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سريعة التجاوب ومالئمة للغرض
أﻋﻀﺎﺀ الﻤﻨﻈﻤة الﻌﺎلﻤﯿة لﻸرصﺎد الﺠﻮﯾة ) (WMOمﻠﺘﺰمﻮن ﺑﺈصالح الﺤﻮكﻤة لﺘﺤﺴﯿﻦ
ﺗﻠﺒﯿة الﻄﻠﺐ الﻌﺎلﻤﻲ الﻤﺘﻨﺎمﻲ ﻋﻠﻰ الﺨﺒﺮة الﻤﺘﺨﺼﺼة ﻓﻲ مﺠﺎﻻت الﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ والﻤﺎﺀ.
والﻤﻨﻈﻤة ) (WMOلﯿﺴﺖ ھﻲ الﻮحﯿﺪة ﻓﻲ ھﺬا الﻮﺿﻊ ،ﻓﺎﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة أﯾﻀﺎً ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ مﺴﺎر
مﻤﺎﺛﻞ .اﻷﻋﻀﺎﺀ ﯾﺮﯾﺪون ﺗﺤﺴﯿﻦ الﺤﻮكﻤة ،ومﻜﺎﺳﺐ الﻜﻔﺎﺀة ،والﻔﻌﺎلﯿة ﻓﻲ مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة ﺑﺮمﺘﮭﺎ مﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻐالل الﻤﻮارد الﻤﺤﺪودة ﻋﻠﻰ الﻮﺟﮫ اﻷمﺜﻞ.
ﻓﻲ  ،2015ﻃﻠﺐ الﻤﺆﺗﻤﺮ الﻌﺎلﻤﻲ لﻸرصﺎد الﺠﻮﯾة مﻦ الﻤﺠﻠﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي أن ﯾﻘﺪم لﮫ ﺗﻮصﯿﺎت
ﻓﻲ دورﺗﮫ الﺘﺎلﯿة )ﻓﻲ  (2019ﺑﺸﺄن ھﯿﻜﻞ ھﯿﺌﺎﺗﮫ الﺘﺄﺳﯿﺴﯿة ،وﺿﻤﻦ ھﺬه الﺘﻮصﯿﺎت ھﯿﺎكﻞ
ﺟﺪﯾﺪة مﻤﻜﻨة لﻠﺠﺎن الﻔﻨﯿة واﻻﺗﺤﺎدات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿة والﻤﺠﻠﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي ذاﺗﮫ .كﻤﺎ ﻃﻠﺐ الﻤﺆﺗﻤﺮ
مﻦ الﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻘﺪم لﮫ ﺗﻮصﯿﺎت ﺑﺸﺄن الﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاﺀات والﻌﻤﻠﯿﺎت وآلﯿﺎت الﻌﻤﻞ والﻤﮭﺎم
الﺨﺎصة ﺑﺎلﮭﯿﺌﺎت الﺘﺄﺳﯿﺴﯿة والﻤﺴﺆولﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤة )) (WMOالﺮﺋﯿﺲ وﻧﻮاب الﺮﺋﯿﺲ ومﺎ
إلﻰ ذلﻚ( والﻌالﻗة ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻷمﺎﻧة.
وﻗﺪ آلﺖ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ أن ﺗﻮاصﻞ دورھﺎ الﺮﯾﺎدي وأن ﺗﻈﻞ مالﺋﻤة لﻠﻐﺮض،
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ الﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ أكﺜﺮ كﻔﺎﺀة وﻓﻌﺎلﯿة مﻦ حﯿﺚ الﺘﻜﺎلﯿﻒ .وﺗﺤﻘﯿﻘﺎً لﮭﺬه الﻐﺎﯾة،
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ مﻮاﺀمة ھﯿﻜﻠﮭﺎ مﻊ أولﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿة مﻮاﺀمة ﺗﺎمة .وﺗﺪرك الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOﺿﺮورة الﺘﻜﯿﻒ الﻤﺴﺘﻤﺮ مﻊ الﻘﯿﻮد الﻤﻔﺮوﺿة ﻋﻠﻰ الﻤﻮارد ومﻊ زﯾﺎدة الﺘﻨﺎﻓﺲ،
مﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ الﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ مﻦ الﺘﻘﺪم الﺘﻜﻨﻮلﻮﺟﻲ لﺘﻌﻈﯿﻢ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ مﻦ ﺧالل ﺗﺤﺴﯿﻦ مﺮاﻗﺒة
ﻧﻈﺎم اﻷرض ،وﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ ﺑﺎلﻤﺨﺎﻃﺮ الﻤﺘﻌﺪدة ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة مﻦ الﻌﻠﻮم ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﯾﻢ الﺨﺪمﺎت ،وﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﺮى الﺘﻌﺎون ،وﺗﻘﺪﯾﻢ مﻌﻠﻮمﺎت ﻋﻦ الﻘﻀﺎﯾﺎ الﻌﺎلﻤﯿة ،مﺜﻞ ﺗﻐﯿﺮ
الﻤﻨﺎخ ،والﺘﺼﺪي لﮭﺬه الﻘﻀﺎﯾﺎ .وﯾُﻨﺘﻈﺮ أن ّ
ﯾﻤﻜﻦ الﮭﯿﻜﻞ الﻤﺒﺴﻂ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOمﻦ إﺷﺮاك
الﺨﺒﺮاﺀ الﺮواد ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ الﻘﻄﺎع الﺨﺎص ،ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ.
إن إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠة الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻤﺸﺎر إلﯿﮭﺎ أﻋاله ﺳﺘﻌﺰز الﻤﺸﺎركة اﻹﻗﻠﯿﻤﯿة اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﯿة
ً
وﻋﻤال ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿة الﻄﻠﺐ الﻌﺎلﻤﻲ الﻤﺘﻨﺎمﻲ ﻋﻠﻰ الﺨﺒﺮة الﻤﺘﺨﺼﺼة ﻓﻲ
وﺑﻨﺎﺀ الﻘﺪرات.
مﺠﺎﻻت الﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ والﻤﺎﺀ ،ﺗﻜﻔﻞ أحﻜﺎم اﻹصالح أﻻ ﯾﺘﺨﻠﻒ أي ﻋﻀﻮ ﻋﻦ الﺮكﺐ.

