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الملخص العام

الملخص العام ألعمال الدورة
1

تنظيم الدورة )البند  1من جدول األعمال(

1.1

افتتاح الدورة )البند  1.1من جدول األعمال(

افتتح الرئيس الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOالساعة  9:30صباحا ً من يوم
1.1.1
األربعاء الموافق  18حزيران /يونيو  .2014ورحب الرئيس بأعضاء المجلس التنفيذي ،وخاصة األعضاء المنتخبين
الجدد ،السيد ) Teshomeأثيوبيا( الذي يحل محل السيد ) Mukabanaكينيا( ،والسيد ) Konateكوت ديفوار( الذي يحل
محل السيد ) Traoreالنيجر( ،والسيد ) Nishideاليابان( الذي يحل محل السيد ) Hatoriاليابان( ،والسيد ) Koجمھورية
كوريا( الذي يحل محل السيد ) Leeجمھورية كوريا( ،والسيد ) Gonzalez Lopezإسبانيا( الذي يحل محل السيد Cano
)إسبانيا( ،والسيد ) Lacaveفرنسا( الذي يحل محل السيد ) Jacqفرنسا( ،وكذا بالسيد  ،Andi Sakyaالممثل الدائم
إلندونيسيا ،الذي يحل محل السيدة  ،Sri W.B. Harijonoبصفته رئيسا ً لالتحاد اإلقليمي الخامس .وترد قائمة المشاركين
في التذييل بھذا التقرير.
وسلط الرئيس الضوء على عدد من قضايا التنمية العالمية والظواھر المتطرفة المتصلة بالطقس والمناخ
1.1.2
ِّ
التي ينبغي أن تؤطر مداوالت الدورة وأن تضع دور المنظمة في التصدي لعدد من التحديات العلمية والفنية
واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة في سياقه .كما قدم الرئيس عرضا ً عاما ً للتقدم الذي أحرزته المنظمة ) (WMOفي
عامي  2013و ،2014وسلط الضوء بشكل خاص على التقدم الكبير المحرز نحو إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة
 2019-2016والخطة التشغيلية المتكاملة المصاحبة لھا ،والتي تعكس االحتياجات اإلقليمية وإسھامات الھيئات التأسيسية
التابعة للمنظمة ) .(WMOكما استعرض التقدم المحرز في المجاالت البرنامجية ،مثل النظام العالمي المتكامل للرصد
للمنظمة ) (WIGOSنظام معلومات المنظمة ) ،(WISواألنشطة القطبية ،وتنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ،والحد من
مخاطر الكوارث وتقديم الخدمات ،وخدمات األرصاد الجوية للطيران .ونوه الرئيس بالتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSودور اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) (IBCSوأشار إلى اجتماع فريق إدارته )المنعقد في جنيف في  15و 17حزيران /يونيو  .(2014وأخيراً ،ركز
الرئيس على عدد من االعتبارات التي على المجلس مراعاتھا لدى تحضير المؤتمر فيما يتصل بتحسينات اإلدارة
ولوائحھا وھياكلھا من أجل اإلبقاء على فعالية وكفاءة المنظمة.
ورحب األمين العام بالمجلس في جنيف ،وخاصة باألعضاء المنتخبين الجدد ،مؤكداً على الطابع الخاص
1.1.3
للمجلس الذي يعمل فيه األعضاء بصفتھم الخاصة .وذكر األمين العام بالظواھر المتطرفة العديدة المتصلة بالطقس
والمناخ التي ضربت العديد من المناطق منذ انعقاد الدورة السابقة وأشار إلى أنه ال يختلف اثنان على تأثير اإلنسان على
النظام المناخي وأن الخفض من االنبعاثات الدفيئة بات أمراً إلزاميا ً .وأحاط األمين العام علما ً باإلدراك المتنامي في
وسط منظومة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات بالدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة ) (WMOفي المجالين العلمي
والتكنولوجي وبالتطلعات فيما يخص مساھمات المنظمة ) (WMOفي العمليات الدولية الھامة من قبيل صياغة جدول
أعمال التنمية لما بعد  2015واألھداف اإلنمائية لأللفية ،واالتفاق المناخي الجديد الذي يُتوقع أن يحل محل برتوكول
كيوتو ومرحلة ما بعد إطار عمل ھيوغو بخصوص الحد من مخاطر الكوارث وتقوية الشراكة العالمية مع الدول النامية
الجزرية الصغيرة .وأشار األمين العام ،في ھذا الصدد ،إلى أھمية االسترشاد بالمجلس في تحضير الميزانية المقترحة
للفترة المالية المقبلة التي س ُتعرض على المؤتمر ،وسلط الضوء على صلة ھذه الميزانية بالخطة اإلستراتيجية
 2019-2016وضرورة تزويد المنظمة بما يكفي من سبل لالضطالع بواليتھا ،بما في ذلك تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوغيره من األولويات التي يحددھا األعضاء.
1.2

إقرار جدول األعمال )البند  1.2من جدول األعمال(

أقر المجلس جدول األعمال المؤقت المشروح ،حسبما يرد في الوثيقة  ،EC-66/Doc. 1.2, Rev. 1على
أساس أنه يجوز إدخال تعديالت في أثناء الدورة طبقا ً ألحكام المادة  160من الالئحة العامة.
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1.3

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
إنشاء اللجان )البند  1.3من جدول األعمال(

الجلسات العامة
مغلقة.

وافق المجلس على إجراء الدورة برمتھا في جلسات عامة أما المسائل السرية فستناقش في جلسات
1.3.1
وعليهُ ،
طلب من أعضاء المجلس ،أو ممن ينوب عنھم ،حضور كافة الجلسات العامة والمغلقة ،وبذلك يمكن اتخاذ
القرارات في أي وقت خالل الدورة.

وقرر الرئيس أن يرأس عدداً من البنود العامة .أمّا ما تبقى من بنود ،فوض الرئيس نوابه لرئاستھا ،كل
1.3.2
حسب المسائل التي يتناولھا في عمل المجلس:
)أ(

يرأس نائب الرئيس األول البنود المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ) /(WISالنظام العالمي المتكامل للرصد
للمنظمة ) (WIGOSوتطوير القدرات؛

)ب(

يرأس نائب الرئيس الثاني البنود المتعلقة بتقديم الخدمات والحد من مخاطر الكوارث والشراكات
واالتصاالت؛

)ج(

يرأس نائب الرئيس الثالث البنود المتعلقة بالمناخ والماء ،والبحوث ،وإدارة الموارد.

1.3.3

واختيرت مساعدة األمين العام وعدد من المديرين للعمل كأمناء للجلسات العامة.

اللجان المشكلة في أثناء الدورة
 1.3.4أنشأ المجلس لجنة التنسيق طبقا ً للمادة  29لالئحة العامة .وتشكلت اللجنة من الرئيس ونوابه الثالثة ،واألمين
العام أو ممثله ،وأمناء الجلسات العامة وموظفين كبار آخرين يدعوھم الرئيس حسب االقتضاء.
1.3.5

وأنشأ المجلس عدداً من اللجان المشكلة في أثناء الدورة للمساعدة في أعمال الدورة وھي:
لجنة التخطيط والميزانية )مفتوحة العضوية(
السيد ) Vertessyالرئيس(
ھذه اللجنة مفتوحة لكل أعضاء المجلس التنفيذي.
اللجنة الفرعية المعنية بعضوية اللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

السيد ) Moksittالرئيس(
السيد  Frolovوالسيد  Rathoreوالسيد Baez
اللجنة المعنية بموضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام ) 2016مفتوحة العضوية(
السيد ) Ostojskiالرئيس(
األعضاء الرئيسيون :السيدة  Furgioneوالسيدة  Sutherlandوالسيدة  Makuleniوالسيد Waqaicelua
ھذه اللجنة مفتوحة لكل أعضاء المجلس التنفيذي
لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
السيد ) Mouraالرئيس(
السيد  Adrianوالسيد  Fallasوالسيدة

Kijazi

)(IMO

الملخص العام
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لجنة االختيار للجائزة البحثية التي تمنحھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للعلميين من الشباب
السيد ) Taalasالرئيس(
السيد  Mohalfiوالسيد  Zhengوالسيد Nkomoki
لجنة االختيار لجائزة السيد

Väisälä

السيد ) Sutherlandالرئيس(
السيد  Loumouamouوالسيد  ،Calpiniرئيس اللجنة )(CIMO
لجنة سياسية البيانات المناخية )مفتوحة العضوية(
السيد ) Mouraالرئيس(
ھذه اللجنة مفتوحة لكل أعضاء المجلس التنفيذي
اللجنة المعنية باألعمال التحضيرية للمؤتمر السابع عشر )مفتوحة العضوية(
السيد ) Sutherlandالرئيس(
ھذه اللجنة مفتوحة لكل أعضاء المجلس التنفيذي
اللجنة المقبلة للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
السيد ) Moksittالرئيس(
ھذه اللجنة مفتوحة لكل أعضاء المجلس التنفيذي
المقرر المعني بالقرارات السابقة
السيدة
1.4

Che Gayah Ismail

برنامج عمل الدورة )البند  1.4من جدول األعمال(

 1.4.1تنعقد االجتماعات من الساعة  9:30إلى  12:30ومن الساعة  14:30إلى  .17:30وا ُتخذت الترتيبات الالزمة فيما
يتعلق بتوزيع بنود جدول األعمال على الجلسات العامة.
 1.4.2وعقد المجلس جلسات عامة من الساعة  21:00إلى الساعة  24:00يوم األربعاء  25حزيران /يونيو ،ومن
الساعة  20:30إلى الساعة  22:30يوم الخميس  26حزيران /يونيو.
1.5

إقرار المحاضر )البند  1.5من جدول األعمال(

أشار المجلس إلى أنه وفقا ً للمادة  112من الالئحة العامة ال تعد محاضر الجلسات إال إذا تقرر ذلك لبنود
خاصة .وتعد التسجيالت الصوتية للجلسات العامة ويحتفظ بھا ألغراض التسجيل.
2
2.1

التقارير )البند  2من جدول األعمال(
تقرير رئيس المنظمة )) (WMOالبند  2.1من جدول األعمال(

أخذ المجلس علما ً بالقرارات التي اتخذھا الرئيس نيابة عنه منذ دورته السابقة ،بموجب أحكام الفقرة (7) 9
2.1.1
)ب( من الالئحة العامة والمادة  9.5من النظام األساسي للموظفين.
أبرز الرئيس األنشطة ذات الصلة بأولوياتنا لتوضيح كيفية نجاح الجھود الجماعية في إرشاد التقدم في
2.1.2
البحوث والرصدات المحسنة وتعزيز توفير الخدمات عالية الجودة لمساعدة مواطني العالم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
نظرت الدورة الثالثة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
2.1.3
للمنظمة ) ،(WG/SOPالتي انعقدت في جنيف في الفترة  14-11شباط /فبراير  2014في مشروع الخطة اإلستراتيجية
والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة 2019-2016؛ باإلضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ نظام المنظمة )(WMO
للمراقبة والتقييم ،ودور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوعملھا والتحسين المتواصل
لعمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا؛ والحد الزمني األقصى لعقد عمل األمين العام؛ وعدد مقاعد المجلس التنفيذي
وتوزيعھا ،من بين قضايا أخرى .وقدم الفريق العامل ) (WG/SOتوصيات تحت كل بند ،وس ُتعرض بعض ھذه
التوصيات ضمن وثيقة مستقلة على أنظار المجلس.
أُحرز تقدم في إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016وما بعدھا .ويبيّن مشروع
2.1.4
الخطة الحالي اتجاھات المنظمة ) (WMOفي المستقبل؛ وأولوياتھا واإلنجازات المطلوبة ومؤشرات األداء لدعم إعداد
لدعم الخطة التشغيلية ) (OPللمنظمة ) .(WMOوھذا سيسھّل قرارات المؤتمر في تحديد ميزانية المنظمة القائمة على
النتائج ) (RBBللفترة  2016من إلى  .2019وسيوجه مشروع الخطة في شكله النھائي استثمارات األعضاء نحو تحقيق
مكاسب اجتماعية واقتصادية أفضل باإلضافة إلى تعزيز أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
).(NMHSs
ور ّد ما مجموعه  97عضواً )أي  51في المائة( على االستقصاء بشأن "آثار النتائج المحققة على
2.1.5
األعضاء" حتى  30تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وبالرغم من أن انخفاض مستوى االستجابة من بعض المناطق
وتقلبات االستقصاءات السابقة من حيث عدد الردود طرح صعوبات فيما يخص تقدير التقدم بالنسبة لخطوط األساس
ً
مقارنة بالنتائج
واألھداف المحددة لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية ) ،(KPIفقد تحققت نتائج كبيرة بشكل عام
ُ
الثمانية المتوقعة للمنظمة .وعلى وجه الخصوص ،كانت األنشطة البرنامجية للمنظمة األكثر فائدة التي ذكرت ھي :نظام
المعلومات في المنظمة ) (WISوالنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WIGOSفيما
يتعلق بإعداد وتحديث شبكات الرصد وكذلك جمع البيانات وتقاسمھا وإنقاذھا؛ وتنمية القدرات؛ وبرنامج األرصاد
الجوية للطيران ) (AMPفيما يتعلق بتنفيذ نظم إدارة الجودة )(QMS؛ وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛
والمشروع اإليضاحي اإلقليمي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP؛ وبرنامج األعاصير المدارية )(TCP؛ وبرنامج
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات )(MMOP؛ واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفيما يتعلق بتوفير
خدمات المناخ .و ُدعي المجلس لتقديم اإلرشادات لزيادة تحسين نظام المنظمة للرصد والتقييم من أجل القياس
الموضوعي لتحقيق النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية من خالل تنفيذ األنشطة في الخطة التشغيلية التي تموّ ل
بموارد الميزانية القائمة على النتائج.
وعالوة على توفير التوجيھات إلرشاد التحضير للبرنامج والميزانية للفترة المالية القادمة ،المجلس مدعو
2.1.6
أيضا ً إلى النظر في كيفية زيادة تحسين عمليات المنظمة ) (WMOممارساتھا .وينبغي على المجلس بشكل خاص النظر
في إدخال تغييرات على الالئحة العامة للمنظمة إلدماج أدوار ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية التي تضفي الطابع
الرسمي على مشاركة والتزام أعضائھا ومساھمة الخبرة الفنية لألعضاء في اللجان الفنية.
تم إنجاز خطوات كبيرة في استعراض الممارسات العملية لمختلف الھيئات التأسيسية للمنظمة وغيرھا من
2.1.7
ً
الھياكل غير الرسمية؛ بالرغم من أن ضرورة بذل المزيد من الجھود .ويضطلع حاليا الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالتخطيط واالستراتيجي والتشغيلي باستعراض مجال نشاط اللجان الفنية وعمليتھا وتنظيمھا وھيكلھا
لينظر فيه المجلس التنفيذي .وتعتبر الجدولة الزمنية وموقع الھيئات التأسيسية من الجوانب التي يتعين مراعاتھا .وقد
أحرز تقدم كبير في تقليص المدة الزمنية لھذه االجتماعات منذ المؤتمر الخامس عشر ،بيد أنه ينبغي معالجة الجدولة
الزمنية لدورات الھيئات التأسيسية بشكل دقيق.
قرر المؤتمر الخامس عشر أنه باستثناء المؤتمر والمجلس التنفيذي ،ينبغي أن ال يعقد ما يزيد عن دورتين
2.1.8
من دورات الھيئات التأسيسية في أي فترة ثالثة شھور متتالية لتجنب التكاليف التراكمية سواء لألعضاء أو األمانة خالل
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فترة قصيرة .وھناك ثالث دورات قادمة ومتداخلة للجان الفنية في  2014وبالرغم من االعتراف بقيمة استضافة الدول
األعضاء لمختلف الدورات ،ينبغي أن نضع نصب أعيننا الحكمة من قرار المؤتمر الخامس عشر.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية
تقدم المنظمة ) (WMOمساھمة ھامة جداً إلى اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSخارج إطار
2.1.9
الدور الرائد الذي أسنده لھا المؤتمر الخامس عشر ،بيد أن نجاح اإلطار يعتمد على االلتزام طويل األجل لألمم المتحدة
والوكاالت الدولية الشريكة ،واألعضاء وأصحاب المصلحة على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي في مختلف
التخصصات والمؤسسات .وتشارك الھيئات التأسيسية للمرافق الوطنية والمنظمة بشكل مكثف ،مع التركيز على
المستخدِم ،في اإلجراءات المبكرة لتعزيز إنتاج التنبؤات والخدمات المناخية على أساس علمي وإتاحتھا وتقديمھا
وتطبيقھا .وتجري مشاورات بشأن الكيفية التي يمكن بھا لإلطار أن يسترشد باستراتيجيات التكيّف في تنزانيا ومالوي
وبيليز وكذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الھادئ ،وھذا مجرد غيض من فيض.
يمثل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )ً (IBCS
آلية تخضع للمساءلة أمام المؤتمر .وسينظر
2.1.10
المجلس التنفيذي في التوصيات المقدمة إلى المؤتمر ،كما قد يشير إلى ذلك رئيس المجلس الحكومي الدولي )(IBCS
إلبالغ المجلس التنفيذي ،إلخطار المجلس بشأن أية مسائل ذات صلة ببرامج المنظمة ) (WMOوالھيئات التأسيسية
بخصوص اإلطار ) ،(GFCSمع إعطاء اھتمام خاص للتوجيھات في المستقبل والتأثيرات على برنامج المناخ العالمي
للمنظمة ) (WMOولجنة علم المناخ ،نظراً العتراف المؤتمر بدورھا الرئيسي في تنفيذ اإلطار ).(GFCS
تحتاج فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ
2.1.11
إلى إرشادات األعضاء بشكل مستمر .ودعي المجلس إلى تقييم توصيات فرقة العمل والنظر في كيفية تحقيق توازن
مالئم بين أھمية التبادل الحر والمفتوح للبيانات مع مراعاة الخصوصيات المعروفة في ھذا الشأن .وفي ھذا السياق دعا
رئيس المجلس إلى النظر في أھمية تعريف واضح "للبيانات المناخية" وبحث المنافع مقابل التكاليف ،خاصة فيما يتعلق
بمسائل استرداد التكاليف واالستثمارات طويلة األجل في البنية األساسي.

نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظم العالمية المتكاملة للرصد )(WIGOS
دعا الرئيس المجلس إلى النظر في الجھود الكبيرة التي تبذلھا فرق إدارة اللجان الفنية واالتحادات
2.1.12
اإلقليمية في النھوض بأولوية نظام معلومات المنظمة ) (WMOوالنظم العالمية المتكاملة للرصد .وقد تمت صياغة مواد
تنظيمية ضمن والية فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSبإسھام
عدد كبير من األعضاء ،وممثلين عن الفريق ) (ICG-WIGOSوخبرائھم الفنيين .وقد اضطلعت االتحادات اإلقليمية
بتطوير خطط التنفيذ الخاصة بنظمھا ) ،(WIGOSوفي بعض الحاالت ،باالشتراك معا ً .ومع األخذ في االعتبار
االختالفات اإلقليمية ،قرر االتحاد اإلقليمي األول أيضا ً وضع خطط دون إقليمية .وتعتبر خطة تنفيذ إطار النظم العالمية
المتكاملة للرصد ) (WIPوالخطط اإلقليمية من اإلنجازات الھامة ،فھي تحدد األنشطة الالزمة إلنجاز نظام تشغيلي
عالمي متكامل ) (WIGOSمع نھاية  2015تفضي بشكل طبيعي في وقت الحق إلى مرحلة ما قبل التشغيل للنظم
) .(WIGOSوس ُتدرج المعايير والممارسات الموصى بھا في مواد النظم ) (WIGOSالتنظيمية التي يجري وضعھا
وس ُتعرض على المؤتمر في  2015للنظر فيھا .ويمكن االطالع على الروابط اإللكترونية للمراكز العالمية لنظام
المعلومات ) (GISCsبھدف البحث على الموقع الشبكي  .www.wmo.int/giscsومبادرات نظام معلومات المنظمة )(WIS
والنظم العالمية المتكاملة للرصد ) (WIGOSأساسية لمشروع الطقس والمناخ والماء.
دعا الرئيس المجلس للنظر التقدم الجاري بشأن األولويات المتصلة بأنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية ،بما
2.1.13
في ذلك القطب الثالث ومناطق جبلية عالية أخرى ،إذ اعترف المجلس التنفيذي بالفعل بأھمية ھذه األنشطة باعتبار أن
للتغييرات في المراقبة العالمية للغالف الجليدي آثار كبيرة على األشخاص باإلضافة إلى تغيير الطقس والمناخ في
األرض في جميع خطوط األرض .وأوصى فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المنطقتين القطبيتين ) (EC-PGRSبتأييد خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )٠ (GCWبما في
ذلك الحكامة والھيكل العملي للمراقبة ) ،(GCWوإنشاء شبكة أساسية للمراقبة ) (GCWتحت اسم ) (CryoNetوضرورة
تعميم ) (GCWكنشاط أساسي على المجلس التنفيذي .واتخذ فريق الخبراء أيضا ً خطوات لتعزيز شبكة رصد المنطقة
القطبية ) (AntONالتي تعتبر من الناحية التاريخية أقل مناطق العالم التي أخذت منھا عيّنات.
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تطوير القدرات
تتوقف أنشطة تطوير القدرات على معلومات ثمينة وجارية على سبيل المثال بشأن حالة شبكات الرصد،
2.1.14
والتحديات المؤسسية وما إلى ذلك من العناصر التي تؤثر في قرارات االستثمار .وقد كان من دواعي نجاحنا إلى حد
كبير في اجتذاب الموارد لبرامج المنظمة ) (WMOتقديم حالة مقنعة للمستثمرين المحتملين .وطوال السنوات األخيرة
حققت المنظمة ) (WMOنجاحا ً كبيراً في تعبئة الموارد كما أعرب الرئيس باسم المجلس عن تقديره لمكتب التنمية
وتعبئة الموارد على الجھود الحثيثة التي بذلھا إلثارة اھتمام الشركاء الخارجيين مثل البنك الدولي واللجنة األوروبية
وغيرھما من المستثمرين في مشروع الطقس والمناخ والماء .وشكر الرئيس أيضا ً الجھات المانحة عن طريق برنامج
التعاون الطوعي ،على سبيل المثال ،والدور األساسي في دعم مواردنا اإلنسانية من خالل التعليم واألنشطة التدريبية بما
فيھا الدعم الذي قدمه الكثير من األعضاء الذين يستضيفون مراكز التدريب اإلقليمية.
في السنة الماضية اعتمد المجلس خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لتطوير
2.1.15
القدرات للفترة  .2015-2012وأنشأ فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي المعني بتطوير القدرات فرقة العمل للتعاون مع
األمانة من أجل االنتقال بقاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBإلى حالة التشغيل .وأشار الرئيس إلى قيمة قاعدة
بيانات المالمح القطرية ) (CPDBالتي أُدخلت أول مرة في ،وحث المجلس على تقديم اإلرشادات لدعم التنفيذ الكامل
لقاعدة البيانات ).(CPDB

