع صانعي القرارات
المكاتب اإلقليمية
الرئيسيين  -دعم  10بلدان في السنة
المجلس التنفيذي

تحسُّن البنى األساسية والمنشآت
التشغيلية للمرافق الوطنية
) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية،
ال سيما في البلدان النامية وأقل
البلدان نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية

عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تقديم المساعدة لتحديد االحتياجات
التمويلية للمرافق الوطنية
حسَّنت بنيتھا األساسية ومنشآتھا
التشغيلية
).(NMHSs
إجراء مفاوضات مع الجھات
المانحة ،وإعداد اتفاقات بشأن
المساھمات.
صياغة مقترحات تمويلية.

مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية
المكاتب اإلقليمية
اإلدارات الفنية
مكتبا االتصال التابعان
للمنظمة )(WMO
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مؤشر األداء
النواتج الرئيسية
تحسُّن قدرات المرافق الوطنية
عدد المشاريع واألنشطة اإلنمائية
الممولة من خالل المساھمات
) (NMHSsمن خالل التعاون
والشراكات مع المنظمات الوطنية الطوعية
واإلقليمية األخرى

األنشطة
عقد ندوات إقليمية بشأن التعاون
اإلنمائي وإذكاء وعي الجھات
المانحة.

المسؤوليات
مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية

تعزيز العالقات مع الجھات المانحة المجلس التنفيذي
القائمة وتوفير تمويل جديد.
مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية
إيفاد بعثات رفيعة المستوى إلى
العواصم إليجاد شركاء جدد لتقديم
المكاتب اإلقليمية
المساعدة اإلنمائية الرسمية على
الصعيد الثنائي  5 -بعثات في
اإلدارات الفنية
السنة.
التركيز بوجه خاص على القوى
الصاعدة والبلدان المتوسطة الدخل .مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية
إعداد حافظة مقترحات.
عقد ندوات داخلية في األمانة بشأن مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية
التعاون اإلنمائي وإذكاء وعي
الجھات المانحة
النتيجة المتوقعة  :7إقامة
شراكات وأنشطة تعاونية جديدة
وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
تقديم الخدمات وإيضاح قيمة
مساھمات المنظمة ) (WMOفي

تحسُّن الدور الرائد للمنظمة
) (WMOوإسھامھا في مبادرات
وبرامج منظومة األمم المتحدة
والشركاء الدوليين اآلخرين ذوي
الصلة

عدد العقود /االتفاقات التعاونية التي
تعمل المنظمة ) (WMOفي إطارھا
مع الشركاء

مكتب حشد الموارد وإقامة
تحديد فرص التمويل.
الشراكات من أجل التنمية
إعداد مقترحات تمويلية.
المكاتب اإلقليمية
الحفاظ على قاعدة الجھات المانحة
اإلدارات الفنية
القائمة.
مكتبا االتصال التابعان
للمنظمة في نيويورك
تأمين شركاء جُدد على الصعيد
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النواتج الرئيسية

مؤشر األداء

األنشطة
الثنائي ) 3كل سنة(.

المسؤوليات
وبروكسل

إعداد مقترحات للصندوق األخضر
المعني بالمناخ ) 2-1كل سنة(
إعداد مقترحات للصندوق الخاص
بالتكيف ) 2-1كل سنة(.
عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تقديم خدمات استشارية للمشاريع
الممولة من برنامج األمم المتحدة
تنفذ مشاريع مع منظمات األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى اإلنمائي ،والبنك الدولي ،وغيرھما
من الھيئات الدولية و/أو المنظمات
و/أو المنظمات اإلقليمية
اإلقليمية.
االستعانة بخدمات استشاري لديه
عدد الشراكات الجديدة مع القطاع
خبرة بشأن نظام تخطيط اإلنتاج
الخاص
) (PPSوالمسؤولية االجتماعية
للشركات ) (CSRمن منظور األمم
المتحدة أو القطاع الخاص لتحديد
المجاالت المستھدفة المحتملة
ووضع استراتيجية
إنشاء شراكات جديدة قائمة على
استراتيجية.
زيادة العمل مع المبادرات الرامية
زيادة العمل مع آليات المفوضية
إلى حشد الموارد من أجل األنشطة األوروبية والسعي إلى التأثر في
الدعوات الواردة في برنامج ‘أفق
البحثية للمنظمة )(WMO
 ’2020على وجه الخصوص،
والبنى األساسية للبحوث بعد
برنامج ‘أفق ،(ESFRI) ’2020

مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية
المكاتب اإلقليمية
اإلدارات الفنية
مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية

إدارة البحوث
)البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPالبرنامج
العالمي لبحوث الطقس
)((WWRP
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مؤشر األداء

المسؤوليات
األنشطة
وبرنامج كوبرنيكوس؛
مكتب حشد الموارد وإقامة
إعداد مبادرات اتصالية تدور حول الشراكات من أجل التنمية
مكتب االتصال في بروكسل
أصول المنظمة )(WMO
مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية

المشاركة في االجتماعات المتعلقة
بالمناخ التي تنظمھا ھيئات األمم
المتحدة والوكاالت الدولية األخرى .مكتب االتصال في نيويورك
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المرفق  2للمقرر
الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام 2016
(EC-68) 69

الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام

2016

التخصيص االسمي
بدوالرات الواليات
المتحدة
الرصيد في

163,000

01/01/16

المساھمات المتوقعة في عام
المبلغ المتوقع توافره في عام 2016
2016

80,000
243,000

المجاالت ذات األولوية
قطع الغيار /الشحن
خدمات الخبراء
المنح الدراسية وأنشطة التدريب )القصيرة األجل(
تحسين النظام العالمي لالتصاالت ) /(GTSنظام معلومات المنظمة )(WIS
تحسين ُنظم الرصد
تحسين النظام العالمي لمعالجة البيانات )(GDPS

10,000
40,000
20,000
20,000
20,000
20,000

أنشطة األرصاد الجوية الزراعية
تقديم الدعم لنظام إدارة البيانات المناخية ) (CDMSواألنشطة المناخية
األنشطة الھيدرولوجية التطبيقية

30,000

المجموع الفرعي

200,000

االحتياطي

20,000
20,000

43,000
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المقرر
إسھام المنظمة ) (WMOفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030
(EC-68) 70

إن المجلس التنفيذي،
إذ يضع في اعتباره أن النواتج والخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا
من المؤسسات التابعة لدوائر المنظمة ) (WMOتنقذ األرواح وتعزز الرفاه البشري في كل يوم؛ وأنه بفضل توفير اإلنذارات
والتنبؤات وغيرھا من المعلومات عن الطقس في الوقت المناسب وعلى نحو يسھل استخدامه أصبح الناس اآلن أكثر
ً
مقارنة بأي وقت مضى ،وبذلك أصبحوا
استعداداً لمواجھة أخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية وأقل تأثراً بتلك األخطار
أقدر أيضا ً على زيادة إنتاجيتھم إلى أقصى حد وتخطيط أنشطتھم اليومية،
وإدراكا ً منه أن ما يُعترف به على نطاق أقل ھو للدور البالغ األھمية الذي يؤديه مقدمو خدمات الطقس والمناخ والخدمات
الھيدرولوجية والبحرية وما يتصل بھا من خدمات بيئية في مساعدة البلدان على العمل على تحقيق ھدف التنمية المستدامة
األطول أجالً ،وأن الطقس والمناخ والماء يمكن إما أن تعوق التنمية المستدامة أو تعززھا؛ ومن ثم فإن وجود خدمات عالية
الجودة يم ِّكن صانعي القرارات من اإلقالل إلى أدنى حد من المخاطر الطويلة األجل ومن القيام في الوقت نفسه باستغالل
الفرص الناشئة في مجاالت الزراعة ،والصحة العامة ،وموارد المياه ،وإنتاج الطاقة ،وغير ذلك من القطاعات الحيوية،
وإذ يشير إلى الموقف الذي اتخذه المؤتمر السابع عشر بخصوص "جدول األمم المتحدة اإلنمائي لما بعد عام ) "2015انظر
التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1157الملخص العام،
القسم  9.3من جدول األعمال(؛
وإذ يسلّم بما يلي:
)(1

خطة التنمية المستدامة لعام  2030التي اعتمدتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول /سبتمبر  2015ستحتل
مركز الصدارة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة،

)(2

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsودوائر المنظمة ) (WMOاألوسع نطاقا ً يمكن أن
تسھم على الصعيد الوطني في تحقيق أھداف التنمية المستدامة من خالل توفير المعلومات والخدمات الحيوية؛
أما على الصعيد الدولي ،فبإمكانھا أن تعزز أھداف التنمية المستدامة بالتعاون من خالل الخطة االستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016واإلطار العالمي للخدمات المناخية ،والمراكز المناخية اإلقليمية
والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ،وغير ذلك من الھيئات واألنشطة ذات الصلة بالمنظمة )،(WMO

وإذ يسلِّم أيضا ً بأن خطة عام  2030ستكون ھي المحرّ ك للسياسات واالستثمارات الوطنية ،وأھداف الجھات المانحة،
وبرامج وأنشطة منظومة األمم المتحدة ،وسيستفيد مقدمو الخدمات على الصعيد الوطني أنفسھم من مواءمة أنشطتھم مع
أھداف التنمية المستدامة،
وإذ يقر بأن مقدمي الخدمات يمكنھم ،من خالل تسليط الضوء على الكيفية التي تسھم بھا نواتجھم وخدماتھم في التنمية
المستدامة ،أن يرفعوا من شأنھم ومكانتھم على الصعيد الوطني وأن يجتذبوا مزيداً من الدعم السياسي والمالي ،وأن دوائر
المنظمة ) (WMOلن تسھم بذلك في المسعى العالمي لتحقيق التنمية المستدامة فحسب بل ستستفيد أيضا ً من زيادة الدعم
المقدم لتعزيز خدماتھا في مجاالت الطقس والمناخ والخدمات الھيدرولوجية والبحرية وما يتصل بھا من خدمات بيئية
)يرجى الرجوع إلى المرفق  1لھذا المقرر(،
وقد أخذ في االعتبار أن خطة عام  2030تشدد على األھمية المركزية للشراكات والتعاون الدولي من أجل تحقيق أھداف
التنمية المستدامة ،وأن تعزيز وإنعاش الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة سييسران ھذا التعاون بتحقيق تضافر
جھود الحكومات ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،ومنظومة األمم المتحدة ،وغيرھا من الجھات الفاعلة ومن خالل
تعبئة جميع الموارد المتاحة،
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وإذ يالحظ أيضا ً أن:
)(1

خطة عام  2030تدعو الحكومات إلى تقديم خطط وطنية لمعالجة أھداف التنمية المستدامة ،وتحدد آلية تيسير
تقنية،

)(2

دوائر المنظمة ) (WMOيمكنھا أن تقدم إسھامات ھامة في الشراكة العالمية ،والخطط الوطنية ،وآلية التيسير
التقنية وكذلك في المنتديات التعاونية األخرى )يرجى الرجوع إلى المرفق  2لھذا المقرر(،

يقرر ،باعتبار أن اإلجراءات األساسية التي يلزم أن تتخذھا المنظمة ) (WMOلتنفيذ خطتھا االستراتيجية تتواءم تماما ً مع
ما يلزم أن تقوم به المنظمة ) (WMOلدعم أھداف التنمية المستدامة ،أن تقوم المنظمة ) (WMOبما يلي:
)(1

تثبيت خبرة المنظمة ) (WMOداخل منظومة األمم المتحدة .بإمكان المنظمة ) (WMOأن تنقل خبرتھا إلى
أعضاء األمم المتحدة مباشر ًة أو على صعيد ثنائي وكذلك من خالل آليات التعاون بين الوكاالت مثالً عن
طريق لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterوشبكة األمم المتحدة للمحيطات )،(UN-Ocean
واإلطار العالمي للخدمات المناخية .وينبغي أن تكفل المنظمة ) (WMOتوليھا دوراً قياديا ً في الجوانب المتعلقة
بالمناخ والطقس والماء في أھداف التنمية المستدامة التي تستلزم من حكومات األعضاء في المنظمة )(WMO
أن تدعم المرافق الوطنية ) (NMHSsلتكون قادرة على تقديم النواتج والخدمات المطلوبة على المستوى
الوطني .ويمكن للمنظمة ) (WMOأن تساھم على أكمل وجه في خطة التنمية المستدامة لعام  2030من خالل
التركيز على األنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصھا وواليتھا ومن خالل التنسيق الوثيق مع الجھات الفاعلة
األخرى لتفادي ازدواجية الجھود؛

)(2

دعم خطط العمل المتكاملة الوطنية .العديد من أعضاء المنظمة ) (WMOينشئون منتديات رفيعة المستوى
لتحديد ومراقبة التنفيذ الوطني لخطة عام  2030العالمية .كذلك ،وضعت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية
) (UNDGاستراتيجية لكفالة قيام منظومة األمم المتحدة بتقديم دعم فعال ومتماسك للتنمية الوطنية ،مع إيالء
اھتمام خاص للعناصر الشاملة لعدة قطاعات المتمثلة في الشراكات ،والبيانات ،والمُسا َءلة .وينبغي أن تكفل
المنظمة ) (WMOوجودھا بقوة في اجتماعات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية وما يرتبط بھا من أفرقة
برنامجية وعاملة .وباعتبار المنظمة ) (WMOعضواً في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) (UNDGولكنھا
وكالة غير مقيمة في مقر تلك المجموعة ،فإنھا تواجه تحديا ً في كفالة إدراج خبرتھا الفنية ضمن إطار خطة
األمم المتحدة للتنمية ) (UNDAFوانعكاسھا في كل وثيقة برنامجية قطرية من وثائق تلك الخطة .ولذا ينبغي
إقامة اتصاالت أكثر تواتراً وموجھة نحو النتائج بين منسقي األمم المتحدة المقيمين والممثلين الدائمين للمنظمة
) ،(WMOوذلك بدعم من أمانة المنظمة )(WMO؛

)(3

إقامة شراكات جديدة .مع تزايد احتياج األولويات العالمية حلوالً مشتركة بين القطاعات ومتعددة
التخصصات ،من الالزم أن تأخذ المنظمة ) (WMOزمام المبادرة بشكل أكبر مما ھي عليه اآلن في تفاعالتھا
مع مجموعة أوسع نطاقا ً من الجھات الفاعلة .ومن الالزم السعي إلى اتباع ھذا النھج التعاوني على كل من
الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني ،مع القطاعين العام والخاص ،ومع المجتمع المدني ،من خالل اآلليات
القائمة من قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSومن خالل سُبل جديدة أيضاً؛

)(4

تعزيز النھج اإلقليمي .تغيّر المناخ مسألة عالمية ومع ّقدة على حد سواء .ومع ذلك ،تحدث اآلثار و ُتتخذ
القرارات في األغلب على الصعيدين المحلي والوطني .ويتيح العمل على الصعيد اإلقليمي إقامة االرتباط
استناداً إلى استثمارات وأنشطة تتسم بفعالية التكاليف .وينبغي أن تقيم اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة وكذلك
الھيئات اإلقليمية التابعة للمجموعات السياسية ارتباطا ً مع المراكز اإلقليمية واالتحادات اإلقليمية للمنظمة
) (WMOلتحقيق ذلك؛

)(5

زيادة البروز السياسي الرفيع المستوى .تحظى المنظمة ) (WMOمنذ أمد طويل ،بوصفھا منظمة علمية
وفنية ،ببيئة تعاونية ومھنية لعملھا الحكومي الدولي .ولكن ،مع تغيّر المناخ ،تحتل مخاطر الكوارث وغيرھا
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من أولويات المنظمة ) (WMOقمة جدول األعمال العالمي ،وسيزداد أكثر فأكثر ظھور المنظمة ) (WMOعلى
الساحة السياسية .ولھذا السبب ،ستستفيد المنظمة ) (WMOمن زيادة الدعم والمشاركة على الصعيد الوزاري.
وإنشاء المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية مثال ممتاز للكيفية التي يمكن بھا نقل االھتمام بأنشطة
المنظمة ) (WMOوفھم تلك األنشطة على أعلى المستويات السياسية داخل البلدان .وسوف تضاعِف المنظمة
) (WMOمن عملھا في مجال االتصال السياسي في نيويورك مع البعثات في مقر األمم المتحدة ومع كبار
مسؤولي األمم المتحدة؛ وسيكون بذل الجھود في بروكسل وغيرھا من المراكز السياسية الرئيسية أمراً ھاما ً
أيضا ً لتحقيق ھذا البروز؛
)(6

إشراك مستشارين مستقلين رفيعي المستوى .ستستفيد المنظمة ) (WMOمن مشورة رفيعة المستوى مستقلة
بشأن تنفيذ برامجھا .وقد اعترفت دوائر المنظمة ) (WMOاعترافا ً تاما ً باإلسھام الثمين الذي قدمته فرقة المھام
رفيعة المستوى التي أُنشئت في عام  2010لتمھيد الطريق لإلطار العالمي للخدمات المناخية .وبإمكان المنظمة
) (WMOأن تلتمس توجيھات رفيعة المستوى من ھذا القبيل بشكل أكثر انتظاماً؛

يوافق على أن الحاجة إلى خدمات يسھل الحصول عليھا ودقيقة بشأن الطقس والمناخ والخدمات الھيدرولوجية والبحرية
وما يتصل بھا من خدمات بيئية سيستمر تزايدھا في السنوات القادمة؛ وأن ھذه الحاجة سيدفع إليھا بدرجة كبيرة القلق بشأن
تغير المناخ وتغير أنماط الطقس ،والھيدرولوجيا ،والعواصف ،والفيضانات ،والجفاف؛ وأنھا ستكون انعكاسا ً أيضا ً للحاجة
إلى االستجابة ألوجه الھشاشة البشرية الجديدة الناتجة ،مثالً ،عن الھجرة ونمو المدن الضخمة والتطورات الساحلية؛ بحيث
ستزيد حتما ً في كل سنة تمر اإلسھامات التي يمكن أن تقدمھا ھذه الخدمات في خطة عام 2030؛
يوافق أيضا ً على أن استمرار تحقيق تقدم مع ّجل في عِ لم وتكنولوجيا الطقس والمناخ ھو وحده الذي سيتيح لدوائر المنظمة
) (WMOتلبية ھذه الحاجة إلى خدمات تتحسن باستمرار؛
يحث األمين العام ،واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،وأعضاء المنظمة ) (WMOعلى التعاون على تعجيل ھذا االتجاه من
خالل نقل التكنولوجيا ،وتطوير القدرات ،والتدريب ،والتوعية العامة ،مع زيادة التركيز على الشراكات واالنفتاح على بيئة
سياسية واقتصادية متغيرة ،من أجل اتباع ُنھج جديدة مبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات لكفالة تزويد صانعي القرارات
الحاليين وصانعي القرارات في األجيال المقبلة بما يحتاجون إليه من أدوات ومعلومات كي ينتعشوا ويتطوروا في بيئة
يتزايد طابعھا المع ّقد والصعب؛
يطلب من األمين العام أن يعمل على زيادة إبراز المنظمة سياسيا ً لدى المجموعات الرئيسية من قبيل مجموعة السبعة
والسبعين ) ،(G77والمجموعة األفريقية ،وتحالف الدول الجزرية الصغيرة ) ،(AOSISوالدول الجزرية الصغيرة النامية
) ،(SIDSوأقل البلدان نمواً ) ،(LDCsواالتحاد األوروبي ) ،(EUوغيرھا ،من خالل تقديم مواد إعالمية مناسبة من قبيل
الكتيبات والنشرات حسب االقتضاء؛
يطلب من اللجان الفنية أن تقوم ،بالتعاون الوثيق مع األمين العام ،بتحديد النواتج التي تسھم فيھا في إطار برامج المنظمة
) ،(WMOوالتي يجب اقتراحھا لدعم مراقبة تنفيذ الخطة العالمية لعام  ،2030والتي تضم ،مثالً ،مسار ساموا ،وإعالن
سنداي ،وجدول األعمال اإلنمائي لما بعد عام  ،2015واتفاق باريس ،وكذلك العناصر ذات الصلة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة
العالمي للمساعدة اإلنسانية )اسطنبول ،تركيا 24-23 ،أيار /مايو  (2016والموئل الثالث )كيتو ،إكوادور( 20-17 ،تشرين
األول /أكتوبر  ،(2016على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،وإبالغ االتحادات اإلقليمية بذلك لتيسير تفاعالتھا
مع الھيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية داخل منظومة األمم المتحدة وخارجھا ،والتي تساعد الدول األعضاء في تنفيذ الخطة
العالمية لعام .2030
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إسھام المنظمة ) (WMOالعام في خطة التنمية المستدامة لعام

2030

تشدد خطة عام  2030على أن أھداف التنمية المستدامة السبعة عشر“ متكاملة وغير قابلة للتجزئة وتحقق التوازن بين
األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة :البُعد االقتصادي والبُعد االجتماعي والبُعد البيئي ”.و ُتسھم دوائر المنظمة ) (WMOبالفعل
في تحقيق الخطة بوجه عام ومختلف أھداف التنمية المستدامة بطرائق شتى ،مباشر ًة وعلى نحو غير مباشر على حد سواء.
فعمل المنظمة ) (WMOكله تقريبا ً بشأن الحد من المخاطر ،وتعزيز البحوث ،وتوفير المعلومات والخدمات من أجل صنع
القرارات يسھم في التنمية والقضاء على الفقر ،على النحو الوارد بيانه أدناه.
أمثلة عملية للكيفية التي تسھم بھا المنظمة ) (WMOفي تحقيق أھداف التنمية المستدامة
الھدف  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان .وعمل المنظمة ) (WMOكله تقريبا ً بشأن الحد من المخاطر،
وتعزيز البحوث ،وتوفير المعلومات والخدمات من أجل عملية صنع القرارات يسھم في التنمية والقضاء على الفقر .وتحقق
نواتج وخدمات الطقس والمناخ وغيرھا من النواتج والخدمات ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOمنافع اجتماعية واقتصادية
أساسية كثيرة ،ويمكن قياسھا في معظم األحيان ،مع أنھا ال يُعترف دوما ً بأنھا تدابير للحد من الفقر.
الھدف  :2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسّنة ،وتعزيز الزراعة المستدامة .ويعتمد المزارعون
والرعاة والصيادون اعتماداً مستفيضا ً على خدمات الطقس والمناخ للتكھن بالمخاطر واإلقالل منھا ،وتكييف المحاصيل أو
األساليب الزراعية ،وزيادة اإلنتاجية إلى أقصى حد .ومن الواضح أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsمحورية لكفالة األمن الغذائي العالمي من خالل تقديمھا خدمات ھادفة بدرجة متزايدة إلى القطاع الزراعي.
فالحلقات الدراسية الجوّ الة التي تنظمھا المنظمة ) (WMOبشأن الطقس والمناخ والمزارعين ،مثالً ،تساعد المزارعين على
تطبيق أفضل المعلومات المتاحة عن الطقس والمناخ على قراراتھم التشغيلية.
الھدف  :3ضمان تم ُّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاھية في جميع األعمار .وظھور الناموس والقراد وغيرھما من
الحشرات التي تنقل الكثير من األمراض يتأثر في كثير من األحيان بالطقس والمناخ والماء .وتنتج وفيات وإصابات أيضا ً
عن الفيضانات وحاالت الجفاف وحوادث النقل ذات الصلة بالطقس .والتنبؤات والمشورة التي تقدمھا المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من مقدمي الخدمات إلى الوكاالت الصحية وإلى الجمھور تساعد على
إنقاذ األرواح .ويحدد أطلس المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOبشأن الصحة والمناخ المخاطر الرئيسية
التي يمثلھا المناخ بالنسبة للصحة العامة في بلدان ومناطق معينة ويؤكد قيمة الخدمات المناخية للتصدي لھذه المخاطر.
الھدف  :6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتھا إدارة مستدامةُ .تعتبر الرصدات والمعلومات بشأن
الدورة الھيدرولوجية ،بما يشمل األراضي الرطبة ،ومستودعات المياه الجوفية ،والبحيرات ،والخزانات ،وسقوط األمطار،
حيوية لتوجيه عملية إدارة المياه إدارة مستدامة .والبيانات والتحليالت التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من مقدمي الخدمات تساعد أيضا على كفالة أن تكون مياه الشرب مأمونة وأال تلوّ ث ُنظم
األنشطة البشرية ال ُنظم اإليكولوجية المائية .وعملھا يدعمه النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSالذي
يحسِّن الرصدات األساسية ،ويعزز التعاون الدولي ،ويشجع التبادل الحر للبيانات في ميدان الھيدرولوجيا.
الھدف  :7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة .وتيسّر بيانات سقوط
األمطار ،وسطوع الشمس ،والرياح تزايد حصة مصادر الطاقة النظيفة في السوق .وتساعد تنبؤات الطقس أيضا على حماية
البنى التحتية للطاقة من أخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية .ويشجع اإلطار العالمي للخدمات المناخية الشراكات
والمشاريع الرامية إلى دعم القرارات المتعلقة بإدارة الطاقة بواسطة معلومات الطقس والمناخ.
الھدف  :9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحسين التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار .والطقس
القاسي يمكن أن يلحق الضرر بالبنى التحتية الھشة أو يدمرھا ،مما تنتج عنه خسائر اقتصادية وبشرية على حد سواء.
ويمكن أن تقدم تقارير الطقس الوطنية مساھمات قيمة لحماية البنى التحتية والصناعة من األخطار الطبيعية بينما توفر
سيناريوھات تغير المناخ إرشادات بشأن تحديد مواقع إقامة البنى التحتية وتحصينھا من المناخ في المناطق الساحلية وغيرھا
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من المناطق الھشة في مواجھة المناخ .وقد دلل مشروع المنظمة ) (WMOاإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي على المنافع
الطويلة األجل التي تتحقق للبلدان من االستثمار في بنى تحتية قادرة على الصمود في مواجھة الطقس والمناخ.
الھدف  :11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة .ومن خالل مساعدة
المخططين على جعل المدن أقدر على الصمود في مواجھة المناخ ،يمكن أن تساھم خدمات الطقس والمناخ الوطنية في
التقليل من الوفيات واإلصابات التي تحدث من جراء األخطار ،وتم ّكن الفقراء والضعفاء ،وتحمي مواقع التراث الثقافي
والطبيعي .وعلى الصعيد الدولي ،تستجيب المنظمة ) (WMOإلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015
بتيسير العمل بشأن ُنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،واإلنذارات القائمة على أساس اآلثار ،وغير ذلك من أدوات بناء
القدرة على الصمود في المناطق الساحلية لمواجھة الطقس والمناخ.
الھدف  :13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره .وكما سلَّم موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام
“ 2016عالم أشد حرارة وجفافا ً وأمطاراً :مواجھة المستقبل” ،تسلِّم دوائر المنظمة ) (WMOبالحاجة إلى تزويد صانعي
القرارات بما يحتاجون إليه من حقائق وتحليالت علمية من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في
مواجھة المناخ .وتشجع المنظمة ) (WMOالعمل والتعاون الدوليين بشأن تغير المناخ من خالل إنشاء المراكز المناخية
اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ،وذلك إلى جانب استضافتھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ،والنظام العالمي لرصد المناخ ،والنظام العالمي لرصد المحيطات .وتلتزم المنظمة
) (WMOالتزاما ً راسخا ً بدعم اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
الھدف  :14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامھا على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة .وتدعم كل
من المنظمة ) ،(WMOالسيما من خالل لجنتھا الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد البحرية ،والنظام العالمي
لرصد المحيطات ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من الكيانات الوطنية الجھود
الدولية الرامية إلى مراقبة درجات حرارة المحيطات ،والتيارات ،والملوحة ،والتحمَّض ،ومستويات سطح البحار  -وكلھا
عوامل دافعة رئيسية للطقس والمناخ .وھي تدعم أيضا ً إدارة السواحل وقدرتھا على الصمود ،ال سيما لصالح الدول
الجزرية الصغيرة النامية وغيرھا من المناطق الھشة .وبالنظر إلى استمرار احترار المحيطات وارتفاع مستويات سطح
البحار ،فإن الحاجة إلى الرصدات والبحوث والخدمات التشغيلية بشأن المحيطات سيستمر تزايدھا .وثمة أنشطة ستكتسي
أھمية متزايدة ،من قبيل المشروع اإليضاحي الخاص بالتنبؤ بالغمر الساحلي ،بما في ذلك توفير معلومات وإنذارات
باألحوال الجوية في البحار ،وخصوصا ً البحار الجليدية في المناطق القطبية.
الھدف  :15حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمھا وتعزيز استخدامھا على نحو مستدام ،وإدارة النفايات على نحو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدھور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي .وتراقب المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالھيدرولوجيا التي تشكل صحة ُ
النظم اإليكولوجية في المياه العذبة،
والغابات ،ومناطق األراضي الجافة .وھي تقدم بيانات وتنبؤات أساسية تدعم الجھود الرامية إلى مكافحة التصحر وترميم
األراضي والتربة المتدھورة ،بما في ذلك األراضي المتضررة بالجفاف والفيضانات .وتتعاون دوائر المنظمة ) (WMOأيضا
من خالل مشروع اإلدارة المتكاملة للجفاف وغير ذلك من األنشطة لمساعدة الحكومات على وضع سياسات وطنية استباقية
ومتكاملة إلدارة الجفاف.
الھدف  :17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة .وإحدى األولويات االستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016ھي تعزيز تنمية القدرات من أجل زيادة قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى الوفاء بوالياتھا لتقديم خدمات الطقس والمناخ والماء التشغيلية .وتتعاون المنظمة )(WMO
أيضا ً مع وكاالت األمم المتحدة وغيرھا من الشركاء للترويج ألھداف التنمية المستدامة ،وإطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة  ،2030-2015واإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وغيرھا من الشراكات بين أصحاب مصلحة متعددين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مواءمة الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOمع خطة عام