اﻻﻋﺘﺒارات

الﺘﻮﺻﯿات

• إﺗﺎحة الﻔﺮصة لﻜﺎﻓة أﻋﻀﺎﺀ الﻤﻨﻈﻤة
لﻠﻤﺸﺎركة ﻓﻲ ﻋﻤﻞ الﮭﯿﺌﺎت الﺘﺄﺳﯿﺴﯿة
• ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄة اﻷﺳﺎﺳﯿة لﻠﻤﻨﻈﻤة
• ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداﺀ الﺘﻨﻔﯿﺬي لﻠﻤﻨﻈﻤة
وﺗﺠﺎوﺑﮭﺎ

)(WMO

)(WMO

)(WMO

أﻗﺮ الﻤﺠﻠﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي الﺴﺒﻌﻮن إﻧﺸﺎﺀ مﺎ

الﻔﻮائﺪ

ﯾﻠﻲ:

• مﺴﺆولﯿﺎت واﺿﺤة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة

• الﻠﺠﻨة اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾة الﻤﻌﻨﯿة ﺑﺎلﺴﯿﺎﺳﺎت ) (PACولﺠﻨة الﺘﻨﺴﯿﻖ الﻔﻨﯿة الﺘﺎﺑﻌﺘﯿﻦ لﻠﻤﺠﻠﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي،
والﻠﺘﯿﻦ ﺳﺘﺒﺪأن ﻋﻤﻠﮭﻤﺎ ﻓﻲ الﺪورة الﺤﺎدﯾة والﺴﺒﻌﯿﻦ لﻠﻤﺠﻠﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي

• زﯾﺎدة مﺸﺎركة اﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄة
اﻷﺳﺎﺳﯿة

• إﻃﺎر الﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن الﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ الﻘﻄﺎﻋﯿﻦ الﻌﺎم والﺨﺎص والﺘﺎﺑﻊ لﻠﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOوﻓﺮﻗة
ﻋﻤﻞ لﺼﯿﺎﻏة وﺛﯿﻘة ﺳﯿﺎﺳﺎت رﻓﯿﻌة الﻤﺴﺘﻮى )لﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ الﻤﺆﺗﻤﺮ الﺜﺎمﻦ ﻋﺸﺮ( مﻦ أﺟﻞ
ﺗﯿﺴﯿﺮ مﺸﺎركة الﻤﻨﻈﻤﺎت الﺸﺮﯾﻜة وإﺳﮭﺎمﮭﺎ ﺑﻤﺰﯾﺪ مﻦ الﻔﻌﺎلﯿة