الحد من مخاطر الكوارث
يعتبر الحد من مخاطر الكوارث أساسيا ً لوالية المنظمة وأعضائھا من خالل لإلنذار المب ّكر والبنية
2.1.16
ً
األساسية لتقديم الخدمات ،لكنه أساسي أيضا لبناء القدرة على المقاومة في مجتمعاتنا المحلية .وقد أيّد المجلس بشدة في
السنة الماضية استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا ) .(IPاالستراتيجية قابلة للتكيف مع
االحتياجات الخاصة لجميع األعضاء ،من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ،بصرف النظر عمّن يكون
المستخدمون وعمّا إذا كان المو ِّفرون يقدمون نواتج وخدمات عامة أم تجارية .وتوجه خطة التنفيذ نشطة تقديم الخدمات
للھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOواألعضاء ،ومن شأن ھذه األنشطة أن تتمخض عن قناعة أكبر لدى المستخدمين
وقيمة أفضل الستثمار األرصدة العامة وزيادة الوعي بدور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي حماية حياة وممتلكات
األشخاص.
تشارف فترة العشر سنوات إلطار عمل ھيوغو للفترة  2015-2005على نھايتھا .ومن المحتمل أن يحتل
2.1.17
جانب تقوية الشراكات في سياق دعم صنع القرار على أساس المخاطر في جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية
مكانا ً بارزاً في إعداد خلف إلطار عمل ھيوغو ) (HFAباإلضافة إلى أھداف االستدامة خلفا ً ألھداف األلفية للتنمية.
وستعمل المبادرات المنبثقة عن ھذه اآلليات الجديدة على المشاركة المكثفة ألوساط مختلفة من المستخدمين تشمل
الحكومات والمستخدمين التجاريين والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم والجمھور.
المكاسب االجتماعية واالقتصادية المتأتية من تقديم خدمات "تالئم الھدف المنشود" إلى مختلف فئات
2.1.18
ً
المستخدِمين ترتبط بشكل وثيق جدا بتحسين قدرات األعضاء على إنتاج وتقديم ھذه الخدمات .ودعا الرئيس المجلس إلى
االھتمام بإنتاج مطبوع موثوق مشترك بين المنظمة ) (WMOوالبنك الدولي بشأن تقييم المزايا االجتماعية واالقتصادية
للخدمات والذي سيصدر في وقت الحق من ھذه السنة .و ُدعي المجلس أيضا ً إلى النظر بشكل أوفى في متابعة مؤتمر
مدريد المنعقد في آذار /مارس  2007بشأن "المعيشة اآلمنة والمستدامة؛ المنافع االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن
خدمات الطقس والمناخ والماء" وكيفية تحقيق زيادة للفرص في مجاالت تقديم الخدمات والحد من مخاطر الكوارث ،من
بين قضايا أخرى ،وداخل المجتمع الدولي .وينبغي استعراض اإلنجازات منذ  2007في تقييم خدمات األرصاد الجوية
والخدمات ذات الصلة للمساعدة على إبراز مساھمة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مجال الحد من الكوارث.

خدمات األرصاد الجوية للطيران
أفاد الرئيس بأنه بالرغم من التقدم الكبير في بعض المناطق ،ال يزال العديد من األعضاء لم ينفذ نظام
2.1.19
ً
إدارة الجودة الخاص بھا ،تماشيا مع المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي )/(ICAOالالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO
المجلد الثاني ،أو متطلبات كفاءة المنظمة للموظفين العاملين في األرصاد الجوية للطيران ودورھم الداعم لنظم إدارة
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سالمة المالحة الجوية .لذا واصلت ھيئات المنظمة ) (WMOذات الصلة جھودھا لمساعدة األعضاء على معالجة أوجه
القصور وتحقيق المستوى المطلوب من االمتثال لالئحة الدولية .ودعا الرئيس إلى التأمل في القضايا ذات الصلة
بالطيران المدني مع اإلشارة إلى ثالثة أحداث ھامة في مجال األرصاد الجوية للطيران س ُتنظم في مونت﷼ من  7إلى 18
تموز /يوليو  :2014اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة
) ،(WMOالدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ،ومؤتمر فني تابع للمنظمة ) (WMOبعنوان "األرصاد
الجوية للطيران – لبنات بناء المستقبل" .وسيكون في محور ھذه المناقشات دعم األرصاد الجوية لمفھوم "سماء واحدة"
فيما يتعلق بالخطة العالمية للمالحة الجوية التي وضعتھا منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوقد وُ ضع أسلوب
حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUفي أفق  2028وما بعدھا ،إلدخال تحسينات على النظام العالمي إلدارة
المالحة الجوية من أجل مواجھة التحديات المرتبطة بالطلب المتزايد لصناعة الطيران في مجال القدرات والفعالية ،مع
االھتمام الواجب بالسالمة والبيئة .ويشمل ِّ
مكون األرصاد الجوية حزمة التحسينات في منظومة الطيران )(ASBU
التحول األساسي من نموذج "التركيز على النواتج" إلى "التركيز على البيانات" في تقديم الخدمات ونشر مفھوم إدارة
البيانات على نطاق النظام ) .(SWIMوستكون لھذه التغييرات أثار عديدة على نماذج األعمال التجارية لألعضاء في
مجال خدمات الطيران .وسيناقش االجتماع المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة )(WMO
تطور النظام العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSومراقبة الخطوط الجوية الدولية فوق البراكين ) (IAVWوخدمات
الطقس الفضائي .و ُدعي المجلس أثناء ھذه المناقشات إلى تقديم حجج مُقنعة لضمان أن نماذج استرداد التكاليف للمرافق
الوطنية ) (NMHSsتدعم البنية األساسية والمتطلبات العلمية من أجل توفير خدمات أرصاد جوية للطيران في المستقبل.
أخذ المجلس علما ً بتقرير الرئيس .وتناول المجلس المسائل التي أثارھا التقرير في إطار بنود جدول
2.1.20
األعمال ذات الصلة.
2.2

تقرير األمين العام )البند  2.2من جدول األعمال(

أخذ المجلس علما ً بتقرير األمين العام ،بما في ذلك النقاط البارزة بشأن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة
2.2.1
التشغيلية  2015-2012للفترة .2013-2012
تقديم الخدمات

تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات ،ومعلومات ،وتحذيرات ،وخدمات عالية الجودة للطقس والمناخ والماء
وتنبؤات ،ومعلومات ،وتحذيراتت ،وخدمات بيئية ذات صلة ،وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات
المستعملين ولتمكين القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات )النتيجة المتوقعة (1
تركز العمل الذي تم في  2013-2012على التنفيذ األولي إلستراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تقديم
2.2.2
الخدمات وخطتھا الخاصة بالتنفيذ باعتبار ذلك إطاراً لجميع البرامج المشاركة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالطقس
والمناخ والماء والبيئة بھدف مواصلة تنمية قدراتھا وآلياتھا للتفاعل مع المستعملين ،وتحديد احتياجات المستعملين.
ويثبت ذلك األھمية البالغة لتلك البرامج ،والمشروعات ،واألنشطة المتعلقة بتطبيق األرصاد الجوية مثل الخدمات العامة
للطقس ،بما في ذلك بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلنشر التحذيرات واألرصاد الجوية للطيران ،واألرصاد الجوية
البحرية ،وعلوم المحيطات ،وبرامج األرصاد الزراعية .وسوف تساعد خطة التنفيذ أعضاء المنظمة في وضع
خدماتھم ،وتحسين تقديمھا بطريقة متساوقة لترشيد استخدام الموارد المحددة .وتواصل التعاون مع منظمة الطيران
المدني الدولي ) (ICAOفي تنفيذ نظام إدارة الجودة بشأن خدمات الطيران ومتطلبات الكفاءة الجديدة لدى المنظمة
) (WMOبالنسبة لموظفي األرصاد الجوية للطيران .واستمر التعاون مع المنظمة البحرية الدولية ) (IMOفي تنفيذ الخدمة
العالمية للمعلومات الخاصة بالمحيطات – األرصاد الجوية .وتوفر اإلستراتيجية وخطة التنفيذ صالت مع اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوعلى وجه الخصوص برنامج التواصل مع المستخدمين .فعلى سبيل المثال ،فإن
إعداد ونشر المواد اإلرشادية بشأن تالفى تاثيرات األحداث المتطرفة على الزراعة والتخفيف منھا ،وبشأن تحليل وتقييم
بيانات األرصاد الجوية الزراعية ومنتجاتھا وخدماتھا .وتسھم كلھا في تحسين األمن الغذائي .وقدم الدعم لعدد من
الندوات الدراسية الجوالة للمزارعين ،وكان لھا تأثير عملي على أرض الواقع على استخدام المعلومات المناخية من
جانب المزارعين لتحسين اإلنتاج الزراعي.
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)(DRR

تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات الصلة،
وتخفيف تأثيراتھا المحتملة )النتيجة المتوقعة (2
تحقق تقدم كبير في تنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRللفترة  2013-2012بمشاركة
2.2.3
الخبرات الفنية من جميع لجان وبرامج المنظمة ) (WMOالفنية وزيادتھا .ويشمل ذلك توثيق الممارسات الجيدة ،ووضع
مبادئ توجيھية بشأن احتياجات المستعملين من منتجات وخدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ في المجاالت ذات
األولوية للحد من مخاطر الكوارث .وقد تحقق ذلك بفضل تنفيذ المشروعات اإليضاحية الشمولية والمتكاملة بشأن الحد
من مخاطر الكوارث مع تنمية القدرات الوطنية والتعاون اإلقليمي في جنوب شرق أوروبا ،وأمريكا الوسطى حيث تم
تنميةالقدرات على نظم التحذيرات المبكرة بشأن المخاطر المتعددة .وأدى تعاون لجنة النظم األساسية ) (CBSمع فرقة
المھام المعنية بالمساعدات اإلنسانية للحد من مخاطر الكوارث إلى وضع وتقديم خدمات األرصاد الجوية لوكاالت
المساعدات اإلنسانية الدولية من خالل أول مشروع تجريبي يشمل نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظم العالمية
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوكانت المنظمة ) (WMOتعمل على نطاق واسع مع أعضاء المنظمة ،واالتحادات
اإلقليمية ،ومكتب األمم المتحدة لإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ) (UNISDRللمشاركة في المشاورات
اإلقليمية والعالمية ،وصياغة إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام .2015
معالجة البيانات والتنبؤ :الطقس والمناخ والماء

تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات ،وتنبؤات ،وتحذيرات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء ومعلومات
وتنبؤات وتحذيرات بيئية ذات صلة لدعم إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ وإستراتيجيات
التكيف معھا على وجه الخصوص )النتيجة المتوقعة (3
جرى فيما يتعلق بالتنبؤات والتحذيرات الخاصة بالفيضانات ،الترويج للنھج المتكامل إلدارة الفيضانات
2.2.4
والنھوض بالتعاون بين الخدمات الھيدرولوجية واألرصاد الجوية لدعم عملية تحسين التنبؤات والتحذيرات الخاصة
بالفيضانات التي تحققت من خالل بعض المبادرات مثل النظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة مع تغطية عالمية.
ولم تبدأ بعض المشروعات الرائدة المقترحة في ھذه الفترة نتيجة لتأخير بعض البلدان في تحديد مجاالت التركيز.
واستمرت مكونات النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSفي اجتذاب الدعم من الجھات المانحة،
وزيادة مستوى النشاط .ونفذت طائفة عريضة من مبادرات تنمية القدرات بما في ذلك التدريب الھيدرولوجي من خالل
نماذج ودورات تدريبية إقليمية على المناخ والصحة في إطار البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد
الجوية ) .(COMETوعلى الرغم من تزايد الضغوط على برنامج التنبؤات واالستخدامات المناخية من خالل المشاركة
في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSتحقق تقدم كبير من خالل البرنامج الجامع ،وأنشطة اللجان المشتركة
في إنشاء وصيانة البنية األساسية لإلنتاج لوضع خدمات التنبؤات الموسمية فيما يتعلق بمراكز اإلنتاج العالمية للتنبؤات
البعيدة المدى ،وما يرتبط بذلك من مراكز رائدة .وقد رصدت تأخيرات في عقد بعض المنابر القطاعية بالنظر إلى
تباطؤ التنسيق اإلقليمي في إعدادھا .وحظيت مساھمات المنظمة ) (WMOفي عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ بإشادة عميقة بالنظر إلى مكانة المنظمة ) (WMOالقوية في ھذا الصدد .وصدر تقرير المناخ العقدي
باعتباره إيضاحا ً ألھمية تقاسم البيانات والمعارف المناخية لتوفير االستنارة لراسمي البيانات مع تقييم وتحليل موثوق
بھما .ودخل اآلن البرنامج المتكامل إلدارة حاالت الجفاف ،الذي أنشئ باالرتباط مع الشراكة العالمية من أجل المياه
عقب االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية إزاء حاالت الجفاف ،حيز التشغيل .وتحسنت الصالت مع
وكاالت األمم المتحدة األخرى من خالل زيادة المشاركة في لجنة األمم المتحدة بشأن الموارد المائية ،UN-Water
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأدى تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي
أفريقيا الجنوبية ،وأفريقيا الشرقية ،وجنوب غرب المحيط الھادئ إلى وضع مشروعين آخرين في جنوب شرق آسيا،
وخليج البنغال .وسوف يستمر المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي االستفادة من التعاون النشط عبر العديد من برامج
المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرات األعضاء وخاصة أقل البلدان نمواً على إنتاج التنبؤات والتحذيرات وفي تقديم الخدمات
فيما يتعلق بأخطار األرصاد الجوية.
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النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOونظام معلومات المنظمة

)(WIS

تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ،أرضية القاعدة وفضائية القاعدة
وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية
ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير العالمية التي أرستھا المنظمة )) (WMOالنتيجة
المتوقعة (4
تحقق تقدم كبير في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمع إبالغ نظم الرصد التأسيسية عن
2.2.5
المنافع الملموسة من الدمج في فريق التنسيق المشترك بين اللجان بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
) ،(ICG-WIGOSومن القدرات الممكنة الجديدة لھذا النظام .وأصبح مكتب مشروع النظام ) (WIGOSمجھزاً بصورة
كاملة بالموظفين مما أتاح تحقيق تقدم سريع في عدد من المجاالت .ووضعت صياغة بعض المواد التنظيمية بمدخالت
من الكثير من الخبراء الفنيين من الدول األعضاء ،ويجري استعراضھا في الوقت الحاضر من جانب اللجان الفنية في
المنظمة ) .(WMOووافقت على التنفيذ أربعة اتحادات إقليمية وسوف يقتفي االتحادان المتبقيان أثرھا خالل فترة قصيرة،
ويجري وضع مواد إرشادية .ويظھر العمل صوب تحسين إدارة جودة نظم الرصد في المنظمة  – WMOبما في ذلك
نھج حديث إزاء مراقبة جودة البيانات الرصدية – ووضع معيار شامل للبيانات الشرحية – تقدما ً جيداً .ومن المتوقع،
مع ھذه التطورات ،أن تكون مكونات البناء األساسية إلطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSقد وضعت،
وجاھزة للموافقة من جانب المؤتمر السابع عشر .وتحقق تقدم كبير في تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISمنذ بداية
الفترة المالية الحالية .وكان ھناك حتى آذار /مارس  2014عدد  15مركزاً من مراكز النظام العالمي للمعلومات
) ،(GISCsو 125مركزاً لجمع البيانات أو إنتاجھا ) (DCPCsو 233مركزاً وطنيا ً مسجالً في قاعدة بيانات المراكزفى
نظام معلومات المنظمة ) .(WISوأصبح معظم المراكز ) (GISCsفي حالة تشغيل ،واستكمل أكثر من نصف مراكز
) (DCPCsعملية التقييم الفني الخاصة بھا .ويتوافر التقدم المحرز في نشاط االعتماد واإليضاح في مركز ) (WISجنبا ً
إلى جنب مع الكثير من البيانات الداعمة مثل نقاط االتصال الوطنية الخاصة بنظام معلومات المنظمة في قاعدة بيانات
المالمح القطرية للمنظمة ) .(WMOوقد وضعت ونفذت ثالثة اتحادات إقليمية )الثاني والخامس والسادس( خطط التنفيذ
اإلقليمية الخاصة بھا بشأن نظام معلومات المنظمة  .WISويعمل االتحادان األول والثالث بنشاط لوضع خططھما التي
ستقدم للدورات المقبلة للموافقة .وتلقى األمين العام تقرير االستعراض المستقل للبرنامج العالمي لرصد المناخ )(GCOS
الذي كانت قد طلبته المنظمات الراعية األربعة لھذا البرنامج )المنظمة ) (WMOواللجنة الحكومية الدولية لعلوم
المحيطات ) (IOCلليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم ).(ICSU
البحوث

تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء
وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا )النتيجة المتوقعة (5
ركز البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي الفترة  2013-2012على إعداد إطار إستراتيجي
2.2.6
ً
جديد لما بعد عام  2015مع القيام حاليا بتنفيذ التحديات الكبرى الستة المتعلقة بعلم المناخ ،والتركيز على المناخ اإلقليمي
وارتفاع مستوى سطح البحر ،واألحداث المتطرفة ،وتوافر المياه والحساسية المناخية والغالف الجليدي .وتشمل النواتج
نتائج من االجتماعات والمؤشرات الرئيسية المكرسة لعلم المناخ وخدماته ،وإنشاء أرشيف متاح مفتوح للنماذج
المناخية ،وأرشيفات التنبؤات الموسمية وبياناتھا .وعلى ھذا األساس ،صدر  364مقاالً علميا ً تشتمل على مساھمات من
 26مركزاً للنمذجة ،واستخدمت باعتبارھا المصدر الرئيسي للتنبؤات والتوقعات المناخية فى تقرير التقييم الخامس للھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المعنون "تغير المناخ في  :2013أساس العلم الفيزيائي" .وأنشأت لجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASمن خالل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوبالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPمشروعا ً للتنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) ،(S2Sومشروع التنبؤات القطبية ) (PPPفي
 .2013وحقق البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPتقدما ً جيداً في إقامة مشروع آخر باسم بحوث الطقس شديد
التأثير ) (HIWeatherيركز على تحسين التنبؤات بالطقس شديد التأثير بھدف تزويد المستعملين بمعلومات معززة على
مستوى صنع القرار .وستمثل ھذه المشروعات الثالثة محور تركيز رئيسي للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
بعد االنتھاء من تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وإمكانية التنبؤ ) (THORPEXفي نھاية عام  .2014واستمر برنامج