2030

بإمكان المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من الجھات التي تقدم الخدمات على الصعيد
الوطني أن تستفيد ،في جھودھا الرامية إلى المشاركة في تنفيذ خطة عام  ،2030من وضع المنظمة ) (WMOكوكالة
متخصصة من وكاالت األمم المتحدة .وبإمكانھا أيضا أن تستفيد من الشراكات الكثيرة التي تواصل دوائر المنظمة )(WMO
بناءھا مع دوائر وقطاعات وتخصصات أخرى ،مثالً من خالل الخدمات المناخية الوطنية واإلطار العالمي للخدمات
المناخية .ومع فھم صانعي السياسات والجمھور العام لمساھمة المنظمة ) (WMOفي التنمية المستدامة فھما ً أفضل ،يمكن
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تتطلع إلى أداء دور أقوى حتى من ذلك في حماية الحياة
والممتلكات وبناء القدرة على الصمود في مواجھة الطقس والمناخ.
وتحدد الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016التي اعتمدھا المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
في حزيران /يونيو  2015أولويات المنظمة ) (WMOالرامية إلى تمكين جميع األعضاء من تحسين معلوماتھم ونواتجھم
وخدماتھم .وھي تتوقع تزايد الحاجة إلى خدمات بشأن الطقس والمناخ وخدمات ھيدرولوجية وبحرية وما يتصل بھا من
خدمات بيئية تتسم بجودة عالية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود ،ولإلسھام في النمو االقتصادي ،وحماية
الحياة والممتلكات من الظواھر الشديدة األثر .ومن حُسن الطالع أن أوجه التقدم المذھلة التي تحققت في عِ لم الطقس والمناخ
تتيح تزويد صانعي القرارات بمعلومات وتحليالت علمية تتزايد متانتھا ويتزايد طابعھا العملي.

المقرر
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استعراض اتفاقات التعاون
إن المجلس التنفيذي،
نظراً للحاجة إلى تعزيز الشراكات وتطويرھا على نحو فعال من حيث التكلفة ،ومن أجل تحقيق النتيجة المتوقعة - 7
"تعزيز الشراكات :إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة
والمنظمات اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا"،
يشير إلى أن المؤتمر السابع عشر قد أعرب عن تقديره الستعراض حالة جميع اتفاقات التعاون ،وشجع األمين العام على
االستمرار في إحياء التعاون خالل الفترة المالية السابعة عشرة مع المنظمات التي ظل التعاون معھا خافتاً ،إن كان للمنظمة
) (WMOمصلحة في ذلك) .انظر التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1157الملخص العام ،الفقرة (6.6.7؛
يعترف بأنه ،في أعقاب االتفاقات الدولية األخيرة )كمسار ساموا للدول الجزرية الصغيرة النامية ،وإطار عمل سنداي للحد
من مخاطر الكوارث ،وخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس( ،تصطف منظومة األمم المتحدة برمتھا لتحسين
قدرة وفعالية مبادرتھا "توحيد األداء" ،ال سيما على المستوى القطري ،بوضع عدة أطر على نطاق منظومة األمم المتحدة،
وبتعزيز األطر التعاونية القائمة لألمم المتحدة ،كآلية األمم المتحدة للمياه وشبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة وشبكة األمم
المتحدة للمحيطات ،وبإعادة ھيكلة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ،وبذلك فھي تتيح آليات ومنتديات راسخة للمنظمة
ً
) (WMOللحوار والمساھمة بشكل منظم في إطار أسرة األمم المتحدة برمتھا ،وخارجھا ،على أمل أن يدعم ذلك أيضا عملية
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSدون الحاجة إلى الدخول في اتفاقات تعاقدية محددة مع أي شريك معين
تابع لألمم المتحدة؛
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يقر بأنه ،في ظل ھذا السياق المشجع جداً ،قد تستفيد عدة أنشطة ومشاريع ذات أھمية بالنسبة ألعضاء المنظمة ) ،(WMOال
سيما بالنسبة لمرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن ظروف أفضل للنجاح ،مثل حشد الموارد
بفعالية ،والتنفيذ في الوقت المناسب ،واالستدامة ،إذا ما دخلت المنظمة ) (WMOفي اتفاقات تعاقدية ثنائية أو متعددة
األطراف مع شركاء مختارين في إطار منظومة األمم المتحدة وخارجھا؛
يقر أيضا ً بأن المادة  26من اتفاقية المنظمة ) (WMOتنص على أنه يتعين على المنظمة أن تقيم عالقات فعلية وتتعاون تعاونا ً
وثيقا ً مع أي منظمات حكومية دولية أخرى يكون ھناك وجه إلقامة عالقات معھا ،وقد أبرمت المنظمة ) (WMOلھذا الغرض
اتفاقات وترتيبات عمل؛
يقرر أن من الضروري استعراض اتفاقات وترتيبات العمل ،غير المحددة زمنياً ،بين الفينة واألخرى ،حسب االقتضاء؛
وقد نظر في المحفظة الحالية لمذكرات التفاھم القائمة وغيرھا من الصكوك المرسِّخة للتعاون مع منظمات أخرى ،والبالغ
مجموعھا  ،167تظل نسبة  %45منھا صالحة ،ونسبة  %16منھا منتھية الصالحية إما من خالل انقضاء مدتھا على نحو
طبيعي و/أو حل المنظمة ،ونسبة  %39منھا مجھولة الحالة ،وذلك إلى حد بعيد نتيجة عدم تحديد و/أو توضيح فترات
الصالحية،
وقد بحث االلتزامات التراكمية التي تمثلھا ھذه المجموعة من مذكرات التفاھم بالنسبة للمنظمة ،دون منافع واضحة محددة
وقابلة للقياس،
يقرر ،في ضوء ما تقدم ،أن ال يوقع األمين العام االتفاقات التعاقدية ،من قبيل مذكرات التفاھم أو ما يماثلھا ،إال في الحاالت
التالية:
)(1

أن يكون الموقّع عن الطرف اآلخر رؤساء تنفيذيين للمنظمة التي ينتمون إليھا؛

)(2

أن يحقق االتفاق مصلحة واضحة ومتبادلة ،وأن يشمل تنفيذ أنشطة ملموسة ،إما من جانب األعضاء لفائدة مرافقھم
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمباشر ًة ،وإما ضمن إطار متفق عليه دوليا ً يشارك فيه جميع
أطراف االتفاق ويستطيعون أن يتصرفوا باعتبارھم كيانات مسؤولة؛

)(3

إذا كان لالتفاق آثار مالية ،فإما أن يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة ،وإما أن تعتمد األطراف آلية واضحة للتمويل
والدفع ويشار إليھا في االتفاق؛

)(4

أن يكون االتفاق محد ًد المدة ،مع إيالء االعتبار الواجب لطبيعة التعاون المتوخى ،للتمييز بين االتفاقات المظلية من
نوع "ترتيبات العمل" التي يصل أفقھا الزمني إلى خمسة أعوام أو أكثر ،واالتفاقات الخاصة بتحديد التعاون في
مجاالت معينة والتي ينبغي حصرھا في خمسة أعوام كحد أقصى ،مع إمكانية تمديدھا زمنيا ً ولكن ليس من خالل
التجديد الضمني ،واالتفاقات الخاصة بتغطية تنفيذ المشاريع والتي ينبغي أن تكون فترتھا محددة بفترة المشروع،
وعادة ما تتراوح بين عام وثالثة أعوام؛

)(5

أن يحدد كل طرف كيانا ً أو فرداً مسؤوالً يعنى بالمراقبة ورفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي للطرف الذي ينتمي إليه؛

)(6

أن ُتنشأ بموجب االتفاق آلية استعراض مشتركة؛ وال ينبغي أن تتجاوز الفترة الفاصلة بين اجتماعين رسميين
لالستعراض سنتين )يمكن أن تكون تلك االجتماعات افتراضية(؛ وينبغي إعداد تقارير رسمية عن تلك االجتماعات،
وإتاحتھا ألغراض المراجعة؛

)(7

لحق باالتفاق؛
في حالة إبرام اتفاق مظلي ،ينبغي توثيق كل مشروع مشترك في وثيقة مستقلة ُت َ

يطلب إلى األمين العام أن:
)(1

يقيّم ،وإذا اقتضى األمر أن يعيد إحياء التعاون خالل الفترة المالية السابعة عشرة مع المنظمات التي ظل التعاون
معھا خافتاً ،إن كان للمنظمة ) (WMOمصلحة في ذلك ،أو أن ينھي االتفاقات المعنية؛

)(2

يحيط جميع األعضاء علما ً باتفاقات التعاون القائمة وبأھدافھا والمنافع المتوقعة من تنفيذھا بالنسبة إليھم؛
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يطلب إلى االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن تستعرض وتوجه تنفيذ اتفاقات التعاون تلك ،بما يتماشى تماما ً مع والياتھا ؛
يدعو األعضاء إلى المساعدة في تنفيذ تلك االتفاقات ،ال سيما بالنظر على نحو إيجابي في الطلبات المقدمة من أطراف تلك
االتفاقات للحصول على بيانات ونواتج ومعلومات أخرى يملكھا األعضاء ،بما في ذلك مرافقھم الوطنية )،(NMHSs
واستخدامھا ،شريطة أن يكون ذلك بغرض تنفيذ االتفاق فحسب.

المقرر (EC-68) 72

االعتراف بالمنظمات الشريكة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يدرك ضرورة الحفاظ على خبراء بارزين متطوعين في دعم عمل اللجان الفنية ،وبغية إعداد صكوك مناسبة لمكافأة
المنظمات الشريكة واالعتراف بھا،
وإذ يذ ّكر بالقرار  - (EC-LX) 4دور واختصاصات اجتماعات رؤساء اللجان الفنية ،ومرفق القرار المعنون :التطوع في
عمل اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية،
وإذ يشير إلى أن تنفيذ التوصيات الواردة في ھذه الوثيقة تجري متابعتھا بشكل متفاوت داخل اللجان الفنية ،وأنه قد تم
استخالص الدروس،
وإذ يضع في اعتباره التوصية التي قدمھا رؤساء اللجان الفنية خالل اجتماعھم الذي عقد عام ،2016
يقر على وجه الخصوص بما يلي:
ّ
)(1

قد ال يكفي منح شھادة لالعتراف بعمل متفان اضطلع به خبير لعدة سنوات؛

)(2

تحديد الخبراء ثم ترشيحھم ،خاصة من بين الشباب العلميين /المھندسين /الفنيين ،وعلى وجه الخصوص من أوساط
من خارج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsقد يكون من األفضل بدء تعيينھم في إطار
مشروع له آثار ملموسة بدالً من اختيارھم من خالل اجتماع؛

)(3

من المھم التركيز على اختيار أعضاء من الشباب وضمان مشاركة مزيد من الخبيرات؛

وإذ يعترف بأن اآلليات الحالية التي تستخدم لالعتراف بمساھمات المتطوعين المتعاونين مع اللجان الفنية ،تجلب قيمة
مضافة ،ومن بين ھذه اآلليات :الترويج للشركاء من خالل نشرة المنظمة )(WMO؛ ومذكرات التفاھم عند وجود التزامات
مالية )يجب أن تتضمن إنجازات متوخاة وجدوالً زمنيا ً(؛ ورسائل تقدير من المرافق الوطنية )(NMHSs؛
وقد أخذ في االعتبار االمكانيات التالية:
)(1

ظھور الشعارات على صفحة خاصة من الموقع اإللكتروني للجنة؛

)(2

تعميم المعلومات بشأن المساھمات المقدمة إلى األعضاء ،على سبيل المثال من خالل نشرة المنظمة )(WMO؛

)(3

الشھادات التي تقدمھا المنظمة ) /(WMOاللجان ،مثال اللويحات وغيرھا؛

)(4

االعتراف الرسمي من خالل مذكرة تفاھم ) ،(MoUأو خطاب االتفاق ) (LoAوما إلى ذلك؛

)(5

رسائل التقدير التي تقدم عن طريق المرافق الوطنية )) (NMHSsالمستوى الحكومي /الوزاري(؛

)(6

الجوائز التي تقدمھا المنظمة ) /(WMOاللجان الفنية ؛
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يالحظ ما يلي:
)(1

أن العديد من ھذه االمكانيات المقترحة قد اختبرت سابقاً ،مثل تعميم المعلومات بشأن المساھمات التي تقدمھا
المنظمات المتطوعة إلى أعضاء المنظمة )(WMO؛

)(2

التأييد من خالل استخدام شعار المنظمة  ،يتم عادة مع توخي الحذر وبما يتماشى مع سياسة المنظمة )(WMO؛

)(3

أن الشراكات القائمة بين لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوبائعي األدوات من القطاع الخاص قد تقدم نموذجا ً
يحتذى به؛

يشير إلى أن المجلس التنفيذي يعالج حالياً ،في إطار استعراض الحوكمة ،مسألة مشاركة الخبراء في عمل المنظمة
بشكل أوسع؛

)(WMO

يقرر أن من الضروري أن تعترف المنظمة ) (WMOرسميا ً بالعمل التطوعي الذي يضطلع به خبراء من المنظمات الشريكة
في اللجان الفنية لصالح برامج المنظمة ) ،(WMOوذلك من خالل رسالة ،يوقعھا األمين العام ،بناء على مقترحات رؤساء
اللجان الفنية المعتمدة خالل دوراتھا ،أو مقترحات أفرقة اإلدارة ،وال تستبعد أشكال أخرى من االعتراف قد يرغب
األعضاء أو المؤسسات اتباعھا دون تدخل رسمي من جانب المنظمة ).(WMO
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التعاون بين القطاعين العام والخاص لصالح المجتمع
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 67توجيھات المنظمة ) (WMOبشأن الشراكات مع القطاع الخاص،
وإذ يشير كذلك إلى أغراض المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوعضويتھا حسبما ما ھي مح ّددة في االتفاقية،
وإذ يسلم بأن خطة التنمية المستدامة لعام  2030تدعو إلى إقامة شراكات تضم أطرافا ً معنية متعددة ،ال سيما تشجيع
الشراكات الفعالة بين مؤسسات القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني )القرار
 A/RES/70/1لجمعية العامة لألمم المتحدة ،الفقرة ،(17.17
وقد عقد حواراً خاصا ً بشأن المساھمات التكاملية والتعاونية التي تقدمھا مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالي
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص،
وإذ يحيط علما ً بنتائج الحوار كما ھو مل ّخص في المرفق  1لھذا المقرر،
وإذ ينظر في المسائل الرئيسية التي ينبغي معالجتھا عند صياغة سياسة ومبادئ توجيھية لمشاركة القطاعين العام والخاص
في مجال الطقس ،كما ھو مبيّن في الملحق  2لھذا المقرر،
يقرر إعداد استراتيجية طويلة األجل للتعاون بين القطاعين العام والخاص لصالح المجتمع؛
يطلب إلى رئيس المنظمة ) (WMOورؤساء االتحادات اإلقليمية أن يتولوا إعداد ھذه االستراتيجية بالتشاور مع أوساط
المنظمة ) (WMOاألوسع نطاقاً ،وعرضھا على الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي لينظر فيھا ،وأن يھتموا خاصة
بالجوانب التالية:
)(1

تقييم الخبرات وأفضل الممارسات والفرص والمخاطر المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص؛

)(2

بحث اآلفاق واألھداف على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل؛
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)(3

إعداد مشروع مبادئ لمشاركة القطاع الخاص بنا ًء على المسائل الرئيسية الواردة في المرفق 2؛

)(4

اقتراح آليات وھياكل لتعزيز الحوار والمشاورات ،مع أخذ السياقات العالمية واإلقليمية والوطنية في االعتبار ،مع
التركيز على الظروف الوطنية؛

)(5

اقتراح خيارات لإلدارة المستقبلية للشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وتوجھات تسترشد بھا المنظمة )(WMO
إلعداد مبادئ توجيھية تقدمھا لألعضاء؛

)(6

إشراك الممثلين الدائمين لألعضاء في المناقشات والمداوالت؛

يطلب إلى األمين العام دعم تنفيذ ھذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص الحوار الخاص بشأن المساھمات التكاملية والتعاونية التي تقدمھا مؤسسات القطاعين العام والخاص في
مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
أقرّ المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين بأھمية ھذا الحوار األولي حسن التوقيت على المستوى الدولي بين أصحاب
المصلحة من القطاعين العام والخاص ،واعتبر أن مكامن قوة كل من القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بتقديم خدمات
الطقس والماء والمناخ يمكن أن تتكامل وتع ّزز بعضھا بعضا ً.
ودعّم الحوار الدور الھام للحكومات التي تتحمّل المسؤولية النھائية في ضمان سالمة المواطنين من المخاطر الطبيعية،
والتي ُتسنِد عادة ھذه المسؤولية إلى مرافقھا الوطنية ) (NMHSلتكون "الھيئة المرجعية" في ھذا المجال .لكن اع ُترف على
غرار ذلك بأن مساھمات القطاع الخاص تؤدي دوراً مھما ً في دعم كامل سلسلة القيمة في الوفاء بھذه المسؤولية ،فضالً عن
تقديمه خدمات مصممة خصيصا ً للمستخدمين في دعم األھداف االقتصادية والبيئية للحكومات واألطراف المعنية األخرى.
وأشار المجلس أيضا ً إلى أن العولمة أنتجت حاالت صارت فيھا الشركات المتعددة الجنسيات تن ّفذ تنبؤات وتق ّدم خدمات في
بعض البلدان ،قد تتعارض مع التنبؤات الرسمية واإلنذارات التي تطلقھا المرافق الوطنية ) ،(NMHSاألمر الذي قد يسبب
لغطا ً ألصحاب المصلحة من القطاع العام وغيره ويزيد من المخاطر على السالمة العامة .ويمكن أن تؤدي المنظمة
) ،(WMOعبر مجموعة من المبادئ والسياسات المتفق عليھا ،دوراً رئيسيا ً في تيسير الشراكات بين القطاعين العام
والخاص ووضع "قواعد للمشاركة" ،ال سيما فيما يخص خدمات اإلنذار.
وأق ّر أعضاء المجلس التنفيذي بأن المرافق الوطنية ) (NMHSتمرّ اليوم في مرحلة تغيير متسارع من حيث التطورات
التكنولوجية وتزايد الطلب على خدمات متنوعة أكثر فأكثر ،من قبل مستخدمين ال ينفكون يكتسبون مھارات متطورة
وقدرات إضافية .وفيما يتمثل موضوع البحث األساسي ،كقاعدة ،في مجال/مسؤولية القطاع العام ،أضحى انتشار تطبيق
التكنولوجيات ،وال سيما تلك المستمدة من المجاالت سريعة النمو كوسائل اإلعالم والبيانات واالتصاالت والحوسبة التي
غالبا ً ما يطورھا القطاع الخاص ،ضروريا ً للوفاء بالمسؤولية التي تضعھا الحكومات على عاتق المرافق الوطنية
) .(NMHSsوقد يش ّكل ذلك تحوالً في نموذج عمل القطاعين العام والخاص وطريقتھما في خدمة المستخدمين النھائيين
لخدماتھما.
ويعمل كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ظل بيئة أعمال سريعة التغير ،فالتقدم التكنولوجي واالتجاھات المرتبطة به،
من قبيل "البيانات الكبيرة" و"المصادر الحاشدة" ،وما يأخذ شكل شبكات الرصد التجارية ،ومقدمو البيانات والخدمات،
والقدرة على شراء التكنولوجيا الرقمية ،كلھا عوامل متغيرة تتطلب من المرافق الوطنية ) (NMHSsوالقطاع الخاص التكيف
سريعا ً وتغيير السلوك .وفي إطار ھذه الدينامية ،يمكن للقطاع الخاص أن يدلي بدلوه من خالل تسريع وتيرة استيعاب
االبتكارات التكنولوجية ،وربما يمكنه مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تقديم خدمات شخصية أكثر كفاءة وجاذبية
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ويمكن الوصول إليھا بشكل أكبر .وستستفيد المرافق الوطنية ) (NMHSsمن العمل مع شركاء من القطاع الخاص إلدخال
ھذه الطرائق المبتكرة في عملياتھا .وثمة فرص كثيرة متاحة لتحسين العمليات على أفضل وجه ولتحقيق الكفاءة من خالل
تكامل الشبكات وقدرات الحوسبة وتقديم الخدمات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وما إلى ذلك.
ولئن كان القطاع الخاص حاضراً في عمليات التنبؤ بالطقس منذ عقود ،فإن التطورات الراھنة الحثيثة في تكنولوجيا
المعلومات ،والمشفوعة بتنامي الطلب على البيانات والمعلومات والخدمات البيئية ،توفر مسوغات جديدة لنمو القطاع
الخاص ،ال سيما في تقديم خدمات معدة خصيصا ً لكل قطاع أو لكل مستخدم .وفي الوقت ذاته ،أشار المجلس أيضا ً إلى أن
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي كثير من البلدان تخضع لضغوط مستمرة من جانب الحكومات لتخفيض الميزانيات العامة،
وھذا يعوق قدرتھا على اإلبقاء على الخدمات والبنى األساسية الالزمة ،وعلى األخذ بالتكنولوجيا الجديدة بسھولة وإعداد
خدمات جديدة .وقد حسنت المرافق الوطنية ) (NMHSsفي بعض المناطق كفاءتھا عن طريق العمل معا ً بشكل أوثق ومن
خالل إنشاء بنى أساسية مشتركة وتقاسم المسؤوليات.
والوضع يتفاوت من بلد آلخر .فبالنسبة إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تحظى بميزانية كافية ومكفولة تماما ً من جانب
الحكومة ،يمكن إقامة شراكات مع القطاع الخاص على أساس التكامل والدعم المتبادل ،خاصة عند توافر أطر تشريعية تنظم
ھذه الشراكات .بيد أنه يُطلب من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي كثير من البلدان أن تفرض رسوما ً على الخدمات التي
تقدمھا لتكملة ميزانيتھا العامة مما يؤدي إلى التنافس مع القطاع الخاص ليس بالضرورة على قدم المساواة .وھذا الوضع
قائم في عدد من البلدان األعضاء المتقدمة والنامية على حد سواء .وأشار المجلس إلى أن ھذا الوضع صعب بشكل خاص
في أقل البلدان نمواً التي تواجه فيھا المرافق الوطنية ) (NMHSsمشاكل حادة في الحفاظ على مھامھا األساسية ،مما يجعل
التنافس مع القطاع الخاص تھديداً خطيراً.
ومن الشواغل الرئيسية المطروحة إزاء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالممولة من القطاع
العام استدامة الھيكل األساسي في بيئة تنافسية ،ال سيما في حاالت عدم كفاية التمويل أو تمويل جزئي فقط من الميزانية
المركزية .وتقديم القطاع الخاص لخدمات فعالة يمكن أن يؤثر سلبا ً على تمويل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsإما بسبب
ضياع اإليرادات بالنسبة إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ،وإما بسبب عدم اعتراف مزيد من الھيئات الحكومية
بالدور الرئيسي الذي تؤديه المرافق الوطنية ) (NMHSsفي توفير البيانات والخدمات األساسية التي تدعم خدمات القطاع
الخاص .وعلى أي حال ،فإن فقدان اإليرادات سيقلص قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى استبقاء الھياكل األساسية
للمراقبة ،مما سيؤثر في المقابل سلبيا ً على جميع الجھات التي تستخدم البيانات األساسية للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوطنيا ً
ودوليا ً .لذا ،ففي إطار إعداد سيناريوھات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ينبغي الحرص على إدراج ترتيبات تقاسم
التكاليف لكفالة استدامة الشبكات والھياكل األساسية ،وھي الركيزة التي تستند إليھا أي أنشطة لألرصاد الجوية الھيدرولوجية
من جانب الجھات المعنية كافة .وتكتسي ھذه المسألة أھمية خاصة بالنسبة ألقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية
الصغيرة النامية ) .(SIDSوذ َّكر المجلس بأن نزاھة مجال التنبؤ بالطقس العالمي تستند إلى تبادل بيانات تمتثل للمعايير
الدولية.
وأعرب المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين عن دعم قوي لتغيير زاوية النظر واعتبار مفھوم الشراكة بين القطاعين
العام والخاص فرصة للقطاعين على حد سواء .وينبغي أن تتسم تلك الشراكة على النحو األمثل بالتعاون وليس المنافسة،
وبالتعاضد والتكامل .ومن األھداف الجلية التي ينبغي تحقيقھا توخي أعلى المستويات من قدرة المجتمعات على المقاومة
والسالمة .ويمكن بحث سيناريوھات مختلفة لتحقيق ھذا الھدف ،ولكن تحديد األدوار والمسؤوليات على نحو واضح مسألة
أساسية .فعلى سبيل المثال ،يرجح أن تسد خدمات القطاع الخاص الثغرات حيث تفتقر المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى
الخبرة والموارد ،بينما ينبغي في الوقت نفسه أن تحرص الحكومة على االعتراف على نحو جيد ببعض الوظائف المركزية
واإللزامية للمرافق الوطنية ) (NMHSsواحترامھا وتمويلھا .وقد تفيد الحلول التعاونية الناجعة في الحصول على دعم أقوى
من الحكومات.
وثمة العديد من النماذج التشغيلية القائمة والمحتملة ،في القطاعين العام والخاص على حد سواء .وعليه ،فإن إعداد مجموعة
واسعة من المبادئ الدولية التي تتيح مرونة كافية لمختلف النماذج التشغيلية عملية يمكن للمنظمة ) (WMOأن تيسّرھا على
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نحو مفيد بمشاركة طائفة واسعة من الجھات المعنية المھتمة .وعند البت في مدى انطباق المبادئ على ظروف محلية
خاصة ،ال بد من االعتراف بدور الحكومات .ويمكن للمنظمة ) (WMOأن تنظر في آليات مالئمة ،من قبيل عقد قمة عالمية،
إلتاحة منتدى للنقاش وبناء توافق اآلراء حول تلك المجموعة من المبادئ.
وأقر المجلس أيضا ً بأن الوضع يختلف في كل بلد إزاء حضور ومستوى المشاركة وتنظيم كيفية مشاركة القطاع الخاص في
"مجال الطقس" على المستويات الوطنية .واقترح المجلس أن تحرص المنظمة ) (WMOعلى تكافؤ الفرص من خالل إعداد
سياسات تستند إلى المبادئ المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص على الصعيد العالمي وتقديم إرشادات إلى األعضاء ،وخاصة
إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsإزاء الكيفية التي يمكن أن تثبت بھا لحكوماتھا ،إلى جانب القطاع الخاص ،أنھا )(NMHSs
الشريك األفضل.
ونجاح إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس "المكسب للطرفين" يتطلب مبادئ وقيما ً منسقة ومشتركة
ومتفق عليھا من الطرفين .وبينما تمثل المنظمة ) (WMOالمجتمع الحكومي الدولي في تھيئة ھذه البيئة المواتية للشراكات
بين القطاعين العام والخاص ،يلزم النظر على الجانب األخر في كيفية تمثيل القطاع الخاص برمته في عملية الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،نظراً إلى تعدد وتنوع مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
وسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة بتبادل البيانات والواردة في القرار  ،(Cg-XII) 40والقرار  ،(Cg-XIII) 25والقرار
) (Cg-17معترف بھا كقرارات حكومية دولية نجحت في تنظيم تبادل البيانات حتى اآلن .غير أنه قد يلزم مراجعة ھذه
القرارات وتحديثھا ،مع ظھور أنواع جديدة من البيانات وموفرين ومستخدمين جدد للبيانات .ويشجع المجلس بقوة األعضاء
على النظر في تنفيذ تدابير قانونية أو تنظيمية تكميلية ،من قبيل سن قوانين على المستوى الوطني.
60