• ﺗﺤﺴﯿﻦ مﺸﺎركة الﺸﺮكﺎﺀ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄة
اﻷﺳﺎﺳﯿة

• ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﮭﺞ مﺘﻮاصﻞ إزاﺀ ﻧﻈﺎم اﻷرض

كﻤﺎ أوصﻰ الﻤﺠﻠﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي الﺴﺒﻌﻮن الﻤﺆﺗﻤﺮ الﺜﺎمﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺎ

• مﻮاﺀمة الﮭﯿﻜﻞ مﻊ ﺳﻠﺴﻠة ﻗﯿﻤة اﻷرصﺎد
الﺠﻮﯾة الﮭﯿﺪرولﻮﺟﯿة مﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ الﺨﺪمﺎت

• الﻤﺆﺗﻤﺮ الﻌﺎلﻤﻲ لﻸرصﺎد الﺠﻮﯾة – اﺟﺘﻤﺎع كﻞ ﻋﺎمﯿﻦ )دورة ﻋﺎدﯾة  +دورة

• ﺗﺤﺴﯿﻦ الﻤﻮاﺀمة ﺑﯿﻦ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿة الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOوھﯿﺎكﻞ ھﯿﺌﺎﺗﮭﺎ الﺘﺄﺳﯿﺴﯿة
• ﺑﻨﺎﺀ الﻘﺪرة ﻋﻠﻰ مﻘﺎومة الﻤﺨﺎﻃﺮ الﻤﺮﺗﺒﻄة
ﺑﺎلﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ والﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق الﻌﺎلﻢ
• ﺗﻮﻃﯿﺪ الﺸﺮاكﺎت مﻊ الﻤﻨﻈﻤﺎت الﺪولﯿة
والﻮﻃﻨﯿة واﻹﻗﻠﯿﻤﯿة
• ﺗﻌﺰﯾﺰ الﻤﻮارد مﻦ ﺧالل ﺗﺤﺴﯿﻦ الﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ
اﻷﻃﺮاف مﻦ ﺧﺎرج دواﺋﺮ الﻤﻨﻈﻤة )(WMO

• لﺠﻨﺘﺎن ﻓﻨﯿﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن  -ﻹﺗﺎحة ﻧﮭﺞ ﺷﻤﻮلﻲ لﻮﺿﻊ

ﯾﻠﻲ:
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿة(

الﻤﻌﺎﯾﯿﺮ:

•

لﺠﻨة الﺮصﺪ والﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة وﻧﻈﻢ الﻤﻌﻠﻮمﺎت

•

لﺠﻨة ﺧﺪمﺎت وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت الﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ والﻤﺎﺀ والﺨﺪمﺎت والﺘﻄﺒﯿﻘﺎت الﺒﯿﺌﯿة ذات الﺼﻠة

• مﺠﻠﺲ الﺒﺤﻮث الﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎلﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ والﻤﺎﺀ والﺒﯿﺌة – كﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ لﺘﻌﺰﯾﺰ ﺗﻜﺎمﻞ ﺑﺮامﺞ
الﺒﺤﻮث ،وﺗﻨﺴﯿﻖ اﺳﺘﻐالل الﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪمﺎت وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت
• الﮭﯿﺌة اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾة الﻌﻠﻤﯿة – كﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻤﯿﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى ﻓﻲ الﻌﺎلﻢ
ﻹﺳﺪاﺀ مﺸﻮرة إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿة اﺳﺘﺸﺮاﻓﯿة مﺴﺘﻘﻠة ﺑﺸﺄن الﺘﺤﺪﯾﺎت والﻔﺮص الﻨﺎﺷﺌة.