10

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي تنسيق عملية رصد تكوين الغالف الجوي وما يتصل به من بارامترات،
وفي توفير المعلومات ذات الصلة بالسياسات وشارك بنشاط في وضع وتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ) .(WISواستمرت النشرة السنوية لغازات االحتباس الحراري في توفير البيانات
األساسية عن تطور غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي ) (GHGsالمستخدمة كمادة مرجعية للمفاوضات
الخاصة بالمناخ ،والقرارات السياساتية .وأنتج برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتقييما ً عالميا ً لكيمياء
الھطول ،ومبادئ توجيھية عن القياسات المستمرة لألوزون في التروبوسفير ،وتوصيات بشأن تفسير قياسات الكربون
األسود.
تطوير القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،والسيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً )النتيجة المتوقعة (6
لوحظت زيادة في الطلبات على الزماالت خالل الفترة  ،2013-2012مع تلبية ھذه الطلبات بنسبة  56في
2.2.7
المائة .وعقدت حلقات عمل تدريبية عن خدمات الطقس العامة ،والتنبؤ بالطقس القاسي ،والتنبؤ اآلني ،والتنبؤات
الھيدرولوجية ،ورصدات الطقس ،واالتصاالت البعيدة ،والخدمات المناخية ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
وتنبؤات الطيران ،واستخدام التنبؤات العددية بالطقس ،واألرصاد الجوية الزراعية ،واألرصاد الجوية المدارية،
وعمليات الغالف الجليدي وغير ذلك ،فضالً عن الندوات الدراسية للمدربين .وقد حظيت جميع الدورات التدريبية بدعم
الميزانيات العادية والطوعية بما في ذلك لتوفير الدعم المالي ألكثر من  218مشتركا ً .ومن حيث خطة التنفيذ للفترة
 ،2015-2012الحظ أعضاء المنظمة تحسينات كبيرة في مكانتھا وصلتھا في جدول أعمال التنمية الوطنية في  2013وما
يرتبط بذلك من قدرة المستعملين على الحصول على التوقعات والتحذيرات حسنة التوقيت والدقيقة ،في حين لوحظت
تحسينات أقل من حيث مكانة وصلة الخدمات اإلقليمية التي توفرھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSفي جدول أعمال التنمية اإلقليمي .وتشمل البنية األساسية والمرافق التشغيلية التي قام أعضاء المنظمة
بتحسينھا شبكة الرصد السطحية ،ومرافق معالجة البيانات /التنبؤ ،والمعدات الالزمة لبيانات األرصاد الجوية ،والبيئية
والبيانات الساتلية.
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
واالتفاقيات الدولية والمسائل اإلستراتيجية الوطنية ذات الصلة بھا )النتيجة المتوقعة (7
قامت المنظمة ) (WMOخالل الفترة  2013-2012بتعزيز تعاونھا مع منظومة األمم المتحدة من خالل
2.2.8
المشاركة النشطة في اآلليات والعمليات واالتفاقيات والمبادرات ذات العملية والمساھمة فيھا .وعلى وجه الخصوص،
تواصل االعتراف بالدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة ) (WMOفي المناخ والماء من جانب القيادات الجديدة لآلليات
مثل لجنة األمم المتحدة للموارد المائية ،والفريق العامل المعني بالمناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج
) ،(HLCPومن خالل المشاركة في فرقة المھام ،والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأھداف التنمية المستدامة،
والقيادة المشتركة إلستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRفي ملخص القضايا المتعلق بالمناخ
والكوارث الطبيعية ،ومن خالل المساھمة المباشرة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (GCOSفي عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوالھيئة الفرعية
للمشورة العلمية و الفنية والتكنولوجية ) (SBSTAومؤتمر األطراف .وجرى تعزيز الشراكات أو إنشائھا مع كل من
منظومة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية .وأدى إنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSإلى منح
قوة دفع خاصة لھذه العملية مما أدى إلى تجديد أو توسيع نطاق التعاون مع العديد من منظمات األمم المتحدة )منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ) ،(UNESCOوإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRوبرنامج األغذية العالمي
) ،(WFPومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالبنك الدولي( فضالً عن المنظمات الدولية األخرى )االتحاد األوروبي EU
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والشراكة العالمية من أجل المياه ) ،(GWPواالتحاد الدولى لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة ) .((IUCNوفي نفس الوقت ،كما أشير آنفاً ،واصلت المنظمة ) (WMOتعزيز تعاونھا مع المنظمات
التي لديھا اختصاصات وخبرات تساعد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تحسين أداء
تقديم الخدمات بما في ذلك من خالل تعزيز المھارات الفنية )شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )((EUMETNET
وأكاديمية العلوم للعالم النامي ) (TWASوالمعھد الدولي لھندسة البنى األساسية والھيدرولوجيات والبيئة التابع لليونسكو
 ،UNESCO-IHEومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحوث ) .((UNITARواستمر التعاون الوثيق مع منظمة الطيران
المدني الدولي ) ،(ICAOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو  ،IOC/UNESCOوالفريق المعني
باألعاصير المدارية التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) (ESCAPفي تنفيذ األنشطة المتعلقة
ببرنامج األعاصير المدارية .وفي الفترة  ،2013-2012قامت المنظمة ) ،(WMOبغرض تقديم الدعم األفضل ألعضاء
المنظمة ،بتعزيز الشراكات مع المنظمات اإلنمائية الدولية بما في ذلك مصارف التنمية المتعددة األطراف مثل البنك
الدولي ،والمؤسسات األخرى مثل المفوضية األوروبية ،واللجان االقتصادية اإلقليمية والشركاء في منظومة األمم
المتحدة ووكاالت التنمية الثنائية ضمن جملة منظمات .وواصلت المنظمة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
) (IAEAومنظمة معاھدة الحظر الشامل على التجارب النووية ) (STBTOفي إجراء دراسة شاملة عن حادث مفاعل
الطاقة النووية في فوكوشيما الذي أدى إلى مراجعة الترتيبات اإلجرائية والمبادئ التوجيھية للسالمة لالستعداد لحاالت
الطوارئ والتصدي لھا فضالً عن تحسين نظام التصدي من خالل التطورات العلمية والفنية الجديدة .واستكملت لجنة
األمم المتحدة العلمية بشأن آثار اإلشعاع الذري ) (UNSCEARتقريرھا المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة ) (UNGAعن
مستويات وآثار اإلطالقات اإلشعاعية من الحادث والذي تضمن دراسة أجرتھا المنظمة ) (2013) (WMOعن تحليالت
األرصاد الجوية تغطى فترة الحادث.
قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة
استمر في الفترة  2013-2012تحسين كفاءة وفعالية المنظمة من خالل تبسيط العمليات ،وتعزيز خدمات
2.2.9
الدعم .ويمكن اإلشارة إلى ما يلي من بين اإلنجازات التي تحققت :زيادة الفعالية التكاليفية الجتماعات الھيئات التأسيسية
بفضل تحسين التخطيط والترتيبات التنظيمية ،والتوسع في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العمليات
والخدمات الداخلية التي تقدم ألعضاء المنظمة )تجربة التصويت اإللكتروني ،ومطبوع المنظمة رقم  5وقاعدة المالمح
القطرية ونظام التعيين اإللكتروني( وشفافية العمليات اإلدارية والمالية ،والحفاظ على الخصائص البيئية لمبنى المنظمة
) ،(WMOواستخدام مرافق المؤتمرات بالفيديو ،وتعديل قواعد الموظفين وفقا ً للنظام الموحد لألمم المتحدة ،وتفعيل
وظيفة مكتب مبادئ األخالق ،وإدخال البرنامج التوجيھي اإللكتروني المتاح لجميع الموظفين ،وعرض الدورات
التدريبية على الموظفين لالرتقاء بمھاراتھم لمواصلة تعزيز كفاءاتھم .ويمكن اإلشارة من بين التحديات إلى خفض وقت
التوظيف وزيادة الكفاءة التكاليفية للسفريات وعمليات المشتريات.
وأخذ المجلس علما ً مع التقدير باإلجراءات المستمرة التي يتخذھا األمين العام لكفالة تنفيذ الخطة
2.2.10
االستراتيجية والخطة التشغيلية في الجزء األول من الفترة  ،2016-2012وإلعالء مكانة المنظمة  ((WMOومساھمتھا مع
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  ((NMHSsفي المبادرات الدولية التي تستجيب للتحديات العالمية
المرتبطة مباشرة بتقلبية المناخ وتغيره أو التي تفاقمھا تقلبية المناخ وتغيره ،بما في ذلك من خالل تعزيز الشراكات مع
طائفة متنوعة من الجھات الدولية الفاعلة.
2.2.11

وتناول المجلس المسائل ذات الصلة في إطار البنود المناسبة من جدول األعمال.

2.3

تقرير اللجنة االستشارية المالية )البند  2.3من جدول األعمال(

نظر المجلس في تقرير اللجنة االستشارية المالية ،والحظ مع التقدير مختلف توصيات اللجنة الواردة في
2.3.1
التذييل باء بھذه الوثيقة .وأخذ المجلس تلك التوصيات فى االعتبار لدى اتخاذ قراراته بشأن مختلف بنود جدول األعمال
ذات الصلة.
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رسالة إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة
طلب المجلس أن ينقل األمين العام رسالة قوية إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCوالجمعية العامة
2.3.2
لألمم المتحدة بشأن الشواغل التي تساوره إزاء أثر رفع تكاليف أجر الموظفين ،واعتمد القرار  – (EC-66) 1رسالة إلى
لجنة الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة.
2.4

تقرير اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام  (2014-PRA) 2014وتقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية
)البند  2.4من جدول األعمال(

تقرير اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام (2014-PRA) 2014
أحاط المجلس علما ً بأن اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام  (2014-PRA) 2014قد عُقد في جنيف
2.4.1
في  21-20كانون الثاني /يناير  2014لمناقشة إعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية الجديدة للمنظمة ) (WMOللفترة
 2019-2016وتبادل المعلومات بشأن إعدادھا؛ وتحسين القيام بأعمال االتحادات اإلقليمية؛ والشراكة والتعاون في األقاليم؛
ودعم األنشطة اإلقليمية .ويُتاح التقرير الكامل في الموقع الشبكي.https://sites.google.com/a/wmo.int/2014-pra-1/ :
وأحاط المجلس علما ً بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية ) (PRAsوفروا التقدم في إعداد خططتھم التشغيلية
2.4.2
المتعلقة بإعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية الجديدة للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016وقد أبدى رؤساء االتحادات
اإلقليمية ) (PRAsمالحظات ،نظر فيھا أيضا ً الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي
والتشغيلي ):(WG-SOP
)أ(

الحاجة إلى التعبير عن إنجازات المنظمة )(WMO؛

)ب(

تمثيل األولويات االستراتيجية لالحتياجات المشتركة ألعضاء المنظمة؛

)ج(

الحاجة إلى االعتراف باختالف قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
واحتياجاتھا الفريدة؛

)د(

الحاجة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة بين األقاليم؛

)ھـ(

التحديات المرتبطة بسرعة تطور شروط منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO؛

)و(

الحاجة إلى مزيد من اإلرشاد بشأن ھيكل الخطط التشغيلية اإلقليمية؛

)ز(

الحاجة إلى استخدام عمليات خالل فترة ما بين الدورتين إلقرار الخطط اإلقليمية لضمان تزامن فترات
التنفيذ مع الفترات المالية للمنظمة )(WMO؛

)ح(

الحاجة إلى مواءمة األولويات اإلقليمية مع أولويات المنظمة )(WMO؛

)ط(

الحاجة إلى وجود عدد معقول من اإلنجازات المتوخاة القابلة للتحقق.

)(NMHSs

وأحاط المجلس علما ً بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية ناقشوا نھجا ً مقترحا ً من االتحاد اإلقليمي السادس
2.4.3
بشأن تنظيم دورات االتحادات اإلقليمية من شأنه الحفاظ على عقد تلك الدورات كل أربع سنوات كما ھو متبع حاليا ً
ولكن من شأنه إدخال عدد من التغييرات من بينھا :تقصير مدة انعقاد دورات االتحادات اإلقليمية لتصبح في حدود
أسبوع تقويمي واحد إلى جانب عقد مؤتمر إقليمي وإدخال جزء رفيع المستوى في الدورة ،ثم عقد مؤتمر إقليمي
لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي منتصف فترة ما بين الدورتين لمدة  3-2أيام
باستخدام األموال المتوقعة لعقد حلقة دراسية إقليمية.
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الملخص العام
وأحاط المجلس علما ً بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية استعرضوا النص المقترح الذي قامت األمانة
2.4.4
بصياغته بشأن تعديل الالئحة العامة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية وأدخلوا بعض التعديالت التي
نوقشت في الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ).(EC WG-SOP

وأحاط المجلس علما ً بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية استعرضوا طلب رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني زيادة
2.4.5
عدد المقاعد في المجلس التنفيذي وأعرب رؤساء االتحادات اإلقليمية اآلخرون عن مواقفھم .وا ُتفق على إعداد وثيقة
س ُتعرض على الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ،بعد أن ينظر فيھا الفريق العامل المعني بالتخطيط
االستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG-SOPكي يتخذ المؤتمر السابع عشر قراراً بشأنھا.
وأحاط المجلس علما ً بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية قد أحيطوا علما ً بحالة المشاورات اإلقليمية والعالمية
2.4.6
التي يجريھا مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRمن أجل صياغة إطار ما بعد عام  2015للحد من
مخاطر الكوارث وأن االجتماع ناقش إمكانية دعوة مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRلحضور الدورات
المقبلة لالتحادات اإلقليمية وشدد على أھمية إبقاء أعضاء المنظمة على عِ لم وإشراكھم في العملية.
وأحاط المجلس علما ً بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية تسرھم مالحظة الدعم المقدم مؤخراً لألنشطة
2.4.7
اإلقليمية بما في ذلك إنشاء وظيفة للتنسيق اإلقليمي ،وإنشاء وحدة تنسيق للمشاريع ،والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية
تنمية القدرات ،والتقدم المحرز في قاعدة بيانات المالمح القطرية ) ،(CPDBوالتقدم المحرز في المسائل المتعلقة بالتعليم
والتدريب .وقد أحيطوا علما ً أيضا ً باالستعراض الجاري لموقع مكتب أفريقيا وأقل البلدان نمواً والمكتب اإلقليمي آلسيا
وجنوب غرب المحيط الھادئ.
ونظر المجلس في تغييرات في اختصاصات اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية مقترحة من اجتماع
2.4.8
رؤساء تلك االتحادات لعام  2014من أجل مواءمة تلك االختصاصات مع اختصاصات ھيئة مكتب المنظمة ).(WMO
واتفق المجلس على أن ھذه المواءمة تتيح فرصة فعالة بالنسبة للتكلفة وقيّمة للتشاور وأنھا تتماشى مع ممارسة رؤساء
اللجان الفنية ) (PTCsواالجتماعات التي عقدھا رؤساء االتحادات اإلقليمية ) (PRAsمؤخراً .وبالنظر إلى الحاجة إلى
تفاعالت بين رؤساء االتحادات اإلقليمية للمساھمة في التخطيط والتنفيذ المتكاملين ،فقد اعتمد المجلس القرار - (EC-66) 2
االجتماعات الدورية لرؤساء االتحادات اإلقليمية.

تقرير االجتماع المشترك لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية لعام (2014-PRA-PTC) 2014
أحاط المجلس علما ً بأن اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية لعام
2.4.9
) (2014-PRA-PTCقد عُقد في جنيف في  22كانون الثاني /يناير  2014لمناقشة المسائل المشتركة بين االتحادات
اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية ) (TCsولتعزيز الصلة والتعاون بين االتحادات اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية
) .(TCsويُتاح التقرير الكامل في الموقع الشبكي.https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc-1/ :
2014

وأحاط المجلس علما ً بأنه فيما يتعلق بإعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية المتكاملة للمنظمة
2.4.10
المتوائمة مع الفترة المالية للمنظمة ) ،(WMOاتفق رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية على العمل على
تحديد أولوياتھم في السنة األولى من الفترة المالية .واتفق االجتماع على أنه سيكون من المھم إنشاء آلية تنسيق واضحة
لتوفير المعلومات عن أنشطة األقاليم المعنية وفي اللجان وسلّم بالحاجة إلى إشراك أفرقة اإلدارة في الفترة التي تسبق
دورات اللجان الفنية من أجل تجميع منظورات االتحادات اإلقليمية.
)(WMO

وأحاط المجلس علما ً بأن االجتماع وضع المقترحات وخلص إلى االستنتاجات التالية بشأن التعاون بين
2.4.11
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية:
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)أ(

يتشاور رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMمع رؤساء االتحادات اإلقليمية لالتفاق على موقف
يُعرض في الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران؛ وتقوم األمانة بإعداد ورقة موقف
بشأن ھذه المسألة؛ وينظم رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMاجتماعا ً جانبيا ً لمناقشة ھذه
المسألة أثناء الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي؛

)ب(

أيّد رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية بشدة اقتراح لجنة أدوات وطرق الرصد
إعداد طبعة جديدة من األطلس الدولي للسُحب ) (ICAإدراكا ً ألھمية ھذه الوثيقة لتشغيل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواتفقوا على الحاجة إلى تحديد المنظمة ) (WMOموارد مالية
للتمكين من تمويل ھذا النشاط وأوصوا بالنظر في جميع اآلليات الممكنة والميزانية العادية و /أو
الصناديق االستئمانية ،ولكن أيضا مع إمكانية النظر في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لھذا
الغرض؛

)ج(

أعرب رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية عن التزامھم بأداء أدوارھم في ضمان تنفيذ
استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛

)د(

ا ُتفق على أھمية أن تبيَّن ،في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOالكيفية التي قد تتطور بھا البحوث
الجديدة كي تصبح تشغيلية؛

)ھـ(

اتفق رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية على أن يوصوا المجلس التنفيذي بإنشاء فرقة عمل
مخصصة ،مكونة من ممثلي جميع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية وتوكل إليھا اختصاصات استعراض
مفردات األرصاد الجوية الدولية وغير ذلك من األعمال ذات الصلة وعلى أن يوصوا المجلس التنفيذي
بأن ينشئ فرقة عمل مخصصة مكونة من ممثلي جميع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية وتوكل إليھا
اختصاصات استعراض توفير محددات فريدة )مح ِّددات المادة الرقمية )((DOI؛

)و(

أعرب رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية عن تأييدھم لالقتراح الداعي إلى وضع إجراءات
روتينية لتقييم امتثال أعضاء المنظمة للمعايير ،وأن تساعد االتحادات اإلقليمية في ضمان تغلغل الالئحة
الفنية للمنظمة ) (WMOفي التشريعات واللوائح الوطنية )أو اإلقليمية( ،واتفقوا على أن ھذه المسألة ينبغي
عرضھا على المجلس التنفيذي.

)(CIMO

ونظر المجلس في تغييرات في الترتيبات اإلجرائية واالختصاصات المتعلقة باجتماعات رؤساء االتحادات
2.4.12
اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ) (PRA-PTCالمقترحة من االجتماع المشترك لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء
اللجان الفنية لعام  2014من أجل المواءمة مع اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية التي ُنظمت
في السنوات األخيرة والتي عُقدت بالتزامن مع اجتماع ھيئة مكتب المنظمة ) (WMOواعتمد القرار - (EC-66) 3
التنسيق بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية.

تقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية
االتحاد اإلقليمي األول  -أفريقيا
2.4.13

أحاط المجلس علما ً بتقرير رئيس االتحاد اإلقليمي األول ،الدكتور .Mamadou L. Bah

وأحاط المجلس علما ً مع االرتياح بالتقدم الذي أحرزته أمانة المؤتمر الوزاري اإلفريقي لألرصاد الجوية
2.4.14
) (AMCOMETوشدد على ضرورة استمرار المنظمة ) (WMOفي المشاركة في عمل المؤتمر الوزاري اإلفريقي
لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMETمع مراعاة كون ) (AMCOMETمبادرة تابعة للمنظمة ) (WMOترمي في األساس إلى
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تحسين صورة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن خالل المشاركة الفعالة للوزراء
اإلفريقيين المكلفين باألرصاد الجوية.
وأحاط المجلس علما ً بأن مكتب ) ،AMCOMETالذي ان ُتخب أثناء الدورة الثانية التي عُقدت في منطقة
2.4.15
شالالت فيكتوريا ،زمبابوي ،في تشرين األول /أكتوبر  ،2012وأمانة ذلك المؤتمر يعمالن على تنفيذ النتائج الرئيسية
التي أسفرت عنھا الدورة الثانية للمؤتمر .وفي ھذا الصدد ،طلب المجلس من أمانة المنظمة ) (WMOأن تقوم ،بالتعاون
مع مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCوغيرھا من الشركاء ،بدعم وتيسير تنفيذ أنشطة ذلك المؤتمر حسب االقتضاء
وبإنشاء أمانة ذلك المؤتمر رسميا ً داخل أمانة المنظمة ) .(WMOوفيما يلي األنشطة التي تم القيام بھا حتى اآلن:
)أ(

اجتماع للخبراء وأصحاب المصلحة بشأن خطة تنفيذ وتعبئة الموارد لالستراتيجية األفريقية المتكاملة
بشأن األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( الذي عُقد في  12-10شباط /فبراير 2014؛

)ب(

اجتماعات فرق عمل وھيئة مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETالتي عُقدت
في  30-26أيار /مايو  2014وقدمت فيھا ھيئة المكتب عدداً من التوصيات إلى ذلك المؤتمر بشأن الدستور
والالئحة الداخلية ،ومشروع خطة للتنفيذ وتعبئة الموارد ،وطريق المضي قُدما ً للبرنامج الفضائي اإلقليمي
األفريقي وبشأن إنشاء مركز مناخي إقليمي ) (RCCفي وسط أفريقيا.

وأحاط المجلس علما ً بإعداد مشروع خطة إقليمية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمن
2.4.16
أجل االتحاد اإلقليمي األول ) .(R-WIP-Iوالحقاً ،قرر فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول عقد حلقات عمل دون
إقليمية لصقل مشروع خطة التنفيذ ) (R-WIP-Iوطلب من فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول والمعنية بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSأن تأخذ في االعتبار األولويات دون اإلقليمية والمشاريع دون اإلقليمية القائمة .وقد
بذلت إدارة نظم الرصد والمعلومات ) (OBSوإدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRAجھوداً مشتركة لتنظيم حلقة عمل
بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد ونظام معلومات المنظمة ) (WIGOS/WISفي كل منطقة من مناطق االتحاد
اإلقليمي األول دون اإلقليمية الخمس :الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SADCھراري ،زمبابوي 7-5 ،حزيران/
يونيو 2013؛ والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) ،(ECOWASأبيدجان ،كوت ديفوار 15-12 ،تشرين الثاني/
نوفمبر 2013؛ وشمال أفريقيا ،الدار البيضاء ،المغرب 21-18 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013؛ والجماعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا ) ،(ECCAS/CEMACبرازافيل ،الكونغو 29 ،نيسان /أبريل  2 -أيار /مايو 2014؛ وجماعة شرق أفريقيا
) ،(EACأروشا ،جمھورية تنزانيا المتحدة 6-2 ،حزيران /يونيو  .2014وسوف ُتعد خطة تنفيذ إقليمية موحدة للنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمن أجل االتحاد اإلقليمي األول و ُتعرض في الدورة المقبلة لذلك االتحاد من أجل
اعتمادھا.
والحظ المجلس أھمية المنتدى اإلقليمي األفريقي الخامس بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،الذي عُقد في
2.4.17
أبوجا ،نيجيريا ،من  13إلى  16أيار /مايو  2014وشجّع األمانة على مواصلة تعزيز التعاون مع مفوضية االتحاد
األفريقي ) ،(AUCوجماعة شرق أفريقيا ) ،(EACومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) ،(UNISDRولجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألفريقيا ) (UNECAوذلك في محاولة لتعزيز التنمية في أفريقيا.
وأحاط المجلس علما ً بالتحديات واالحتياجات المحددة ال سيما بالنسبة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
2.4.18
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالموجودة في اإلقليم فيما يتعلق بالتطوير المستمر لقدرات الموارد البشرية وبناء القدرة
المؤسسية بما في ذلك القدرة على إصدار إنذارات في الوقت المناسب بظواھر الطقس والمناخ القاسيين .وفي ھذا
الصدد ،أحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن األمانة قامت بأنشطة في مجال تنمية القدرات ال سيما لصالح أقل البلدان نمواً
األفريقية ،شملت التعليم والتدريب ،والمساعدة الفنية ،وإسداء المشورة بشأن االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية واإلقليمية،
والسياسات والمشاريع والتشريعات المتعلقة بالطقس والمناخ .وسلّم المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSفي اإلقليم وشجع األمانة على دعم األعضاء في وضع اإلطار الوطني للخدمات المناخية.
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وأحاط المجلس علما ً بأن المنظمة ) (WMOواصلت تعزيز التعاون مع الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
2.4.19
) (SADCبمتابعة التحديات التي يواجھھا اإلقليم من خالل مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي ) (SADC-CSCفضالً عن اتحاد األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ) ،(MASAومع المنطقة دون اإلقليمية للھيئة
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (IGADمن خالل مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة )(IGAD/ICPAC
باالضطالع بجھود تعاونية تعزز األرصاد الجوية وبناء القدرات في اإلقليم.
وأحاط المجلس علما ً بأنه في أعقاب توصيات من االجتماع العاشر للجنة مديري المرافق الوطنية
2.4.20
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الدول األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
الذي عُقد في أبيدجان ،كوت ديفوار ،في تموز /يوليو  ،2012استعرضت لجنة مكونة من الجماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ) ،(ECOWASوالوكالة النيجيرية لألرصاد الجوية ،والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض
التنمية ) ،(ACMADوغامبيا برنامج األرصاد الجوية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASووافقت عليه
في االجتماع الحادي عشر الذي عُقد في غامبيا في الفترة من  13إلى  15أيار /مايو .2014
وسلّم المجلس بالمساعدة المقدمة من المنظمة ) (WMOفي تنظيم منتدى التوقعات المناخية للجنوب
2.4.21
األفريقي ) ،(SARCOFومنتدى التوقعات المناخية لمنطقة القرن األفريقي الكبرى ) ،(GHACOFومنتدى التوقعات
المناخية لغرب أفريقيا ) ،(PRESAOومنتدى التوقعات المناخية لوسط أفريقيا ) (PRESACومنتدى التوقعات المناخية
لشمال أفريقيا ) (PRESANORDالتي اس ُتخدمت نواتجھا باستفاضة من جانب طيف مجموعات المستخدمين في اإلقليم.
وأحاط المجلس علما ً باالستعدادات الجارية لعقد الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول التي ستليھا
2.4.22
الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ).(AMCOMET