ويرى المجلس والمدعوون من الضروري مواصلة الحوار الذي استھلته المنظمة ) (WMOفي الدورة الثامنة والستين
للمجلس التنفيذي ،وتوسيع نطاقه ليشمل كافة األطراف المھتمة .ولعل اتباع نھج شامل جامع يضم القطاع العام والقطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية يساعد على إرساء مبادئ الشراكات.
وينبغي أن تراعي ھذه المبادئ ،ضمن جملة أمور ،الحاجة إلى ما يلي:


التوصل إلى تصورات للشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس تحقيق المكسب للطرفين لمصلحة
المجتمع؛



االعتراف بالواليات والمسؤوليات الناجمة عن التشريعات واللوائح الدولية والوطنية؛



توضيح الخيارات السياساتية المدعمة باألدلة والمتاحة لكفالة المساواة واإلنصاف والعدل في تقاسم التكاليف
والمنافع؛



توفير الريادة في المسائل الھامة جداً للطقس والماء والمناخ ،والدخول في شراكات متى يلزم اتخاذ إجراءات
مشتركة لتحقيق مكاسب في الكفاءة وخدمة المجتمع على وجه أفضل؛



تعزيز التقيد بالمعايير والقواعد الدولية في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ ،ال سيما المعايير
والقواعد الصادرة عن المنظمة ) ،(WMOوتيسير تنفيذھا بشكل موحد؛



تسريع وتيرة استيعاب البحوث والتطورات التكنولوجية في التشغيل العملي ،والتشجيع على توليد معارف قيمة
وتوزيعھا وترجمتھا؛



إبقاء احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية قيد البحث ،وتضافر الجھود
لتحقيق فعالية وكفاءة المساعدة الفنية لسد الثغرات الحالية وتطوير قدرة تلك البلدان على استخدام آخر ما
وصلت إليه التكنولوجيا لتلبية االحتياجات المجتمعية بشكل مستدام؛



مراقبة الوضع وتقييم االتجاھات والتقدم في مجال التكنولوجيا ونماذج العمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسائل األساسية التي يلزم التصدي لھا
عند إعداد سياسات ومبادئ للتشارك
-1

سيتبلور مفھوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأشكال مختلفة على المستويات العالمية واإلقليمية
والوطنية؛

-2

أدوار ومسؤوليات واضحة – تشريعات )واليات( ورأي مرجعي للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي إصدار
اإلنذارات ،ومصدر مرجعي للمعلومات؛

-3

الحاجة إلى سياسات متفق عليھا وإلى التزام مشترك بسياسات البيانات – تبادل البيانات بالمجان ودون قيود؛

-4

تقاسم الخبرات /المعارف ونقل التكنولوجيا؛

-5

تقاسم التكاليف والمنافع والمسؤوليات؛

-6

ال ُنظم والبنية التحتية للمنظمة ) /(WMOالمرافق الوطنية ) (NMHSsعنصر أساسي لعمليات الطقس والمناخ
والماء والبحار والبيئة على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني؛

-7

ينبغي جمع معايير المنظمة ) (WMOمع )الجودة والوضوح والموثوقية والتحقق(؛

-8

مبدأ التعاون والتكامل؛

-9

نھج جامع – القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية؛

-10

"األخذ بيد جميع البلدان" – إبقاء وضع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية قيد البحث؛

-11

مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم المسؤولية والتكامل والحرفية؛

-12

الموازنة بين مالءمة "البيانات الكبيرة" وتكلفتھا من جھة ،والبيانات المالئمة للغرض من جھة أخرى؛

-13

الطابع الملح للتكيف ،وتسريع وتيرة استيعاب التكنولوجيا الجديدة /المتغيرة )بما في ذلك التعلم من القطاع
الخاص الذي يتسم بمزيد من الرشاقة /الدينامية(؛

-14

المضي قدما ً من خالل حوار ومشاورات متواصلة وموسّعة؛

-15

متطلبات العزو )إعطاء ميزة لمصادر المعلومات /الخدمات العامة الجيدة(؛

-16

المساءلة )بشأن المعلومات /الخدمات(؛

-17

مدونة سلوك مشتركة لجميع األطراف المشاركة في عمليات الطقس العالمية؛

-18

االعتراف بدور المنظمة ) (WMOالرئيسي في تيسير عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتھيئة
األوضاع إلقامة ھذه الشراكات.
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موقف المنظمة حيال مبادرة مستقبل األرض
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى الموقف الذي اتخذه المؤتمر السابع عشر حيال مبادرة "مستقبل األرض" )انظر التقرير النھائي الموجز
للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،(1157الملخص العام ،القسم  ،(6.4ال سيما الدعوة
التي وجھھا المؤتمر لألمين العام للنظر في الطابع المتطور لمبادرة مستقبل األرض ،والتحلي باليقظة والحذر بخصوص
مشاركة المنظمة ) (WMOكعضو في تحالف العلوم والتكنولوجيا من أجل االستدامة العالمية ،واالحتراز من اتخاذ قرارات
تتعارض مع قرارات المؤتمر ورسالة المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك التزاماتھا المالية،
وقد نظر في ھيكل وحوكمة مبادرة مستقبل األرض )انظر:
،(futureearth.org/structure-and-governance

http://www. http://www.

وإذ يأخذ في االعتبار أن المنظمة ) (WMOتشكل جزءاً من مجلس إدارة مبادرة مستقبل األرض ،مما يم ّكن المنظمة
من المشاركة بنشاط في تطوير شبكة عالمية مؤلفة من مشاريع علمية للعلوم الطبيعية واالجتماعية لمعالجة القضايا الھامة
التي يثيرھا تغير المناخ واالستدامة،

)(WMO

يالحظ أن ثمة حاجة إلى جمع مزيد من األموال لتنفيذ بحوث وخطة تنفيذ مبادرة مستقبل األرض؛ وأن أربعة مشاريع قد
و َّقعت بالفعل اتفاقات مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP؛ وأن تمويل أنشطة البرنامج ) (WCRPاليزال في
وضع حساس؛
يقرر إبقاء مشاركة المنظمة ) (WMOفي مبادرة مستقبل األرض قيد االستعراض؛
يطلب من األمين العام أن:
)(1

يكفل مشاركة المنظمة ) (WMOفي االجتماع المقبل لمجلس إدارة مستقبل األرض )مدينة  ،Thunسويسرا،
تموز /يوليو  (2016لتعزيز البرنامج ) ،(WCRPوالتنويه بأھميته للتنمية الشاملة المستدامة؛

)(2

يتشاور في ھذا السياق مع الجھات األخرى المشاركة في رعاية البرنامج العالمي للبحوث المناخية
للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية دعم تمويل البرنامج ) ،(WCRPوتمثيل مصالحه على أفضل وجه في اجتماع مجلس
اإلدارة؛

2-1

)(WCRP

يحث األعضاء على أن يقوموا ،استناداً إلى نتائج ھذه المشاورات ،بتعديل دعمھم للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPإما مباشرة وإما من خالل المساھمات التي يقدمونھا للكيانات األخرى المشاركة في رعايته ،بتخصيص جزء
منھا ألنشطة البرنامج ).(WCRP

المقرر
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مجاالت التعاون الرئيسية بين المنظمة ) (WMOوالفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-17قد:
)(1

رحب بإعالن جنيف الذي اعتمده مؤتمر القمة الوزاري للفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOفي
كانون الثاني /يناير  ،2014والذي جُددت بموجبه والية الفريق ) (GEOحتى  .2025وقد أشار المؤتمر إلى العالقة
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القوية بين المنظمة ) (WMOوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSعبر مساھمة المنظمة )(WMO
في خطة التنفيذ العشرية ) (2015–2005للمنظومة ) (GEOSSمن خالل برنامج المراقبة العالمية للطقس
) ،(WWWبما في ذلك النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSومن خالل نظام معلومات المنظمة
) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبما في ذلك أنشطة برنامج المنظمة ) (WMOالفضائي ،وعبر
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبما يعكس تراصف المجاالت ذات األولوية األربعة لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوخاصة الزراعة واألمن الغذائي ،والماء ،والصحة ،والحد من مخاطر
الكوارث ،مع بعض مجاالت المنافع المجتمعية ) (SBAsللفريق المخصص المعني برصدات األرض )،(GEO
)(2

دعا األعضاء إلى تنسيق أنشطتھم الوطنية المتعلقة بعمليات الرصد ومساھماتھم في أنشطة المنظومة )(GEOSS
اإلقليمية والعالمية تنسيقا ً دقيقاً ،وشجع مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSعلى
العمل عن كثب مع المسؤولين الرئيسيين في الفريق ) (GEOعلى الصعيد الوطني،

)(3

أعاد تأكيد الدور الھام للشركاء الخارجيين والمشاركين الخارجيين في رعاية النظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSورحب بمبادرة فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد إلشراك
الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOفي إطار سعيه إلقامة شراكات بناءة تتجاوز بكثير مجتمع
األوساط المعنية المباشرة للمنظمة )،(WMO

وإذ يشير أيضا ً إلى مشاركة المنظمة ) (WMOفي الخطة االستراتيجية الجديدة للفريق المخصص المعني برصدات األرض
) ،2025-2016 (GEOودعمھا لھا ومساھمتھا فيھا :تنفيذ المنظومة ) ،(GEOSSمن خالل ممثلي المنظمة ) (WMOفي فريق
عمل مؤتمر القمة الوزاري للفريق المخصص المعني برصدات األرض )،(2015
وإذ يشير كذلك إلى نتائج الجلسة العامة الثانية عشرة للفريق ) (GEOومؤتمر القمة الوزاري في مدينة مكسيكو في تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2015بما في ذلك اعتماد الخطة االستراتيجية الجديدة للفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
 ،:2025-2016وإلى أن ھذه الخطة ستم ّكن الفريق ) (GEOمن تقديم المساھمة والدعم للعمليات الدولية األخرى الجارية ،بما
في ذلك أھداف التنمية المستدامة التي وضعتھا األمم المتحدة ) (UNفي أيلول /سبتمبر  ،2015وإطار سنداي للحد من مخاطر
الكوارث ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،واتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،والتي ُتعتبر
أيضا ً احتياجات مجتمعية عالمية في الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وإذ يقر بأن أمانة المنظمة ) (WMOقد أصبحت عضواً في مجلس برنامج الفريق المخصص المعني برصدات األرض
) ،(GEOوھي أيضا ً واحدة من ثالث منظمات مشاركة في الفريق ) (GEOان ُتخبت كمراقب للجنة التنفيذية للفريق )(GEO
منذ آذار /مارس ،2016
وإذ يقر أيضا ً بأن الفريق ) (GEOوالمنظمة ) (WMOلديھما اھتمام مشترك بعدد من المسائل والتحديات الراھنة والمستجدة،
مثل البيانات الكبيرة ،وتقاسم البيانات والوصول إليھا ،واألدوار الخاصة بالقطاعين الخاص والعام،
وإذ يسلم بتكامل نقاط القوة لكل من:
)(1

)(2

المنظمة ) (WMOبوصفھا وكالة متخصصة لألمم المتحدة تضم  191من الدول األعضاء واألقاليم ،وباعتبارھا
الھيئة المرجعية الرسمية في منظومة األمم المتحدة بشأن الطقس والمناخ والماء ،وقد أنشئت على أساس اتفاقية
رسمية تمنح المنظمة سلطة تنظيمية؛ وتاريخ المنظمة الذي يمتد لستين عاما ً في تيسير التعاون والتنسيق الدوليين
بنجاح في عمليات الرصد ،والبيانات وتقاسم المعارف ،ووضع المعايير ،وتنسيق ال ُنھج العلمية والفنية ،وتطوير
القدرات لالستفادة من أعضاء المنظمة ومرافقھم الوطنية )(NMHSs؛ ونموذج خدمات المنظمة ) (WMOمن طرف
إلى طرف والتركيز على المستخدمين النھائيين في تقديم خدماتھا ،اللذين من شأنھما مساعدة المنظومة )(GEOSS
على الوفاء بوعدھا إزاء أوساط المستخدمين إقليميا ً ووطنياً،
الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) ،(GEOالذي أُنشئ في  2005على أساس تطوعي وغير ملزم
قانونياً ،وله سمات مميزة لكونه مبادرة فريدة متعددة المجاالت تشغل منصب التنسيق مع األطراف األساسية بشأن
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عمليات رصد األرض في المجتمع الدولي تخدم مجموعة واسعة من المستخدمين من أجل مجموعة واسعة من
مجاالت المنافع المجتمعية؛ ومنتدى مرنا ً ونشيطا ً للحكومات ،وھيئات القطاع العام والمنظمات الدولية؛ وميسراً
للحوار على مستوى السياسات بشأن أھمية عمليات رصد األرض ،له قدرات فائقة على عقد اجتماعات وحشد
الدعم،

وقد رأى:
)(1

أن  23مديراً أو مناوباً ،من إجمالي  100عضو من أعضاء الفريق في  ،2015كانوا ممثلين دائمين لدى المنظمة
)(WMO؛ ونحو  20آخرين كانوا موظفين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمما
يعني أن نصف ممثلي الفريق ) (GEOتقريبا ً كانوا بالفعل على صلة وثيقة بالمنظمة )،(WMO

)(2

أن  16منظمة ،من  89منظمة مشاركة في الفريق ) ،(GEOكانت برامج للمنظمة أو برامج تحظى برعاية
مشتركة ،فضالً عن مشاركة منظمات عديدة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة المنظمة )،(WMO

)(3

الفوائد اإلضافية المحققة بفضل تحسين التنسيق والتعاون بين المنظمة ) (WMOوالفريق ) ،(GEOوالتي تحققت من
خالل تعزيز نقاط القوة والدور الفريد لكل من المنظمتين،

يقرر تأييد مجاالت التعاون العشرة الرئيسية بين المنظمة ) (WMOوالفريق ) (GEOالواردة في مرفق ھذا المقرر؛
يطلب من األمين العام العمل عن كثب مع أمانة الفريق ) (GEOلتحديد ووضع آليات مناسبة )مثل عقد اجتماعات تخطيط
مشتركة كل عام مع أمانة الفريق ) ((GEOبغية تيسير التعاون في ھذه المجاالت على المستوى التنظيمي وعلى مستوى
األعضاء على حد سواء؛
يدعو الفريق ) (GEOإلى العمل مع المنظمة ) (WMOلتعزيز مجاالت التعاون الواردة في المرفق ووضع اآلليات المناسبة
لتيسير ھذه العملية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مجاالت التعاون الرئيسية بين المنظمة ) (WMOوالفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
-1

إعداد بروتوكوالت و ُنھج مشتركة لتيسير الوصول الحر والمفتوح للبيانات حيثما يكون ذلك ممكناً؛

-2

"البيانات الضخمة" والمسائل المستجدة ذات الصلة ،على سبيل المثال فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في
عمليات رصد األرض؛

-3

رصد غازات االحتباس الحراري ،على سبيل المثال من خالل التنسيق بين النظم العالمية لرصد وتحليل الكربون
التابعة للفريق ) (GEOونظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري المقترح التابع للمنظمة )- (WMO
IG3IS؛

-4

تعزيز نھج متكامل "لمنظومات النظم" لعمليات رصد األرض على الصعيدين اإلقليمي والوطني ،على سبيل
المثال من خالل تنسيق المبادرات اإلقليمية مثل تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد
اإلقليمي األول والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض األفريقية ) (AfriGEOSSومن خالل التعاون بين المنظمة
) (WMOوالفريق ) (GEOبشأن إقامة شراكات وطنية للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

-5

تنسيق الترددات الراديوية ،بھدف حماية نطاقات الترددات الحاسمة في حيازة عمليات رصد األرض ونشرھا؛
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-6

أنشطة الغالف الجليدي ،كما تجلى ذلك من خالل أنشطة الفريق ) (GEOالمنجزة في المناطق الباردة وأنشطة
المنظمة ) (WMOالمنجزة في المناطق القطبية والجبال العالية ،بما في ذلك المراقبة العالمية للغالف الجليدي،
وسنة التنبؤات القطبية ،وما إلى ذلك؛

-7

تسليط الضوء على دور النظم الموقعية لرصد البحار وتعزيزھا؛

-8

دعم أولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية :الزراعة واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة،
والطاقة والماء؛

-9

زيادة استغالل التآزر بين نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالبنى األساسية العالمية والوطنية )المراكز العالمية
لنظام المعلومات ) ،(GISCsومراكز تجميع المعلومات والنواتج ) (DCPCsوالمراكز الوطنية ) ((NCsوالبنية
األساسية المشتركة للفريق المخصص المعني برصدات األرض)(GCI؛

-10

أنشطة مشتركة لتحديد الفوائد االجتماعية واالقتصادية لعمليات رصد األرض وتسليط الضوء عليھا؛

-11

أنشطة مشتركة لتحديد احتياجات المستخدمين وتوثيقھا توخيا ً للمعلومات من أجل اتخاذ القرارات وعمليات رصد
األرض.

المقرر

(EC-68) 76

إطار إدارة الجودة في المنظمة ) – (WMOنھج على نطاق المنظمة )(WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 7إطار إدارة الجودة في المنظمة ) ،(WMOوالذي يطلب إلى المجلس التنفيذي وضع آلية
مناسبة لتعزيز وتوجيه عملية مواصلة تطوير إطار إدارة الجودة ) (QMFوتنفيذه،
وإذ يشير أيضا ً إلى القرار  - (EC-67) 1الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي،
الذي يكلف الفريق العامل ،استناداً إلى التقييم الذي أجرته االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمانة ،بإعداد اقتراح شامل
لعرضه على الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي بشأن نھج إطار إدارة الجودة في المنظمة ) (WMOفي المستقبل ،بما
في ذلك الخبرات والموارد الداعمة الالزمة،
وإذ يقر بمتابعة االتفاق الذي توصل إليه المجلس التنفيذي في دورته السابعة والستين على تقديم تقرير تحليلي شامل عن
الوضع الحالي إلطار إدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة ) (WMOإلى االجتماع المشترك لرؤساء اللجان الفنية ورؤساء
االتحادات اإلقليمية في كانون الثاني /يناير عام  ،2016وباإلجراءات الخمسة التي أُوصي الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي بتنفيذھا،
وقد نظر في توصيات الفريق العامل بشأن آليات العمل التي يجب استخدامھا في تعزيز إطار إدارة الجودة في المنظمة
)(WMO؛
يعتمد اإلجراءات وترتيبات العمل ذات الصلة على النحو الوارد في مرفق ھذا المقرر؛
يوافق على النھج المطبق على نطاق المنظمة ) (WMOفيما يخص إطار إدارة الجودة ) ،(QMFواألدوار ذات الصلة لكل
من األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية واألمانة على النحو المبين في المرفق؛
يحث األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية على دعم اإلجراءات الواردة في المرفق وفقا ً لدور كل منھم في نظام
إدارة الجودة في المنظمة )(WMO؛
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يطلب من األمين العام دعم اإلجراءات الرامية إلى تعزيز إطار إدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة ) (WMOفي إطار الموارد
المتاحة.
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اإلجراءات المتفق عليھا بشأن مواصلة تطوير إطار إدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة )(WMO
-1

إطار إدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة ) – (WMOمتابعة القرار  (Cg-17) 7وتوصيات المجلس التنفيذي
في دورته السابعة والستين

طبقا ً لتوصيات اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية لعام ،(PRA/PTC 2016) 2016
1.1
واجتماعات الفريق العامل األول التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ،(EC WG/SOP-Iتم
االتفاق على اإلجراءات التالية:
)أ(

استعراض بيان سياسة الجودة وتحديثه كي يعكس المتطلبات والطبيعة المتطورة إلطار إدارة الجودة )(QMF
في المنظمة )(WMO؛

)ب(

مواءمة أنشطة إدارة الجودة وتبسيطھا في مختلف البرامج واللجان الفنية وھيئات الخبراء ،بما يكفل االتساق
بين ھذه األنشطة كجزء من السياسة الشاملة إلدارة الجودة على نطاق المنظمة .ولتيسير ھذه العملية ،من
المقترح صياغة وثيقة جديدة رفيعة المستوى بعنوان "إطار إدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة )"(WMO
ونشرھا؛

)ج(

استعراض وتحسين المواد التنظيمية والتوجيھية ذات الصلة ،وھذا يعني إعداد أحكام /متطلبات جديدة بشأن
تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSفي بعض مجاالت الخدمات ،وتحديث المواد التوجيھية الحالية المتعلقة بنظام
إدارة الجودة ) (QMSفي المنظمة ) (WMOكي تعكس التغيرات الجديد في المعيار الجديد ISO 9001:2015؛

)د(

االستمرار في مراقبة تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة ) (QMSالمتعلقة بالطيران والمساعدة ذات الصلة
المقدمة لألعضاء؛

)ھـ(

زيادة تعزيز التوصيات العامة بشأن تنفيذ المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلطار
إدارة الجودة ) ،(QMFوالمنصوص عليھا في استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،وتسليط الضوء
على الفوائد التي تجنيھا المرافق الوطنية ) (NMHSsمن ذلك .وذلك يقتضي ضمنا ً استمرار اآلليات المتعلقة
بترتيبات التوأمة والتوجيه بين األعضاء.

ترتيبات العمل )التي أوصى بھا الفريق العامل األول التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي
1.2
والتشغيلي )((EC WG/SOP-I
اإلجراءان )أ( و)ب( :يتولى المجلس التنفيذي اإلشراف على تحديث أھداف سياسة المنظمة )(WMO
1.2.1
)المرجع :بيان سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالجودة ) ((2007وإعداد وثيقة شاملة وموجزة بشأن إطار إدارة الجودة
) (QMFفي المنظمة ) .(WMOوينبغي تقديم كل من األھداف المح ّدثة والوثيقة الجديدة إلى المجلس التنفيذي في دورته
التاسعة والستين في  2017بغية استعراضھما .كذلك ،فإن آلية استغالل األعضاء للخبرة المتراكمة في مجال إدارة الجودة
عبر التعاون على اإلنترنت في المقام األول ينبغي أن تشمل ،من بين جملة أمور ،إنشاء مجموعة ممارسة باعتبارھا طريقة
فعالة إلشراك الخبراء في عمل تعاوني من ھذا القبيل .ولوضع اللمسات األخيرة على الوثائق المتوخاة ،قد تكون ھناك حاجة
إلى تنظيم "حلقة عمل تحريرية" داخل األمانة .وينبغي إشراك المنسقين المعنيين بإدارة الجودة باللجان الفنية في عملية إعداد
مسودات الوثائق المتوخاة على أن يتم تقديم مسودة مدروسة إلى رؤساء اللجان الفنية ) (PTC-2017بقصد التنسيق.
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1.2.2
اإلجراء )ج( :بشأن تحديث المواد التنظيمية والتوجيھية الحالية )مطبوع المنظمة رقم  ،49الالئحة الفنية،
المجلد الرابع؛ ومطبوع المنظمة رقم  ،1001ومطبوع المنظمة رقم  (1100بغية تنسيق ھذه الوثائق مع المعيار الجديد ISO
 ،9001:2015ينبغي التعامل معه باعتباره إجرا ًء إداريا ً وتنقيحا ً روتينيين لمطبوعات المنظمة ) .(WMOوينطوي ذلك على
وضع ترتيبات للتشاور مع الخبراء المعنيين من بين األعضاء.