• ﻧﮭﺞ ﺷﻤﻮلﻲ إزاﺀ ﻧﻈﺎم اﻷرض :اﻷرصﺎد
الﺠﻮﯾة وﻋﻠﻢ الﻤﻨﺎخ والﮭﯿﺪرولﻮﺟﯿﺎ وﻋﻠﻮم
الﺒﺤﺎر وﻋﻠﻢ الﺰﻻزل وﻋﻠﻢ الﺒﺮاكﯿﻦ وﺟﻮدة
الﮭﻮاﺀ وﻏﺎزات اﻻحﺘﺒﺎس الﺤﺮاري والﻄﻘﺲ
الﻔﻀﺎﺋﻲ
• ﺧﺪمﺎت مﺘﻮاصﻠة ﺧﺎصة ﺑﺎلﻤﺨﺎﻃﺮ الﻤﺘﻌﺪدة
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻵﺛﺎر :الﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ والﻤﺎﺀ
والﻄﯿﺮان والﺒﺤﺎر والﺰراﻋة والﻤﻨﺎﻃﻖ
الﺤﻀﺮﯾة والﻄﺎﻗة والﺼﺤة ومﺎ إلﻰ ذلﻚ.
• مﻨﻈﻮر مﻨﺎﺧﻲ واﺳﻊ :ﻋﻤﻠﯿﺎت الﺮصﺪ
والﺨﺪمﺎت والﻌﻠﻮم والﺘﻜﯿﻒ والﺘﺨﻔﯿﻒ

• اﻻﺗﺤﺎدات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿة – ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎصﺎت اﻻﺗﺤﺎدات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿة لﺘﻌﺰﯾﺰ ﺑﻨﺎﺀ الﻘﺪرات وزﯾﺎدة
الﻤﺸﺎركة اﻹﻗﻠﯿﻤﯿة

• مﺸﺎركة الﺨﺪمﺎت الﮭﯿﺪرولﻮﺟﯿة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ ﻓﻲ مﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄة ،وأوﺟﮫ الﺘﺂزر
ﺑﯿﻦ الﻄﻘﺲ والﻤﺎﺀ

والﺘﻮصﯿة الﻤﺮﻓﻮﻋة لﻠﻤﺆﺗﻤﺮ مﻔﺎدھﺎ أن ﺗﺒﺪأ الﻠﺠﻨﺘﺎن الﻔﻨﯿﺘﺎن الﺠﺪﯾﺪﺗﺎن ﻋﻤﻠﮭﻤﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ
مﻤﻜﻦ ،وأن ﺗُﺤﻞ الﻠﺠﺎن الﻔﻨﯿة الﺤﺎلﯿة الﻌﺎمﻠة ﺧالل الﻔﺘﺮة الﻤﺎلﯿة الﺘﺎﺳﻌة ﻋﺸﺮة الﺠﺎرﯾة
) ،(2019-2015ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾة الﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎلﯿة ).(2020

• ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق دﻋﻢ الﺪواﺋﺮ الﻌﻠﻤﯿة ﻷﻧﺸﻄة
الﻤﻨﻈﻤة )(WMO

ومﻦ الﻤﺰمﻊ مﻮاصﻠة الﺘﺸﺎور مﻊ دواﺋﺮ الﮭﯿﺪرولﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿة لﻠﺠﻨة الﮭﯿﺪرولﻮﺟﯿﺎ
) (CHy-Extﻓﻲ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﯾﺮ  .2019وﺳﺘﻨﻀﻢ الﺪواﺋﺮ الﺒﺤﺮﯾة لﻠﺠﻨﺘﯿﻦ الﻔﻨﯿﺘﯿﻦ الﺠﺪﯾﺪﺗﯿﻦ،
وﺳﺘﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ لﺠﻨة مﺸﺘﺮكة ﺑﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOولﺠﻨة الﯿﻮﻧﺴﻜﻮ الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لﻌﻠﻮم
الﻤﺤﯿﻄﺎت ).(IOC-UNESCO

• ﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة الﺘﺸﺎرك مﻊ الﻘﻄﺎع الﺨﺎص
• اﺳﺘﺨﺪام مﻮارد اﻷﻋﻀﺎﺀ واﻷمﺎﻧة ﻋﻠﻰ
أﻓﻀﻞ وﺟﮫ – زﯾﺎدة الﺪﻋﻢ لﻸﻧﺸﻄة اﻹﻗﻠﯿﻤﯿة