االتحاد اإلقليمي الثاني  -آسيا
أحاط المجلس علما ً بتقرير رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،السيد  ،Ahmed Abdulla Mohammedالذي
2.4.23
يسلط الضوء على اإلنجازات الرئيسية ومن بينھا ما يلي:
)أ(

تنفيذ الخطة التشغيلية االستراتيجية ) (SOPللفترة  2015-2012لالتحاد اإلقليمي الثاني؛

)ب(

إعداد الخطة التشغيلية ) (OPللفترة  2019-2016لالتحاد اإلقليمي الثاني؛

)ج(

تنفيذ خطتي االتحاد اإلقليمي الثاني فيما يتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات
المنظمة ).(WIS

وسلّم المجلس بأن اقتراح زيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي المخصصة لالتحاد اإلقليمي الثاني قد قُدم في
2.4.24
ضوء الجوانب اإلقليمية لمسؤوليات نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوخدمات المعلومات الساتلية لألرصاد الجوية التشغيلية التي يقدمھا عدد
من األعضاء في اإلقليم ،والتنوع الشديد الذي يتسم به اإلقليم من حيث الجغرافيا ،والمناخ ،والنظم اإليكولوجية،
والديانات ،والتاريخ ،والثقافة ،وتجارب التنمية االقتصادية ،والنظم السياسية واالقتصادية .وأشار رئيس االتحاد اإلقليمي
الثاني إلى أن االتحاد اإلقليمي الثاني لديه عدد كبير من األعضاء القادرين على تقديم مساھمات ھامة في عمل المجلس
التنفيذي ،وذلك إضافة إلى وجود أكبر نسبة من السكان بين أقاليم المنظمة ) (WMOالستة فيه.
وسلّم المجلس بأن الھند قد تعرّضت لخسائر وأضرار في الممتلكات في اإلقليم الساحلي الشرقي منھا
2.4.25
نتيجة إلعصار فيلين في تشرين األول /أكتوبر  ،2013وأعرب عن تقديره لتقديم معلومات وإنذارات تنبؤية عالية الجودة
للسلطات الحكومية وللجمھور العام ،وھو ما يش ّكل نموذجا جيدا للتعاون الوثيق من جانب مرفق وطني لألرصاد الجوية
مع الوزارات المعنية ،والحكومة ،والمسؤولين عن إدارة مخاطر الكوارث ،والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
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وأحاط المجلس علما ً أيضا بأن بلدانا في جنوب شرق آسيا قد شاركت بنشاط في تحقيق مشروع للنظام العالمي المتكامل
للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي الثاني بشأن بناء القدرات في مجال تقنيات الرادار مع احتمال إدراج بيانات
أخرى لالستشعار عن بُعد سطحية القاعدة لتحسين بيانات الرصد واستخدام نواتجه من أجل تحسين المراقبة المبكرة
للظواھر المتطرفة واإلنذار المبكر بھا.
وأحاط المجلس علما ً بأن بعثة خبراء ما بعد إعصار تيفون ھايان التي أوفدتھا المنظمة ) (WMOإلى
2.4.26
فييت نام قد تم االضطالع بھا في الفترة  16-14نيسان /أبريل  2014من جانب ممثلين وخبراء من مرصد ھونغ كونغ،
والمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في طوكيو  -مركز أعاصير التيفون /الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية،
ومكتب األرصاد الجوية )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( ،وأمانة المنظمة ) .(WMOوقد أجرت
البعثة تقييما ً للقدرة الحالية للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSومتطلبات السلطات المعنية في
فييت نام وقدمت توصيات لمعالجة جوانب معينة حُددت أثناء البعثة.
وسلّم المجلس بالمستوى القائم من الشراكة والتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
2.4.27
المختصة ،بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا ) ،(ASEANولجنتي األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
والمحيط الھادئ ) (UNESCAPولغرب آسيا ) ،(UNESCWAوبرنامج األمم المتحدة للبيئة /المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
) ،(UNEP/ROWواللجنتين الدائمتين لألرصاد الجوية بجامعة الدول العربية ) (PCM/LASومجلس التعاون الخليجي
) .(PCM/GCCوالحظ المجلس أھمية التعاون اإلقليمي ،مثالً ،من خالل مشروع “السالم األزرق  -األمن المائي في
الشرق األوسط”.

االتحاد اإلقليمي الثالث  -أمريكا الجنوبية
2.4.28

أحاط المجلس علما ً بتقرير الرئيس بالنيابة لالتحاد اإلقليمي الثالث ،السيد .Julian Baez Benitez

2.4.29

وأحاط المجلس علما ً بأھم األنشطة التي تم تنفيذھا في اإلقليم ،والتي تشمل ما يلي:

)أ(

إعداد الخطة االستراتيجية المقبلة لالتحاد اإلقليمي الثالث في إطار المحاور االستراتيجية والنتائج المتوقعة
للمنظمة ) ،(WMOالتي تتضمن اآلراء والمقترحات المقدمة من األعضاء ،مع تسليط الضوء على
االتجاھات المحتملة واالحتياجات المتطورة التي يجب النظر فيھا أثناء الدورة السادسة عشرة لالتحاد
اإلقليمي الثالث ،التي س ُتعقد في آسانسيون ،باراغواي ،في أيلول /سبتمبر 2014؛

)ب(

المرحلة اإليضاحية لمركزين مناخيين إقليميين ) (RCCsفي اإلقليم :المركز المناخي اإلقليمي لغرب
أمريكا الجنوبية )القائم في المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) (CIIFENومقره في غواياكيل ،إكوادور(
والمركز المناخي اإلقليمي لجنوب أمريكا الجنوبية )القائم في المرفقين الوطنيين لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في األرجنتين والبرازيل( ،بينما يختتم المركز المناخي اإلقليمي الثالث لشمال أمريكا
الجنوبية )القائم في المرفقين الوطنيين لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البرازيل وغيانا الفرنسية(
مرحلة تنفيذه؛

)ج(

منتديات إقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsتوفر تنبؤات مناخية فصلية وتشارك فيھا مجموعتان من
بلدان االتحاد اإلقليمي الثالث في آن واحد في العملية وتصدر نشرات شھرية للتنبؤات الفصلية ،ال سيما
بشأن تأثيرات النينيو والنينيا على األمطار ودرجة حرارة الھواء في اإلقليم؛

)د(

مشروع تجريبي بشأن إقامة شبكات معلومات إقليمية من محطات الطقس األوتوماتية وبيانات الرادار
ونظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(AMDARمن خالل النظام الجديد
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لالتصاالت الذي سيُناقش في إطار خطة النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSأثناء الدورة السادسة
عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث التي ُتعقد في أسونسيون ،باراغواي؛

)ھـ(

إنشاء وتشغيل مركز تدريبي إقليمي جديد في جامعة المولينا )ليما ،بيرو( مما يؤدي إلى زيادة خيارات
تنمية قدرات األفراد في اإلقليم؛

)و(

مشاركة مھنيين من اإلقليم في حلقات عمل وطنية بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات وفي أنشطة أخرى.
وقد أعربت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في اإلقليم عن اھتمامھا باإلبقاء كأولوية
إقليمية على المشروع التجريبي لنظام اإلنذار المبكر بالتھديدات المتعلقة باألرصاد الجوية الھيدرولوجية،
ال سيما الفيضانات المفاجئة ،الذي سيقرر الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثالث والمعني
بالھيدرولوجيا موقعه؛

)ز(

مركز افتراضي لمراقبة الطقس القاسي والتنبؤ به أنشئ بدعم مالي من الصندوق االستئماني للبرنامج
األيبيري األمريكي ) ،(AEMETوجھود من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في األرجنتين
وأوروغواي والبرازيل ،موجھة إلى تلبية احتياجات منطقة جنوب شرق أمريكا الجنوبية .و ُتعتبر ھذه
المبادرة نموذجا ً يجب تكراره في المستقبل القريب في إقليم أمريكا الوسطى في االتحاد اإلقليمي الرابع
التابع للمنظمة )(WMO؛

)ح(

أجرت أفرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي الثالث للفترة ) 2015-2012الھيدرولوجيا والموارد المائية،
والخدمات المناخية ،والبنية األساسية والتنمية التكنولوجية( اجتماعاتھا بنجاح على التوالي في كل من
مونتفيديو ،أوروغواي ) 27-25آذار /مارس  ،(2014وكويتو ،إكوادور ) 7-4أيار /مايو (2014
وأسونثيون ،باراغواي ) 16-12أيار /مايو (2014؛

)ط(

شارك رئيس االتحاد اإلقليمي الثالث ،السيد  ،Julian Baezورئيس االتحاد اإلقليمي الرابع ،السيد
 ،Juan Carlos Fallasإلى جانب السيد  ،Tyrone W. Sutherlandعضو المجلس التنفيذي ،في المنتدى
اإلقليمي بشأن الحد مخاطر الكوارث في منطقة األمريكتين ،الذي ُنظم في جواياكويل ،إكوادور )29-27
أيار /مايو  .(2014وبھذه المناسبة شارك رئيس االتحاد اإلقليمي الثالث كمحاضر في االجتماع لمناقشة
موضوع "مساھمة البحوث في إدارة قدرة المجتمعات المحلية على المقاومة وأھميتھا على مستوى
صانعي القرار".

وأحاط المجلس علما ً أيضا ً بالتحديات المحددة في االتحاد اإلقليمي الثالث ،بما في ذلك تكلفة تحديث
2.4.30
المحطات الساتلية اإلقليمية في أمريكا الجنوبية في ضوء االستعاضة عن ساتل المسح البيئي بالنسبة لألرض  10التابع
لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAA GOES-10بالساتل  ،GOES-12وإمكانية تتبُّع معايرة وقياس
أدوات األرصاد الجوية ،وتنفيذ نظام إدارة الجودة امتثاالً لشروط منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوإدراج
أنشطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي الخطة االستراتيجية /برنامج العمل لالتحاد اإلقليمي الثالث،
والحاجة إلى أن تحسّن البحوث من فھم تقلبية المناخ وتغيره ،وصالت ذلك بالدورات والخصائص المتغيرة لظاھرة
النينيو/التذبذب الجنوبي ) (ENSOوتأثيراتھا على أخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية ،والحاجة إلى إطار منسق
لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتي تشمل استحداث أدوات ونواتج
وخدمات مناخية لمعالجة الحد من مخاطر الكوارث على النطاقات الزمنية المختلفة وتنسيق مراقبة الطقس القاسي
والتنبؤ به في اإلقليم.

االتحاد اإلقليمي الرابع  -أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي
2.4.31

أحاط المجلس علما ً بتقرير رئيس االتحاد اإلقليمي الرابع ،السيد .Juan Carlos Fallas Sojo
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2.4.32

وأحاط المجلس علما ً بأھم األنشطة التي تم تنفيذھا في اإلقليم ،والتي شملت ضمن أنشطة أخرى ما يلي:

)أ(

اجتماع مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية األيبروأمريكية الذي عُقد في كيتو ،إكوادور ،في تشرين
الثاني /نوفمبر  2013وحضره أعضاء االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع الناطقين باللغة اإلسبانية .وقد
وُ وفق في ذلك االجتماع على خطة العمل للفترة  .2017-2014وتشمل الخطوط الرئيسية للخطة التي تمتد
ثالث سنوات تقوية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتعبئة الموارد؛
والنھوض بالخدمات المناخية من خالل المشاريع التجريبية؛ والتعليم والتدريب؛ وتطوير المراكز
االفتراضية دون اإلقليمية لمنع ومراقبة الظواھر الجوية المتطرفة .ومن بين القرارات المتخذة أثناء
االجتماع ،من الجدير بالذكر تسليط الضوء على إنشاء فئة أعضاء منتسبين للبلدان غير الناطقة باإلسبانية
في االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع؛

)ب(

قدمت المنظمة ) (WMOمن خالل الصندوق االستئماني من إسبانيا ،الدعم أثناء سنة  2013ألنشطة عديدة
كان من بينھا تنظيم دورات تدريبية بشأن صيانة محطات الطقس األوتوماتية ،وتجھيز البيانات ،وتغيّر
المناخ ،وإدارة خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية ،وإدارة الفيضانات ،والتنبؤ الفصلي،
والھيدرولوجيا ،وأدوات التنبؤات اإلحصائية ،واستخدام نواتج التنبؤات والسواتل ،وغيرھا من المواضيع.
وإضافة إلى ذلك ،قُدم الدعم أيضا ً لسلسلة من الحلقات الدراسية وحلقات العمل ،ال سيما في مجال التنبؤ
الھيدرولوجي ،والتنبؤ الفصلي ،والفيضان الساحلي ،والتفاعالت بين وسائل االتصاالت .وقد استفادت
بالفعل عدة بلدان في االتحاد اإلقليمي الرابع من قاعدة بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ وعلم
الھيدرولوجيا ) (MCHالمفتوحة المصدر التي وفرھا المؤتمر؛

)ج(

وقعت إدارة البيئة في كندا والمنظمة ) (WMOاتفاق تمويل قيمته  6.5ماليين دوالر كندي لدعم برنامج
“ ُنظم الطقس في ھايتي  -الخدمات المناخية للحد من تعرض ھايتي للظواھر المتطرفة” .واستھدف ھذا
المشروع الذي يستغرق تنفيذه خمس سنوات النھوض بقدرة المرفق الوطني لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في ھايتي على تقديم إنذارات مبكرة وأيضا ً على تقديم خدمات عامة في مجال الطقس
والمناخ والھيدرولوجيا لشعب ھايتي .وتشمل أنشطة المشروع التي تستمر حتى آذار/مارس  2014إقامة
إدارة للمشروع ،وإنشاء مكتب للمشروع تابع للمنظمة ) (WMOفي ھايتي ،وإبرام مذكرة تفاھم بين
المنظمة ) (WMOومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ھايتي؛ وإبرام رسالة اتفاق مع حكومة ھايتي،
وإنشاء لجنة استشارية فنية دولية ) ،(H-ITACواقتناء أرض من أجل إقامة مكاتب جديدة للمركز الوطني
لألرصاد الجوية  -المرفق الوطني لموارد المياه ) ،(CNM-SNREوبدء عملية من أجل خطة عمل تستغرق
 5سنوات للمركز الوطني لألرصاد الجوية  -المرفق الوطني لموارد المياه ) ،(CNM-SNREوتركيب
محطات الطقس األوتوماتية المتاحة ،وتيسير وصول الھايتيين ألدوات ھيئة األرصاد الجوية الفرنسية
) ،(Météo Franceوإدخال تحسينات في ظروف العمل الحالية في المركز الوطني لألرصاد الجوية
)(CNM؛

)د(

استمرار وجود مكتب المشروع في المكسيك أثناء عام  2013لدعم اللجنة الوطنية للمياه في تحقيق اإلدارة
المتكاملة والمستدامة للمياه ومشروع تعزيز اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في المكسيك ) (PREMIAالذي
يھدف ،كما ھو مبين في االتفاق بين المنظمة ) (WMOوحكومة المكسيك ،إلى إدارة المياه بكفاءة ،وتقديم
الدعم الفني في ميادين الھيدرولوجيا ،واألرصاد الجوية ،وتقلبات المناخ وتغيّره وتأثيراتھما على توافر
المياه ،ال سيما احتياطيات المياه الجوفية ،وستكون الوقاية من الفيضانات مجاال آخر يجب تناوله أيضا ً.

)ھـ(

مواصلة تنظيم حلقة العمل بشأن التنبؤ باألعاصير المدارية والخدمات العامة في مجال الطقس في االتحاد
اإلقليمي الرابع سنويا ً في المركز الوطني لألعاصير المدارية في ميامي ،الواليات المتحدة األمريكية ،مع
دعم قوي من المنظمة ) (WMOوالواليات المتحدة األمريكية .وفي  ،2014شرعت حمالت التوعية بمخاطر
األعاصير المدارية جوالتھا من جديد في مواقع استراتيجية في أمريكا الالتينية وبلدان الكاريبي؛
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)و(

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
تتمثل التحديات الخاصة باإلقليم الرابع فيما يلي:
●

●

●

●

●

)ز(

الطيران :استيفاء متطلبات كل من المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOبشأن نظام إدارة الجودة
) (QMSوتدريب المتنبئين واعتماد كفاءاتھم؛
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSالتنفيذ الكامل للمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsلتلبية
احتياجات اإلقليم؛
نظام معلومات المنظمة ) / (WISالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) :(WIGOS
تنسيق التخطيط مع لجنة النظم األساسية ) (CBSمن أجل تنفيذ متسق؛
برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) :(DDRتنفيذ المشاريع التجريبية لنظم اإلنذار المبكر
وتحسين اإلنذارات بأعاصير الھاريكين؛
الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا :تنشيط الفريق العامل وإنشاء منتدى للمناقشة.

شارك رئيس اإلقليم الخامس في المنتدى اإلقليمي بشأن الحد مخاطر الكوارث في منطقة األمريكتين ،الذي
ُنظم في جواياكويل ،إكوادور ) 29-27أيار /مايو  (2014ليلقي باسم المنظمة ) (WMOمحاضرة علمية عن
نظام اإلنذار المبكر في حوض نھر سارابيكي في كوستا ريكا ،كمثال عن التعاون الدولي والتفاعل مع
المؤسسات الوطنية التي تعمل على تخفيف المخاطر في األوساط الريفية.

االتحاد اإلقليمي الخامس  -جنوب غرب المحيط الھادئ
أحاط المجلس علما ً مع االنشراح بتقرير الرئيس المنتخب حديثا ً لالتحاد اإلقليمي الخامس ،الدكتور
2.4.33
 ،Andi Eka Sakyaالذي يركز على النتائج الرئيسية المنبثقة من الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس ،التي
عُقدت في جاكرتا ،إندونيسيا ،في الفترة من  2إلى  7أيار /مايو  .2014وشملت أھم إنجازات االتحاد اإلقليمي الخامس
ضمن إنجازات أخرى ما يلي:
)أ(

تحديد التحديات والمجاالت ذات األولوية العالية في اإلقليم؛

)ب(

صقل وتنفيذ الخطة التشغيلية االستراتيجية لالتحاد اإلقليمي الخامس للفترة  2015-2012وإعداد الخطة
التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الخامس للفترة  2019-2015من أجل تعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في جنوب غرب المحيط الھادئ؛

)ج(

اعتماد خطة تنفيذ إقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (R-WIP-Vوخطة تنفيذ إقليمية لنظام معلومات
المنظمة )(WIS؛

)د(

اعتماد آلية عمل جديدة للتنفيذ الفعال للخطة التشغيلية االستراتيجية اإلقليمية بإنشاء فريق إدارة ،وأربعة
أفرقة عاملة لديھا فرق عمل مواضيعية ،ولجنة معنية باألعاصير المدارية؛

)ھـ(

المشاركة والمساھمة في المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول النامية الجزرية الصغيرة الذي سيُعقد في
آبيا ،ساموا ،في الفترة من  1إلى  4أيلول /سبتمبر  2014من خالل شراكة بين اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالدول النامية الجزرية الصغيرة.

2.4.34

وأحاط المجلس علما ً بالتحديات واألولويات المستقبلية لالتحاد اإلقليمي الخامس المتعلقة بما يلي:

)أ(

مواصلة وتحسين الرصدات وشبكات االتصاالت على الصعيدين اإلقليمي والوطني من خالل استكمال
تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛
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)ب(

تقديم خدمات مناخية محسّنة من خالل إنشاء الشبكة المثلى من المراكز المناخية اإلقليمية لتنفذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى نحو مستدام؛

)ج(

تنفذ برامج تعليم وتدريب فعالة تبني قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
مجاالت إدارة الموارد ،والدعوة والتوعية ،واستخدام التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛

)د(

تحقيق جميع األعضاء للمعايير المطلوبة إلدارة الجودة وكفاءات الموظفين ،مع التركيز على األرصاد
الجوية للطيران واألرصاد الجوية البحرية.