اإلجراءان )د( و)ه( :يُعتبران ذوي طبيعة تشغيلية ،وينبغي لألعضاء مواصلة دعم آليات العمل المستخدمة
1.2.3
بالفعل ،كالتوأمة والتوجيه والتدريب )والتي تدعمھا المشاريع اإلنمائية الحالية أو المستقبلية( ،كما ينبغي لالتحادات اإلقليمية
مواصلة تنسيقھا ،في إطار تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات.
ستحتاج اإلجراءات الخمسة دعما ً من جانب األمانة .وقد ُ
طلب من األمن العام إنشاء أنسب وأكفأ آلية مع
1.2.4
مراعاة الطبيعة الشاملة لمھام إدارة الجودة على نطاق المنظمة.
1.3

نھج إدارة الجودة المطبق على نطاق المنظمة

ينبغي أن يحرص ھذا النھج على إشراك المنظمة ) (WMOعلى كافة مستوياتھا من خالل تكليفھا بأدوار
1.3.1
منسّقة تناسبھا ،على النحو التالي:
)أ(

األعضاء – البد من تشجيعھم وتمكينھم من خالل أنشطة تطوير القدرات بھدف تنفيذ نظام إدارة الجودة
) (QMSكجزء من خططھم اإلنمائية المرتبطة بالخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوباالستراتيجيات
األخرى ذات الصلة ،مثل استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات واستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير
القدرات؛

)ب(

االتحادات اإلقليمية – لتنسيق وتيسير أعمال أعضائھا فيما يخص تنفيذ نظام إدارة الجودة ) ،(QMSمثل اتخاذ
ترتيبات التوأمة والتوجيه ،وتشجيع المراكز اإلقليمية مثل المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsومراكز التدريب
اإلقليمي ) (RTCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsعلى اعتماد ال ُنھج المالئمة إزاء نظام إدارة الجودة ،ورصد تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSوتحديد
أوجه القصور في ھذا الصدد؛

)ج(

اللجان الفنية – زيادة تنسيق وتطوير عناصر إدارة الجودة في المجاالت الخاصة بھا ،بما في ذلك األحكام
التنظيمية ،حسب االقتضاء؛

)د(

األمين العام – تزويده بالموارد المالئمة والمسؤوليات المسندة إليه بھدف تمكينه من التنسيق العام لعمليات
تنفيذ إطار إدارة الجودة ) (QMFمن جانب األمانة؛ وتشجيع األمانة على توسيع نطاق تنفيذ عناصر نظام
إدارة الجودة ) (QMSومبادئه في أعمالھا.

المقرر

(EC-68) 77

خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار
المساواة بين الجنسين،

(Cg-17) 59

 -المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وسياسة المنظمة

وإذ يشير أيضا ً إلى بيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ ،وتوصياته الخاصة بكل قطاع،

)(WMO

بشأن
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وإذ يسلم بدور المنظمة ) (WMOفي تيسير تنفيذ الجوانب الجنسانية إلطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ،واتفاق
باريس بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وخطة التنمية المستدامة لعام ،2030
وإذ يؤكد مجدداً ھدف تحقيق اإلمكانات المھنية والبشرية للرجال والنساء تحقيقا ً كامالً ،إلى جانب الحصول على خدمات
تراعي البعد الجنساني تتعلق بالطقس والھيدرولوجيا والمناخ ،وخدمات بيئية ذات صلة ،وتقديمھا،
وإذ يقر بالحاجة إلى تفعيل سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين من خالل اتخاذ إجراءات ملموسة تستھدف
جميع ھياكل المنظمة،
وقد نظر في توصيات فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني،
وقد بحث التقرير المرحلي لألمين العام عن المساواة بين الجنسين ،والذي يبيّن أن تمثيل النساء ال يزال منقوصا ً في ھياكل
حوكمة المنظمة )،(WMO
يشير إلى أن  24في المائة فقط من المشاركين في الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ھم من النساء؛
يرحب بالدور الرائد الذي تضطلع به المنظمة ) (WMOفي تعزيز المساواة بين الجنسين في مجاالت الطقس والماء والمناخ،
وفي تعزيز مكانة المنظمة من خالل مشاركتھا الفعالة في منتديات الجھات المعنية المتعددة؛
يشير إلى التحديات المتبقية المحددة إزاء تمثيل النساء في ھيئات الحوكمة واإلدارة في المنظمة )(WMO؛
يشير أيضا ً إلى أھمية تنفيذ نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ وتوصياته الخاصة بكل قطاع؛
يؤيد خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية )المشار إليھا فيما يلي بعبارة "خطة العمل"(؛
يوافق على اإلجراءات ذات األولوية التي حددھا فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة
البعد الجنساني للفترة 2019-2016؛
يقرر استعراض تنفيذ خطة العمل قبل انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية )(Cg-18؛
يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

تنفيذ اإلجراءات الرئيسية ذات األولوية التي أوصى بھا فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني للفترة 2019-2016؛

)(2

تنفيذ اإلجراءات األخرى الواردة في خطة العمل ،باستخدام الموارد البشرية والمالية المتاحة؛

)(3

دعم الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوأعضائھا في إنجاز اإلجراءات ذات الصلة من خطة العمل؛

)(4

رفع تقارير مرحلية منتظمة إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر ،بما يضمن إيالء االھتمام الواجب لھذه المسألة؛

يطلب إلى االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ما يلي:
)(1

تحديد اإلجراءات ذات األولوية من خطة العمل لتنفيذھا في الفترة 2019-2016؛

)(2

التكليف بالمساءلة عن تنفيذ اإلجراءات المحددة ذات األولوية؛

)(3

رفع تقارير مرحلية إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر؛

يدعو األعضاء إلى ما يلي:
)(1

استخدام خطة العمل على سبيل التوجيه وإنجاز اإلجراءات ذات الصلة تماشيا ً مع احتياجاتھم وسياقاتھم؛

)(2

تقاسم الممارسات الجيدة في تعميم مراعاة البعد الجنساني وتمكين المرأة إلتاحة الفرصة لألطراف األخرى
لتكييفھا واستنساخھا؛
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)(3

تيسير تنفيذ خطة العمل من خالل تقديم مساھمات عينية وطوعية إلى صندوق المنظمة ) (WMOاالستئماني
لألنشطة المتعلقة بالمنظور الجنساني.

المقرر

(EC-68) 78

موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام

2018

إن المجلس التنفيذي،
يقرر أن يكون موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام " :2018حُسن التعامل مع الطقس والمناخ"؛
يدعو األعضاء إلى تنظيم أنشطة لالحتفال باليوم العالمي لألرصاد الجوية في  2018باالستناد إلى الموضوع المشار إليه
أعاله.

المقرر (EC-68) 79

النظر في التقارير المتعلقة بالرقابة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يحيط علما ً بتقارير كل من اللجنة االستشارية للشؤون المالية ولجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) (WMOومراجع الحسابات
الخارجي ومكتب الرقابة الداخلية،
وإذ يحيط علما ً أيضا ً بأن األمانة تبحث نتائج المراجعات الداخلية طبقا ً للعملية المبينة في المرفق لھذا المقرر،
يأخذ في االعتبار توصيات ھيئات الرقابة عند اتخاذ قراراته في إطار مختلف البنود ذات الصلة من جدول األعمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق

المقرر (EC-68) 79

تقرير مكتب الرقابة الداخلية
توجه تقارير الضمان الصادرة عن مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOإلى األمين العام ،مع إرسال نسخ إلى المديرين المسؤولين
في المنظمة ) .(WMOكما يطلع المراجعون الخارجيون وأعضاء لجنة المراجعة على التقارير.
وبنا ًء على نتائج المراجعة خالل العام ،يقدم مدير مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOسنويا ً رأيا ً عن الضوابط الداخلية لألمين
العام .ويرد أدناه الرأي الخاص بعام :2015

"خالل عام  2015كان تصميم وأداء نظام المراقبات الداخلية متفاوتا ً في عدد من المجاالت التي اس ُتعرضت والتي تجاوزت
المخاطر فيھا المعايير المقبولة .وتتعلق المجاالت الرئيسية الملحوظة التي أثارت القلق بضوابط دفع األموال إلى الشركاء
المنفذين ،وأمن مبنى المنظمة  ،WMOوإجراء عمليات الرقابة فيما يتعلق بالمشتريات ،واإلدارة المالية لإلنفاق على
تكنولوجيا المعلومات .وتستحق ھذه المجاالت اھتماما ً متواصالً من جانب اإلدارة".
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وقد نظر األمين العام في ھذا الرأي عند استكمال بيانه عن الضوابط الداخلية ،الذي يصاحب الكشوفات المالية .وقد عُرض
مشروع بيان األمين العام عن الضوابط الداخلية على لجنة المراجعة.
واستعرضت لجنة المراجعة ،وفقا ً لما تقتضيه واليتھا ،التقرير السنوي ورأي مدير مكتب الرقابة الداخلية ).(IOO
وأعربت لجنة المراجعة عن ارتياحھا لعمل مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOخالل فترة ما بين الدورتين .واستعرضت التقارير
المواضيعية والمرحلية التي أصدرھا مكتب الرقابة الداخلية ) ،(IOOفضالً عن تنفيذ اإلدارة لتوصيات المكتب ).(IOO

واستعرضت لجنة المراجعة بيان األمين العام بشأن الرقابة الداخلية ،المشفوع بالبيانات المالية ،وأسدت المشورة المناسبة
لألمين العام .ويشمل بيان الرقابة الداخلية لعام  2015إدارة المشاريع وضوابط المشتريات والرقابة الداخلية فيما يتعلق
بتكنولوجيا المعلومات ،باعتبارھا مجاالت تتطلب تحسينات ،بالتطابق مع المالحظات الواردة في تقريري مراجع الحسابات
الخارجي ومكتب الرقابة الداخلية ).(IOO

المقرر

(EC-68) 80

توصيات وحدة التفتيش المشتركة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى إجراءات المنظمة  WMOبشأن متابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي وافقت عليھا الدورة الرابعة
والخمسون للمجلس التنفيذي في ،2002
وإذ يدرك مساھمة وحدة التفتيش المشتركة في تعزيز الحوكمة الجيدة في المنظمات المشاركة في منظومة األمم المتحدة،
وإذ يعترف بفائدة التوصيات الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة قيد النظر،
وقد نظر في التوصيات الموجھة إلى الھيئات التشريعية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
وقد فحص الرد المقترح على ھذه التوصيات والتقدم المحرز في تنفيذھا ،واستعراضھا من جانب لجنة المراجعة التابعة
للمنظمة ،WMO
يوافق على الرد المقترح على التوصيات.

المقرر

(EC-68) 81

المحسن
ھيكل الميزانية
ّ
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

أن الم ؤتمر الس ابع عش ر ق د طل ب إل ى المجل س التنفي ذي القي ام ،بالتع اون الوثي ق م ع األمان ة ،بإنش اء اآللي ات
الالزم ة بغي ة اس تعراض أنش طة وب رامج المنظم ة  WMOوالنظ ر ف ي تحقي ق أوج ه كف اءة ووف ورات إض افية،
وإعادة تحديد نطاق األنشطة واستخدام تكاليف دعم الب رامج المرتبط ة بالمس اھمات الطوعي ة ،وم ا ي رتبط ب ذلك
من مخاطر وفرص،
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المؤتمر السابع عشر قد طلب أيضا ً إلى األمين العام إدراج المعلومات المتعلقة بتكاليف أنشطة وبرامج المنظم ة
 WMOوتفاصيل التكاليف حس ب بن د اإلنف اق ،ف ي مقترح ات الميزاني ة لفت رة الس نتين الثاني ة ) (2019-2018م ن
الفترة المالية السابعة عشرة ،والفترة المالية الثامنة عشرة )،(2023-2020

)(2

وقد فحص مقترح األمانة الخاص بھيكل الميزانية المحسّن )المرفق  1لھذا المقرر( الذي يعتمد على الب رامج وأوج ه اإلنف اق
الستكمال المعلومات المتعلقة بالميزانية المقدمة من خالل ھيكل الميزانية التقليدي باالعتماد على الثماني نتائج المتوقعة،
وق د درس آراء وتوص يات الفري ق العام ل الت ابع للمجل س التنفي ذي والمعن ي ب التخطيط االس تراتيجي والتش غيلي بش أن ھ ذه
المسألة،
وقد نظر في التوصيات التي قدمتھا اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACبشأن ھذه المسألة ،وخصوصا ً ليش مل ھيك ل
الميزاني ة المح ّس ن م ا يل ي) :أ( مك افئ ال دوام الكام ل ) (FTEللمناص ب بحس ب البرن امج؛ )ب( تفاص يل بش أن االفتراض ات
المستخدمة في حساب المعدالت الموحدة للرواتب واالتجاھات العامة الخاصة بتكاليف الموظفين واستحقاقاتھم؛
وقد نظر أيضا ً في آراء أعضاء المجلس التنفيذي بشأن ھذه المسألة ،وخصوصا ً) :أ( لتعزيز استخدام ھيكل الميزانية الجدي دة
القائمة على البرنامج لتحقيق مزيد من التكام ل فيم ا ب ين التخط يط االس تراتيجي والتش غيلي والميزن ة باإلض افة إل ى المراقب ة
والتقييم؛ )ب( إدراج "عمليات الرصد" و"البحوث" و" التنبؤ والتحليل" في "األنشطة األساسية" بوص فھا مواض يع منفص لة؛
)ج( زيادة استخدام المؤشرات المناسبة ،باإلضافة إلى مؤشرات أداء الميزانية ،من أجل تحديد أھداف ومراقبة التقدم المحرز
خالل تنفيذ البرنامج؛
يأخذ علما ً بالتقدم الذي أحرزه األمين العام لتحديد س بل زي ادة الكف اءة والوف ورات ،وك ذلك لتطبي ق ت دابير خف ض الميزاني ة،
التي طلبھا المؤتمر؛
يواف ق عل ى المنھجي ة المس تخدمة ف ي تحدي د ھيك ل الميزاني ة المح ّس ن والقائم ة عل ى الب رامج وأوج ه اإلنف اق ،م ع مراع اة
التعديالت المذكورة أعاله؛
يطلب من األمين العام أن يقدم إليه خالل دورته التاسعة والستين ما يلي:
)(1

تقرير مفصل عن التقدم المحرز في تنفيذ تدابير الوف ورات الت ي س تتحقق خ الل الفت رة  2017 -2016فض الً ع ن
الوفورات المستقبلية الممكنة ،وأن يحدد حجم ھذه الوفورات ،ويشير أيضا ً إلى اآلثار الناجمة عن ت دابير تحقي ق
وفورات؛

)(2

ميزانية فترة السنتين الثانية من الفت رة المالي ة الس ابعة عش رة ،تتض من معلوم ات بش أن تك اليف أنش طة وب رامج
المنظمة ) (WMOوتفاصيل التكاليف حسب بند اإلنفاق بما يتماشى مع المنھجية المذكورة أعاله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق

المقرر (EC-68) 81

مقترح ھيكل الميزانية القائم على البرامج

-1

معلومات أساسية

لدى الموافقة على ميزانية المنظمة  WMOللفترة المالية السابعة عشرة ،فإن المؤتمر السابع عشر  ،Cg-17على ضوء الحاجة
إلى بحث إعادة تحديد نطاقات األنشطة والبرامج لضمان أن تكون موارد المنظمة  WMOمتوافقة مع األولوي ات المح ددة ف ي
الخطة االستراتيجية  ،2019-2016طلب من المجلس التنفيذي واألمانة على التعاقب اتخاذ اإلجراءين التاليين:

250

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

)أ(

طلب إلى المجلس التنفيذي القيام ،بالتعاون الوثيق مع األمانة ،بإنش اء اآللي ات الالزم ة بغي ة اس تعراض أنش طة
وب رامج المنظم ة  WMOوالنظ ر ف ي تحقي ق أوج ه كف اءة ووف ورات إض افية ،وإع ادة تحدي د نط اق األنش طة
واستخدام تكاليف دعم البرامج المرتبطة بالمساھمات الطوعية ،وما يرتبط بذلك من مخاطر وفرص؛

)ب(

طلب إلى األمين العام إدراج المعلومات الخاص ة بتك اليف أنش طة وب رامج المنظم ة  WMOوتفاص يل التك اليف
حسب وجه اإلنفاق في مقترحات الميزانية لفترة السنتين الثانية ) (2019-2018من الفترة المالية الس ابعة عش رة
والفترة المالية الثامنة عشرة ).(2023-2020

وتتناول ھ ذه الوثيق ة الث اني م ن اإلج راءات الم ذكورة آنف اً ،وتقت رح اس تكمال المعلوم ات المقدم ة م ن خ الل ھيك ل الميزاني ة
التقليدي باالعتماد على الثماني النتائج المتوقعة التي ستظل ھي األساس لموافق ة الم ؤتمر عل ى ميزاني ة المنظم ة  ،WMOم ع
المعلومات المستندة إلى البرامج .و ُتق ّدم المعلومات بشأن التقدم المحرز بالنسبة لإلجراء األول كجزء من وثيقة مستقلة.
وكان الفريق العامل التابع للمجل س التنفي ذي والمعن ي ب التخطيط االس تراتيجي والتش غيلي للمنظم ة  WMOق د اس تعراض ف ي
اجتماعه المعقود في الفترة من  16إلى  19شباط /فبراير  2016ھيكل الميزانية القائم على البرامج المقت رح ال ذي ي رد وص فه
في ھذه الوثيقة.
ويرجى من المجلس التنفيذي التكرم بالموافقة على المقترح المتضمّن في ھذه الوثيقة ،على أساس تنفيذه التام بحلول بدء فترة
السنتين الثانية من الفترة المالية السابعة عشرة.
-2

سن للميزانية يقدم معلومات بشأن تكاليف أنشطة وبرامج المنظمة  WMOوتفاصيل التكاليف حسب
ھيكل مح ّ
وجه اإلنفاق

منذ بداية الفت رة المالي ة  ،2011-2008أنش ئت ميزاني ات المنظم ة  WMOوقُ دمت إل ى األعض اء ،وبوج ه خ اص إل ى الم ؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية باستخدام نھج الميزانية القائمة عل ى النت ائج .وبص فة أساس ية ،ك ان الھيك ل المس تخدَ م للموافق ة عل ى
الميزانية يعتمد على قائمة من النتائج المتوقعة التي وافق عليھا المؤتمر.
وأدى ھذا الھيكل إلى ممارسة كانت الموارد المالية والبشرية للمنظمة  WMOي تم ميزنتھ ا ف ي عناص ر ص غيرة ج داً )أي ف ي
فرادى بنود األنشطة ووظائف الموظفين( التي كانت ُتجمّع بعد ذلك على مستوى النتائج المتوقعة.
ولئن كانت ھذه الممارسة تلبي شرط تقديم ميزانية تعتمد على النتائج المتوقعة فإنھا جعل ت تحلي ل مقترح ات الميزاني ة ص عبا ً
تمام اً ،ألن المعلوم ات يمك ن أن ُتق دم إم ا ف ي ش كل مج ّم ع للغاي ة )ال ـ  8النت ائج المتوقع ة( أو م ن خ الل قائم ة تفص يلية ج داً
باألنشطة والوظائف .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ھيكل الميزانية المد ّقق للغاية أدناه ،ومستوى النتائج المتوقعة التي كانت غالب ا ً
عُرضة لتغيرات عديدة من سنة إلى أخرى جعال المقارنات بين مختلف سنوات الميزانية صعبا ً تماما ً.
ولمعالجة ھذا الوضع ولتلبية المتطلب الذي حدده المؤتمر ،لزم تصميم ھيكل ميزانية محسّن وأكثر فعالية.
وسرعان ما أصبح واضحا ً للغاية أن حل المشكلة يمكن العثور عليه في إدخال ھيكل وسيط ،وتنظيم آحاد األنش طة ووظ ائف
الموظفين في مجموعات ثابتة أقل تفصيالً وأكث ر فائ دة .ويمك ن عندئ ذ اس تخدام ھ ذه التجميع ات ف ي تخط يط الميزاني ة ،وف ي
أغراض المراقبة واألغراض التحليلية ويمكن بسھولة ربطھا باألھداف االستراتيجية للمنظمة ونتائجھا المتوقعة.
وعالوة على ذلك ،ا ُتخذ استعراض ھيكل الميزانية كفرصة لبناء ميزانية أقل تفصيلية مع اإلبقاء في الوقت ذاته على الشفافية
الضرورية واالمتثال للممارسات الجيدة لإلدارة المالية.
وينبغي اإلشارة إلى أن ھدف ھذه العملية ھو إدخال ھيكل وسيط تحت مستوى النت ائج المتوقع ة مم ا س يجعل ش رح متطلب ات
الميزانية أوضح لصانعي القرار .والغرض من ھذه العملية ليس االستعاضة عن ھيكل الميزانية بالنتائج المتوقعة التي ستظل
األساس القانوني للموافقة على الميزانية.
ويتمثل مرشح واضح لھذا الھيكل الوسيط في الھيكل الذي ش ّكلته برامج المنظمة  WMOألن ھذه البرامج تشكل جزءاً أساسيا ً
من الطريقة التي تدير بھا المنظمة أعمالھا ،كما أنه مفھوم جيداً من الدول األعضاء ،كذلك يحصل كل برنامج عل ى الموافق ة
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الرسمية للمؤتمر .وباإلضافة إلى ذلك ،تحدد البرامج على النحو الطبيعي من خالل صفات مميزة من مثل األھداف ،والنتائج
المتوخاة ،والتوقيت الزمني ،إلخ .مما يسھل تخطيطھا ومراقبة تقدمھا ،على حد سواء.
إال أنه قبل إمكان استخدام برامج المنظمة  WMOألغراض التخطيط والميزنة ،يلزم إجراء بعض العمل اإلضافي.
فالنشاط العلمي والفني للمنظمة  WMOي نظم كسلس لة "ب رامج" ،لك ل منھ ا نط اق يقتص ر عل ى مي دان اھتم ام مع يّن وجميعھ ا
تناسب التعريف العام لـ "البرامج" كـ "مجموعة من التدابير أو األنشطة المرتبطة التي ترمي إلى غاية خاصة طويلة األمد".
وترد قائمة ببرامج المنظمة  WMOفي المرفق الثاني للتقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية
كم ا أنھ ا متض مَّنة ف ي قس م "الب رامج" ف ي الموق ع الش بكي للمنظم ة  WMOتح ت عن وان "الب رامج العلمي ة والفني ة للمنظم ة
 ."WMOوإلى ھذه القائمة يمكن إضافة برنامج جديد يوافق عليه المؤتمر الس ابع عش ر  ،Cg-17أي :برن امج المنظم ة WMO
للدول النامي ة الجزري ة الص غيرة واألق اليم الجزري ة األعض اء .ويتض من الموق ع الش بكي أيض ا ً قائم ة قص يرة ب البرامج الت ي
تحظى برعاية مشتركة )التي تكون المنظمة  ،WMOفي شراكة فيھا مع وكاالت أخرى(.
وھناك بعض التعقيدات المرتبطة باستخدام لفظة "برنامج" .فضمن الب رامج األكب ر م ن مث ل المراقب ة العالمي ة للطق س ،عل ى
سبيل المثال ،ھن اك عناص ر تس مى ھ ي ذاتھ ا أحيان اً ،ب رامج .عل ى س بيل المث ال ف إن إدارة بيان ات المراقب ة العالمي ة للطق س
" WWWDMھي برنامج دعم" ضمن المراقبة العالمية للطقس ،في حين أن المراقبة العالمية للطقس " WWWتش مل" برن امج
أدوات وطرق الرصد  IMOPوبعض البرامج األخرى .و ُتستخدم أيضا ً لفظات أخ رى م ن مث ل :الب رامج الرئيس ية ،والب رامج

)ذات وضع أقل " ،("Pوبرامج الدعم ،والبرامج الفرعية ،والمشاريع ،واألنشطة ،والخدمات ،واألطر.
ويبيّن الموقع الشبكي للمنظمة  WMOأيضا ً قائمة بـ "مشاريع وأنشطة" لھا أيضا ً وض ع رس مي واف ق عليھ ا الم ؤتمر ،وال ذي
يھم بوجه عام األنشطة ضئيلة التركيز .والمدخالت إلى ھذه القائمة مماثلة أيضا ً للبرامج )وبعضھا يسمى فعليا ً "برامج"( كما
ُتربط على نحو وثيق بالبرامج الواردة في القائمة الرئيسية.
وتوخيا ً لھيكل مالئم لغرضنا ،قد يكون خيار واضح ھو بحث ما إذا كانت قائمة بسيطة تشمل جميع الب رامج ،والب رامج الت ي
تحظى برعاية مشتركة والمشاريع واألنشطة يمكن أن تناس ب الغ رض المنش ود .إال أن ه نظ راً إل ى أن ذل ك ي ؤدي إل ى قائم ة
ذات  38بنداً ،من الواضح أنھا ستكون كبيرة للغاية .ويتمثل عائق آخر لھذا النھج في أنه ال يحل الصعوبة المتمثلة في وج ود
قدر من التداخل بين البنود في ھذه القائمة المر ّكبة.
وأول خطوة مفيدة ُتتخذ ھي فح ص قائم ة الب رامج الت ي تحظ ى برعاي ة مش تركة والمش اريع واألنش طة لتحدي د ال روابط الت ي
تجمعھا مع برامج أخرى ،وربط كل منھا ببرنامج "مضيف" مالئم.
واختيار البرامج "المضيفة" ھو ،بالطبع ،مسألة موضع جدل .فبعض االرتباطات تكون واضحة المعالم بينما تتيح ارتباط ات
أخرى عدة اختيارات.
وقائمة البرامج الجديدة الناتجة عن ذلك ھذه التي تضم "المشاريع واألنشطة" والبرامج التي تحظى برعاية مشتركة ،ال ت زال
كبيرة للغاية للغرض الحالي ولذلك فإن تجميعا ً إضافيا ً للقائمة ،أمر ضروري.
ومن ثم ،فإن النھج المقترح ھو "تجميع" البرامج ذات االرتباط المنطقي.
وينبغي التشديد على أنه ليس من غرض ھذه العملية ھو تغيير محتوى البرامج ب أي ح ال م ن األح وال ،أو تغيي ر أوض اعھا.
فھذه البرامج واألنشطة قد وافق عليھا المؤتمر وال يمكن التد ّخل فيھا .وبالمثل ،ليس من المس تھدف اقت راح أي ة تغيي رات ف ي
الھيكل التنظيمي للمنظمة .WMO
-3

المبادئ التوجيھية لتجميع البرامج

للمساعدة في مھمة إيجاد تجميع مالئم للبرامج ،من المفيد تحديد بعض المبادئ التوجيھية للعملي ة تس اعد ف ي ض مان أال تلب ي
النتيجة المتطلب الالزم فقط وإنما تكون مناسبة جيداً لألھداف والترتيبات الداخلية األخرى للمنظمة :WMO
)(1

القائمة المجمّعة ينبغي أن تش ّكل تجميعا ً منطقيا ً ألنشطة المنظمة WMO؛
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)(2

االرتباط ات ب ين ال ُم دخالت ال واردة ف ي القائم ة والنت ائج المتوقع ة ينبغ ي أن تك ون واض حة وأال تك ون بالغ ة
التعقيد؛

)(3

المجاالت الوظيفية الرئيسية لمسؤولية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  -الطقس ،والمناخ ،والماء )باعتبارھ ا
شعار المنظمة( ينبغي أن تكون محددة تحديداً واضحاً؛

)(4

ينبغي للبن ود ال واردة ف ي القائم ة أن تك ون قابل ة للمقارن ة م ن حي ث حج م التك اليف وعل ى األق ل ليس ت مختلف ة
اختالفا ً كبيراً؛

)(5

ينبغي أن تكون القائمة متسقة مع أولويات المنظمة  WMOللفترة  2019-2015التي وافق عليھا المؤتمر؛

)(6

ينبغي للقائمة ،بق در اإلمك ان ،أن تي ّس ر عم ل إدارات المنظم ة ) WMOوموظفيھ ا( ف ي تحدي د مس اھماتھم عل ى
نحو واضح.

واالمتثال الكامل لھذه المبادئ سيكون مستحيل عمليا ً لكن درجة معقولة من االمتثال ينبغي التماسھا.
-4

التجميع يستند إلى فئات النشاط الرئيسية

ال نھج ال ذي بُح ث ھ و نھ ج انتق اء مج االت النش اط الرئيس ية  MAAالت ي تتن اول ج وھر دور المنظم ة  WMOبطريق ة مختلف ة
ويمكنه أن يشمل )نظريا ً على األقل( عناصر موزعة عبر عدة برامج.
وأحد مبررات ھذه الفكرة ھو تحديد تل ك األنش طة الت ي تك ون أنش طة "أساس ية" للمنظم ة  WMOلھ ا قيم ة لجمي ع الب رامج أو
لمعظمھا .وعلى ھذا الضوء يمكن النظر إلى أنشطة الرصدات ونظم المعلومات ،والنشاط الخاص بالبحوث.
وبالتالي يُقترح نشاطان أساسيان من مجاالت النشاط الرئيسية  ،MAAيتألفان من ھذين العنصرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،يُقترح مجال نشاط رئيسي بالنسبة لتنمية القدرات والشراكات كعنصر تمكين م ن أج ل تحقي ق األھ داف
اإلجمالية للمنظمة .WMO
وباالعتماد على األنشطة األساسية والمعارف والمھارات والتقنيات المطبّقة على مجاالت علمية وفنية معينة ،ھن اك مج االت
محددة كثيرة للطقس والمناخ والھيدرولوجيا تشكل جزءاً من مجموعة برامج المنظمة .WMO
وتشكل ھذه المواضيع إذا ا ُتخذت معا ً مجال النشاط الرئيسي للتطبيقات في مج االت مح ددة للطق س والمن اخ والھي درولوجيا
التي ّ
تجزاً بعد ذلك إلى التنبؤ بالطقس ،وتطبيقات األرصاد الجوية ،وتطبيقات المناخ ،والتطبيقات الھيدرولوجية.
وأخيراً ،يُضاف إلى ھذه المجاالت مجال النشاط الرئيسي الخاص بالحوكمة واإلدارة ذات الوظيفة الداعمة والتمكينية.
-5

تقييم الھيكل المقترح على ضوء المبادئ التوجيھية

لقياس فائدة الھيكل المقترحُ ،ن ّفذ تقييم )أو تحليل للحساسية( للكيفية التي يتوافق فيھا مع المبادئ التوجيھية الواردة أعاله.

المبدأ التوجيھي  :1التجميع المنطقي ألنشطة المنظمة

WMO

لدى تعريف مجال النشاط الرئيسي  ،MAAأُجريت اختيارات على أساس تمايز منطقي بين أنشطة المنظم ة  .WMOفمج االت
النشاط الرئيسية لألنشطة األساسية تمثل بوضوح تفصيالً منطقيا ً للنشاط األساسي في مجال األرص اد الجوي ة .ويعتم د مج ال
النشاط الرئيسي الخاص بتنمي ة الق درات والتطبيق ات اعتم اداً كبي راً عل ى الھيك ل البرن امجي للمنظم ة  WMOويمث ل األس اس
المنطقي لذلك الھيكل.

المبدأ التوجيھي  :2االرتباطات بين المدخالت على القائمة والنتائج المتوقعة ينبغي أن تكون واضحة وليست بالغة التعقيد:
والتقابل بين مجاالت النشاط الرئيسية والنتائج المتوقعة يتعقد بفعل المف اھيم المختلف ة وراء تش كيل ك ل منھ ا ،لك ن بوج ه ع ام
ھن اك ارتب اط جي د بالنت ائج المتوقع ة .وال يوج د ارتب اط مباش ر لمج ال النش اط الرئيس ي ل إلدارة م ع النتيج ة المتوقع ة ،ألن
األنشطة ذات الصلة يُعاد توزيعھا على جميع األجزاء المتبقية من الميزانية.
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مساھمة مجاالت األنشطة الرئيسية في النتائج المتوقعة
مجال النشاط
الرئيسي

األنشطة
األساسية

أساسية:

النتيجة
المتوقعة

تنمية القدرات
والشراكات

أساسية:

تطبيقات في مجاالت
محددة للطقس
والمناخ واألرصاد
الجوية
أساسية:

اإلدارة

الحوكمة

أساسية:

رص دات مح ّس نة تنمية القدرات ) (6نوعي ة الخ دمات الحوكمة الفعالة
وتبادل بيانات ) (4ش راكات وأنش طة المُح ّس نة وتق ديم
الخدمات )(1
النھوض بالبحوث تعاوني ة جدي دة
ومُع ّ
ززة )(7
المستھدفة )(5
معالج ة بيان ات
ونمذج ة وتنب ؤ )(3
التنب ؤ والتحلي ل
مُحسّنة
)(3

)(8

ال ينطبق

ثانوية:
الح د م ن مخ اطر
الكوارث )(2

المب دأ الت وجيھي  :3المج االت الوظيفي ة الرئيس ية لمس ؤولية المنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة  -الطق س ،والمن اخ والم اء -
ينبغي أن ُتحدد تحديداً واضحا ً:
ضمن مجال النشاط الرئيسي ،فإن المجاالت المحددة للطقس والمناخ والماء المحددة تحديداً واضحا ً.

المبدأ التوجيھي  :4ينبغي أن تكون البنود الواردة على القائمة قابلة للمقارنة من حيث حجم التكاليف ،أو عل ى األق ل ال تك ون
متباينة تباينا ً كبيراً:
مخصصات الميزانية لكل فئة ھي مبالغ ضخمة ال تختلف على نحو غير متناسب .وضمن مجال نشاط رئيسي ،يبيّن التوزيع
بوجه عام مبالغ متساوية نسبيا ً.

المبدأ التوجيھي  :5القائمة ينبغي أن تكون متسقة مع أولويات المنظمة  WMOللفترة  2019-2016التي وافق عليھا المؤتمر:
تتمثل أولويات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للفترة  ،2019-2016حسبما وردت في الخطة االستراتيجية لتلك الفترة في:
-1

تحسين دقة وفعالية التنبؤات القائمة على التأثيرات واإلن ذارات المبك رة باألخط ار المتع ددة ذات الت أثير الش ديد
على األحوال الجوي ة والھيدرولوجي ة ،وم ا يتص ل ب ذلك م ن أخط ار بيئي ة ف ي المن اطق المداري ة إل ى المن اطق
القطبية؛

-2

تنفيذ خدمات مناخية ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

-3

تعزيز نظم الرصد العالمية من خالل تنفيذ النظام العالمي المتكامل الرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة
(WIS) WMO؛

-4

تحس ين ق درة المراف ق الوطني ة لألرص اد الجوي ة والھي درولوجيا  NMHSsعل ى ت وفير خ دمات مس تدامة عالي ة
الجودة دعما ً للسالمة والكفاءة واالنتظام في مجال إدارة الحركة الجوية على النطاق العالمي؛
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-5

تحسين مراقبة األرصاد الجوية والھيدرولوجية التشغيلية ،والتنبؤ والخ دمات ف ي المنطقت ين القطبيت ين ومن اطق
الجبال العالية؛

-6

تعزيز قدرة المرافق  NMHSsعلى إنجاز مھمتھا؛ و

-7

تحسين كفاءة وفعالية المنظمة  WMOمن خالل اعتماد تدابير تحسين مستمرة وتوصيات تس تند إل ى اس تعراض
استراتيجي لھياكل المنظمة  ،WMOوترتيبات التشغيل ،وممارسات الميزنة.

تمنح مجاالت النشاط الرئيسية لألنشطة األساسية وتنمية الق درات والش راكات األھمي ة الواجب ة لألولوي ة ) 3النظ ام الع المي
المتكام ل الرص د  (WIGOSولألولوي ة ) 6تنمي ة الق درات( عل ى الت والي .وي ورد مج ال النش اط الرئيس ي للمج االت المح ددة
للطقس والمناخ والھيدرولوجيا المواضيع التي تم ّكن األولوي ة ) 1خ دمات الح د م ن مخ اطر الك وارث ذات الت أثير الش ديد(،
واألولوي ة ) 2اإلط ار الع المي للخ دمات المناخي ة  ،(GFCSواألولوي ة ) 5المنطقت ين القطبيت ين ومن اطق الجب ال العالي ة(
واألولوية ) 4خدمات األرصاد الجوية( من أن تكون موض ع تركي ز اھتم ام كبي ر .وتم ّك ن فئ ة الحوكم ة األولوي ة ) 7حوكم ة
 (WMOمن تيسير أدائھا.

المبدأ التوجيھي  :6ينبغي ،بقدر اإلمكان ،أن تيسّر القائمة جھود إدارات المنظمة  WMOفي تحديد مساھماتھا تحديداً واضحا ً:
ھناك على نحو واضح معامل ارتباط جيد بين عناصر الفئات واإلدارات.
ويمك ن عل ى وج ه العم وم اعتب ار أن المب ادئ التوجيھي ة متبع ة إل ى ح د كبي ر وأن الھيك ل المقت رح يف ي عل ى نح و معق ول
بمقتضيات "تحليل الحساسية".
-6

تطبيق الھيكل على عملية الميزانية

في إطار الترتيب الجديد ،سيتبع جمع معلومات الميزانية من اإلدارات بوجه عام اإلجراء المعتاد لكن س تتم مالءمت ه للتمك ين
من جمع المعلومات التي تخدم غرض تحديد تكاليف األنشطة وفقا ً لھيكل الميزانية الجديد.
وللوصول إلى مخصصات الميزانية لمجاالت النشاط الرئيس ية ،س ُتبنى المعلوم ات ذات الص لة م ن خ الل عناص ر المس توى
األخفض .ومستوى التفاص يل الت ي يمك ن أن تص احب التوزي ع النھ ائي ،وفق ا ً للھيك ل المص مّم ،ويق دم إل ى ال دول األعض اء،
سيكون مسألة موضوع مناقشة بين إدارة شؤون إدارة الموارد واإلدارات األخرى.
وستعرض اإلدارات بالتفصيل ض من الب رامج ،بوج ه ع ام ،األنش طة ووظ ائف الم وظفين .وس ُتربط الب رامج ب دورھا بمج ال
النشاط الرئيسي ذي الصلة وكذلك بالنتائج المتوقعة التي تقدم من أجلھا أھم المساھمات.
ورئي أن يكون مستوى التفاصيل الالزمة في العملية العامة أقل من ذي قبل.
ومن الناحية العملية ،يتوخى استخدام ھيكل برنامج تسلسلي من مستويات مختلفة ،بما في ذلك )من القمة إلى القاع(:


مجاالت النشاط الرئيسية؛



المواضيع؛



برامج حاوية )حينما يكون ذلك مالئما ً(؛



برامج المستوى 1؛



برامج المستوى 2؛



المشاريع واألنشطة ،تموّ ل إما من الميزانية العادية وإما من أموال من خارج الميزانية.

س ُتحدد األنشطة و ُتقدر التكاليف من قِبل اإلدارات على أخفض مستوى معقول في ھذا الھيكل ثم ُتج ّم ع ،وب ذلك ت و ّفر إمكاني ة
توحيد المعلومات على مستوى مالئم من التفصيل.
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من المتوخى تقديم معلومات إلى الھيئات التأسيسية  -على أساس روتيني  -على مستوى تجميع برنامج المس توى األول عل ى
أن يكون مفھوما ً أنه يمكن تقديم معلومات أكثر تفصيلية نزوالً إلى مستوى آح اد المش اريع واألنش طة ،لغ رض إج راء تحلي ل
محدد.
وسيو ّفر االرتباط الالزم بالنت ائج المتوقع ة للمنظم ة  WMOم ن خ الل مخص ص مح دد بش كل رئيس ي لب رامج المس توى  1أو
المستوى  .2وسيكون لھذا نسبة مئوي ة ت وزع المب الغ الت ي ي تم ميزنتھ ا ف ي إط ار ك ل برن امج فيم ا ب ين ح د أقص ى النتيجت ين
متوقعتين .وس ُتحدد النسبة المئوية مرة واحدة و)بالنسبة للبرامج الجديدة ،وق ت الموافق ة عليھ ا( ،بغي ة تف ادي أوج ه تب اين ف ي
الميزانية ترتبط بالتغيرات في النسب المئوية.
وباإلض افة إل ى ذل ك ف إن ك ل ب رامج المس توى األول والمس توى الث اني س ُتربط باللجن ة الفني ة المس ؤولة ع ن دع م األنش طة
المتعلقة بھا.
وأخي راً ،بالنس بة لك ل برن امج ف ي المس توى األول وف ي المس توى الث اني س ُتحدد إدارة رئيس ية م ن المنظم ة  WMOمس ؤولة
كم دير للبرن امج باعتبارھ ا ص احبة المس ؤولية الرئيس ية ع ن التنس يق اإلجم الي للبرن امج ،والتحق ق م ن م دخالت الميزاني ة
وتوفير المبررات المتعلقة بكل منھا.
-7

ُبعد إضافي :وجوه اإلنفاق

سيُستخدم بُعد البرنامج الذي وُ صف حتى اآلن لتوفير معلومات عن الغرض الذي يُخصص له اإلنفاق .وبعبارة أخرى ،ينبغي
أن يساعد في الرد على سؤال لماذا تلزم الموارد.
وباإلضافة إلى البُعد ،طلب المؤتمر أيضا ً معلومات إضافية عن "وجوه اإلنف اق" .وب التعبيرات المحاس بية ل إلدارةُ ،تفھ م تل ك
على أنھا معلومات عامة عن طبيعة اإلنفاق ،بغية الرد على سؤال ماذا يُشترى باألموال المدرجة في الميزانية.
وفي البيانات المالية السنوية التي ھي وثائق يُعدھا خبراء محاسبة لخبراء محاسبة ،ف إن ھ ذا البُع د ي تم تناول ه بخط ة تفص يلية
للحسابات.
وفي سياق وثيقة ميزانيةُ ،تعد بمدخالت من أخصائيين غير محاسبيين )مديري إدارات( كما أنھا موجھة لجمھور ع ام ،ل يس
من الممكن أو من المفيد استخدام نف س المس توى م ن التفاص يل ،وإن ك ان ينبغ ي إيج اد ارتب اط ض روري ب ين ھ ذا البُع د ف ي
الميزانية وبين الحسابات المالية.
وتماشيا ً مع ھذا النھج ،حُددت قائمة بسبعة وجوه إنفاق الستخدامھا كجزء من ھيكل الميزانية المحسّن من خالل توحيد قائم ة
الحسابات المستخدمة ألغراض المحاسبة المالية .وتمثل ھذه القائمة حالً وسطيا ً جيداً بين المتطلبات التحليلية ،والتبسيط:
)أ(

أجور الموظفين والنفقات المتعلقة بھا؛

)ب(

المِنح الدراسية؛

)ج(

نفقات التشغيل )الخبرات االستشارية ،والخدمات الخارجية واإلمدادات(؛

)د(

النفقات الرأسمالية؛

)ھـ(

نفقات السفر؛

)و(

تكاليف االجتماعات؛

)ز(

مصادر الدخل األخرى غير المساھمات.

256

-8

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
آراء وتوصيات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي

في جلسته األولى التي عُقدت من  16إلى  19شباط /فبراير  ،2016رحب الفريق بمقترح إدخال ميزانية تربط ھيكل برنامجي
مبسط ،وتوفق األنشطة مع النتائج المتوقعة واألولويات ،ووجوه اإلنفاق بما في ذلك تكاليف الموظفين ،والسفر وما إلى ذلك.
ولوحظ أيض ا ً أن االس تخدام المتس ق لھ ذا الھيك ل ف ي ال دورة الكامل ة للتخط يط والمراقب ة يمك ن أن يُحس ن الش فافية اإلجمالي ة
ويتسق مع تخطيط وأولويات األعضاء .وقدم الفريق التوصيات التالية:
)أ(

تنمية القدرات ينبغي اعتبارھا مج ال نش اط رئيس ي عل ى ض وء أھميتھ ا ب دالً م ن وض عھا تح ت مج ال "نش اط
أساسي"؛

)ب(

الرصدات ،والبحوث ،والتنبؤ ،ووظيفة التحليل ينبغي جميعا ً أن تكون أنشطة فرعية مستقلة تحت مجال "نشاط
أساسي"؛

)ج(

مجاالت األنشطة الرئيسية ھذه ينبغي أن تشمل أيضا ً الشراكات؛ و

)د(

ينبغي لألمانة استكمال إعادة تصنيف ميزانية الفترة المالية السابعة عشرة )بما في ذلك تك اليف الم وظفين( ف ي
ھيكل الميزانية الجديد وتقديم مثالين )النظام العالمي المتكامل الرصد وبرن امج "مر ّك ب"  (1لتنظ ر في ه ال دورة
الثامنة والستون للمجلس التنفيذي .وھذا العرض ينبغي أن يوضح بش كل أفض ل أيض ا ً كي ف ت رتبط الميزاني ات
باألولويات االستراتيجية للمنظمة .WMO

سن
-9
نحو التنفيذ التشغيلي لھيكل الميزانية المح ّ
حتى اآلن ُنفذ ھيكل الميزانية المحسّن وأُقرت صالحيته من خالل اس تخدام وس ط برن امج  .MS Excelول ئن ك ان ھ ذا الوس ط
مرنا ً ويسھل استخدامه فإنه ليس مالئما ً الستخدام تش غيلي للھيك ل الجدي د ال ذي ينبغ ي أن يم ّك ن م ن إج راء جمي ع المع امالت
الالزم ة كج زء م ن عملي ة تنفي ذ الميزاني ة )عل ى س بيل المث ال تحري ر الحص ص ،وترتي ب طلب ات الش راء وأوام ر الش راء،
واستالم السلع /الخدمات ،ودفع الفواتير ،وما إلى ذلك( .بالكفاءة ،واألمن والفصل بين المھام ،الالزمين.
وبغي ة تحقي ق تنفي ذه التش غيلي ،يحت اج ھيك ل الميزاني ة المح ّس ن إل ى اإلدم اج أو االرتب اط الوثي ق بنظ ام أوراك ل
) (Oracle ERPالخاص بالمنظمة .WMO
ونظراً ألن ھذا النظام غير مش ّكل حاليا ً الستضافة الھيكل الجديد ،يتعين أداء بعض أعمال التكيف أو المواءمة .ومن الممك ن
أن تكون وحدات نموذجية إضافية )على سبيل المث ال الوح دة النموذجي ة للمش روع( أو تطبيق ات التوص يل الكھرب ائي تحت اج
إلى تنفيذ.
وھذا الموضوع يُدرس حاليا ً بالتفصيل .وس ُتقدم معلومات إضافية ،بما في ذلك النتائج المتوقعة والجدول الزمني للتنفي ذ وق ت
اجتماع المجلس التنفيذي.
ويبقى الھدف ھو تحقيق تنفي ذ تش غيلي لھيك ل الميزاني ة الجدي د م ع ب دء فت رة الس نتين الثاني ة للفت رة المالي ة الحالي ة عل ى آخ ر
تقدير.
-10

خاتمة

بغية تناول اإلجراء الذي حدده المؤتمر ،على نحو إيجابي ،تم أداء عمل كبير في تعريف ھيكل ميزانية محسّن يلبي متطلبات
المعلومات لألعضاء ويكون مرنا ً بما فيه الكفاية أو بسيطا ً الستخدامه في عملية الميزانية.
وق د ن وقش ھيك ل الميزاني ة الن اتج ع ن ذل ك ف ي الفري ق العام ل الت ابع للمجل س التنفي ذي والمعن ي ب التخطيط االس تراتيجي
والتشغيلي ،وتم على نحو إيجابي تناول التوصيات ذات الصلة.
ويجري إعداد إعادة تصنيف للميزانية الخاصة بالفترة المالية السابعة عشرة وفق ا ً للھيك ل المقت رح وك ذلك مثل ين ل ـ "ص حيفة
معلومات البرنامج" الستخدامھا ألغراض تحليل الميزانية وس ُتقدم وقت انعقاد المجلس التنفيذي.
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ومطلوب من المجلس التنفيذي التكرم بالموافقة على المقترح الوارد في ھذه الوثيقة من أجل تنفيذه التام مع بدء فت رة الس نتين
الثانية للفترة المالية السابعة عشرة.

المقرر

(EC-68) 82

إعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

2023-2020

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 71إعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2023-2020الذي
يطلب من المجلس التنفيذي أن ّ
ينظم عملية تخطيطية،
وإذ يشير أيضا ً إلى قرار المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية بأن االحتياجات المجتمعية العالمية ) ،(GSNsالتي
حددتھا المنظمة ) (WMOعلى أساس أھداف التنمية المستدامة لما بعد عام  ،2015يمكن أن تستمر في التأثير على تركيز
المنظمة ) (WMOفيما بعد الفترة  ،2019-2016وينبغي أن تشكل األساس للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
،2023-2020
وقد نظر في التوصيات التي قدمھا فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي بموجب قرارات المؤتمر السابع
عشر والطلب الذي قدمه ،استناداً إلى القرار  – (EC-67) 1الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط
اإلستراتيجي والتشغيلي،
يقرر مواصلة تعزيز الربط بين كل من التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي والميزنة؛
يقر التوصيات التالية التي قدمھا فريقه العامل:

الخطة اإلستراتيجية للفترة

2023-2020

)(1

عند تحضير الخطة اإلستراتيجية ينبغي مراعاة تطوّ ر االحتياجات المجتمعية واالقتصادية للدول األعضاء،
والمبادرات الدولية ذات الصلة ،والتحديات المتمثلة في تقلبية المناخ وتغيره ،وھيكل الميزانية اآلخذ في التغير؛

)(2

ينبغي تكون األولويات أكثر وضوحا ً وتحديداً لتفادي تلك المواقف التي تكون فيھا األولوية ھي ذاتھا نتيجة
متوقعة ،كما ھو الحال في مجال تطوير القدرات ،وينبغي كذلك إدارة عدد األولويات؛

)(3

ينبغي تحسين صياغة النتائج المتوقعة لجعلھا قابلة للقياس؛

)(4

ينبغي أن يكون الجمھور المستھدف بالخطة اإلستراتيجية محدداً بوضوح لتحسين فعالية رسالة الخطة
اإلستراتيجية؛

)(5

ينبغي أيضا ً أن تكون الخطة اإلستراتيجية موجزة قدر اإلمكان؛

الخطة التشغيلية للفترة

2023-2020

)(1

ينبغي تحسين محتوى وھيكل الخطة اإلستراتيجية لتوضيح أدوار مختلف ھيئات المنظمة ) (WMOومسؤولياتھا؛

)(2

ينبغي تحسين تسلسل خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوخطتھا التشغيلية وميزانية المنظمة
) (WMOالقائمة على النتائج؛

يطلب من الفريق العامل الشروع في وضع الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية القادمتين استناداً إلى ھيكل ومخطط
الخطة اإلستراتيجية المقدمة في المرفق  1لھذا المقرر ،وإلى العملية والجداول الزمنية المقترحة ،على النحو الوارد في
المرفقين  2و 3لھذا المقرر؛
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ّ
يحث االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية على أن تسھم في الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية المتكاملتين التابعتين للمنظمة
للفترة  ،2023-2020كما ورد في القرار .(Cg-17) 71
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المرفق  1للمقرر

(EC-68) 82

المخطط العام للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2023-2020

2023-2020

الملخص التنفيذي


دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا



أھمية استدامة البنى األساسية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا



دور المنظمة )(WMO



الخطة اإلستراتيجية للمنظمة



األولويات اإلستراتيجية

)(WMO

للمنظمة )(WMO

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2023-2020



االحتياجات المجتمعية العالمية



تحقيق التنمية المستدامة



دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا



دور المنظمة )(WMO



االستناد إلى اإلنجازات

التحديات الناشئة


العوامل الداخلية المؤثرة على أولويات المنظمة ) (WMOفي الفترة



العوامل الخارجية المؤثرة على أولويات المنظمة ) (WMOفي الفترة

أولويات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOللفترة

2023-2020
2023-2020

2023-2020

النتائج المتوقعة
المرفق األول  -عرض بياني للعالقة بين االحتياجات المجتمعية العالمية وأولويات المنظمة ) (WMOللفترة
والنتائج المتوقعة

2023-2020

المرفق الثاني  -منافع خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا والطقس البحري وما يتصل بھا من خدمات بيئية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المرفق  2للمقرر

(EC-68) 82

عملية إعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة
والجداول الزمنية المقترحة
العملية

2023-2020

الجدول الزمني

 -1تقديم المساھمات إلى الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي
)(2016
يبحث الفريق العامل ) (WG/SOPالھيكل والمخطط وعملية التخطيط
المقترحة

شباط /فبراير

تحضر األمانة مساھمة في الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي استناداً
إلى توصيات الفريق العامل )(WG/SOP

حزيران /يونيو

2016

يقدم المجلس التنفيذي المزيد من التوجيھات بشأن االحتياجات المجتمعية
العالمية واألولويات والنتائج المتوقعة والقضايا التي سيتم النظر فيھا،
وبشأن الھياكل والخطوط العريضة للخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للفترة