وسلّم المجلس أيضا ً بأھمية تعزيز النظم القائمة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وبأھمية إقامة نظم من
2.4.35
ھذا القبيل في ضوء األعاصير المدارية /أعاصير التيفون الكارثية ،والفيضانات ،وحاالت الجفاف ،والزالزل ،واألمواج
السنامية من قبيل تيفون ھايان )يولندا( في الفلبين في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013وإعصار إيان المداري في تونغا في
كانون الثاني /يناير .2014
وكان من دواعي سرور المجلس أن الحظ أن بعثة خبراء ما بعد إعصار تيفون ھايان )يولندا( الموفدة من
2.4.36
لجنة أعاصير التيفون المشتركة بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) (ESCAPوالمنظمة
) ،(WMOإلي الفلبين قد تم تنفيذھا خالل الفترة من  7إلى  12نيسان /أبريل  2014من جانب ممثلين خبراء من اتحاد
إذاعة آسيا والمحيط الھادئ )(ABU؛ ومركز أعاصير التيفون التابع للمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية
) (RSMCفي طوكيو والوكالة اليابانية لألرصاد الجوية؛ والمعھد الوطني إلدارة الكوارث ،والوكالة الوطنية إلدارة
الطوارئ في جمھورية كوريا؛ ولجنة أعاصير التيفون؛ ومكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة؛ ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ )(UNESCAP؛ وأمانة المنظمة ) .(WMOوقد أجرت البعثة تقييما ً للقدرة
الحالية للفلبين وإلدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية في الفلبين ) (PAGASAومتطلبات السلطات المختصة في
الفلبين ،وقدمت توصيات لمعالجة جوانب معينة حُددت أثناء البعثة.
وأثنى المجلس على أنشطة الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الخامس والمعني بخدمات الطقس الرامية
2.4.37
إلى استيفاء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في اإلقليم لشروط منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
والمنظمة ) (WMOعلى التوالي بشأن إدارة جودة وكفاءة موظفي األرصاد الجوية الذين يقدمون خدمات إلى المالحة
الجوية الدولية بدعم من الوكالة االسترالية للتنمية الدولية ) (AusAIDودائرة األرصاد الجوية االسترالية ).(BOM

االتحاد اإلقليمي السادس  -أوروبا
أحاط المجلس علما ً بتقرير رئيس االتحاد اإلقليمي السادس ،السيد  ،Ivan Čačićبما في ذلك اإلنجازات
2.4.38
الرئيسية وھي ما يلي:
)أ(

عُقد المؤتمر اإلقليمي المعني بالتحديات واألولويات للمرافق الوطنية األوروبية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في الفترة من  10إلى  11أيلول /سبتمبر  2013في ھلسنكي ،فنلندا .وقد أقر االتحاد اإلقليمي
السادس في دورته السادسة عشرة ) ،(RA VI-16التي ُنظمت بنجاح في ھلسنكي ،فنلندا ،في الفترة من 11
إلى  17أيلول /سبتمبر  ،2013نتائج المؤتمر؛

)ب(

أدت إعادة إنشاء فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس إلى زيادة طفيفة في العضوية من أجل
تحسين التوازن الجغرافي مما يعزز فعالية وكفاءة الھيئات الفرعية اإلقليمية؛
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)ج(

إنشاء منتدى الھيدرولوجيا لالتحاد اإلقليمي السادس كمنبر للھيدرولوجيين داخل اإلقليم لمناقشة المسائل
موضع االھتمام المشترك ،الذي اع ُترف بأنه فعال في تعزيز االعتراف بالمنظمة ) (WMOفي ميدان
المياه؛

)د(

التقدم المحرز في تنفيذ العناصر اإلقليمية من اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ بما في ذلك
النجاح في تنظيم منتديات إقليمية وبين إقليمية للتوقعات المناخية ،من قبيل منتدى التوقعات المناخية
لجنوب شرق أوروبا ،ومنتدى التوقعات المناخية لشمال أوراسيا ،ومنتدى التوقعات المناخية لمنطقة البحر
األبيض المتوسط .وتمضي قُدما ً عملية التوسع في آلية المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية )(RCOF
بحيث تمتد إلى مناطق جغرافية أخرى ،مثل المنطقة القطبية ومنطقة الدول العربية .والمنتدى اإلقليمي
القطبي للتوقعات المناخية يجري اإلعداد لعقده في عام  2015بالتعاون مع مشروع البداية السريعة ،الذي تدعمه
كندا ،بينما من المزمع عقد اجتماع تحديد نطاق منتدى التوقعات المناخية العربي في تشرين األول /أكتوبر
 2014في عمان ،األردن.

)ھـ(

التقدم المحرز في وضع منھجيات ،وتقاسم الخبرات ،وإشراك األعضاء في إجراء تحليل للفوائد
االجتماعية  -االقتصادية النابعة من مرافق األرصاد الجوية والمرافق المناخية والھيدرولوجية؛

)و(

الجھود المتواصلة المبذولة في مجال تنمية قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsعلى تقديم خدمات أفضل دعما ً للحد من مخاطر الكوارث :النجاح في تنفيذ المرحلة الثانية من
مشروع الحد من مخاطر الكوارث من أجل منطقة غرب البلقان وتركيا بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة
للحد من الكوارث ) (UNISDRوبدعم مالي من المديرية العامة للتوسيع ) (DG for Enlargementالتابعة
للمفوضية األوروبية ،ومن أجل أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس في الشرق األوسط )األردن ولبنان(
بدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،بھدف تعزيز القدرة على تقديم الخدمات دعما ً إلدارة
المياه ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغيّر المناخ.

أشار المجلس إلى الطلب المقدم من االتحاد إلى لجنة علم المناخ من أجل إعداد توصيات وإرشادات
2.4.39
ومعايير لضمان تجانس البيانات المناخية في عملية االنتقال من األداء التقليدي إلى األداء األوتوماتيكي لمحطة األرصاد
الجوية.
والحظ المجلس كذلك أن االتحاد يقترح تنسيقا ً أقوى على المستويات اإلقليمية من جانب األعضاء
2.4.40
المشاركين في أنشطة المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCفي مجال نظام اإلنذار بالعواصف الرملية
والترابية وتقييمھا واقترح إنشاء صندوق استئماني لدعم التنسيق العالمي ألنشطة ذلك النظام.
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد في المجلس التنفيذي فيما بين أقاليم المنظمة ) (WMOالستة ،أحاط المجلس
2.4.41
علما ً بأن االتحاد سوف يحتفظ بحق طلب مقعد إضافي واحد ،إذا اقترحت أقاليم أخرى زيادة عدد المقاعد في المجلس.

المكاتب اإلقليمية
كان من دواعي سرور المجلس أن الحظ أن األمانة بدأت ،بنا ًء على طلب المؤتمر السادس عشر،
2.4.42
استعراضا ً شامالً للموارد والموقع لمكاتب أفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (AFLDCوالمكتب اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب
المحيط الھادئ ) .(RAPوأحاط المجلس علما ً كذلك بأن بعض األعضاء أبدوا اھتمام حكوماتھم باستضافة مكتب آسيا
والمحيط الھادئ ،كان من بينھم الھند ،وجمھورية كوريا ،وقطر في االتحاد اإلقليمي الثاني ،وكذلك إندونيسيا والفلبين
وسنغافورة في االتحاد اإلقليمي الخامس ،ومكاتب أفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (AFLDCكان من بينھم إثيوبيا وتونس
وزمبابوي وكينيا ومالي ومصر ونيجيريا .وقد اتفقت على إجراءات التقييم ومنھجيته أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات
اإلقليمية األول والثاني والخامس ،ويجري تقييم موضوعي من خالل تقييم معلومات أكثر تفصيالً عن العروض المقدمة
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من الدول األعضاء المرشحة .ومن المتوقع أن يجري تقييم المواقع المرشحة قبل انعقاد المؤتمر السابع عشر )أيار /مايو
 (2015استناداً إلى المعايير وإجراءات التقييم المتفق عليھا إقليميا ً.
أحيط المجلس علما ً بالتقدم في إنشاء مكتب جديد خاص بمنطقة كومنويلث الدول المستقلة ) (CISالتي
2.4.43
ّ
تغطي  10بلدان في االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( واالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( والذي استھله المجلس الحكومي
الدولي لألرصاد الجوية الھيدرولوجية التابع لكومنويلث الدول المستقلة ) .(ICH/CISوكان من دواعي سرور المجلس أن
الحظ أن حكومة جمھورية بيالروس أشارت إلى استعدادھا الستضافة المكتب في مينسك .وأق ّر المجلس بأن إجراء
اتصال وثيق بين المجلس الحكومي الدولي لألرصاد الجوية الھيدرولوجية التابع لكومنويلث الدول المستقلة )(ICH/CIS
وحكومة بيالروس والمنظمة ) (WMOسيعود عليھا بفائدة متبادلة ،كما أيد المشاورات الجارية التي ينبغي أن تفضي إلى
صيغة مالئمة وآلية ذات صلة للتمويل من أجل ح ّل مستدام.
وتتاح معلومات عن المناسبات اإلقليمية التي ُنظمت أثناء الفترة حزيران /يونيو  -2013أيار /مايو
2.4.44
في الموقع الشبكي .http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/List_of_Regional_Events_for_EC-66.pdf

2014

2.5

تقرير اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  2014وتقارير رؤساء اللجان الفنية )البند  2.5من جدول األعمال(

أخذ المجلس علما ً بأن اجتماع رؤساء اللجان الفنية ) (PTCsعُقد في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية
2.5.1
لألرصاد الجوية )جنيف 21 -20 ،كانون الثاني /يناير  (2014وناقش طائفة واسعة من المواضيع تشمل :المسائل
واألنشطة المشتركة بين اللجان؛ ومتابعة اإلجراءات التي اتخذھا رؤساء اللجان الفنية لتنفيذ إستراتيجية المنظمة
) (WMOالخاصة بتقديم الخدمات؛ والحد من مخاطر الكوارث؛ والتنبؤات القائمة على التأثيرات واإلنذارات
القائمة على المخاطر؛ واستجابة المنظمة ) (WMOللطوارئ الناجمة عن إعصار تيفون ھايان الذي دمر بعض
أجزاء جنوبي شرقي آسيا .ومن بين المواضيع األخرى ،األرشيف المركزي للمشروع الدولي لدراسة مناخيات
السحب باستخدام السوائل؛ والتحديات التي تواجه األرصاد الجوية للطيران؛ ودور اللجان الفنية ) (TCsفي تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSضمن مواضيع أخرى .ويرد تقرير االجتماع على العنوان التالي:
 .https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-SjItOEZZcC05UVk/editوأثمرت المناقشات قرارات
وتوصيات لينظر فيھا المجلس .وأخذ المجلس في اعتباره آراء اجتماع رؤساء اللجان الفنية في إطار بنود محددة من
جدول األعمال ،حسب االقتضاء.

اآلليات المشتركة بين اللجان
فيما يتعلق باآلليات المشتركة بين اللجان ،أعرب المجلس عن سروره ألن رؤساء اللجان الفنية أجروا
2.5.2
دراسة استقصائية لتقصي مستوى كفاءة اآلليات وكيفية جعلھا أكثر فعالية .وأيد المجلس توصية رؤساء اللجان الفنية
التي مؤداھا أنه لتحقيق الكفاءة ،من الضروري االحتفاظ بعدد أمثل من اآلليات المشتركة بين اللجان والقيام ،إلى أكبر
حد ممكن ،بتعزيز اختصاصات ) (ToRsاألفرقة القائمة بدالً من تشكيل أفرقة جديدة وتحديد مدى العمر المتوقع
لھذه اآلليات .وأعرب المجلس عن إدراكه لقيمة الدراسة االستقصائية وأقر وجوب تعزيزھا بإدماج جميع اآلليات
الشاملة للجان الفنية من خالل إجراء تفحص نشط للفرق.

النصاب القانوني في التصويت بالمراسلة من أجل انتخاب نواب رؤساء اللجان الفنية
أيد المجلس نتيجة اجتماع رؤساء اللجان الفنية المتعلق بحاالت تكرار عدم توافر النصاب القانوني في
2.5.3
التصويت بالمراسلة من أجل انتخاب نواب رؤساء اللجان الفنية ،والتوصل إلى النصاب القانوني في الجلسات باللجوء
إلى المؤتمرات الفنية ) (TECOsوالتوكيالت .وأخذ المجلس علما ً بأن رؤساء اللجان الفنية طلبوا من األمانة
التشاور مع رؤساء اللجان الفنية ،وأفرقة اإلدارة الخاصة بھا ،والممثلين الدائمين ،والفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بخطة التشغيل اإلستراتيجية ) (ECWG-SOPلوضع مقترح لينظر فيه المؤتمر .وأشار المجلس
إلى أنه سيناقش ھذه المسألة باستفاضة في إطار البند  7.3من جدول األعمال وأنه سيكون من بين النقاط التي
ستُ بحث ،التوصية بإجراء تغييرات في الالئحة بشأن العضوية واقتراح عمليات أخرى تيسر عملية صنع القرار.
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مراكز االتصال اإلقليمية للجنة األرصاد الجوية الزراعية
رحب المجلس بقرار لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMتعيين مركز اتصال لكل اتحاد إقليمي
2.5.4
من بين أعضاء فريق اإلدارة ،ودعوة رؤساء األفرقة العاملة اإلقليمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية
والرؤساء المشاركين فيھا إلى المشاركة بفعالية في أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية .ووافق المجلس على
توصية رؤساء اللجان الفنية بتشجيع االتحادات اإلقليمية ) (RAsعلى دعوة خبراء األرصاد الجوية الزراعية
) (AgMetإلى اجتماعات أفرقة إدارتھا أو تعيين مستشارين معنيين باألرصاد الجوية الزراعية لرؤساء االتحادات
اإلقليمية ).(PRAs

تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات
رحب المجلس بقرار رؤساء اللجان الفنية المشاركة بنشاط في تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم
2.5.5
الخدمات من خالل إسداء المشورة الفنية واإلرشادات من أجل تعميم مراعاة تقديم الخدمات في مجاالت خبرتھا
الفنية وأنشطتھا الخاصة .وأقر المجلس بأن دور اللجان الفنية في تنفيذ االستراتيجية ذو أھمية كبيرة ،وأنه من
خالل االستراتيجية ،ستسھم اللجان الفنية إسھاما ً كبيرا ً في تنسيق جھود المنظمة ) (WMOلمواجھة التحديات
الكبيرة التي تجابه العالم بما في ذلك الحد من تأثير أخطار الطقس القاسية فضالً عن زيادة المرونة االجتماعية.
وناقش المجلس ھذه المسألة في إطار البند  4.1من جدول األعمال.

الحد من مخاطر الكوارث باعتباره إحدى أولويات المنظمة

)(WMO

الحظ المجلس التقدم الذي أحرزه مسؤولو تنسيق اللجان الفنية والبرامج الفنية المعنيون بالحد من مخاطر
2.5.6
الكوارث ) (DRR FP TC-TPمنذ الدورة  65للمجلس الذي شمل استعراض وتوثيق األنشطة والمشاريع
والمبادرات والمبادئ التوجيھية واألدلة القائمة الخاصة باللجان الفنية والبرامج الفنية .وأيد توصية رؤساء
اللجان الفنية بأن يحلل مسؤولو التنسيق  DRR FP TC-TPأنشطة اللجان الفنية والبرامج الفنية ويقررون ما يلزم
بشأن الثغرات واالحتياجات المتعلقة بتطوير المبادئ التوجيھية ،والممارسات والمعايير الموصى بھا لتنفيذ خطة
عمل الحد مخاطر الكوارث.2015 -2012 ،
وأشار المجلس إلى أن رؤساء اللجان الفنية فحصوا وأيدوا مقترح مسؤولي التنسيق  DRR FP TC-TPمن
2.5.7
أجل وضع وتنفيذ مشروع إيضاحي تشغيلي متكامل لتحليل المخاطر واألخطار المتعددة ،ونظم اإلنذار المبكر متعدد
القطاعات الذي يشرك اللجان الفنية والبرامج الفنية ذات الصلة ،واالتحاد اإلقليمي الثاني في جنوب شرقي آسيا .وأشار
إلى أن رؤساء اللجان الفنية قدموا بعدئذ توصياتھم فيما يتعلق بالمشروع المقترح .وناقش المجلس المشروع المقترح في
إطار البند .4.2

التنبؤات القائمة على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر
أعرب المجلس عن إدراكه ألھمية اللجان الفنية في وضع مبادئ توجيھية ومعايير لمساعدة المرافق
2.5.8
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى توفير تنبؤات قائمة على التأثيرات وإنذارات قائمة على
المخاطر ،عالية الجودة .وأعرب عن إدراكه وتقديره ألن اإلنذارات القائمة على المخاطر تتضمن معلومات يسھل على
المستجيبين لمقتضى الكوارث والجمھور والحكومات فھمھا وتطبيقھا .وأعرب المجلس عن تقديره ألن تطوير القدرات
من أجل إنتاج إنذارات قائمة على التأثيرات أمر ينطوي على تحد ويتطلب مزيداً من التنسيق بين المرافق )(NMHSs
والمنظمات األخرى على مستويات متعددة ،وزيادة القدرة على تبادل وتحليل البيانات المتعلقة بالكوارث بدرجة
أكبر مما يحدث حاليا ً .ولذلك الحظ المجلس أن جميع اللجان الفنية التي يشمل أدوارھا تقديم الخدمات يتعين
عليھا أن تسھم بقسط كبير في كفالة النجاح في تنفيذ تطوير المرافق ) (NMHSsلتوفير التنبؤات القائمة على
التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر.وناقش المجلس ھذه المسألة في إطار البند  2من جدول األعمال.
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الھيكل المقترح لتعزيز المراكز التشغيلية باالعتماد على الدروس المستفادة من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي )(SWFDP
أخذ المجلس علما ً بأن رؤساء اللجان الفنية ناقشوا المقترح الخاص بإنشاء آلية باالعتماد على الدروس
2.5.9
المستفادة من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) .(SWFDPويتضمن المقترح وضع برنامج أو آلية لدعم
المراكز التشغيلية من خالل عملية التنبؤ المتوالية تدعم بالكامل من خالل مكتب ممول في أمانة المنظمة
) .(WMOوأشار المجلس إلى أن ھذا البند سيناقش بشكل كامل في إطار البند  4.3من جدول األعمال.

األرشيف المركزي للمشروع الدولي لدراسةمناخيات السحب باستخدام السواتل ) (ICAالتابع للمنظمة

)(WMO

أيد المجلس بقوة مقترح لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOإعداد طبعة جديدة من األرشيف المركزي
2.5.10
للمشروع الدولي لدراسة مناخيات السحب باستخدام السواتل ) (ICAكوثيقة متعلقة بالنظام العالمي المتكامل
للرصد ،أساسية لتشغيل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  .(NMHSsوأشار إلى مدى إلحاح
التحديث السريع لألرشيف  ICAنظراً لالھتمام الكبير من وسائل اإلعالم بالموضوع والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على
صورة المنظمة من حيث مدى تجاوبيتھا إذا أرجأت المنظمة ) (WMOالتحديث .وشجع المجلس لجنة أدوات وطرق
الرصد على محاولة إشراك األطراف المھتمة في ھذا النشاط للحد من العبء الملقى على عاتق الخبراء وبحث
خيارات النسق المالئم )الويب ،والقرص المضغوط والنسخة المطبوعة( لتيسير نشر األرشيف المركزي على
األعضاء الذين يعانون من محدودية التوصيلية باإلنترنت وجميع اآلخرين المھتمين .وناقش المجلس ھذه المسألة
في إطار البند  4.4من جدول األعمال.

الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم (49
أيد المجلس الموقف الذي اتخذه رؤساء اللجان الفنية بأن التصديق الرسمي على مشروع المواد التنظيمية
2.5.11
للنظام العالمي المتكامل للرصد من قبل دورة عادية لكل لجنة فنية ليس إلزاميا ً .إال أنه من المھم كفالة توفير الدعم
والمدخالت من جميع اللجان الفنية المشاركة في ھذا الصدد ،وأقر المجلس المواعيد التي اتفق عليھا رؤساء اللجان الفنية
الستعراض عملية المواد التنظيمية المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد التي تؤدي إلى تقديم مشروع المواد
التنظيمية للنظام ) (WIGOSإلى المؤتمر السابع عشر )الفقرة المرجعية  ،4.2.8.1تقرير اجتماع رؤساء اللجان
الفنية لعام  .(2014وأشار المجلس إلى أن العملية تكفل تحقيق تشاور كاف مع اللجان الفنية وفريق التنسيق المشترك
بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد  .ICG-WIGOSيمكن االطالع على تقرير رؤساء اللجان الفنية لعام
 2014على اإلنترنت على العنوان التالي.https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-SjItOEZZcC05UVk/edit :

ھياكل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية وآثارھا على اللجان الفنية
 2011و2012

أشار المجلس إلى أن المؤتمر ،طلب في كلتا دورتيه العادية واالستثنائية المعقودتين في
2.5.12
على التوالي إلى اللجان الفنية إمعان النظر في مساھمتھا في اإلطار العالمي للخدمات المناخية لتمكين عملية مشاركة
اللجان الفنية في اإلطار .وأشار المجلس إلى أنه من المستصوب أن ينشئ المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
لجنة فنية استشارية ) (TACتكون ،ضمن مسؤوليات أخرى ،مسؤولة عن تحقيق مساھمة منسقة للجان الفنية في
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وأشار أيضا ً إلى أن رؤساء اللجان الفنية سيحددون تمثيلھم في ھذه
اللجنة الفنية االستشارية باالعتماد على القرار المتوقع للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية بغية تيسير
التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للخدمات المناخية .وحث المجلس األعضاء على البحث عن خبراء خارج نطاق
األوساط المعنية باألرصاد الجوية لدى تعيين الخبراء في اللجان الفنية بغية كفالة أن يكون تحت تصرف تلك
اللجان خبراء ذوي قدرة على إضافة قيمة إلى تنفيذ الركائز األربع لإلطار العالمي للخدمات المناخية.
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التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

)(ISO

الحظ المجلس أن وضع المعايير عملية تتطلب مقتضيات كثيرة وتستغرق أحيانا ً فترات مطولة من الوقت
2.5.13
ً
لوضع الصيغة النھائية لمعيار .ولذلك وافق المجلس على مقترح رؤساء اللجان الفنية بأنه نظرا ألن المنظمة )(WMO
ھي ذاتھا منظمة واضعة للمعايير ،فإن وضع معايير مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة  ISOيحتاج إلى
النظر فيه على أساس كل حالة على حدة ،بحيث ال يتم االضطالع بالعملية اإلضافية أو بعبء العمل الالزم
لوضع معيار مشترك بين المنظمتين إال عندما يُتوقع أن يحقق فائدة محددة لكلتا المنظمتين .وشجع المجلس أيضا ً
األمانة على العمل بشكل وثيق مع لجنة أدوات وطرق الرصد لتحديد ما إذا كانت ھناك حاجة إلى تعديل ترتيبات
العمل بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة  ISOباالعتماد على الخبرة المكتسبة حتى تاريخه وعلى اھتمام اللجان
الفنية بتعاون من ھذا القبيل.