حزيران /يونيو

2016

2016

2023-2020

تطلب األمانة من رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية إشراك ھياكلھا
وأوساطھا في تقديم مدخالت إلعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة 2023-2020
فيما يتعلق باالحتياجات المجتمعية العالمية ،والنتائج المتوقعة واألولويات
والنتائج المتوخاة
تجمع األمانة المدخالت التي تلقتھا وتعمل على مجانستھا إلعداد النسخة
األولى من مسودة الخطة اإلستراتيجية )(draft SP version 1

تموز /يوليو  -تشرين األول /أكتوبر
2016

كانون الثاني /يناير

2017

 -2تقديم المساھمات إلى الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي
)(2017
ينظر الفريق العامل ) (WG/SOPفي المسودة  1من الخطة اإلستراتيجية

شباط /فبراير

2017

تدرج األمانة توصيات الفريق العامل ) (WG/SOPإلعداد المسودة  2من
الخطة اإلستراتيجية

نيسان /أبريل

2017

ينظر المجلس التنفيذي في المسودة  2من الخطة اإلستراتيجية ويق ّدم
التوجيھات لمواصلة إعدادھا ويعتمدھا بوصفھا المسودة  3لتشكل األساس
إلعداد مسودة مشتركة للخطة التشغيلية والميزانية القائمة على النتائج،
و ُتعلم األمانة األعضاء بذلك

أيار /مايو

تحضر األمانة النسخة األولى من المسودة المشتركة للخطة التشغيلية
والميزانية القائمة على النتائج استناداً إلى المسودة  3من الخطة
االستراتيجية المعتمدة

حزيران /يونيو  -كانون األول /ديسمبر
2017

2017
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 -3تقديم المساھمات إلى الدورة السبعين للمجلس التنفيذي )(2018
ينظر الفريق العامل ) (WG/SOPفي المسودة المشتركة للخطة التشغيلية
والميزانية القائمة على النتائج استناداً إلى المسودة  3من الخطة
اإلستراتيجية التي تتضمن آراء المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين
بھدف تقديم توصيات إلى الدورة السبعين للمجلس التنفيذي) .في ھذه
المرحلة ،ينظر الفريق العامل ) (WG/SOPفي عدد ھيئات المنظمة
) (WMOالمختلفة الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ووالياتھا
واختصاصاتھا(

شباط /فبراير

2018

يق ّدم األمين العام المسودة  3للخطة اإلستراتيجية والمسودة المشتركة
للخطة التشغيلية والميزانية القائمة على النتائج  2023-2020التي تستند إلى
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) 2023-2020 (WMOإلى الدورة السبعين
للمجلس التنفيذي لتنظر فيھا

نيسان /أبريل

2018

ينظر المجلس التنفيذي في المسودة  3للخطة اإلستراتيجية والمسودة
المشتركة  2للخطة التشغيلية والميزانية القائمة على النتائج 2023-2020
يقدم التوصيات المناسبة إلى الدورة الثامنة عشر للمؤتمر

حزيران /يونيو

2

2018

 -4تقديم المساھمات إلى الدورة الثامنة عشر للمؤتمر )(2019
توضع المسودة  4المراجعة للخطة اإلستراتيجية والنسخة  3من المسودة
المشتركة للخطة التشغيلية والميزانية القائمة على النتائج في شكلھما النھائي
لعرضھما على المؤتمر الثامن عشر

تشرين األول /أكتوبر

2018
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المرفق  3للقرار  - (EC-68) 82الجدول الزمني والمسؤوليات

2018

2019

2016

2017

ينظر في الخطة االستراتيجية
والمسودة المشتركة للخطة التشغيلية
والميزانية القائمة على النتائج

المؤتمر
العالمي

أ( ينظر في المسودة  3للخطة التنفيذية
والنسخة  2للمسودة المشتركة
للخطة التشغيلية والميزانية القائمة
على النتائج
ب( ويقدم تعليقات حسب االقتضاء

أ( ينظر في المسودة الثانية للخطة االستراتيجية
ويقدم تعليقات حسب االقتضاء
ب( يعتمد النسخة  3للخطة االستراتيجية
كأساس إلعداد مسودة مشتركة للخطة
التشغيلية والميزانية القائمة على النتائج
ينظر في النسخة األولى
من المسودة المشتركة
للخطة التشغيلية والميزانية
القائمة على النتائج

المجلس
التنفيذي

الفريق
العامل
WG/S
OP

النظر في
المسودة 1
للخطة
االستراتيجية

رؤساء
تقديم:
أ( مدخالت بشأن المحتوى
ب( االحتياجات اإلقليمية
والمواضيعية الخاصة

ُتع ّد:
أ( النسخة  4من الخطة
االستراتيجية
ب( النسخة  3من
المسودة المشتركة للخطة
التشغيلية والميزانية

ُتع ّد النسخة 2
من المسودة
المشتركة للخطة
التشغيلية
والميزانية القائمة
على النتائج

ُتع ّد النسخة 1
من المسودة
المشتركة للخطة
التشغيلية
والميزانية القائمة
على النتائج

ُتع ّد النسخة 2
من الخطة
االستراتيجية

تجمّع البيانات
الخاصة بالنسخة 1
من الخطة
االستراتيجية وتعمل
على مجانستھا

االتحادات

اإلقليمية
واللجان
الفنية

األمانة
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(EC-68) 83

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوعملھا
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

قرار المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية ) - (Cg-XVتطور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنظمة ) ،(WMOالذي طلب من المجلس التنفيذي أن يواصل مراجعة دور وتطور
المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمة ) ،(WMOوأن يراقب التقدم المحرز وأية تغيرات من خالل التنظيم المالئم
لالستبيانات الموجھة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمستخدمين،

)(2

أنه قد أكد مجدداً في دورته الستين ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات اللمحات القطرية التابعة للمنظمة ) (CPDBمن
أجل استكمال عمليات تتبع احتياجات المرافق الوطنية ) (NMHSsوحاالتھا لخفض عدد االستبيانات المرسلة إلى
األعضاء )التقرير النھائي الموجز للدورة الستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
،(1032الفقرة ،(7.2.23

)(3

أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية قد وافق على أن ُتستعرض البيانات المقدمة لصانعي القرارات
والمديرين مرة كل أربع سنوات في األحوال العادية ،بحيث تتواءم مع الخطط االستراتيجية التي تعتمدھا المنظمة
) (WMOواألدوار الدائمة التطور للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsما لم تستج ّد مسألة ذات أھمية بالنسبة للمنظمة
تستدعي استعراض ھذه البيانات ومواءمتھا على الفور )التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1157الملخص العام ،الفقرة (7.9.3؛

)(4

القرار  - (EC-67) 1الفريق العامل التنابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ،قد طلب
من الفريق العامل أن يتناول مسألة تطور المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوأن يبقيھا قيد االستعراض؛

وقد نظر في توصيات فريقه العامل بشأن دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوعملھا؛
يتفق مع الفريق العامل على ما يلي) :أ( ضرورة اعتماد استخدام البيانات عن دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوعملھا؛
)ب( يمكن استخدام قواعد بيانات اللمحات القطرية التابعة للمنظمة ) (CPDBلجمع بيانات عن المرافق الوطنية
) (NMHSsبدعم من االتحادات اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية من أجل الوقوف على احتياجات األعضاء؛
يؤيد المجلس التوصيات التالية التي أصدرھا الفريق العامل:
)(1

تعزيز عملية إجراء االستبيانات ومواءمتھا مع احتياجات األعضاء؛

)(2

ضرورة وضوح الھدف من االستبيان واالستخدام المزمع للنتائج ،وموافاة األعضاء بالنتائج .وفي ھذا الصدد،
يستحسن أن يتلقى األعضاء ،بعد ملء االستبيان ،نسخة من المعلومات التي قدموھا؛

)(3

ينبغي إبالغ الممثلين الدائمين الذين يتعاملون مع جھات تنسيق وطنية باألطراف التي عليھا المشاركة في
االستبيان؛

)(4

ضرورة زيادة التآزر والتنسيق فيما يتعلق بإدارة االستبيانات داخل األمانة .ويتعين تخزين المعلومات المقدمة في
االستبيان في قاعدة بيانات أو أداة مشابھة بحيث يتسنى لألعضاء االطالع على بياناتھم أو تحديثھا .وينبغي تقاسم
النتيجة النھائية المستمدة من الردود على االستبيان مع األعضاء المشاركين ،بصورة تلقائية؛
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)(5

ضرورة أن تتضمن البيانات المتعلقة بحالة المرافق الوطنية ) (NMHSsقدرتھا على توفير أنواع مختلفة من
الخدمات؛

)(6

ينبغي أن تكون المنظمة ) (WMOاستباقية أكثر من ذي قبل فيما يخص المسائل التي تؤثر على األعضاء؛

)(7

ينبغي استخدام األيام العالمية لألرصاد الجوية للدعاية لخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وإبراز أھميتھا؛

)(8

إعداد بيان عن فوائد العضوية في المنظمة )(WMO؛

يطلب من األمين العام أن ينفذ ھذا القرار وأن يدرج في قاعدة بيانات اللمحات القطرية التابعة للمنظمة
الجوانب ذات الصلة بتقييم حالة المرافق الوطنية ) (NMHSsواتجاه تطور دورھا وعملھا؛

)(CPDB

يحث األعضاء على إجراء تحديث دوري للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات اللمحات القطرية ) (CPDBومطبوع
تشكيل المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (5للتأكد من أنه يعكس الحالة الفعلية لمرافقھم الوطنية )(NMHSs؛
يطلب من الفريق العامل أن يواصل تناول مسألة تطور المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوأن يبقيھا قيد االستعراض.

المقرر

(EC-68) 84

استعراض الحوكمة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن المؤتمر السابع عشر قد طلب منه ما يلي:
)(1

أن يواصل ،عند تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  ،2019-2016اعتماد تدابير محددة لتحسين عمليات المنظمة
) (WMOوممارساتھا ،وإجراء استعراض شامل للمنظمة،

)(2

أن يقدم إليه توصيات في دورته الثامنة عشرة عن بنية الھيئات التأسيسية ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك الھياكل
الجديدة المحتملة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي،

)(3

أن يقدم إليه توصيات أيضا ً عن قواعد وإجراءات وعمليات وآليات عمل وواجبات الھيئات التأسيسية والمسؤولين
في المنظمة )الرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية( والعالقة بينھم وبين
أمانة المنظمة ) (WMOبغية تعزيز كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة الرشيدة،

وإذ يشير أيضا ً إلى أن المجلس قد طلب في القرار  (EC-67) 1من الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ما يلي:
)(1

إجراء استعراض شامل للمنظمة وتقديم توصيات بشأن (1) :التركيب البنيوي للھيئات التأسيسية ،بما في ذلك
الھياكل الجديدة الممكنة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي؛ ) (2القواعد واإلجراءات والعمليات
وآليات العمل وواجبات الھيئات التأسيسية والمسؤولين في المنظمة ) ،(WMOفضالً عن رؤساء االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية ،والعالقات بينھم وبين أمانة المنظمة ) ،(WMOلتعزيز كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة
الرشيدة ،لكي يواصل المؤتمر الثامن عشر النظر فيھا،

)(2

استعراض الممارسات والعمليات ،بما في ذلك عملية اختيار أعضاء المجلس التنفيذي ،واقتراح تعديالت مالئمة
على اتفاقية المنظمة ) (WMOواألجزاء ذات الصلة من الالئحة العامة لعرضھا على المؤتمر الثامن عشر،
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وقد نظر في توصيات فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي في المنظمة ) ،(WMOوالمتعلقة
باستعراض الحوكمة،
وإذ يضع في اعتباره ضرورة مراعاة أحكام اتفاقية المنظمة ) (WMOواتفاقاتھا القائمة الخاصة بالشراكات بين المنظمة
) (WMOوالمؤسسات األخرى،
يوافق على أن توفر اتفاقية المنظمة ) (WMOبشكلھا الحالي إطاراً جيداً للعمل الحالي والمستقبلي للمنظمة وھيئاتھا
التأسيسية ،وأنه ليس من المزمع إجراء أي تغييرات على مواد االتفاقية في ھذه المرحلة؛
يؤيد توصيات الفريق العامل التالية المتعلقة بالمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية:
)(1

المجلس التنفيذي:
)أ(

يواصل المجلس التنفيذي االمتثال بالكامل لوظائفه بموجب المادة  14من اتفاقية المنظمة )(WMO؛

)ب( ھو الھيئة المسؤولة عن قيادة عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي؛
)ج( ينبغي أن يدرج في عملياته إعداد الخطط التشغيلية للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،وأن يقدم من
ثم المساعدة للمؤتمر في وضع الھيكل األمثل واألكثر توازنا ً لتنفيذ ھذه الخطط تماشيا ً مع الخطة
االستراتيجية المعتمدة؛
)د(

يرحب بالمشورة المقدمة من ھيئات اإلشراف )لجنة المراجعة واللجنة االستشارية للشؤون المالية
(FINAC؛

)ھـ( ال ينبغي أن يكون ھيئة منفذة لألنشطة /البرامج العادية للمنظمة )(WMO؛
)و(

ينبغي أن ينشئ فرقا ً محددة الغرض ولمدة زمنية محددة إلسداء المشورة له بخصوص المسائل
الناشئة ،واالستفادة من الخبرة المتنوعة والمختلطة )الممثلون الدائمون والخبراء الخارجيون
والمؤسسات الشريكة( ،واالستعانة بخبراء من خارج الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة )،(WMO
مثالً في المسائل االجتماعية االقتصادية .وھذا النھج ممكن تطبيقه كذلك في المجاالت الفنية لعمل
المنظمة )(WMO؛

)ز(

ينبغي أن يحسّن السبل التي يستخدمھا لمراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر وتتبع التقدم المحرز ،كما ھو
الوضع في نظام إدارة الجودة ) (QMSفي األرصاد الجوية للطيران؛

)ح( نظراً لتشكيل المجلس التنفيذي وعملية انتخاب أعضائه ،اقترح فريق العمل ما يلي:
’‘1

يمكن النظر في شروط التناوب ألعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين مع مراعاة ما يلي:
أ-

قيمة وجود مديري المرافق الوطنية ) (NMHSsفي المجلس التنفيذي ،وإسھامھم
بشكل كبير في أنشطة المنظمة؛

ب-

الحاجة إلى ذاكرة مؤسسية في المجلس التنفيذي؛

ج-

مشاركة المديرين من البلدان النامية والبلدان األقل نمواً؛

د-

تعزيز التوازن بين الجنسين؛
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’‘2

)(2
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ينبغي استكشاف آليات الشراك الممثلين الدائمين الذين ھم أعضاء في المجلس التنفيذي ،مثل
تكليفھم بإدارة الھيئات الفرعية للمجلس التنفيذي أو المساھمة فيھا؛

االتحادات اإلقليمية:
)أ(

ينبغي تحديد العملية بوضوح لتمكين االتحادات اإلقليمية من القيام بدورھا على النحو المحدد في
اتفاقية المنظمة )(WMO؛

)ب( ينبغي للمجلس التنفيذي أن يطلب إلى المؤتمر تحديد اختصاصات االتحادات اإلقليمية ،استناداً إلى
الخطة التشغيلية ،ومساعدة ھذه االتحادات على القيام بدورھا؛
)ج( ينبغي لالتحادات اإلقليمية أن تحدد أولوياتھا اإلقليمية من بين األولويات التي حددھا المؤتمر؛
)د(

ينبغي إدماج االتحادات اإلقليمية بشكل أفضل في عملية الميزنة؛

)ھـ( ينبغي أن تكون أعمال االتحادات اإلقليمية مقسمة على مراحل تتيح لھا تنفيذ توجيھات المؤتمر
كما يلي:

)(3

’‘1

ينبغي أن تعقد كافة أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية اجتماعات بعد بضعة أشھر من
انعقاد المؤتمر إلعداد الخطط التشغيلية اإلقليمية للتشغيل استناداً إلى الخطة االستراتيجية
وتماشيا ً مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوبما يتسق مع االختصاصات التي اعتمدھا
المؤتمر .وينبغي أن تكون الخطة التشغيلية اإلقليمية واقعية وممكنة التحقيق ،وأن تحدد
الخبرات والشركاء الخارجيين واألموال الالزمة؛

’‘2

ينبغي أن تنعقد دورات االتحادات اإلقليمية في منتصف المدة ،بين دورات المؤتمر؛

’‘3

ينبغي تنظيم اجتماع آخر لفريق اإلدارة قبل آخر مجلس تنفيذي يُعقد قبل المؤتمر للتركيز
على األولويات المستقبلية؛

’‘4

ينبغي تزويد االتحادات اإلقليمية بميزانية إرشادية تتناسب واالحتياجات المحددة في النتائج
المتوخاة في خططھم التشغيلية اإلقليمية؛

)و(

ينبغي تحسين أدوار وقدرات واختصاصات المكاتب اإلقليمية ،وتعاقب اجتماعات الھيئات
التأسيسية ،وعمليات التخطيط التشغيلي؛

)ز(

ينبغي دعوة اللجان الفنية ،وكذا البرامج ذات الصلة ،إلى حضور االجتماعات التي تتناول
األولويات المحددة لتعزيز الدعم والتنسيق بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج؛

اللجان الفنية:
)أ(

ينبغي للمؤتمر أن يستعرض شؤون اللجان الفنية كل أربع سنوات على أساس الخطة االستراتيجية
المعتمدة بغية تكييفھا أو إنشاء لجان جديدة أو دمجھا أو استمرارھا أو إنھاء مھامھا حسب
االقتضاء؛

)ب( ينبغي أن يزود المؤتمر اللجان الفنية باختصاصات ومھام واضحة لتنفيذھا خالل الفترة المالية؛
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)ج( ينبغي ،في نھاية الفترة المالية ،استعراض التقدم المحرز في أداء اللجان الفنية فيما يخص
االختصاصات والمھام التي أسندھا إليھا المؤتمر التخاذ قرار بخصوص استمرارھا أو إنھاء
مھامھا ،مع مراعاة الخطة االستراتيجية؛
)د(

ينبغي إنشاء اللجان الفنية ،حسب االقتضاء ،استناداً إلى المواضيع الكبرى المتصلة باألنشطة
األساسية للمنظمة ) (WMOالديباجة الواردة وفي المادة  2وفي الخطة االستراتيجية؛ فھذه المواضيع
الكبرى ھي األساس للبرامج األساسية للمنظمة ) ،(WMOعلى أن تشارك اللجان الفنية في العمل
وفي تحقيق التقدم ،بدعم منسق من األمانة للعملية برمتھا؛

)ھـ( يلزم عقد الدورات الحكومية الدولية للجان الفنية عندما يكون جميع األعضاء قادرين على
المشاركة وتقديم إسھاماتھم ،بينما ُتستخدم األفرقة العاملة )غير الحكومية( ،بما فيھا األفرقة العاملة
التابعة للمجلس التنفيذي ،لتناول مواضيع محددة ولفترة محددة ،إدراكا ً أن األعضاء كاملي
العضوية في ھذه األفرقة يمكن ،عند االقتضاء ،انتخابھم من خارج نطاق دوائر المنظمة )(WMO؛
)و(

ينبغي النظر عند انتخاب رؤساء اللجان الفنية في الصفات الالزمة للقيادة ألداء المھام اإلستراتيجية
للجان الفنية؛

)ز(

ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تواصل دعوة المؤسسات ذات الصلة كخبراء أو مراقبين خالل دورات
اللجان الفنية ،وكذلك دورات المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية؛

)ح( ينبغي تحسين عملية المراقبة والتقييم لتغطي دورة كاملة باألحرى ،مع وجود خطة عمل واضحة
يقدمھا المؤتمر؛
يطلب من الفريق العامل أن
)(1

يواصل استعراض الحوكمة في المنظمة ) (WMOوتقديم المزيد من التوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس؛

)(2

النظر في مسألة عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا بھدف المحافظة على الكفاءة والفعالية؛

)(3

النظر أيضا ً في فعالية التشكيل والھيكل الراھنين والمقبلين لالتحادات اإلقليمية ،في سياق االستعراض الشامل
للمنظمة )(WMO؛

يطلب من األمين العام واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية مواصلة تحسين عمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا
لتحسين الكفاءة وتوفير التكاليف.

المقرر
األعمال التحضرية للمؤتمر الدولي للفوائد االجتماعية االقتصادية للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
(EC-68) 85

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى قرار المؤتمر السابع عشر وتوجيھاته لتنظيم مؤتمر دولي عن الفوائد االجتماعية االقتصادية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبعد انقضاء عشر سنوات على انعقاد "المؤتمر الدولي المعني
بالمعيشة اآلمنة والمستدامة :المنافع االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء" في مدريد،
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إسبانيا في عام  ،2007والذي تمخض عن خطة عمل مدريد التي وضعت إستراتيجية شاملة لتعزيز تطبيقات وفوائد
خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية؛

يتفق على أن سيجمع طائفة كبيرة من األطراف المعنية ،مثل مقرري السياسات الحكومية ،والزعماء السياسيين،
والعلميين ،ومن بينھم أخصائيون في العلوم االجتماعية ،والمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوشركاء األمم المتحدة،
والوكاالت اإلنمائية ،واالقتصاديين ،واألخصائيين في اإلدارة الحضرية ،والمستثمرين والمستخدمين من القطاع
الخاص ،الستطالع سبل مضاعفة االستثمار واالبتكار في المعارف الجوية والمناخية والھيدرولوجية من أجل مواجھة
األخطار المحدقة وتوجيه الخطط واالستثمارات الطويلة األجل؛
يتفق أيضا ً على أن يكون عنوان المؤتمر" :االستثمار اليوم من أجل المستقبل الذي ننشده :تعظيم فوائد خدمات الطقس
والمناخ"؛
يرى أن الغرض من المؤتمر ھو:
)(1

استعراض نواتج مؤتمر مدريد ) (2007والدروس المستخلصة منه وحالة تنفيذ خطة عمل مدريد؛

)(2

زيادة فھم األساليب التي تم ّكن بھا خدمات الطقس والمناخ البلدان من تلبية احتياجات اليوم األكثر إلحاحاً؛

)(3

بلورة رؤية مشتركة للمضي قدما ً نحو تقديم خدمات عالية الجودة خاصة بالطقس والمناخ لتلبية احتياجات اليوم
ذات األولوية بالنسبة إلى البلدان؛

)(4

تحديد أولويات االستثمار؛

)(5

إقامة شراكات بين األطراف المعنية المتعددة إلعداد النواتج والخدمات المطلوبة؛

يؤيد نھج المنظمة ) (WMOلتنظيم المؤتمر باعتباره حدثا ً ھاما ً ومركزاً ويحقق الكفاءة من حيث الوقت والتكاليف وينحى
نحو تحقيق نتائج؛
يتفق مع أھداف المؤتمر ومقاصده ،ومع الخطط واألعمال التحضيرية التي يعدھا األمين العام لتنظيمه ،حسبما يرد في
المرفقين  1و 2لھذا المقرر؛
يالحظ أن مكان انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد ،ويشجع األعضاء على النظر في استضافة ھذا اللقاء إما في أواخر
وإما في  ،2018عند التوصل إلى اتفاق بشان موعده؛

2017

يالحظ أيضا ً أنه سيجري إنشاء لجنة توجيھية دولية تتألف من األطراف المعنية الرئيسية ،وتشمل ممثلين لألعضاء
والشركاء الرئيسيين واللجان الفنية المعنية ،بدعم من لجنة التنسيق الداخلي ،للمساعدة في األعمال التحضيرية للمؤتمر؛
يؤكد مجدداً النداء الذي وجھه المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لألعضاء والمنظمات الشريكة للتبرع بموارد إلتاحة
عقد المؤتمر؛
يطلب من األمين العام مواصلة حشد الموارد ،وإنشاء لجنة توجيھية دولية لدعم أعماله ،وتقديم تقرير إلى المجلس
التنفيذي في دورته التاسعة والستين عن التقدم المحرز في اإلعداد للمؤتمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

268

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

المرفق  1للمقرر
المؤتمر الدولي للفوائد االجتماعية االقتصادية للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
(EC-68) 85
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المرفق  2للمقرر

(EC-68) 85

خارطة الطريق لتنظيم المؤتمر
-1

إنشاء لجنة تنسيق داخلي لدعم اللجنة التوجيھية الدولية وتناول كافة الجوانب التنظيمية ،بما فيھا تحديد
الجمھور المستھدف وحجمه ومكوناته ،ومكان انعقاد المؤتمر وبرنامجه وموعده ونطاقه ،والموارد
المطلوبة )آذار /مارس (2016؛

-2

رسالة اإلعالن األول ،بما في ذلك المذكرة المفاھيمية الموجھة من األمين العام للممثلين الدائمين لألعضاء
والوكاالت والمنظمات الشريكة ،واألطراف المعنية األخرى )حزيران /يونيو (2016؛

-3

إعداد خطط حشد الموارد واالتصاالت )حزيران /يونيو (2016؛

-4

إنشاء اللجنة التوجيھية الدولية المؤلفة من األطراف المعنية الرئيسية لتوجيه العملية )أيلول /سبتمبر
(2016؛

-5

إعداد برنامج المؤتمر والشروع في عمليات تقييم /منتديات إلكترونية إلعداد المضمون الجوھري
لالجتماعات )أيلول /سبتمبر (2016؛

-6

تقييم نتائج مؤتمر مدريد لعام  2007وخطة عمله )أيلول /سبتمبر – تشرين الثاني /نوفمبر (2016؛

-7

إشراك شركاء من منظومة األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية والجمھور والقطاع الخاص والدوائر العلمية
والبحثية والمنظمات غير الحكومية ،في تحديد شكل المؤتمر وضمان أن تترجم نتائجه إلى إجراءات قابلة
للتنفيذ )تشرين األول /أكتوبر  2016وما بعد(.

المقرر

(EC-68) 86

مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي تنظيم المؤتمر الدولي
لنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة )(IC-MHEWS
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 10إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة
) (WMOفي الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،الذي طلب من المجلس أن يوجه مساھمة المنظمة
) (WMOفي الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية الھيدرولوجية للشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة (IN-
)) MHEWSالمشار إليھا فيما بعد بعبارة "الشبكة الدولية"(،
وإذ يشير كذلك إلى أن الشبكة الدولية ،باعتبارھا شراكة بين أصحاب مصلحة متعددين ،ستيسر تقاسم الخبرات وأفضل
الممارسات بشأن تعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSكمكون رئيسي لالستراتيجيات الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على المقاومة،
وإذ يسلم بأن نظم اإلنذار المبكر ) (EWSقد شھدت تطوراً ھائالً منذ انعقاد المؤتمر الدولي الثالث المعني باإلنذار المبكر
) (EWC-IIIعام  ،2006وأن متابعة ھذا المؤتمر تأتي في حينھا نظراً إلى اآلثار االجتماعية – االقتصادية المتزايدة
المترتبة على المخاطر؛
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وإذ يحيط علما ً بالتوصية التي صدرت عن اجتماع المنسقين المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث في االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOفي تشرين الثاني /نوفمبر  2015بأن تولي المنظمة ) (WMOمزيداً
من االھتمام لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSالتي تركز على المجتمعات المحلية وإبالغ األشخاص
األكثر عُرضة للخطر بما يحدق بھم من خطر،
وإذ يحيط علما ً أيضا ً بأن الدورة األولى للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
) (EC WG/DRRالتي عُقدت في نيسان /أبريل  2016قد الحظت أن األعضاء أصبحوا يتعرضون لمزيد من الكوارث
التي لم يعتادوھا من قبل ،ومن ثم فھم يحتاجون إلى المساعدة لمواجھتھا بفعالية ،وأوصت بما يلي:
)(1

دعوة عضو واحد على األقل من الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر
الكوارث ) (EC WG/DRRلحضور المؤتمر؛

)(2

ينبغي دعوة وسائل اإلعالم؛

)(3

ينبغي لألعضاء أن يروّ جوا للمؤتمر داخل منظماتھم؛

وإذ يشدد على أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتؤدي دوراً رائداً ،وتوفر مصدراً مرجعيا ً
رسمياً ،في نظم اإلنذار المبكر /نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (EWS/MHEWSنظراً ألن أغلبية الكوارث تنجم
عن المخاطر الھيدرولوجية الجوية ،وأن االلتزام المؤسسي والتنسيق الفعال ھما السبيل إلى إنشاء نظم إنذار شاملة
وموجھة نحو المستخدمين وقائمة على اآلثار باألخطار المتعددة والمتسلسلة ،وأن ھناك حاجة إلى إقرار سياسي قوي
بأھمية نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛ وأنه يلزم تنفيذ العمل بالتعاون مع منظمات أخرى ،السيما
استراتيحية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRنظراً لطبيعة نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
) ،(MHEWSوضم المخاطر غير الخاضعة لوالية المرافق الوطنية )،NMHSs
وإذ يشدّد أيضا ً على أن المرافق الوطنية ) (NMHSsتواصل االضطالع بدور رائد في دعم سلطات صنع القرار من
خالل نھج أكثر شمولية في التعاطي مع اإلنذار المبكر ،وتقدم إرشادات متخصصة إلدارة كامل مجموعة المخاطر
الطبيعية والبشرية المنشأ على حد سواء،
وإذ يأخذ في اعتباره أنه التزال ھناك ثغرات كبيرة ،السيما في إنشاء نظم اإلنذار المبكر ) ،(EWSوبخاصة في أقل
البلدان نمواً ) (LCDsوالبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ) ،(LLCDsوأن ھناك حاجة لتعزيز
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSعلى جميع المستويات واعتماد نھج شامل ومتكامل لإلنذار المبكر
وفقا ً الحتياجات المستخدمين في الكثير من القطاعات،
وقد فحص المذكرة المفاھيمية للمؤتمر الدولي ) (IC-MHEWSالمزمع ،بما في ذلك الغرض واألھداف ،المتاحة على الموقع الشبكي
،http://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/IN-MHEWS/IN-MHEWS.html
يوافق على ما يلي:
)(1

بالنظر إلى زيادة تواتر وشدة مخاطر األرصاد الجوية الھيدرولوجية والطلب على نظم اإلنذار المبكر في العقود
األخيرة ،ھناك حاجة ملحة التخاذ خطوات استباقية من خالل نظم اإلنذار المبكر )(MHEWS؛

)(2

مشاركة خبراء من منظمات دولية وإقليمية مختلفة ،ومن الوكاالت الوطنية الرئيسية من مختلف أنحاء العالم،
وممثلين من مختلف أوساط المستخدمين سوف تساعد على إجراء مناقشات شاملة بشأن االستراتيجيات
واإلجراءات الالزمة لتعزيز ودعم نظم اإلنذار المبكر ) (MHEWSلدعم تنفيذ إطار عمل سنداي ،وستحقق الفائدة
لھؤالء األعضاء الذين مازالت نظمھم ) (MHEWSفي مراحل تطورھا األولى؛
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ينبغي للمؤتمر أن يسلط الضوء على االستراتيجيات واإلجراءات المقترحة ،وأن يقدم مجموعة من التوصيات
توجه إلى األطراف المعنية المختلفة ،ال سيما السلطات الحكومية ،لتعزيز نظم اإلنذار المبكر )(MHEWS؛

يالحظ أنه تم مؤخراً إنشاء لجان للتنسيق الداخلي )داخل أمانة المنظمة ) ((WMOوالخارجي )الشركاء الدوليين
الرئيسيين( لإلعداد للمؤتمر؛
يالحظ أيضا ً أن مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر ) (CREWSقد أُطلقت في كانون األول /ديسمبر
أثناء مؤتمر باريس لتغير المناخ لعام ) 2015الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف ) ،((COP 21وأن ھذه اآللية قد
تقدم الدعم للمؤتمر الدولي لنظم اإلنذار المبكر ) (IC-MHEWSالمزمع؛
2015

يوافق على اقتراح أن تشارك المنظمة ) (WMOمع استراتيحية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRفي
رئاسة تنظيم وإدارة المؤتمر الدولي لنظم اإلنذار المبكر ) (IC-MHEWSفي أوائل  ،2017بالتعاون مع الھيئات
والشركاء والجھات المعنية الدولية األخرى التي أعربت عن التزامھا بالعمل معا ً في إطار الشبكة الدولية (IN-
)MHEWS؛
يدعو األمين العام واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألعضاء إلى الترويج للمؤتمر الدولي فيما بين الجھات المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث والشركاء وشبكات البحوث؛
يدعو األعضاء إلى:
)(1

أن توفد إلى المؤتمر المسؤولين والخبراء الذين سيستفيدون بأكبر درجة منه للمساعدة في نظم اإلنذار المبكر
) (MHEWSفي بلدانھم الحقاً؛

)(2

تقديم مساعدة مالية طوعية حتى يتسنى ألقصى عدد من األعضاء من الدول النامية ،السيما أقل البلدان نمواً
) (LDCوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSوأقاليم الجزر األعضاء في المنظمة ) (WMOمن االستفادة من
ھذا الحدث؛

يطلب من المجلس التنفيذي مواصلة حشد الموارد لدعم عمل لجنة التنسيق الدولية وإبالغ الدورة التاسعة والستين
للمجلس التنفيذي بنتائج المؤتمر.

المقرر
خطة مؤقتة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة )(ASHI
(EC-68) 87

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 73خطة تمويل التزام التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة،
وإذ يدرك أن التزام المنظمة ) (WMOبالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIقد بلغ  58.5مليون فرنك سويسري في
 31كانون األول /ديسمبر  ،2015وھو ما يمثل زيادة بنسبة  57في المائة قياسا ً بفترة الخمس سنوات المنتھية في
 31كانون األول /ديسمبر  ،2015وأن رصيد االحتياطي الموجود والبالغ  2.3مليون فرنك سويسري في  31كانون
األول /ديسمبر  2015لتمويل تكاليف التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة يمثل  5في المائة من إجمالي االلتزام في ذلك
التاريخ،
وإذ يدرك أيضا ً أنه نظراً إلى أن مسألة تمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة تھم منظومة األمم المتحدة
برمتھا ،وأن الجزء غير الممول من االلتزام قد بلغ  13.4مليار دوالر أمريكي في  31كانون األول /ديسمبر 2015
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)ما يمثل  83في المائة من التزام المنظومة( ،فإن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد طلبت من األمين العام لألمم المتحدة
أن ينسق دراسة على نطاق المنظومة لھذه المسألة .وقد أنشئ لھذا الغرض فريق عامل على نطاق منظومة األمم
المتحدة معني بتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ،وقد أنجز الفريق بالفعل المرحلة األولى من عمله،
وإذ يشير إلى أن اختصاصات الفريق العامل تشمل االختصاصات الواردة في القرار ،(Cg-17) 73
وبنا ًء على توصية اللجنة االستشارية للشؤون المالية )،(FINAC
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

المبادرة بالتعاون خالل الفترة  2017-2016مع األعضاء ومنظمات األمم المتحدة األخرى التي مقرھا جنيف
الستبانة تدابير محددة يمكن تنفيذھا الحتواء تكاليف التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIعلى المدى
القصير ،على نحو ما يطلب القرار  ،(Cg-17) 73بغض النظر عن توقيت قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في
ھذا الشأن ،بھدف تقديم خيارات للدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي؛

)(2

تحليل جدوى النظام الحالي للتأمين الصحي ) (ASHIعلى المدى الطويل من خالل توضيح االتجاه الطويل األجل
لنفقات التأمين الصحي ) (ASHIكل عام وللرصيد المتبقي لاللتزام بالتأمين الصحي )(ASHI؛

يوصي المؤتمر بأن يستخدم األمين العام أي مبلغ يتوافر ،من قبيل الفائض في نھاية الفترة المالية أو من أي مصدر
مالئم آخر ،دون زيادة اشتراكات األعضاء؛
يقرر أنه ال ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تتخذ إجراءات بمفردھا في ھذا األمر ،بل ينبغي لھا أن تنسق العمل مع الفريق
العامل؛
يقرر أيضا ً أنه يتعين على المنظمة ) ،(WMOإلى حين تنفيذ نھج متفق عليه على نطاق المنظومة ،أن تواصل تمويل
التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIعلى أساس دفع االستحقاقات أوالً بأول ،مشيراً إلى أن رصيد االحتياطي
الخاص بتمويل تكاليف التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ،والذي كان مستقراً طوال العامين الماضيين ،يكفي لتغطية
التكاليف لمدة عامين.

المقرر
تعديالت على الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين
(EC-68) 88

إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  - 244/70النظام الموحد لألمم المتحدة ،تقرير لجنة الخدمة المدنية
الدولية،
وإذ يأخذ في اعتباره المادة  3-12من النظام األساسي للموظفين،
وإذ يحيط علما ً بتعديالت األمين العام على الئحة الموظفين؛
وإذ يحيط علما ً أيضا ً بأن األمين العام يعتزم تغيير السن اإللزامية إلنھاء الخدمة للموظفين المعينين قبل كانون الثاني/
يناير 2014؛
يطلب من األمين العام أن يعرض على المجلس التنفيذي في دورته المقبلة نص تعديل المادة  5-9من النظام األساسي
للموظفين.
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المقرر
جدول منقح لمرتبات الموظفين غير المصنفين على رتب واألجر الداخل في حساب معاشاتھم التقاعدية
(EC-68) 89

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن المؤتمر السابع عشر قد قرر أن يأذن للمجلس التنفيذي بإجراء ما قد يلزم من تعديالت على مرتب
األمين العام ونائب األمين العام واألمين العام المساعد ،إذا حصلت زيادة في مرتبات نظرائھم من موظفي األمم المتحدة
خالل الفترة المالية السابعة عشرة،
وإذ يأخذ باالعتبار أن وكالتي األمم المتحدة المماثلتين )االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUواالتحاد البريدي العالمي
) ((UPUبصدد تعديل مرتبات موظفيھا غير المصنفين على رتب،
وإذ يالحظ أنه ال يوجد تعديل فيما يخص األجر الداخل في حساب معاشات التقاعد للموظفين غير المصنفين على رتب،
يقرر اعتماد المعدالت السنوية للمرتبات األساسية الصافية للموظفين غير المصنفين على رتب في المنظمة
بأثر رجعي اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  ،2016على النحو التالي:
االعتمادات الحالية
األمين العام
نائب األمين العام
األمين العام المساعد

 166 846دوالراً أمريكيا ً
 153 150دوالراً أمريكيا ً
 140 699دوالراً أمريكيا ً

)(WMO

االعتمادات الجديدة
المرتب الصافي للمعيل
 168 648دوالراً أمريكيا ً
 154 804دوالرات أمريكية
 142 218دوالراً أمريكيا ً

يطلب من األمين العام أن يتخذ اإلجراءات المالئمة التي يقتضيھا ھذا القرار ،مشيراً إلى أن ھذا الجدول يعكس زيادة
قدرھا  1.08في المائة ناجمة عن إجراء الدمج القياسي المتمثل في خفض نقاط مضاعف تسوية مقر العمل وزيادة
المرتب األساسي ،أي على أساس مبدأ ال خسارة /ال ربح.

المقرر (EC-68) 90

عمليات إقرار التعيين والترقية والترشيح ونقل الموظفين وتمديد عقودھم
في الفئة الفنية وما فوقھا
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذكر بالمادة ) 21ب( من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،والمادتين  4.1و 9.5من النظام األساسي لموظفي
المنظمة،
وإذ يحيط عل ًما بالقرارات التي اتخذھا األمين العام منذ الدورة السابعة والستين،
وقد نظر في المعلومات األساسية التي قدمھا األمين العام،
يقر القرارات التي اتخذھا األمين العام بخصوص كافة عمليات التعيين والترقية والترشيح ونقل الموظفين وتمديد
عقودھم في الفئة الفنية وما فوقھا )المدرجة في المرفقات  1و 2و 3لھذا المقرر( منذ دورته السابعة والستين.
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 1للمقرر(EC-68) 90

قائمة التعيينات بموجب مسابقات في الفئة الفنية وما فوقھا
منذ الدورة السابعة والستين للموظفين العاديين
االسم والجنسية

إقليم المنظمة

مسمى الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية تاريخ السريان

)(WMO

السيدة

RODRIGUEZ

السادس

مديرة مشروع )موظفة في قسم إدارة
الوثائق والسجالت( )ف  ،(3 -اإلدارة
الخاصة بإدارة الموارد

ROMAN S.

)اسبانيا(

 1تموز /يوليو

2015

الخامس

رئيس شعبة خدمات الحد من مخاطر
الكوارث )ف  ،(5 -إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث

 13تموز /يوليو

2015

S.CAROU

الرابع

موظفة علمية )ف –  ،(4شعبة البحوث
المتعلقة ببيئة الغالف الجوي ،إدارة
البحوث

 24تموز /يوليو

2015

M. SHUMAKE

الرابع

مديرة مشروع ،المكتب المشترك المعني
بالمناخ والصحة )ف –  ،(4مكتب اإلطار
العالمي للخدمات المناخية

 1آب /أغسطس

J. STANSFIELD

الرابع

مترجمة  /محررة مساعدة )اللغة األساسية
اإلنكليزية( )ف –  ،(2إدارة الخدمات
اللغوية والمؤتمرات والنشر

V.GRASSO

الرابع

مديرة مشروع )ف  ،(3 -مكتب حشد
الموارد والشراكات اإلنمائية ،إدارة التنمية
واألنشطة اإلقليمية

E. AFIESIMAMA

األول

مدير برامج )ف  ،(4-مكتب أفريقيا وأقل
البلدان نمواً ،إدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية

 1تشرين األول/
أكتوبر 2015

J.CULLMANN

السادس

مدير إدارة المناخ والمياه )مد(2 .

 12تشرين األول/
أكتوبر 2015

السادس

مديرة مشروع في مركز األرصاد الجوية
الفضائية )ف –  ،(2وحدة إدارة نواتج
اإلعالم والموقع الشبكي ،إدارة مكتب
األمين العام والعالقات الخارجية

السيد
)أستراليا(

A. HAINSWORTH

السيدة
)كندا(

السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(

السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(
السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(
السيد
)نيجيريا(
السيد
)ألمانيا(
السيدة

L. VALCARCE

GUTIERREZ

)اسبانيا(

2015

 1آب /أغسطس
2015

 15أيلول /سبتمبر
2015

الثاني/

 1تشرين
نوفمبر 2015
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السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(

J.WILSON

الرابع

مديرة برامج للمؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية )) (AMCOMETف -
 ،( 4المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد
الجوية ،إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية

O.KRYLOVA

السادس

 7كانون
مترجمة /محررة )ف –  ،(3إدارة
الخدمات اللغوية والمؤتمرات والمطبوعات ديسمبر 2015

السيدة
)االتحاد الروسي(

األول/

 1كانون
ديسمبر 2015

األول/

H. EGGLESTON

السادس

موظف علمي ،فريق الخبراء المعني
برصد اليابسة لألغراض المناخية )ف 4 -
( ،أمانة النظام العالمي لرصد المناخ،
إدارة نظم الرصد والمعلومات

A.C. FONTAN

السادس

موظفة علمية )ف  ،(4 -شعبة برنامج
األعاصير المدارية ،إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث

S. GRIMES

الخامس

موظفة علمية )ف  ،(4 -شعبة األرصاد
الجوية البحرية وشؤون المحيطات ،إدارة
خدمات الطقس والحد من مخاطر الكوارث

C. TASSONE

الرابع

موظفة علمية ،فريق الخبراء المعني برصد  22شباط  /فبراير
الغالف الجوي لألغراض المناخية )ف 2016 4 -
( ،أمانة النظام العالمي لرصد المناخ،
إدارة نظم الرصد والمعلومات

السيد
)المملكة المتحدة(

السيدة
)فرنسا(

السيدة
)أستراليا(

السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(

 1كانون الثاني /يناير
2016

 1كانون الثاني /يناير
2016

 4كانون الثاني /يناير
2016

SAYIN A.

السادس

موظف علمي )ف –  (3شعبة التنبؤ
الھيدرولوجي وموارد المياه ،فرع
الھيدرولوجيا وموارد المياه ،إدارة المناخ
والماء

 1نيسان /إبريل

KHAN Y.

الخامس

رئيس شعبة المشتريات وإدارة العقود
وخدمات السفر
)ف  ،(5 -اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد

 7أيار /مايو

الخامس

موظفة مساعدة في مجال التوعية )ف –
 ،(2إدارة المناخ والماء

 15أيار /مايو

السيد
)تركيا(

السيد
)أستراليا(
السيدة
)الفلبين(

NOVENARIO C.

2016

2016

2016
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)(WMO
CHAPONDA M.

السادس

موظف مشاريع )ف –  ،(3المكتب
اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب المحيط
الھادئ ،إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية

 23أيار /مايو

السيد
)المملكة المتحدة(

BEROD D.

السادس

رئيس شعبة النظم األساسية في
الھيدرولوجيا )ف  ،(5 -فرع الھيدرولوجيا
وموارد المياه ،إدارة المناخ والماء

 1حزيران /يونيو

السيد
)المملكة المتحدة(

السادس

موظف علمي )ف  ،(4 -شعبة األرصاد
الجوية للطيران ،إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث

السيد عبد ﷲ مقسط
)المغرب(

األول

أمين )مد –  ،(2أمانة الھيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ

 1تموز /يوليو

األول

موظفة علمية )ف  ،(4 -شعبة بحوث
الطقس العالمي ،فرع بحوث الغالف
الجوي والبيئة ،إدارة البحوث

 11تموز /يوليو

2016

KURINO T.

الثاني

رئيس شعبة الرصد الفضائي القاعدة
)ف  ،(5 -مكتب برنامج الفضاء ،إدارة
نظم الرصد والمعلومات

 18تموز /يوليو

2016

السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(

الرابع

مديرة برنامج كبيرة )ف  ،(5 -اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ،إدارة المناخ
والماء

 1تشرين األول/
أكتوبر 2016

السيد
)سويسرا(

BROCK G.

السيدة
)جنوب أفريقيا(

DE CONING E.

السيد
)اليابان(

ALLIS E.

2016

2016

 27حزيران /يونيو
2016

2016

خبراء معارون
السيدة

KUSUMANINGTYSA S.

الخامس

)إندونيسيا(

خبيرة معارة )ف  ،(2 -المكتب اإلقليمي
آلسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ ،إدارة
التنمية واألنشطة اإلقليمية

 5نيسان /إبريل

2016

قائمة التعيينات دون إجراء مسابقات منذ الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي
السيدة
DONA
)كندا(

C. GALLAGE

الرابع

منسقة فنية )ف  ،(2-اللجنة الفنية المشتركة  7آذار /مارس
المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
البحرية ،شعبة األرصاد الجوية البحرية
وشؤون المحيطات ،إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث
ً
)إعارة من منظمة اليونسكو طبقا لترتيبات
التمويل(
)الوظيفة في بريست(

2016
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)(WMO

الموظفون الفنيون المبتدئون
السيدة

M.

السادس

POISSONNIERLESCURAS

موظفة فنية مبتدئة )ف  ،(2-شعبة التنبؤ
الھيدرولوجي وموارد المياه ،إدارة المناخ
والماء

 1تشرين األول/
أكتوبر 2015

)فرنسا(

السيدة
)ألمانيا(

KELLER J.

السيد
)ألمانيا(

AICH V.

السادس

موظفة فنية مبتدئة )ف  ،(2-شعبة بحوث
الطقس العالمي ،فرع بحوث الغالف
الجوي والبيئة ،إدارة البحوث

السادس

موظف فني مبتدئ )ف  ،(2-أمانة النظام
العالمي لرصد المناخ ،إدارة نظم الرصد
والمعلومات

 1حزيران /يونيو
2016

 1تشرين األول/
أكتوبر 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2للمقرر (EC-68) 90

قائمة عمليات الترقية والتعيين والنقل منذ الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي
االسم والجنسية

إقليم المنظمة

مسمى الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية تاريخ السريان

)(WMO

السيدة
)بلغاريا(

A.ALEXIEVA

السادس

موظفة المراقبة والتقييم )ف  ،(3 -مكتب
التخطيط االستراتيجي ،مكتب األمين العام
المساعد

 18أيار /مايو

2015

)ترقية بناء على إعادة تصنيف الوظيفة من
)ف – ((2
السيدة ) K. HILLأستراليا(

الخامس

موظفة برامج – فريق الخبراء المعني
برصد المحيطات لألغراض المناخية )ف
– ،( 4أمانة النظام العالمي لرصد المناخ،
إدارة نظم الرصد والمعلومات

 18أيار /مايو

2015

)ترقية بناء على إعادة تصنيف الوظيفة من
)ف – ((3
K.OSTROWSKA

السادس

مديرة ،مشاريع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت )ف –  ،(3إدارة الخدمات
اللغوية والمؤتمرات والنشر )ترقية بناء
على إعادة تصنيف الوظيفة من )ف –((2

 18أيار /مايو

T. AVELLAN

الثالث

مديرة مشروع )ف  ،(4 -مكتب اإلطار
العالمي للخدمات المناخية

 1تموز /يوليو

S. SANDSTRÖM

السادس

السيدة
)بولندا(

السيدة
)أوروغواي(

2015

2015

)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(
السيدة
)فنلندا(

مديرة مشروع )ف  ،(3 -مكتب اإلطار
العالمي للخدمات المناخية
)نقل وظيفي أفقي من مكتب حشد الموارد
وتطوير الشراكات ،إدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية(

الوظيفة في نيروبي

األول/

 12تشرين
أكتوبر 2015
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)(WMO

السيد
)فرنسا(

E. CHARPENTIER

السادس

رئيس ،شعبة نظم الرصد للمنظمة
)ف –  ،(5إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(WMO

األول/

 1كانون
ديسمبر 2015

)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(
السيدة
)مولدوفا(

BERGHI N.

السادس

M. JARDON

السادس

W. PERIGNON

السادس

موظفة برنامج )ف  ،(3 -المكتب اإلقليمي
ألوروبا ،إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية

األول/

 14كانون
ديسمبر 2015

)ترقية بناء على إعادة تصنيف الوظيفة من
)ف – ((2
السيد
)فرنسا(

)ف –

موظف مساعد في الموارد البشرية
 ،(2شعبة الموارد البشرية ،اإلدارة الخاصة
بإدارة الموارد

األول/

 15كانون
ديسمبر 2015

)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(
السيد
)فرنسا(

موظف مرتبات مساعد )ف –  ،(2شعبة
الشؤون المالية ،اإلدارة الخاصة بإدارة
الموارد

األول/

 15كانون
ديسمبر 2015

)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(
السيدة
)ھولندا(

B. EXTERKATE

السادس

مستشارة قانونية )مد –  ،(1مكتب األمين
العام

األول/

 21كانون
ديسمبر 2015

)ترقية بناء على إعادة تصنيف الوظيفة من
)ف – ((5
السيد

K. AKANDE-

األول

) ALASOKAنيجيريا(
C. GRIGORAS

السادس

CHAMPAGNE-

الرابع

السيدة
)رومانيا(

مسؤول اإلعالم )ف –  ،(3إدارة التنمية
واألنشطة اإلقليمية )نقل وظيفي أفقي من
مكتب االتصاالت والشؤون العامة(
موظفة مساعدة إلدارة العمليات
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد

)ف – ،(2

 1كانون الثاني /يناير
2016

 1كانون الثاني  /يناير
2016

)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(
السيدة

) A. FALLكندا(

موظفة إدارية مساعدة )ف –  ،(2إدارة
الخدمات اللغوية والمؤتمرات والنشر
)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(

 1شباط  /فبراير
2016
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االسم والجنسية

إقليم المنظمة

مسمى الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية تاريخ السريان

)(WMO

الرابع

مديرة مشروع )ف –  ،(4مكتب اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )تعيين مع ترقية
بموجب مسابقة أجريت بعد صدور إعالن
عن وظيفة شاغرة(

 1آذار /مارس

السيدة
)الواليات المتحدة
األمريكية(

KOLLI R. K.

الثاني

رئيس شعبة التطبيقات والخدمات المناخية
العالمية )ف –  ،(5فرع التنبؤ بالمناخ
والتكيف معه ،إدارة المناخ والماء
)تعيين بموجب مسابقة أجريت بعد صدور
إعالن عن وظيفة شاغرة(

 1حزيران /يونيو

BRAATEN G.

السادس

موظف علمي )ف –  ،(4شعبة بحوث بيئة
الغالف الجوي ،فرع بحوث الغالف
الجوي والبيئة ،إدارة البحوث
)تعيين بموجب مسابقة أجريت بعد صدور
إعالن عن وظيفة شاغرة(

RABIOLO M.

الثالث

مدير المكتب اإلقليمي لألمريكتين )مد –
 ،(1إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)تعيين بموجب مسابقة أجريت بعد صدور
إعالن عن وظيفة شاغرة(

 1تموز /يوليو

MASTERS R.

الرابع

مدير مكتب األمين العام والعالقات
الخارجية )مد –  ،(2مكتب األمين العام
)تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت
بعد صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(

 1آب /غسطس

2016

ADEBAYO Y.