التحديات التي تواجه األرصاد الجوية للطيران :العقد المقبل وما بعده
أخذ المجلس علما ً بالمفاھيم الجديدة في إدارة الحركة الجوية ) (ATMالتي اقترحت في حزمة التحسينات
2.5.14
في منظومة الطيران ) (ASBUالتي وضعتھا منظمة الطيران المدني الدولي  ،ICAOويتوقع أن تحدث تغيرات
جوھرية طويلة األمد في حزم من خمس سنوات تؤثر على أسلوب تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران في
مدى زمني يصل إلى آفاق  .2028وسيتغير تقديم الخدمات من "التركيز على النواتج" إلى "التركيز على
البيانات" و"التركيز الصافي" ،مع تزايد انعدام الضوابط والمنافسة ،وإضفاء الطابع اإلقليمي ،والضبابية وعدم
الوضوح في الحدود بين مقدمي الخدمات المحليين واإلقليميين والعالميين .وأشار المجلس أيضا ً إلى أن المفاھيم
الجديدة إلدارة الحركة الجوية تھدد السالمة المالية والتنظيمية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي معظم أنحاء العالم وسيثير بالتالي تحديات كبيرة ألعضاء المنظمة ) .(WMOوإذ الحظ المجلس أن
المقترحات في حزمة التحسينات في منظومة الطيران المتعلقة باألرصاد الجوية ستعرض للموافقة الدولية في
االجتماع المشترك لشعبة األرصاد الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي /والدورة الخامسة عشرة للجنة
األرصاد الجوية للطيران التابعة للمنظمة ) (WMOالمقرر عقدھا في مونت﷼ ،كندا ) 18 -7تموز /يوليو ،(2014
طلب المجلس إلى رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران إشراك االتحادات اإلقليمية واألعضاء بشكل وثيق
لتكوين موقف موحد وقوي في االجتماع المشترك .وناقش المجلس ھذه المسألة في إطار البند  8.1من جدول
األعمال.

النظر في االستجابة الفعالة عند تلقي طلبات للمساعدة من األعضاء
أحاط المجلس علما ً بتصدي المنظمة ) (WMOإلعصار التيفون ھايان في فييت نام .ودمر اإلعصار
2.5.15
أجزاء من جنوبي شرق آسيا ،وأودى بحياة أكثر من  6000شخص ،أغلبھم في الفلبين ،في تشرين الثاني /نوفمبر
 .2013ووافق فريق الخبراء المعني باألعاصير المدارية ) (PTCعلى أھمية مواصلة تعزيز النظام العالمي
لمعالجة البيانات ) ،(GDPFSالسيما المراكز اإلقليمية المتخصصة ) (RSMCsفي التصدي لھذه الحاالت .كما
أشار المجلس إلى جدوى النقاش الذي أجري من قبل بين سلطات إدارة الكوارث والمرفق الوطني لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا في فييت نام ،وأوصى لجان ومجالس األعاصير المدارية بمناقشة دعم ھذه المناقشات
المسبقة بين السلطة المحلية إلدارة الكوارث والمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وأخذ المجلس
علما ً بأن فريق الخبراء المعني باألعاصير المدارية قد ناقش إمكانية قيام األمانة بإنشاء إجراء آلية داخلية موحدة
لالستخدام المحلي .كما ناقش المجلس ھذه المسألة في إطار البند  4.1من جدول األعمال.
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2.6

تقرير فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )البند
من جدول األعمال(

2.6

أنشطة المنظمة القطبية وفي الجبال العالية
أعرب المجلس عن إدراكه لجھود الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
2.6.1
والخدمات القطبية ) (EC-PORSفي تعزيز عالقات العمل بشأن األنشطة في المنطقتين القطبيتين وفي مناطق الجبال
العالية باعتبارھا القطب الثالث )جبال الھيمااليا – ھضبة التبت( بين الھيئات والبرامج المكونة للمنظمة ،والمنظمات
الخارجية لكفالة توافق أھدافھا وتحقيق المنفعة والتعرّف المتبادلين .وشدد المجلس على أن ھذه العالقات تعزز رصدات
وبحوث وخدمات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  WMOفي المنطقتين القطبيتين وفي مناطق الجبال العالية األمر
الذي سيعود بالفائدة على جميع أعضاء المنظمة  ،WMOويشكل مساھمة ھامة في نطاق تحقيق اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ).(GFCS
ولئن كانت المنظمة  WMOلم تنجح في عام  2013في تحقيق مركز المراقب في المجلس الخاص بالمنطقة
2.6.2
القطبية الشمالية باعتبارھا منظمة دولية ،فإن المجلس وافق مع فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية  EC-PORSعلى أن المنظمة  WMOينبغي أن تسعى للحصول على مركز
المراقب في الفرصة المقبلة.
وأقر المجلس بأنه يلزم بذل جھد متواصل لتحسين الخدمات في خطوط العرض العالية ومناطق خطوط
2.6.3
العرض العالية من خالل تعزيز الرصدات والقدرة التنبؤية في جميع النطاقات الزمنية مع كفالة اتباع نھج متكامل لفھم
التأثير العالمي للتغيرات في ھذه المناطق بحيث يمكن تقديم الخدمات الالزمة .ووافق المجلس على ضمان أن تدعم
أنشطة المنظمة  WMOالقطبية وفي الجبال العالية الخطة اإلستراتيجية للمنظمة  2019-2016 WMOوما بعدھا ،ووافق
على تقديم مشروع قرار بشأن أنشطة المنظمة  ،WMOالقطبية وفي الجبال العالية إلى المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية .Cg-17
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء انخفاض صحائف الجليد المداري .وأشار إلى أن الغطاء الثلجي الواسع
2.6.4
ال يغطي إال ثالث مناطق جبلية مدارية عالية فقط ،في كينيا وبيرو وإندونيسيا ،غير أن الغطاء الثلجي في انخفاض
سريع .ووافق المجلس على أنه ينبغي للفريق االستشاري التابع له ،من خالل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،أن
يواصل العمل مع المرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية ) (WGMSلمراقبة ھذه األنھار الجليدية باستخدام
التكنولوجيات في المواقع وفي الفضاء .وأُبلغ المجلس أن إندونيسيا كانت تجري بحوثا دؤوبة على ما تبقى من األنھار
الجليدية المدارية في مقاطعة بابوا في )إندونيسيا( وأن ھذا سيساھم في المراقبة العالمية للغطاء الجليدي وفي أنشطة
المنظمة ) (WMOفي الجبال العالية.
وأُبلغ المجلس بأن إدارة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAستنفذ التجربة الثالثة الخاصة بالغالف الجوي
2.6.5
ً
في ھضبة التبت ) (TIPEX-IIIبين عامي  2014و .2023وأوصى المجلس بأن تصبح تجربة ) (TIPEX-IIIعنصرا يدعم
أنشطة المنظمة القطبية وفي الجبال العالية وشجع على التعاون مع برامج المنظمة ) (WMOذات الصلة بتجربة
) (TIPEX-IIIوعلى إشراك خبراء علميين من طرف األعضاء.

نظم الرصد في المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية
أعرب المجلس عن إدراكه لإلشراف الذي يكفله الفريق  EC-PORSوفريقه العامل المعني بالمنطقة
2.6.6
القطبية الجنوبية ) (ATTبالنسبة لمسؤوليات المنظمة  WMOالخاصة بالمنطقة القطبية الجنوبية والتنسيق في المنطقتين
القطبيتين .واعترف المجلس بالمساھمة التي يقدمھا نظام المسح البريطاني للمنطقة القطبية الجنوبية ) (BASباعتباره
مركز مراقبة مخصصا ً لشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية التابعة للمنظمة  ،(AntON) WMOوباعتباره المركز الرائد
للجنة النظم األساسية من أجل النظام العالمي لرصد المناخ  .GCOSوأعرب المجلس عن إدراكه لجھد فريق العمل
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المعني بالمنطقة القطبية الجنوبية  ATTفي المحافظة على قائمة محطات  AntONالعاملة مع المنظمات األخرى )من مثل
اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية  SCARوالرابطة الدولية لمنظمي الرحالت في المنطقة القطبية
الجنوبية  (IAATOلزيادة إتاحة البيانات ،وتشجيع الدول األعضاء على إيداع بياناتھا الشرحية والمساھمة في المواد
التنظيمية للمنظمة  WMOضمن النظام العالمي المتكامل للرصد  .WIGOSوھذه الجھود أساسية في إبقاء نظام الرصد
قادراً على العمل في ھذه البيئة الشاقة .ووافق المجلس على أن يقدم مشروع القرار بشأن شبكة رصد المنطقة القطبية
الجنوبية ) ،(AntONبما في ذلك قائمة المحطات التي تشكل حاليا ً الشبكة  AntONإلى المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية .Cg-17
وأعرب المجلس عن إدراكه للتعاون المعزز مع المنظمات القطبية الدولية األخرى ،بما فيھا نظام معاھدة
2.6.7
المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(ATSومجلس مديري برامج أنتاركتيكا الوطنية ) (COMNAPوالفريق الدولي العامل في
رسم خرائط الجليد ) .(IICWGوأشار إلى أنه ينظر إلى ھذا التعاون باعتباره أساسيا ً في تعزيز القدرات الفنية والعلمية
للمنظمة  WMOفي المناطق القطبية .ويحث المجلس األعضاء على دعم ھذه الجھود التعاونية حينما وأينما يكون ذلك
ممكنا ً.
واعترف المجلس بجھود التنسيق الھامة التي يضطلع بھا الفريق العامل المعني بالفضاء القطبي
2.6.8
التابع للمنظمة  WMOبين جميع وكاالت الفضاء .وأقر المجلس بأن ذلك األمر ھام لكي تكفل السواتل تحقيق التكامل بين
الرصدات الساتلية والرصدات في المواقع في المناطق القطبية وأيد جھود فريق الخبراء  EC-PORSفي توفير الدعوة
لمواصلة التحقق من الواقع على األرض السطحي القاعدة من أجل معايرة الرصدات والنواتج الساتلية وإقرار
صالحيتھا .وأعرب المجلس عن إدراكه لتعيين المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWلتشمل مھامھا دعم المعايرة –
إقرار الصالحية للبعثات الساتلية.
)(PSTG

المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ومنتديات التوقعات
أخذ المجلس علما ً بأن فريق الخبراء التابع له والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية أسند إلى
2.6.9
فرقة عمله المعنية بالخدمات مسؤولية تقصي إمكانية أن تتوافق المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCومنتديات
التوقعات المناخية للمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية ومناطق القطب الثالث ،على نحو وثيق مع تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية .واتفق المجلس على أن المالئم ھو اتباع نھج إقليمي بدالً من نھج وطني .وأشار
المجلس إلى أن مساھمة الموقع الشبكي الكندي  FastStartمن شأنھا المساعدة في تيسير الجھود المبذولة في المنطقة
القطبية الشمالية ومناطق القطب الثالث .وحث المجلس اإلطار العالمي للخدمات المناخية وبرنامج المناخ العالمي على
مواصلة وضع رؤية لتوفير الخدمات المناخية في ھذه المناطق تتوافق مع إطار المراكز المناخية اإلقليمية  RCCالتابعة
للمنظمة  ،WMOوكذلك تقديم تحديث عن ذلك إلى المؤتمر السابع عشر.

النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
حث المجلس البرنامج العالمي لبحوث الطقس  ،WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية  WCRPعلى
2.6.10
مواصلة جھودھما لتحقيق قدرة تنبؤية محكمة على النحو الذي توخاه النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPs
يمكنه دعم الخدمات الالزمة في ھذه المناطق .وأشار المجلس أيضا ً إلى أن االرتباط بين المناطق القطبية ومناطق
خطوط العرض السفلى سيحظى بجھد مركز .وأخذ المجلس علما ً بالتقدم الذي تحقق حتى تاريخه ،السيما من جانب
مشروع التنبؤات القطبية ،وأعرب عن تأييده لسنة التنبؤات القطبية المزمع إعالنھا في منتصف  .2018ووافق المجلس
على أن يقدم مشروع قرار بشأن النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية إلى المؤتمر السابع عشر للنظر فيه.

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

أحاط المجلس علما ً بتوصية الدورة الخامسة لفريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
2.6.11
القطبية المتعلقة بوضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،والسيما المقترح الخاص بإدارتھا وإنشاء فريق التوجيه
الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GSGالذي يوفر إرشادات رفيعة المستوى وتوجيھا ً عاما ً بشأن تنفيذ
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المراقبة العالمية للغالف الجليدي ومواصلة تطويرھا من خالل آلية مالئمة يتفق عليھا المؤتمر .وأعرب المجلس عن
إدراك أن إدراج شركاء في إنجاز مھام محددة وفي فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي بالغ
األھمية من أجل النجاح الطويل األمد للمراقبة العالمية للغالف الجليدي كمبادرة شاملة.
واعترف المجلس بالتقدم الكبير الذي أحرزته المراقبة العالمية للغالف الجليدي في وضع وتنفيذ المھام
2.6.12
المحددة في خطة تنفيذ المراقبة ) ،(GCW-IPبما في ذلك إنشاء شبكة الرصد الرئيسية لتلك المراقبة ،المسماة ،CryoNet
وإعداد مواد تنظيمية أولية من أجل النظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSوإحراز تقدم ملموس في مجال الرصد
وتبادل البيانات المتعلقة بعمق الثلج في المواقع ومقارنة النواتج الساتلية المتعلقة بالثلج وعملية التقييم التي تدعمھا وكالة
الفضاء األوروبية ) .(ESAوالحظ المجلس أن موقع المراقبة العالمية للغالف الجليدي على الويب ،والبوابة الخاصة
ببيانات المراقبة  GCWوكتالوجھا يعمالن اآلن ،ويوفران آلية مفيدة للتواصل.
وأعرب المجلس عن إدراكه أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ھي نشاط شامل ذو اھتمامات تمتد على
2.6.13
ً
النطاق العالمي وتمثل الشراكات بالنسبة لھا أمرا بالغ األھمية .وأشار المجلس إلى أن الموارد الخاصة بمكتب تنسيق
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،والالزمة لتزويد تلك المراقبة بالدعم من أجل العمل المستمر وتنفيذ برنامجھا
ستنعكس في المقترح الخاص بميزانية الفترة المالية السابعة عشرة .وحث المجلس األعضاء على دعم تشغيل محطات
شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي ودعم الجھود المبذولة لتحسين تبادل جميع بيانات المراقبة العالمية للغالف
الجليدي لفائدة البحوث والعمليات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من بحوث وعمليات بيئية ،بما في ذلك
اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وأعرب المجلس عن تأييده لقرار فريق الخبراء  EC-PORSالخاص بالموافقة على ھيكل العمل المقترح
2.6.14
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،واختصاصات وعضوية فريق التوجيه الخاص بتلك المراقبة ،وعملية إنشاء شبكة
رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،ومعايير الشراكة في ھذه المراقبة  .GCWوالحظ المجلس أن فريق الخبراء
المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية استعرض خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،ووافق على
تقديمھا إلى المؤتمر السابع عشر للنظر فيھا .ووافق أيضا ً على تعميم مراعاة المراقبة العالمية للغالف الجليدي وتنفيذھا
في برامج المنظمة  WMOباعتبارھا نشاطا ً شامالً ،وطلب إلى فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية توفير إشراف وإرشادات للمراقبة  GCWمن أجل تطويرھا وتنفيذھا .وأحاط المجلس علما ً بطلب قوي لفريق
الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية تحقيق مستوى مالئما ً من تمويل الميزانية العادية لوظائف
المراقبة  GCWالرئيسية .وحث األعضاء على مواصلة المساھمة في الصندوق االستئماني للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي للسماح بمواصلة أنشطته طوال فترة  2015-2014بوتيرة معجلة .وأوصى المجلس بأن يقدم مشروع القرار
الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،بما في ذلك خطة تنفيذ تلك المراقبة إلى المؤتمر السابع عشر.

مبادرة الشراكة القطبية الدولية

)(IPPI

أخذ المجلس علما ً بتطور المبادرة القطبية الدولية ) (IPIوتحولھا إلى مبادرة الشراكة القطبية الدولية الحالية
2.6.15
) (IPPIوبأن الوثيقة المفاھيمية المنقحة للمبادرة قد استعرضھا فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية .وركز المجلس على أن المبادرة  IPPIينبغي أن تمكن المنظمة  WMOمن إنجاز مسؤولياتھا على نحو أكثر
فعالية وكفاءة بدون تحويل الموارد القائمة ،وأوصى بأن الوثيقة المفاھيمية تحتاج إلى المزيد من التوسع لـ) :أ( توضح
بجالء األنشطة والنواتج الملموسة رخيصة التكلفة في تنفيذھا؛ )ب( تتناول أھداف المنظمة WMO؛ )ج( توضح الفوائد
التي تعود على البرامج الوطنية .وأعرب المجلس عن إدراكه ألوجه تآزر ومبادرات ممكنة مع المنظمات األخرى،
وسلم بضرورة اضطالع فريق التوجيه التابع لمبادرة الشراكة القطبية الدولية بمزيد من العمل قبل تقديم وثيقة إلى جميع
األطراف للنظر فيھا .وأعاد المجلس تأكيد أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي والنظام العالمي المتكامل للتنبؤات
القطبية مافتئا يشكالن مساھمتين ملموستين من قبل المنظمة في مبادرة للشراكة القطبية الدولية .وطلب المجلس إلى
فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والتنبؤات القطبية أن يكفل تناول أية شواغل داخل المنظمة  WMOولدى
األطراف الخارجية قبل تقديم مشروع قرار خاص بمبادرة الشراكة القطبية الدولية إلى المؤتمر السابع عشر.
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مشاريع القرارات المقدمة إلى المؤتمر العام لينظر فيھا في دورته السابعة عشرة
أشار المجلس إلى أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي قد أعد ،استجابة لقرارات المؤتمر في دورته
2.6.16
السادسة عشرة ،ستة مشاريع قرارات لكي ينظر فيھا المؤتمر في دورته السابعة عشرة /وھي) :أ( استعراض مرجع
النظام العالمي للرصد ) ،(GOSالمجلد الثاني ،القطب الجنوبي؛ )ب( استمرار شبكة رصد المنطقة الجنوبية )،(AntON
)ج( النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛ )د( أنشطة المنظمة القطبية وفي الجبال العالية؛ )ھـ( مبادرة
الشراكة القطبية الدولية )(IPPI؛)و( المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWواستعرض المجلس مشاريع القرارات
ھذه حسبما يرد في المرفق  1بھذا التقرير .وطلب إلى األمين العام مراعاة ذلك لدى تحضير الوثائق ذات الصلة
بالمؤتمر السابع عشر.
3

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  3من جدول األعمال(

3.1

نتائج الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )) (IBCS-1البند  3.1من جدول
األعمال(

ذ ّكر المجلس بقرارات الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-1التي عُقدت
3.1.1
في جنيف ،سويسرا في تموز /يوليو  2013واشتملت على) :أ( اعتماد خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)) (GFCSمع مرفقاتھا وأمثلتھا النموذجية( ،والمشاريع واألنشطة الواردة في الخالصة الوافية للمشاريع األولية لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSليتم تنفيذھا فوراً؛ )ب( إنشاء لجنة استشارية للشركاء ) (PACكآلية إلشراك أصحاب
المصلحة؛ )ج( إنشاء لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ).(IBCS
وأحاط المجلس علما ً بتنظيم حلقة عمل مدتھا يوم واحد بعنوان "خدمات المناخ التشغيلية :حوار من أجل
3.1.2
اتخاذ إجراء عملي" .وقد أتاحت ھذه الحلقة الفرصة إلبراز الحاجة إلى تطبيق المكونات الخمسة لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSكنظام منظم ومنسق من شأنه أن يحقق حداً أقصى من أوجه التآزر في التعامل مع كامل
سلسلة القيمة إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا في المجاالت األربعة األولى ذات األولوية.
وأعرب المجلس عن ارتياحه إلحاطته علما ً بأن األمين العام قد دعا الوكاالت الشريكة لالنضمام إلى
3.1.3
اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACوأن بعض الشركاء بدأوا في تقديم طلباتھم للمشاركة في ھذه اللجنة إلى مكتب
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوالحظ المجلس أيضا ً أن ھناك جھوداً قائمة لتوفير الدعم للشركاء من أجل
القيام بأنشطة محددة لدعم األعضاء .كما يقدم دعم خاص للبنك الدولي ) (WBولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP
من أجل اإلبالغ عن الدعم الذي سيقدمانه للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البلدان األعضاء .وھناك
أيضا ً جھود قائمة إلبراز أولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي سياق األنشطة المعتبرة لكيانات
كالمفوضية األوروبية من خالل المشروع األوروبي لرصد األرض ) (Copernicusوالبرنامج اإلطاري للبحث واالبتكار
) ،(Horizon 2020والصندوق األخضر للمناخ وغيرھما .وطلب المجلس من األمين العام أن يواصل جھوده لتحسين
مشاركة الشركاء واألطراف المعنية ،وتعزيز مواءمة أنشطتھم مع األنشطة المزمعة في اإلطار العالمي ) (GFCSأو قيد
اإلعداد ،وتعزيز أوجه التآزر معھا.
 3.1.4وأحاطت الدورة علما ً بأن بعض األعضاء يقيمون أطراً للخدمات المناخية على الصعيد الوطني .فقد شرعت
كل من بليز والصين وألمانيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة في مبادراتھا
الخاصة بھا .وتبدأ ھذه العملية في بعض الحاالت بإجراء مشاورات وطنية يدعمھا مكتب اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمما يفسح المجال أمام تحديد الثغرات واالحتياجات الرئيسية ويوفر دروسا ً تستخدم لتطوير المبادئ
التوجيھية لتقديم الدعم للبلدان في إقامة أطرھا الخاصة بھا .وإضافة إلى ذلك ،تدعم مكاتب اإلطار العالمي )(GFCS
مشاركة مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )) (NMHSsأو ممثليھم( في اجتماع معقود في
بربادوس بشأن اإلطار العالمي ) ،(GFCSبمشاركة دوائر إدارة الكوارث .وأشار المجلس إلى أن اعتبارات التكاليف قد
تحول دون دعم مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSبشكل مباشر لكافة المشاورات الوطنية ،وشجع المجلس من ثم ممثلي