األول

مدير مكتب التعليم والتدريب )مد – ،(1
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
تعيين مع ترقية بموجب مسابقة أجريت بعد
صدور إعالن عن وظيفة شاغرة(

 1آب /أغسطس

2016

V. GRASSO

السيد
)الھند(

السيد
)النرويج(

السيد
)األرجنتين(

السيد
)الواليات المتحدة
األمريكية(
السيد
)نيجيريا(

2016

2016

 1حزيران /يونيو
2016

2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

282

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

المرفق

 3للمقرر (EC-68) 90

قائمة عمليات تمديد التعيين بعد السن القانوني للتقاعد منذ الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي
االسم والجنسية

إقليم
المنظمة

مسمى الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية تاريخ السريان

)(WMO
السيد M. ONDRAS

السادس

رئيس ،شعبة نظم الرصد للمنظمة
)) ،(WMOف –  ،(5إدارة نظم الرصد
والمعلومات

السادس

رئيس ،شعبة نظم الرصد القائمة في
تمديد التعيين لمدة شھر
الفضاء )ف –  ،(5مكتب البرنامج الفضائي ،حتى  31كانون األول/
إدارة نظم الرصد والمعلومات
ديسمبر 2015

)سلوفاكيا(

تمديد التعيين لمدة أربعة
أشھر أخرى حتى 3
تشرين الثاني /نوفمبر
2015

السيد J. LAFEUILLE

)فرنسا(
السيد A. KORETSKI

السادس

رئيس ،إدارة الوثائق والمطبوعات
 ،(5إدارة الخدمات اللغوية والمؤتمرات
والنشر

الخامس

مدير )مد –  ،(1مكتب التعليم والتدريب،
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية

السادس

مدير )مد  ،(2 -إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية

تمديد التعيين لمدة سبعة
أشھر حتى  31تموز/
يوليو 2016

الرابع

مدير )مد  ،(2 -البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ،إدارة البحوث

تمديد التعيين لمدة أربعة
وعشرين شھراً حتى 3
حزيران /يونيو 2018

)االتحاد الروسي(

)ف –

تمديد التعيين لمدة سبعة
عشر شھراً حتى 31
كانون األول /ديسمبر
2016

السيد J. WILSON

)أستراليا(

تمديد التعيين لمدة شھرين
حتى  31تموز /يوليو
2016

السيد C. BLONDIN

)فرنسا(
السيد D. CARLSON

)الواليات المتحدة
األمريكية(

المقرر(EC-68) 91

تعيين نائب األمين العام واألمين العام المساعد
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ّكر بالمادة ) 21ب( من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبإجراءات تعيين نائب األمين العام واألمين العام
المساعد التي ح ّددھا المؤتمر التاسع )الفقرة  10.1.15من التقرير النھائي الموجز( والمؤتمر العاشر )التقرير النھائي
الموجز للمؤتمر العالمي العاشر لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،(681الملخص العام ،الفقرة ،(9.4.9
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وقد استعرض وبحث أسماء ومؤھالت المرشحين الذين اقترحھم األمين العام لمنصب نائب األمين العام واألمين العام
المساعد،
يوافق على اقتراح األمين العام تعيين السيدة إ .ماناينكوفا نائبا ً لألمين العام ،والسيد و .تشانج أمينا ً عاما ً مساعداً.

المقرر(EC-68) 92

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالحادية والستون والجوائز األخرى
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في توصيات لجنة اختيار الفائزين بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالحادية والستين،
يمنح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالحادية والستين للبروفيسور ) Zeng Qingcunالصين(؛
دعا البروفيسور  Zeng Qingcunإلى إلقاء محاضرة علمية في الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي؛
وقد نظر في توصيات لجنة اختيار الفائزين بجائزة البحوث التي تمنحھا المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب لسنة
،2016
يمنح جائزة البحوث التي تمنحھا المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب لسنة  2016للدكتورة
)األرجنتين( عن البحث المعنون “Application of the WRF-LETKF System over Southern South America:
”) sensitivity to model physicsالعدد  (1) 31من مجلة  :Weather and Forecastingص .ص(2016 ،236-217 .؛

María Eugenia Dillon

وقد نظر في توصيات لجنة اختيار الفائزين بجائزة األستاذ الدكتور ،Vilho Väisälä
 R.J. Dirksenو M. SommerوF.J. Immler

يمنح جائزة األستاذ الدكتور  Vilho Väisäläالخامسة والعشرين إلى
)ألمانيا( ،و) D.F. Hurstالواليات المتحدة األمريكية( و) R. Kiviفنلندا( و) H. Vömelألمانيا( عن البحث
المعنون “Reference quality upper-air measurements: GRUAN data processing for the Vaisala RS92
”) radiosondeالعدد  7من مجلة :Atmospheric Measurement Techniques
ص.ص (2014 ،4463-4490؛

منح جائزة األستاذ الدكتور  Vilho Väisäläالسادسة الستحداث وتنفيذ أدوات وطرق الرصد في البلدان النامية إلى
السيدة ) Amudha Bakthavathsaluالھند( ،والسيد ربيع مروشي )المغرب( عن البحث المعنون ”Survey on
alternatives for dangerous and obsolete instruments: evaluation of the questionnaire and recommendations
”) for alternativesالمنظمة )،(WMOالتقرير رقم  117عن أدوات وطرق الرصد ).(2015 ،(IOM
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المقرر
خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO
(EC-68) 93

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى مداوالت المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية بشأن تحسين عملية وضع المعايير ،والتي دعت
إلى اتخاذ إجراء متضافر لتحسين جودة الالئحة الفنية الصادرة عن المنظمة كشرط مسبق لتعزيز ثقافة االمتثال على
نطاق المنظمة؛
وإذ يقر التدابير التي اتخذھا األمين العام من خالل تنظيم حلقة عمل تدريبية في تشرين الثاني /نوفمبر  2015بشأن إعداد
الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوإصدارھا قامت باستعراض جميع المطبوعات التقنينية ذات الصلة للمنظمة )،(WMO
وقدمت استنتاجات وتوصيات توخيا ً للتحديث والتحسين؛
وقد نظر في نتيجة اجتماع رؤساء اللجان الفنية ) ،PTC-2016كانون الثاني /يناير  (2016فيما يتعلق بالجھد المتضافر
المقترح بذله لتحسين جودة الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOكشرط مسبق لتعزيز االمتثال من جانب األعضاء؛
يؤيد خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOحسبما يرد في المرفقين  1و 2لھذا المقرر؛
يعتمد الجدول الزمني لخارطة الطريق الذي يستھدف موعد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في عام
2019؛
يطلب من اللجان الفنية أن تمنح األولوية ،في خطط عملھا ،الستعراض األجزاء ذات الصلة من الالئحة الفنية للمنظمة
) (WMOوتحديثھا وفقا ً الختصاصاتھا المحددة؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تدعم أنشطة مراقبة االمتثال وجمع التعليقات من أعضائھا على النحو المبين في خارطة الطريق؛
يطلب من األمين العام أن يضع العمليات واآلليات الداعمة الضرورية لألمانة على النحو المبين في خارطة الطريق؛

يدعو األعضاء إلى المشاركة بفعالية في العملية االستشارية الستعراض مشروع التعديالت المقترح إدخالھا على
الالئحة الفنية ومواصلة تقديم الدعم لترجمة وتحرير المطبوعات التنظيمية؛
يحث األعضاء على تطبيق األحكام التي تنص عليھا الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOوالتي تقضي بإخطار األمين العام
بعدم االمتثال للممارسات المعيارية للمنظمة ) (WMOواألسباب الكامنة وراء عدم االمتثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرفق  1للمقرر
خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO
(EC-68) 93

-1

الھدف والنطاق

يتمثل الھدف الرئيسي لخارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOالمشار إليھا فيما يلي
1.1
بالخارطة( في تيسير إعداد مجموعة محدثة ومتسقة بالكامل من المطبوعات التنظيمية للمنظمة ) (WMOلينظر فيھا
المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-18في عام  .2019وترد قائمة المطبوعات ذات الصلة )مجلدات
الالئحة الفنية ،والمرفقات )المراجع( واألدلة الخاصة بھا( في المرفق .2
وترمي خارطة الطريق إلى تعزيز دور المنظمة ) (WMOباعتبارھا منظمة معيارية  -أي منظمة تصدر
2.1
ً
إطار تنظيميا دوليا من الممارسات القياسية والموصى بھا في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا.

التذييل  – 3المقررات
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3.1
ويعد تحسين جودة الالئحة الفنية الصادرة عن المنظمة شرطا ً مسبقا ً لتعزيز ثقافة االمتثال على نطاق
المنظمة التي دعا إليھا المؤتمر السابع عشر الذي يؤكد مجدداً التزام األعضاء بتنفيذ الممارسات الدولية القياسية
والمحبذة المتفق عليھا في عملياتھا ،بما يضمن التنسيق العالمي والتشغيل المتبادل.
-2

الجدول الزمني

ينبغي أن يجري استعراض المطبوعات التنظيمية للمنظمة ) (WMOوإدخال التحديثات والتعديالت
1.2
الضرورية طوال الفترة المالية السابعة عشرة.
وينبغي تقديم الطبعة الجديدة من الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد األول ،المعايير والممارسات
2.2
العامة الموصى بھا في مجال األرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،49طبعة عام  ،(2019بشكل ومضمون منقحين،
ليوافق عليھما المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18في عام  .2019وينبغي استعراض جميع المطبوعات التنظيمية ذات الصلة
)انظر المرفق  (2وتحديثھا وفقا ً لذلك بحلول موعد انعقاد المؤتمر الثامن عشر ).(Cg-18
-3

اإلجراءات والمسؤوليات

ينبغي أن تضطلع اللجان الفنية باستعراض األجزاء ذات الصلة من الالئحة الفنية والمواد اإلرشادية ذات
1.3
الصلة وتحديثھا )انظر المرفق  .(2وينبغي إيالء اھتمام خاص لصياغة األحكام الفنية بأسلوب واضح وغير معقد لتيسير
تنفيذھا من قبل األعضاء
وينبغي أن تدرج ھيئات اإلدارة التابعة لجميع اللجان الفنية ھذه المھمة في برامج العمل الخاصة بھا
2.3
بالتزامن مع دوراتھا المقررة خالل الفترة المالية ) .(2019-2016وينبغي أن يشمل ھذا التخطيط التنسيق مع المنظمات
الشريكة المعنية )منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالمنظمة
المعدة باالشتراك
البحرية الدولية ) ،(IMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،(ISOوما إلى ذلك( فيما يخص األجزاء َ
مع ھيئات خارجية من الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO
وينبغي أن تضطلع أمانة المنظمة ) ،(WMOمن خالل آلية مالئمة للتنسيق ،بالعمل التحريري الضروري
3.3
الذي يقتضيه مشروع التعديالت والتحديثات المقترحة .وعليه ،ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة اتساق مشروع المواد
وموازاة النسخ باللغات الرسمية ،وفقا ً للتوجيھات المرسخة المتعلقة بإعداد المواد التنظيمية وإصدارھا.
-4

اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز ثقافة االمتثال

ينبغي الحرص على زيادة تطوير آليات ومنھجيات فعالة لمراقبة مدى امتثال األعضاء على نحو منھجي،
1.4
ً
استنادا إلى أدوار محددة على نحو جيد لالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،واألمانة .وينبغي استخدام آلية التنسيق
المشتركة بين رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ) (PRA/PTCلمعالجة حاالت عدم االمتثال وأوجه
القصور من خالل إجراءات تصحيحية منسقة.
وينبغي أن يكون األعضاء أفضل استعداداً لالعتراف بدور حكوماتھم في نقل أحكام الالئحة الفنية للمنظمة
2.4
) (WMOإلى الصكوك التقنينية الوطنية .وينبغي القيام ،بمساعدة االتحادات اإلقليمية ،بتنظيم جمع تعليقات األعضاء على
الممارسات "الجيدة" و"الرديئة" ،وعلى مدى أھمية وجدوى الالئحة الفنية بالنسبة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الوفاء بوالياتھا.
وينبغي السعي خالل الفترة المالية إلى ترشيد أمثل للعمليات الرامية إلى إعداد الالئحة الفنية للمنظمة
3.4
) (WMOوصيانتھا ،من خالل ابتكارات تشمل االنتقال على أساس برنامج زمني إلى نظام إلدارة المحتوى ) (CMSمن
شأنه تيسير الحصول على المواد التنظيمية واستخدامھا من جانب األعضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المرفق  2للمقرر
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الجدول الزمني الستعراض وتحديث المطبوعات التنظيمية
الھيئة الرئيسية المسؤولة

المطبوع

النوع

لجنة األرصاد
الجوية للطيران

لجنة األرصاد
الجوية الزراعية

لجنة علوم الغالف
الجوي

لجنة النظم
األساسية

لجنة علم المناخ

لجنة
الھيدرولوجيا

لجنة أدوات
وطرق الرصد

المعايير والممارسات العامة الموصى بھا في مجال األرصاد الجوية

x

x

x

x

x

x

x

مجلدات الالئحة الفنية

مطبوع المنظمة رقم

 ،49المجلد األول
 ،49المجلد الثاني

خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية

x

 ،49المجلد الثالث

الھيدرولوجيا

 ،49المجلد الرابع

إدارة الجودة

 ،407المرفق 1

األطلس الدولي للسحب ،المجلد األول – مرجع رصد السحب والشھب األخرى
)جزئيا(

 ،306المرفق 2

فريق الخبراء
التابع للمجلس
التنفيذي والمعني
بالتعليم والتدريب
واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم
المحيطات

العنوان

x

x

x

x

آخر طبعة /
تحديث

الطبعة المقبلة /
التحديث المقبل

2015

2019/2016
عن المؤتمر الثامن
عشر

طبعة  2015تقدم ھيكالً جديداً جزئيا؛ طبعة  - 2019إضفاء
اللمسات األخيرة على الھيكل الجديد

2013

2018/2016

تغيير دورة التعديل الخاصة باإليكاو من  3سنوات إلى سنتين

2006

 2017عن
المجلس التنفيذي
في دورته التاسعة
والستين

تستعرضه لجنة الھيدرولوجيا في دورتھا الخامسة عشرة

2011
1976

x

التعليق

يتوقف إصداره؛ ويستبدل بفصل في المجلد األول
2016

الطبعة الجديدة قيد اإلعداد ،من المقرر أن ينظر فيھا المجلس
التنفيذي في دورته الثامنة والستين

المرفقات بالمجلد األول

مرجع الشفرات ،المجلد األول – ) 1الجزء ألف – الشفرات األبجدية الرقمية(؛
المجلد األول – ) 2الجزء باء – الشفرات الثنائية ،الجزء جيم – السمات المشتركة
بين الشفرات الثنائية والشفرات األبجدية الرقمية(

x

2015/2011

التحديث السنوي

 ،306المرفق 2

مرجع الشفرات ،المجلد األول – ) 3الجزء دال – التمثيالت المستمدة من نماذج
البيانات(

x

2015

التحديث السنوي

 ،386المرفق 3

مرجع النظام العالمي لالتصاالت

x

2015

 2017عن
المجلس التنفيذي
في دورته التاسعة
والستين

ال بد من التخطيط لدمجه مستقبالً مع المرفق ) 7نظام معلومات
المنظمة(

 ،485المرفق 4

مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،المجلد األول

x

2015/2010

2017

الطبعة الجديدة قيد اإلعداد

 ،544المرفق 5

مرجع النظام العالمي للرصد ،المجلد األول

x

2015

2017

 ،558المرفق 6

مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية ،المجلد األول

 ،1060المرفق 7

المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة

1083

مرجع تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا

 ،1160المرفق 8

المرجع الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

8

دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )دليل لجنة أدوات وطرق الرصد(

100

دليل الممارسات المناخية

134

دليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية

168

دليل الممارسات الھيدرولوجية ،المجلد األول؛ الھيدرولوجيا :من القياس إلى
المعلومات الھيدرلوجية؛ المجلد الثاني  -إدارة موارد المياه وتطبيق الممارسات
الھيدرولوجية

2012

X

2015

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

2012

2010/2008
2011

2018

2012/2010

2018

2008
2009

x

305
471
488

دليل النظام العالمي للرصد

x

1061

دليل نظام معلومات المنظمة

x

2014

636

دليل أتمتة مراكز معالجة البيانات

x

1998

األدلة

731

2016

يُحوَّ ل إلى دليل

2015

دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات

702

ال بد من التخطيط لدمجه مستقبالً مع المرفق ) 9النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة(

 2017عن
المجلس التنفيذي
في دورته التاسعة
والستين
 2017عن
المجلس التنفيذي
في دورته التاسعة
والستين

صدور طبعة
 2014في 2016

دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية

دليل تحليل األمواج والتنبؤ

تقرر لجنة النظم األساسية في دورتھا السادسة عشرة الشكل
المقبل لنشر المواصفات الفنية المفصلة

1993

x
x

x

2001

2017

2013/2010

2017

عقب انعقاد الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة
)(JCOMM-5

1998

دليل الرصد في مجال األرصاد الجوية ونظم توزيع المعلومات من أجل خدمات
الطقس ألغراض الطيران

x

2014

2017

732

دليل ممارسات مكاتب األرصاد الجوية التي تخدم الطيران

x

2003

2017

904

دليل استرداد تكاليف خدمات األرصاد الجوية للطيران

x

2007

2017

1001

دليل نظام إدارة الجودة لتقديم خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية

x

2014/2011

2017

781

دليل تطبيقات المناخيات البحرية

x

x

1994

788

دليل إدارة بيانات المراقبة العالمية للطقس

x

1993

834

دليل ممارسات الخدمات العامة للطقس

x

1999

1076

دليل التنبؤ بعرام العواصف

x

عقب انعقاد الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة
)(JCOMM-5

2011

680

دليل مراقبة الجودة )تقرير الھيدرولوجيا التشغيلية(

x

1988

948

دليل إدارة الرواسب وقياسھا )تقرير الھيدرولوجيا التشغيلية(

x

2003

1044

دليل قياس االنسياب )تقرير الھيدرولوجيا التشغيلية(

x

2010

2017
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تعيين عضو )أعضاء( بالنيابة في المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
يع ّين كأعضا ًء بالنيابة الكولونيل ) Silvio CAUإيطاليا( بدالً من الكولونيل الدكتور ) Leonardo MUSMANNOإيطاليا(،
والدكتور ) Toshihiko HASHIDAاليابان( بدالً من السيد ) Noritake NISHIDEاليابان( ،والدكتورة Sue L. BARRELL
)أستراليا( بدالً من الدكتور ) Robert VERTESSYأستراليا( ،والدكتور ) Albert A.E. MARTISكيوراسو وسان مارتن(
بدالً من السيد ) Juan Manuel Caballero GONZÁLEZالمكسيك(.

المقرر (EC-68) 95

استعراض الھيئات الفرعية والھيئات األخرى التي ترفع تقاريرھا
إلى المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
يقرر إجراء عمليات االستبدال والتغييرات التالية في عضوية أفرقته العاملة وأفرقته واللجان التابعة له:
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بعمليات الرصد والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية
) S. Barrellاستراليا( يخلف ) R. Vertessyاستراليا( )الرئيس المشارك(
) U.K. Korsholmالدانمرك( يخلف ) K. Krogh Andersenالدانمرك(
) C. Scottالواليات المتحدة األمريكية( يخلف ) A. Devarisالواليات المتحدة(
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات
) A. Martisكيوراسو وسان مارتن( يخلف ) J. Caballero Gonzalezالمكسيك(
الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة

)(WMO

) T. Hashidaاليابان( يخلف ) N. Nishideاليابان(

 S. Barrellتخلف

R. Vertessy

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
) S. Cauإيطاليا( يخلف ) L. Musmannoإيطاليا(

 T. Hashidaيخلف

N. Nishide

) R. Varleyالمملكة المتحدة( ينضم للفريق العامل
فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة
 S. Cauيخلف L. Musmanno

لجنة االختيار للجائزة البحثية التي تمنحھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للعلميين من الشباب
 A. Martisيخلف

J. Caballero Gonzalez
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لجنة االختيار لجائزة األستاذ الدكتور

Vilho Väisälä

 S. Cauيخلف L. Musmanno

لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

) G. Adrianألمانيا( )الرئيس(
) G. Zhengالصين( يخلف ) A. D. Mouraالبرازيل(

المقرر
نشر المحاضرات العلمية
(EC-68) 96

إن المجلس التنفيذي،
يشير إلى أن دورة المجلس التنفيذي السابعة والستين قد منحت جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالستين
للبروفيسورة ) Julia Mary Slingoالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( ،وقد دعا البروفيسورة Slingo
إلى إلقاء محاضرة علمية في الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي؛
يشكر البروفيسورة  Slingoعلى محاضرتھا المعنونة "نظرة شخصية عن تطور علم المناخ"؛
يطلب من األمين العام
)(1

اتخاذ الترتيبات الالزمة لنشر ھذه المحاضرة؛

)(2

اتخاذ الترتيبات الالزمة إلعداد كتالوج يتضمن محاضرات الفائزين بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد
الجويّة ).(IMO

 قائمة الحاضرين في الدورة- 4 التذييل

1.

Officers of the session
David GRIMES

2.

Mieczyslaw OSTOJSKI

Second Vice-President

Abdalah MOKSSIT

Third Vice-President

Ex officio members of the Executive Council
Amos MAKARAU
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Julian BAEZ BENITEZ
Juan Carlos FALLAS SOJO
Andi Eka SAKYA
Ivan CACIC

3.

President of RA I
Acting president of RA II
President of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI

Elected members of the Executive Council
Gerhard ADRIAN
Anthony ANUFOROM
Mamadou Lamine BAH
Sue BARRELL (Ms)
Silvio CAU
Alexander FROLOV
Laura FURGIONE (Ms)
Ayman Salem GHULAM
Ismail GUNES
Agnes KIJAZI (Ms)
Yunhwa KO
Daouda KONATE
Ravind KUMAR
Jean-Marc LACAVE
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Linda MAKULENI (Ms)
Albert MARTIS
Guillermo NAVARRO
Richard PHILIPPE
Laxman Singh RATHORE
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Tyrone SUTHERLAND
Fetene TESHOME
Robert VARLEY
Chin Ling WONG (Ms)
Guoguang ZHENG

4.

President

Member
Member
Member
Acting member
Acting member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Acting member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Alternates and advisers to Executive Council members
Gerhard ADRIAN
Axel THOMALLA
Ingeborg DETTBARN (Ms)
Jochen DIBBERN
Wolfgang GRABS
Michael ROHN
Claudia RUBART (Ms)

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
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Abdulla Mohammed AL MANNAI
Salem AL-HARMI
Monikumar RAMAKRISHNAN

Adviser
Adviser

Anthony ANUFOROM
Ifeanyi NNODU

Adviser

Sue BARRELL (Ms)
Jon GILL
Greer ALBLAS (Ms)
Russell STRINGER
Rob WEBB

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

Ivan CACIC
Arni SNORRASON

Adviser

Silvio CAU
Umberto DOSSELLI
Leone MICHAUD
Giancarlo PEDRINI

Alternate
Alternate
Adviser

Alexander FROLOV
Alexander NURULLAEV
Vladimir KATTSOV
Marina PETROVA (Ms)
Eduard SARUKHANYAN
Dmitry ZAITSEV

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Laura FURGIONE (Ms)
Manson BROWN
Courtney DRAGGON (Ms)
Cameron CLAYTON
Caroline CORVINGTON (Ms)
Jason GEER
Mary GLACKIN (Ms)
Adriana GONZALEZ (Ms)
Richard JEFFRIES
David KENNY
Mary Ann KUTNY (Ms)
Robert MASON
Daniel MULLER
Mark PAESE
James PERONTO
Scott RAYDER
Robert RUTLEDGE

Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Ismail GÜNES
Ercan BUYUKBAS
Nur SOGUTCUKLU (Ms)
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Adviser

Ayman Salem GHULAM
Mohammed BABIDHAN

Alternate
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David GRIMES
Michael CROWE
Heather AUCOIN (Ms)
Dilhari FERNANDO (Ms)
Michel JEAN

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

Toshihiko HASHIDA
Hiroshi KOIDE
Yasuo SEKITA
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Haruka KITAHATA (Ms)
Toshiyuki KURINO
Atsushi MINAMI
Hiroyuki SUMINO
Yoshiro TANAKA

Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Agnes KIJAZI (Ms)
Wilbert Timiza MURUKE

Alternate

Yunhwa KO
Ihncheol SEONG
Seonghoon CHEONG
Kwanyoung CHUNG
Jengeun LEE (Ms)
Seungkyun PARK

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

KUMAR Ravind
Misaeli FUNAKI

Alternate

Jean-Marc LACAVE
Quoc Phi DUONG
Bernard STRAUSS
Patrick BENICHOU

Alternate
Alternate
Adviser

Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Carmen RUS JIMENEZ (Ms)
Julio GONZALEZ BRENA
Jose Pablo ORTIZ-DE-GALISTEO M.

Alternate
Adviser
Adviser

Linda MAKULENI (Ms)
Mark MAJODINA
Francis MOSETLHO

Alternate
Adviser

Antonio Divino MOURA
Emma Giada MATSCHINSKE (Ms)

Alternate

Mieczyslaw OSTOJSKI
Janusz FILIPIAK
Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA (Ms)

Alternate
Adviser
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Richard PHILIPPE
Mfendoun Moussa FOUPOUAPOPOUO N.Adviser
Laxman Singh RATHORE
Ramesh KANDURI JAYARAM
Ajit KUMAR
Vishnu REDDY

Alternate
Adviser
Adviser

Andi Eka SAKYA
Ravind KUMAR
Widada SULISTYA
Riris ADRIYANTO
Murni Kemala DEWI (Ms)
Anni Arumsari FITRIANY (Ms)
Guswanto GUSWANTO
Helminah HERAWATI (Ms)
Nelly Florida RIAMA (Ms)
Bagus Rachmat RIEVAN
Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Tyrone SUTHERLAND
David FARRELL
Glendell DE SOUZA
John TIBBETTS

Alternate
Adviser
Adviser

Fetene TESHOME
Ahmedin Abdulkerim YOUSUF
Henock Hailu MISGANAW

Alternate
Adviser

Robert VARLEY
Jane WARDLE (Ms)
Paul DAVIES
Claudia KELLER (Ms)
Ian LISK
Fiona TOVEY (Ms)
Bruce TRUSCOTT

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Guoguang ZHENG
Xiaonong SHEN
Baogui BI
Wenbin MA (Ms)
Ling SHI (Ms)
Lianchun SONG
Xianghua XU
Jun YANG
Hui YI (Ms)
Zuqiang ZHANG
Heng ZHOU
Xudong ZHUANG
5.

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Presidents of technical commissions
Fredrick BRANSKI

Commission for Basic Systems (CBS)
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Bertrand CALPINI
Øystein HOV
Byong-Lyol LEE
Harry LINS
Thomas PETERSON
Chi Ming SHUN
Johan STANDER

6.

Regional Hydrological Advisers
John FENWICK
Dora GONIADZKI (Ms)
Sung KIM
Eduardo PLANOS GUTIÉRREZ
Ashraf ZAKEY

7.

Commission for Instruments and
Methods of Observation (CIMO)
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