31

الملخص العام

المراكز المناخية اإلقليمية واألعضاء على المشاركة في المشاورات اإلقليمية والوطنية في البلدان المجاورة لإللمام
بعملية تنظيم وھيكلة ھذه المشاورات .حث المجلس األعضاء على إقامة أطرھم الخاصة بھم للخدمات المناخية وإبالغ
مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبذلك في حالة إقامة ھذه األطر.
وأحاط المجلس أيضا ً علما ً بالجھود الرامية لدعم الخدمات المناخية على الصعيد اإلقليمي مع تنظيم
3.1.5
مشاورات إقليمية من شأنھا تيسير وضع خطط عمل فعلية .وقد أجريت مشاورات إقليمية لجزر منطقة بحر الكاريبي
والمحيط الھادئ .ويخطط إلجراء مشاورات إضافية ألمريكا الالتينية ) 30-28تموز /يوليو  (2014وجنوب شرق أوروبا
)تحدد فيما بعد( والشرق األوسط )تحدد فيما بعد(.
 3.1.6وأحاط المجلس علما ً بالجھود الرامية لتنفيذ األنشطة المضمنة في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSمن خالل مشاريع محددة .وھناك مشاريع قائمة في كل من جمھورية تنزانيا المتحدة ومالوي تمولھا النرويج
في حين أن ھناك مشاريع أخرى قيد الصياغة لكل منالدول النامية الجزرية الصغيرة ) (SIDSفي المحيط الھندي،
ومنطقة البحر الكاريبي ومناطق المحيط الھادئ ،وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا ،والمناطق القطبية .وقد أقر المجلس
في ھذا السياق بمساھمات األعضاء التي تفسح المجال أمام تنفيذ ھذه األنشطة ،ومن بين ھؤالء األعضاء النرويج وكندا
وأستراليا .وإضافة إلى ذلك ،ومن أجل مشاركة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى أفضل وجه في تنفيذ المشاريع
واألنشطة المتصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSطلب المجلس تنفيذ المشاريع والبرامج ،حيثما أمكن ،باالرتباط بمشاريع
المنظمة ) (WMOمثل تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوعالوة على ذلك ،أكد المجلس أھمية كفالة
إبراز دور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تقديم الخدمات المناخية في ظل اإلطار العالمي ) .(GFCSونوّ ه المجلس في
ھذا الصدد بضرورة تعزيز قدرة المرافق الوطنية حتى يتسنى لھا اإلسھام بفاعلية في إعداد الخدمات المناخية وتطبيقھا.
 3.1.7وأكد المجلس أھمية كفالة مشاركة خبراء من الوكاالت الشريكة األخرى في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSكما
أشار إلى أن مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSيخطط لعقد اجتماع تشاوري مع اللجان الفنية التابعة للمنظمة )(WMO
واللجان الفنية التابعة للوكاالت الشريكة ،وسيرفع تقرير بالنتائج إلى الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) (IBCS-2لمناقشتھا.
 3.1.8ورحب المجلس باإلسھامات التي قدمھا وتعھد بھا األعضاء التالي بيانھم :أستراليا ) 484 000فرنك سويسري(،
بنغالديش ) 1776فرنكا ً سويسريا ً( ،كندا ) 5 796 000فرنك سويسري( ،الصين ) 200 000فرنك سويسري( ،فنلندا
) 461 700فرنك سويسري( ،فرنسا ) 62 000فرنك سويسري( ،ھونغ كونغ – الصين ) 9520فرنكا ً سويسريا ً( ،الھند
) 118 000فرنك سويسري( ،جمھورية إيران اإلسالمية ) 9920فرنكا ً سويسريا ً( ،آيرلندا ) 488 400فرنك سويسري(،
النرويج ) 18 885 000فرنك سويسري( ،كوريا الجنوبية ) 126 368فرنكا ً سويسريا ً( ،سويسرا ) 1 250 000فرنك
سويسري( ،المملكة المتحدة ) 350 000فرنك سويسري( ،جنوب أفريقيا ) 20 000فرنك سويسري( ،قطر )125 000
فرنك سويسري( .وأشار المجلس في ھذا الصدد إلى أن معظم المساھمات في الصندوق االستئماني لإلطار العالمي
) (GFCSمخصصة لتنفيذ أنشطة مشاريع محددة وتستخدم طبقا ً للشروط التي تنص على األنشطة المعتبرة المتفق عليھا
بين الجھة المانحة والمنظمة ) .(WMOوإضافة إلى ذلك أعرب المجلس عن تقديره للتبرعات العينية المختلفة التي قدمھا
أعضاء مختلفون لتحسين الخدمات المناخية عن طريق إعارة خبراء لمكتب اإلطار العالمي ) ،(GFCSوتيسير تنظيم
مختلف األنشطة المختصة باإلطار العالمي .كما أعرب المجلس عن سروره الختيار مرشحين من الصين وكوريا
الجنوبية لالنضمام لمكتب اإلطار العالمي ).(GFCS
وأحاطت الدورة أيضا ً علما ً باستضافة المنظمة ) (WMOالمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية
3.1.9
كمرحلة أولى لتنفيذ برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPفي البلدان التي ال يوجد فيھا برامج للتواصل مع
المستخدمين .وقد عُقد اجتماع أول في مابوتو ،موزامبيق في آذار /مارس  2014وھناك خطط قيد التنفيذ حاليا ً لعقد
اجتماعات للمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFفي بليز وميانمار.

)(NCOF

والحظ المجلس أن بعض األعضاء يقدمون بالفعل ،من خالل التعاون الثنائي واإلقليمي ،الدعم في مجال
3.1.10
تنفيذ األنشطة المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي أجزاء مختلفة من العالم خارج نطاق مسؤولية
مكتب اإلطار العالمي ) .(GFCSوفي ھذا الصدد ،أحاط المجلس علما ً بأن األعضاء سيدعون إلى رفع تقارير عن
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األنشطة التي يقومون بھا والتي تسھم في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSباالستناد إلى معايير مراجعة
لتصميم المشاريع كاإلسھام في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSكما أقرته الدورة األولى للمجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCS-1وحث المجلس األعضاء على رفع تقارير عن أنشطتھم في أقرب وقت ممكن حين
يطلب إليھم ذلك.
وأشار المجلس إلى أن تقاسم المعلومات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بين األعضاء من شأنه
3.1.11
أن يسھم في تعزيز تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوأكد في ھذا الصدد ضرورة أن يعمل مكتب اإلطار العالمي على
تيسير جمع ھذه الخبرات من األعضاء بغية تقاسمھا على نطاق واسع.
وأحاط المجلس علما ً بالجھود المبذولة حاليا ً لضمان تحديد أدوار وإسھامات أصحاب المصلحة المختلفين
3.1.12
في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلتحقيق النتائج المحددة لألطر الزمنية على مدى سنتين وست
سنوات وعشر سنوات .وفي ھذا الصدد أحاط االجتماع علما ً بالتحضير لعقد اجتماع من شأنه وضع مصفوفة توضح
اإلسھامات الخاصة للجھات الفاعلة المختلفة ،بما في ذلك الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوالوكاالت الشريكة
وأصحاب المصلحة الرئيسيون .وسيتيح ذلك المجال أمام تنسيق األنشطة ،ومراقبة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبفعالية.
والحظ المجلس بقلق المستوى المتدني لإلسھامات الخاصة بتنظيم الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي
3.1.13
للخدمات المناخية الذي يخطط لعقده خالل الفترة  14-10تشرين الثاني /نوفمبر  2014في جنيف ،سويسرا .وأحاط
المجلس أيضا ً علما ً بأنه لم يسھم في دعم تنظيم ھذه الدورة سوى سويسرا التي قدمت  150 000فرنك سويسري .والحظ
المجلس أنه من المطلوب توفير مبلغ  662 000فرنك سويسري على األقل لتنظيم دورة للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) (IBCSوحث األعضاء على تقديم إسھاماتھم لكي يكون تنظيم الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) (IBCSأمراً ممكنا ً .وأكد المجلس ضرورة أن يقدم المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSخطة محكمة
لتمويل دوراته المقبلة يمكن أن تشمل أمواالً من منظمات شريكة تأمل في االستفادة من تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
3.1.14

واعتمد المجلس القرار  – (EC-66) 4نتائج االجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

).(IBCS-1
3.2

إسھام المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  3.2من جدول األعمال(

تقرير عن األعمال التي أنجزتھا فرقة العمل المعنية بسياسة المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالتبادل الدولي للبيانات
والنواتج لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
أخذ المجلس علما ً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فرقة العمل المعنية بسياسة المنظمة ) (WMOفيما
3.2.1
يتعلق بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأشار إلى أن فرقة العمل
قد اجتمعت في جنيف في الفترة  14-12تشرين الثاني /نوفمبر  2013وأعدت مشروع قرار بشأن سياسة المنظمة
) (WMOفيما يتعلق بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلكي ينظر
فيه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ،قبل عرضه على المؤتمر السابع عشر .كما أحاط المجلس علما ً بأن
فرقة العمل قد حددت في تقرير اجتماعھا عدداً من المسائل التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة.
وأحاط المجلس علما ً أيضا ً بأنه كانت ھناك فرصة لكي يفحص الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
3.2.2
المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG SOPمشروع القرار في شباط /فبراير  .2014وكان من دواعي
سرور الفريق العامل ) ،(EC WG SOPبشكل عام ،التوجھات التي اتخذت ومخرجات فرقة العمل التابعة للمجلس
التنفيذي .واستناداً إلى مناقشة الوثيقة )بما في ذلك مشروع القرار ومرفقه( أثار الفريق العامل عدداً إضافيا ً من
الموضوعات التي ينبغي أن يأخذھا المجلس التنفيذي في االعتبار في أثناء مداوالته.
3.2.3

وشكر المجلس فرقة العمل على الجھود التي بذلتھا لتقديم مشروع قرار للنظر فيه.

الملخص العام
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وأشار المجلس إلى أنه تم إعداد اقتراح خاص بإبراز قيمة الفوائد التي ستتحقق من التبادل الدولي للبيانات
3.2.4
والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوذلك دعما ً لمشروع القرار )انظر المرفق الثاني
بھذا التقرير( .وفحص المجلس وثيقة االقتراح الخاص بإبراز القيمة وقدم التوجيھات التالية:
)أ(

تتعزز المنافع المحققة من بيانات المناخ ونواتجه بشكل كبير حين تدمج بالمعلومات االجتماعية
واالقتصادية .ويتيح الربط بين معلومات العلوم المادية واالجتماعية مجموعة واسعة من المنافع المجتمعية
ويعزز دعم القرار .وقد تأتي مصادر ھذه المعلومات االجتماعية واالقتصادية من برامج أخرى ترعاھا
األمم المتحدة أو من برامج ذات صلة .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع البلدان بقدرات مھمة للرؤية والتنبؤ ودعم
القرار ،يمكنھا أن تتقاسمھا لمصلحة الجميع .و ُتعزى قيمة ھذه األدوات والقدرات مباشرة إلى ممارسات
التبادل المجاني وغير المقيّد للبيانات والنواتج .وكلما تزايد توافر المعلومات وتبادلھا ،تزايدت قابلية
تطبيق ھذه األدوات والقدرات ودقتھا ،التي تدعم في المجتمع تأھب الجماعات وقدرتھا على االستجابة
والمواجھة.

)ب(

تبقى مسألة االستثمار في البنية التحتية الطويلة األمد واستدامة ُنظم الرصد مدعاة قلق بالغ بالنسبة لعدد
من األعضاء ،وستبرز الحاجة إلى إرشادات بشأن اآلليات التي يمكن بواسطتھا للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن ُتعالج ھذه المسائل خالل تنفيذ القرار.

3.2.5

واستعرض المجلس أيضا ً ونقح مشروع القرار )انظر المرفق الثالث بھذا التقرير(.

وأحاط المجلس علما ً بأن الدورة الثانية عشرة لالجتماعات التشاورية بشأن السياسات الرفيعة المستوى
3.2.6
للمسائل الخاصة بالسواتل ) (CM-12قد ناقشت سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي لبيانات ونواتج المناخ
لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمن منظور ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء .وفي حين أعربت
الدورة عن دعمھا القوي للنھج العام الذي اقترحته فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(ECTTفقد أوصت بأن تستعرض الوكاالت الفضائية مشروع القرار ،آخذة في االعتبار تحديات
انتاج سجالت البيانات المناخية الساتلية واالحتفاظ بھا لفترة طويلة .وشدّد االجتماع التشاوري كذلك على اإلمكانيات
التي يوفرھا دمج رصدات أخرى ،إلى جانب تلك التي ترد في مرفق مشروع القرار على أنھا "بيانات أساسية متصلة
بالمناخ" .وطلب المجلس إلى األمين العام أن يُبلغ الوكاالت الفضائية بمشروع القرار ھذا لكي يتسنى إطالع المؤتمر
السابع عشر لألرصاد الجوية بتعليقاتھا عبر األعضاء وفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )،(CGMS
ولجنة السواتل لرصد األرض ) ،(CEOSمن بين جھات أخرى.

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل ذات الصلة بالطقس والماء والبيئة
) 12-10 ،(ECWG-CWEكانون األول /ديسمبر 2013
أحاط المجلس علما ً بأن الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل ذات الصلة
3.2.7
بالطقس والماء والبيئة ) (ECWG-CWEقد نظر في مسائل شاملة وھامة متعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS
وأشار المجلس إلى أن الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل ذات الصلة
3.2.8
بالطقس والماء والبيئة قد استعرض أثناء اجتماعه األخير )جنيف 12-10 ،كانون األول /ديسمبر( أعماله الجارية وتداول
بشأن عمله في المستقبل وأوصى بإمكانية مواصلة عمل الفريق العامل خالل الفترة المالية القادمة تحت اسم مبسط وھو
"الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ ومسائل أخرى ذات الصلة" ) ،(ECWG-CRMوراجع كذلك
اختصاصاته )انظر المرفق الرابع بھذا التقرير( .وأرجأ المجلس المناقشات إلى الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي
لمواصلة النظر فيھا.
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وأحاط المجلس علما ً أن الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل ذات الصلة
3.2.9
بالطقس والماء والبيئة ) (ECWG-CWEقد ركز على أھمية إدراج وتنسيق الخدمات ذات الصلة بالمناخ في إطار برامج
المنظمة ) .(WMOوأشار المجلس بارتياح إلى أن األمين العام قد عزز ھذا التنسيق لمعالجة المسائل ذات الصلة بالمناخ،
بما فيھا مساھمات المنظمة ) (WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأشار المجلس إلى التقرير المرحلي لبرنامج البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه
3.2.10
) (PROVIAوأوصى بأن تنسق أمانة النظام العالمي ) (GCOSولجنته العلمية التوجيھية وكذا موظفو التخطيط المشترك
للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPواللجنة العلمية المشتركة للنظام العالمي ) (GCOSمع أمانة برنامج
البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه ) (PROVIAالذي يرعاه برنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
في نيروبي واللجنة العلمية المشتركة للنظام العالمي ) (GCOSالتابعة للبرنامج ) (PROVIAلتوسيع نطاق التعاون في
مجال االھتمامات البحثية المشتركة وتشاطر الدروس المستخلصة من أجل وضع برنامج تشغيلي بالكامل في إطار
برنامج المناخ العالمي ) .(WCPوأقر المجلس أن توثيق التعاون بين المكونات األربعة لبرنامج المناخ العالمي )(WCP
يوفر أساسا ً متينا ً للمساھمة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوكذا المبادرات األخرى مثل آلية وارسو
الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ التي اعتمدتھا الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
وأشار المجلس أيضا ً إلى أنه فيما يخص االتفاق على تعريف عالمي لـ "الخدمات المناخية" ،ھناك بعض
3.2.11
الغموض في استخدام ھذا المصطلح ،كما أشار الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي ) .(ECWG-CWEففي إطار
المنظمة ) ،(WMOحسبما اقترحت فرقة العمل الرفيعة المستوى لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSيعتبر أن
"الخدمات المناخية" تنطوي على توفير معلومات بخصوص الوضع الحالي والمستقبل المرتقب للنظام المناخي .أما في
خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSفتتميز "الخدمات المناخية" بتمكين المجتمعات من تحسين إدارة المخاطر والفرص
الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره .وأقر المجلس بالحاجة إلى مزيد من اإليضاح بخصوص مفھوم "الخدمات المناخية"،
توفره ھيئة مختصة مثل لجنة علم المناخ ) (CClالتابعة للمنظمة ) (WMOبغية تحسين فھم أھداف مختلف األنشطة التي
تضطلع بھا جميع األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمع أخذ تقرير فرقة العمل الرفيعة
المستوى بعين االعتبار.

مساھمة المنظمة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

أشار المجلس وأشاد بالمساھمات القيمة التي قدمتھا المنظمة ) (WMOمن أجل تنفيذ اإلطار العالمي
3.2.12
للخدمات المناخية ) .(GFCSوأحاط المجلس علمًا بأن األنشطة الفنية التي تقترن بمساھمات المنظمة ) (WMOفي تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتم تناولھا في إطار البند  4من جدول األعمال كجزء من النتائج المتوقعة
ذات الصلة.
4

تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2015-2012البند  4من جدول األعمال(

4.1

تقديم الخدمات )البند  4.1من جدول األعمال(

تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة للطقس والمناخ والماء
وتنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات بيئية ذات صلة وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات
المستعملين ولتمكين القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات )النتيجة المتوقعة (1
تقرير الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بتقرير رئيس الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي المعني بتقديم الخدمات
4.1.1
) (ECWG-SDحول عمل الفريق العامل الذي اجتمع في جنيف ،سويسرا ،آذار /مارس ) .2014يمكن الوصول إلى تقرير
االجتماع عبر اإلنترنت على العنوان الشبكي التالي.(http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_en.html#disaster :
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وذ ّكر المجلس بأنه قد أنشأ الفريق العامل وكلفه بشكل عام بتوفير التوجيه بشأن تقديم الخدمات ،مع التركيز على تعزيز
التنسيق بين برامج المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية في ما يتعلق بتقديم خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية.
ووافق المجلس على أن تقديم الخدمات يقع في صميم مھمة المنظمة ) (WMOوعملھا اليومي .وشارك
4.1.2
المجلس الفريق العامل اقتناعه بأن رفع معايير تقديم الخدمات أمر أساسي لنجاح األعضاء كموفرين للخدمات وتحقيق
ھدفھم المتمثل في تعزيز مكانة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواجتذاب موارد جديدة لدعم
قدراتھا .وقد بدأت أھمية تقديم الخدمات تتنامى مع اعتماد المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية إلستراتيجية
المنظمة ) (WMOالمعنية بتقديم الخدمات )المُشار إليھا في ما بعد بـ "اإلستراتيجية"( ،وموافقة الدورة الخامسة والستين
للمجلس التنفيذي للمنظمة )) (WMOجنيف ،أيار /مايو  (2013على خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم
الخدمات .كذلك ،شارك المجلس الفريق العامل ارتياحه إلدراج تقديم الخدمات كأولوية في الخطة اإلستراتيجية والخطة
التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016تتويجا ً لالعتراف المطرد بأھميتھا ،واتفق في الرأي على أن ھذا
اإلدراج بمثابة إشارة قوية على كافة مستويات المنظمة في ما يتعلق باالعتراف بأھمية تقديم الخدمات من قبل المنظمة
).(WMO
وأعرب المجلس عن تأييده لضرورة اعتبار تقديم الخدمات من المھام الجوھرية للمنظمة )،(WMO
4.1.3
ولضرورة إدراجھا في كافة برامج المنظمة ) ،(WMOالتي تشمل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس )(PWS
وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،وذلك باتباع بنھج متسق وشامل ،واستناداً إلى الخصائص والمبادئ التي تحكم تقديم
الخدمات بفعالية والمذكورة في إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وفي خطة تنفيذھا .ووافق على أنه يجب
مساعدة األعضاء على تنفيذ تقديم الخدمات بطريقة عملية ،مقراً بمتطلبات المستخدمين القطاعية من خالل التدريب
وإعداد التوجيه وتقاسم أفضل الممارسات.
ورأى المجلس أنه نظراً لمكانة تقديم الخدمات التي تشكل أولوية عالية في الخطة اإلستراتيجية والخطة
4.1.4
التشغيلية المقبلة للمنظمة ) (WMOللفترة ) ،(2019 - 2016فمن األھمية بمكان وضع آليات منسّقة بھدف ضمان
استمرار عمل الفريق العامل كآلية لتنفيذ اإلستراتيجية ،وخاصة فيما يتعلق بالمنافع االجتماعية واالقتصادية والمعلومات
القائمة على اآلثار ،والشراكات العامة/الخاصة ،وبروتوكول اإلنذار المشترك ) (CAPووسائل اإلعالم االجتماعية.
واعتمد المجلس التوصيات الرئيسية بشأن تقديم الخدمات التي صاغھا الفريق العامل ،وكذلك الخطط
4.1.5
المفصلة لھذه التوصيات مقابل العناصر اإلستراتيجية الستة لخطة تنفيذ تقديم الخدمات .وفيما يلي نص التوصيات:
)أ(

عقب اعتراف المؤتمر السادس عشر بأن تقديم الخدمات يمثل واحداً من المحاور اإلستراتيجية للمنظمة
) ،(WMOواعتماد المؤتمر لإلستراتيجية؛ ثم الموافقة الالحقة للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
على خطة تنفيذ اإلستراتيجية ،يجدر إدراج تقديم الخدمات في كافة برامج المنظمة ) (WMOمن خالل
تصميم المشاريع اإليضاحية وتنفيذھا؛

)ب(

يجب أن تتخذ اللجان الفنية ذات الصلة ،بدعم من األمانة ،إجراءات لرفع مستوى المواد اإلرشادية لتقديم
الخدمات الحالية والمقبلة في إطار تنظيمي لمساعدة األعضاء على الوفاء بوالياتھم الوطنية المتعلقة بتقديم
الخدمات؛

)ج(

يجب أن تتخذ األمانة خطوات ملموسة لتعزيز إدارة الجودة في المجاالت التي تتجاوز األرصاد الجوية
للطيران؛

)د(

بھدف تأمين استدامة تحسين تقديم الخدمات وكفاءتھا وفعاليتھا ،يتم تشجيع األمانة واللجان الفنية ذات
الصلة على وضع آليات لضمان تدفق العلم والتكنولوجيا في العمليات وتقديم الخدمات؛

) ھ(

يتم تشجيع األعضاء ،بمساعدة االتحادات اإلقليمية ،على إيالء اھتمام خاص لقياس األداء وتحسينه
المستمر ،كعنصر فائق األھمية في بناء ثقافة موجھة نحو الخدمات.
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4.1.6

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
واعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 5تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات.

األرصاد الجوية للطيران

القضايا المؤسسية والخاصة باإلدارة
تنفيذ نظام إدارة الجودة
أخذ المجلس علما ً بالتقدم الذي أحرزه األعضاء في تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSلخدمات األرصاد
4.1.7
الجوية للطيران .وأشير إلى أن مطلب منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOالحصول على شھادة
 ISO 9000كانت عملية موصى بھا ،ومن ثم ال داعي إلى إصدار إخطار رسمي بعدم االمتثال بحسب المادة ) 9ب( من
االتفاقية .ومع ذلك ،ثبت أن اعتماد منظمة التوحيد القياسي  ISOيمثل أفضل ممارسة لضمان المصداقية والثقة مع
مستعملي الطيران .وفي ھذا الصدد ،أحاط المجلس علما ً بالمعلومات األخيرة عن عدد األعضاء في كل إقليم الذين
استكملوا تنفيذ نظام إدارة الجودة ،والحصول على شھادة  ISO 9000لمنظمة التوحيد القياسي على النحو التالي :اإلقليم
األول  -نحو  25في المائة ،اإلقليم الثاني – نحو  35في المائة ،اإلقليم الثالث  -نحو  30في المائة ،اإلقليم الرابع – نحو
 20في المائة ،اإلقليم الخامس – نحو  50في المائة ،اإلقليم السادس – نحو  90في المائة .وعالوة على ذلك ،أحاط
المجلس علما ً بأن تنفيذ نظام إدارة الجودة يحرز تقدما ً جيداً بالنسبة لمعظم األعضاء الذين لم يحصلوا بعد على شھادة
منظمة التوحيد القياسي باستثناء  18عضواً لم يبلغ عن أي أنشطة للتنفيذ لديھم .وقد لوحظ على وجه الخصوص أن
الجھود في اإلقليم األول قد حظيت بالدعم من جانب العديد من مشروعات برنامج التعاون الطوعي ) ،(VCPوإجراءات
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAمع توقع زيادة عدد مقدمى الخدمة المعتمدين من منظمة
التوحيد القياسي  ISOبحلول نھاية ھذا العام.
وأعرب المجلس عن قلقه ألن بيانات المراقبة المقدمة بشأن تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSفي معظم
4.1.8
األقاليم ال تزال تحت نسبة  50بالمائة بكثير فيما يخص الحصول على شھادة منظمة التوحيد القياسي  .ISOويؤثر ھذا
الوضع على مصداقية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومقدمي خدمات األرصاد الجوية
للطيران اآلخرين ،ويؤثر سلبا ً على محاوالتھم الھادفة إلى وضع آليات السترداد التكاليف .وأحاط المجلس علما ً كذلك
بصعوبات ُذكرت في مجال استرداد تكاليف إنشاء نظام إدارة الجودة ) (QMSوصيانته ،وفي مجال تقييم الكفاءات.
وأحاط المجلس علما ً بدواعي القلق في االتحاد اإلقليمي األول بخصوص االلتزام الذي عبرت عنه أمانة المؤتمر
الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETالذي منح أولوية كبيرة لتنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSمن قبل
المرافق الوطنية ) (NMHSsاألفريقية ،من دون أن يلقى ھذا االلتزام الدعم الكافي لتنفيذه عمليا ً .وسعيا ً إليجاد سبل فعالة
لمساعدة األعضاء ،شجّع المجلس البلدان األعضاء المتقدمة على زيادة مساعدتھا للبلدان التي تحتاج إلى عون في مجال
تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSوالدراية في استرداد التكاليف .وأشار إلى أن للمرافق الوطنية ) (NMHSsالمتقدمة
المقدرة على المساعدة من خالل توجيه المرافق الوطنية ) (NMHSsاألقل نمواً لتلبية المتطلبات وتعزيز خدماتھا لقطاع
الطيران.
وأعرب المجلس عن تقديره لما قامت به األمانة من مراقبة فعالة لتنفيذ نظام إدارة الجودة من خالل نظام
4.1.9
حسن التطوير للمنسقين الوطنيين )مدراء الجودة( .وأظھرت المعلومات المسترجعة من األعضاء بوضوح أن إدخال
إدارة الجودة في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران يمثل عملية بالغة الفائدة حيث توفر ثقافة جديدة لمقدمى الخدمة.
كما لوحظ أن نظام إدارة الجودة  QMSيمتثل للمعيار  ،ISO 9000الذى سيحتاج ،بمجرد إنشائه ،إلى جھود متواصلة
لدعمه وإخضاعه لمراجعات منتظمة ،وإعادة اعتماد ،ومن ثم يتعين على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من مقدمي الخدمة أن تخطط الموارد وفقا ً لذلك .وأكد المجلس من جديد تشجيعه
القوي لجميع األعضاء على استكمال ودعم نظام إدارة الجودة  QMSللطيران ،وطلب إلى األمين العام أن يواصل تقديم
الدعم ألنشطة ھذا النظام  QMSوخاصة تحديد ومعالجة المشكالت التي تواجه تلك البلدان التي لم يبدأ بھا التنفيذ بعد.
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)(WMO

رحب المجلس بالعمل الذي تضطلع به فرقة المھام المعنية بنظام إدارة الجودة ) (TT-QMSالمفعمة بالنشاط
4.1.10
التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوالتي قدمت مجموعة من الموارد واألدوات بالغة الفائدة للتقليل إلى
أدنى حد من تكاليف إنشاء نظام إدارة الجودة ) .(QMSوأعرب عن التقدير إلبقاء الدليل الخاص بتنفيذ نظام إدارة الجودة
بسيطا ً وعمليا ً بما في ذلك تحليل أساسى وإن كان فعاالً للمخاطر بشأن المخاطر التنظيمية لمقدمي الخدمات والبلدان.
وأحاط المجلس علما ً بأن الكثير من برامج المنظمة  WMOقد اتصل بالفرقة طلبا ً للدعم ،وأنھا استوعبت الكثير من
الموارد المخصصة للطيران .وأشير إلى أن إستراتيجية المنظمة  WMOلتقديم الخدمات أشارت إلى نظام إدارة الجودة
 QMSباعتباره نھجا ً حيويا ً لجميع مجاالت وخطوات الخدمة التي اتخذت لتعزيز النظام  QMSلتوفير الخدمات التي
تنطوي على انعكاسات سالمة مھمة مثل البحرية والھيدرولوجيا والحد من مخاطر الكوارث وغير ذلك .ووافق المجلس
على أن إدارة الجودة قد أصبحت مھمة مطلوبة ،وعملية إدارية يتم تعزيزھا من خالل مختلف مجاالت تقديم الخدمة.
وسوف يتطلب ذلك المزيد من اإلرشاد وتنمية القدرات من ھيئة مناسبة متعددة التخصصات بدعم من موارد كافية في
إطار األمانة .وعالوة على ذلك ،سوف يأتي في عام  2015المعيار الجديد  ISO 9001:2015ببعض التغييرات الجوھرية
بما في ذلك التركيز على القيادة وإدارة المخاطر .وطلب المجلس من رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ضمان أن
تواصل فرقة المھام المعنية بنظام إدارة الجودة عملھا حتى نھاية الفترة المالية الحالية ،ودعم عملية التحول إلى ھيكل
جديد إلطار إدارة الجودة  QMFيقرره المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السابعة عشرة .وأوصى المجلس
كذلك بإدراج تحليل للخطر التنظيمي لمقدمي الخدمات واألعضاء في التحديثات المقبلة للوثائق التوجيھية بشأن تنفيذ
نظام إدارة الجودة ) ،(QMSلمساعدة األعضاء على إجراء تحليل للخطر من ھذا القبيل.

تنفيذ معايير الكفاءة لدى موظفي األرصاد الجوية للطيران
أشير إلى أنه خالل فترة ما بين الدورات أصبحت األحكام المتعلقة بالكفاءة المطلوبة في العاملين في
4.1.11
األرصاد الجوية للطيران ) ،(AMPsبما في ذلك المستنبئين باألرصاد الجوية للطيران ) ،(AMFوالقائمين برصدات
األرصاد الجوية للطيران ) (AMOالمدرجة في الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،49المجلد
األول ،الفصل  (5أصبحت ممارسات قياسية اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  .2013ولذا ،يتوقع أن يضطلع جميع
األعضاء بالتدابير الالزمة لضمان االمتثال لتلك المعايير ،وإبالغ األمانة بذلك .وبعد أن الحظ المجلس أن
االستعدادات لتنفيذ متطلبات الكفاءة قد بدأتھا فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات ) (ET-ETCقبل
الموعد المستھدف بفترة ،أعرب عن تقديره لإلرشاد الوافر الذي وضع وأتيح بما في ذلك الموارد بالطرق اإللكترونية
) (http://www.caem.wmo.int/moodle/لمساعدة األعضاء على تقييم الكفاءة لدى موظفيھم المعنيين باألرصاد الجوية
للطيران .ونفذت حلقات عمل تدريبية بشأن تقييم الكفاءة في جميع األقاليم تقريباً ،و من المقرر عقد الحلقة المتبقية لإلقليم
الثالث في تشرين الثاني /نوفمبر  2014في بوينس آيرس ،األرجنتين .وأعرب المجلس عن تقديره للمساعدة التي قدمھا
عدد من األعضاء في االضطالع بالمناسبات التدريبية ،ووضع موارد بأسلوب إلكتروني للمساعدة في تحقيق االمتثال
لمعايير الكفاءة على نطاق العالم.
وأبلغ المجلس بأن األمانة تراقب حالة تنفيذ معايير الكفاءة من خالل مختلف الوسائل وقنوات االتصال.
4.1.12
غير أنه أعرب عن شواغله إزاء انخفاض معدل رد األعضاء على الرسائل الدورية التي أصدرھا األمين العام لجمع
المعلومات الرسمية عن التنفيذ .ولم يتح ذلك وضع إحصاءات رسمية موثوق بھا لالمتثال المتحقق على المستويين
اإلقليمي والعالمي .وبالنظر إلى انخفاض معدل رد األعضاء ،طلب المجلس إلى األمانة أن تحقق في األسباب التي تقف
وراء ذلك وأن تصوغ آليات جديدة لتحسين معدل الرد .ورأى المجلس أن من الضروري أن تضطلع االتحادات
اإلقليمية ،من خالل ھيئاتھا الفرعية المعنية ،بدور استباقي في مراقبة تنفيذ معايير الكفاءة ،وتحديد أى احتياجات
للمساعدة يتطلبھا أعضاؤھا .كما حث المجلس ھؤالء األعضاء الذين لم يبلغوا األمانة عن حالة التنفيذ ،أن يقوموا بذلك
في أسرع وقت ممكن .وأعرب المجلس عن تقديره لتقديم األمانة تقريراً عن وضع تنفيذ نظام إدارة الجودة )،(QMS
ّ
وحث االمانة على اعتماد ممارسات تع ّقب وإبالغ صارمة مشابھة فيما يخص تنفيذ معايير الكفاءة للعاملين في مجال
األرصاد الجوية للطيران ،الذي يوازي تنفيذ النظام ) (QMSفي األھمية.
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معايير التأھيل
4.1.13

استذكر المجلس أيضا ً أن متطلبات التأھيل للمتنبئين باألرصاد الجوية للطيران  AMFالواردة في الالئحة

الفنية للمنظمة  WMOسوف تصبح ممارسة قياسية اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  .2016وأكد المجلس ضرورة
بدء االستعدادات لالمتثال لتلك المتطلبات في الوقت المناسب لتجنب حدوث تأخير كبير بين موعد دخولھا حيز النفاذ
والتنفيذ الفعلي من جانب األعضاء .وطلب المجلس من لجنة األرصاد الجوية للطيران وفرقة الخبراء المعنية بالتعليم
والتدريب والكفاءات التابعة لھا ) ،(ET-ETCأن توفر ،بدعم من األمانة ،إرشاداً واضحا ً بشأن الخطوات الالزمة التي
يتخذھا األعضاء والمؤسسات التدريبية المعنية لتيسير إجراءات التنفيذ وتخطيط الموارد على المستوى الوطني.

استرداد التكاليف
فيما يتعلق بتنفيذ نظام إدارة الجودة QMSومتطلبات الكفاءة ،مازال عدد من البلدان النامية في حاجة إلى
4.1.14
المساعدة في وضع آلية كافية السترداد التكاليف المتعلقة بتوفير خدمات األرصاد الجوية للطيران .وقد لوحظ أن انعدام
استرداد التكاليف أو عدم كفاية ذلك يؤثران بالدرجة األكبر في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
 NMHSsالتي توفر خدمات األرصاد الجوية للطيران ولكنھا ال ترتبط بصورة جيدة بأصحاب المصلحة في الطيران
نتيجة ألسباب إدارية )مثل أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ال تتبع وزارة النقل( .واعترف المجلس
بأن العديد من المشروعات الممولة من برنامج التعاون الطوعي يجري تنفيذه في اإلقليم األول واإلقليم الثاني في محاولة
للترويج ألفضل الممارسات في استرداد التكاليف ،وإبرام االتفاق الوطني الالزم بين أصحاب المصلحة مما سيمكن
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsمن البدء في استرداد التكاليف إعماالً لإلرشادات ذات الصلة
لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة  .WMOومن المتوقع أن يرد المزيد من الطلبات على ھذه
المشروعات من جانب األعضاء في المستقبل القريب .وينبغي أيضا ً النظر في وضع آلية مالئمة السترداد التكاليف
لھؤالء األعضاء الذين ينخفض لديھم حجم حركة الطيران )مثل الدول الجزرية الصغيرة( مع إيالء االھتمام الواجب
لخواص عمليات الطيران .وشجّ ع المجلس األعضاء على تبادل آليات استرداد التكاليف المختلفة المتوفرة والتي يمكن أن
تكون مفيدة لألعضاء الذين يحتاجون إلى تطوير ترتيبات خاصة بھم بشأن استرداد التكاليف ،وطلب إلى لجنة األرصاد
الجوية للطيران ) (CAeMواألمانة أن يواصال دعمھما للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان النامية لتنفيذ استرداد
التكاليف.
وأُبلغ المجلس عن اتحاد األرصاد الجوية للطيران في أوروبا الشمالية ) (NAMCONالذي أنشئ بھدف
4.1.15
تطوير تقديم متعدد الجنسيات للخدمات لزيادة الفعالية والحد من تكاليف الخدمات من خالل التعاون دون اإلقليمي.
واعتبر المجلس أن االتحاد ) (NAMCONيش ّكل مثاالً على ترتيبات التعاون الممكنة التي تتيح لألعضاء رفع التحديات
المستقبلية.
وكان المجلس يدرك أن مسألة استرداد التكاليف ليست بالمسألة الفريدة بالنسبة للبلدان النامية .وقد لوحظ
4.1.16
أن بعض البلدان المتقدمة التي تعتمد ميزانية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsفيھا بدرجة
كبيرة على العائدات من قطاع الطيران ،كانت تشعر بالقلق أيضا ً إزاء مدى القدرة على استمرار ھذه العائدات بالنظر
إلى التغييرات المتوقعة في نموذج قطاع األعمال بشأن توفير الخدمات بما في ذلك االتجاه الخاص بإعادة تنظيم ھذه
الخدمات أو حتى عولمتھا .ولذا طلب المجلس من لجنة األرصاد الجوية للطيران  ،CAeMبدعم من األمانة ،إسناد
األولوية لمسألة استرداد التكاليف في برنامج عملھا في المستقبل ،وتوسيع نطاق اإلرشادات الحالية بشأن الموضوع
باالرتكاز على أفضل ممارسات األعضاء وتحليل المخاطر الخاصة بتغيير طرق تقديم الخدمات.
وأحاط المجلس علما ً بأن خدمات األرصاد الجوية للطيران ُتقدّمھا في عدد متزايد من األعضاء كيانات
4.1.17
غير حكومية خارج نطاق المرافق الوطنية ) .(NMHSsوسيؤثر في ھذه البلدان األعضاء نقل ھذه الخدمات التي كانت
تقدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى كيانات خاصة ،على دور المرافق الوطنية ) .(NMHSsوطلب المجلس إلى
األمين العام واللجنة ) (CAeMدعم األعضاء من خالل توفير توجيھات مالئمة في ھذا اإلطار المتغيّر لضمان التقيّد
بلوائح المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOوسياساتھما المتعلقة بدور السلطة المعيّنة المعنية باألرصاد الجوية،
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والمرافق الوطنية ) (NMHSsوبنيتھا التحتية ،والممثلين الدائمين كصلة وصل بين موفري الخدمات من القطاع الخاص
وبرامج المنظمة وإدارتھا.
وأحاط المجلس علما ً أيضا ً بأن توسيع دور القطاع الخاص في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران قد
4.1.18
ً
يؤثر سلبا ليس فقط على قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تقديم خدمات للطيران ،بل كذلك على بنيتھا التحتية
األساسية .ويرى بعض األعضاء بأن ر ّد بعض المرافق الوطنية ) (NMHSsقد يتمثل في تقليص تبادل معلومات
األرصاد الجوية للطيران ،ما سيفرض استعراض لوائح المنظمة ) (WMOوإجراءاتھا المتعلقة بتبادل بيانات األرصاد
الجوية للطيران ،والسيما القرار  (Cg-XII) 40والمجلد جيم من مطبوع المنظمة ) (WMOرقم .9
ووافق المجلس على أنه ينبغي تناول مسألة استرداد التكاليف من منظور إدارة المخاطر .وثمة حاجة إلى
4.1.19
تقييم المخاطر الناجمة عن التغيرات المتوقعة في مجال تقديم الخدمات في المستقبل .وينبغي إجراء تقييمات المخاطر
ھذه على المستوى الوطني ألن المخاطر تختلف من بلد آلخر ويتعين أن تشمل جملة أمور منھا تنفيذ نظام إدارة الجودة
) (QMSومعايير الكفاءة وخرائط الطريق والمعالم الرئيسية المرتبطة بھا .وينبغي أيضا ً أن تشمل ھذه التقييمات عدة
سيناريوھات تتعلق باسترداد التكاليف من الطيران ،بما في ذلك وقف ھذا االسترداد ،وكيفية تأثير ذلك على قدرات
البرامج والخدمات األخرى .وأوصى المجلس بأن يُجرى تحليل للمخاطر من ھذا القبيل قبل المؤتمر القادم ،بما يتيح
تقييما ً أفضل للمخاطر واآلثار وطلب إلى رئيس اللجنة ) (CAeMتنسيق ھذه األنشطة.
تعزيز خدمة األرصاد الجوية للطيران

أخطار الطيران الواسعة النطاق والبالغة التأثير
أحاط المجلس علما ً بالتعاون الواسع النطاق بين المنظمة  WMOومنظمة الطيران المدني الدولي ،ICAO
4.1.20
والرابطة الدولية للنقل الجوي  IATAوغيرھا من أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين المرتبطين بمتطلبات تقديم
خدمات الطيران الجارية والناشئة بالنسبة ألخطار الطيران الواسعة النطاق والبالغة التأثير مثل الرماد البركاني،
والطقس الفضائي ،وحاالت الطوارئ النووية .وأبلغ المجلس بأن االجتماع الثامن للفريق الدولي المعني بالمراقبة
البركانية لخطوط الطيران ) (IAVWOPSG/8الذي عقد في مكتب األرصاد الجوية األسترالي في ملبورن في شباط/
فبراير  2014وافق على مفھوم للعمليات المتعلقة بمعلومات الطقس الفضائى لدعم المالحة الجوية الدولية ،والذي
سينظر فيه االجتماع المشترك للمنظمتين  ICAOو WMOلشعب األرصاد الجوية الذي سيعقد في مونت﷼ في تموز/
يوليو  .2014وقد لوحظ أن األحكام الخاصة بخدمة الطقس الفضائى التشغيلية سوف تدخل حيز النفاذ من خالل التعديل
 77القادم للمرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي /مطبوع المنظمة  WMOرقم  ،49المجلد الثاني ،اعتباراً من تشرين
الثاني /نوفمبر  .2016وأعرب المجلس عن تقديره للدور المحوري لفريق التنسيق المشترك بين البرامج للجنة النظم
األساسية /لجنة األرصاد الجوية للطيران بشأن الطقس الفضائى ) (ICTSWفي وضع األساس العلمي ،وطلب من الفريق
 ICTSWمواصلة تقديم المشورة ذات الصلة والتوصيات بشأن وضع ھيكل دولي كاف لتوفير خدمات الطقس الفضائي
التشغيلية ،وطلب إلى اللجنة ) (CAeMواللجنة ) (CBSالنظر في الحاجة إلى خبرات تشغيلية ضمن عضوية اللجنة
) (ICTSWلالضطالع بھذا العمل.
وأحاط المجلس علما ً أيضا ً بأن مفھوم العمليات لتوفير المعلومات بشأن إطالق المواد المشعة في الغالف
4.1.21
ً
الجوي لدعم المالحة الجوية الدولية ،و"خارطة الطريق" عن تقديم خدمة الرماد البركاني قد وضعت أيضا للنظر من
جانب االجتماع المشترك لشعب األرصاد الجوية للمنظمتين  ICAOو .WMOووافق المجلس على أن تواصل المنظمة
 WMOاالضطالع بدور قيادي في تبادل المعارف والخبرات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا الداعمة لرصد وتحليل
أخطار الطيران الواسعة النطاق والبالغة التأثير ،والتنبؤ بھا .وفي ھذا الصدد ،أوصى المجلس حلقة العمل البالغة النجاح
المعنية بالتنبؤ بانتشار الرماد والطيران المدني )تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013جنيف( التي اشتركت في تنظيمھا المنظمة
 WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض  IUGGومكتب األرصاد الجوية في المملكة المتحدة
 UK Metوالمساحة الجيولوجية البريطانية ،وجامعة جنيف ،والمنظمات الدولية األخرى والصناعة والشركاء
األكاديميين.
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وأبلغ المجلس كذلك بأن االجتماع الثامن  IAVWOPSG/8قد أوكل العديد من المھام ذات الصلة بعلم
4.1.22
مراقبة الرماد البركاني والنمذجة للفريق االستشاري العلمي للرماد البركاني ) (VASAGالمشترك بين المنظمة WMO
واالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض  .IUGGوفي حين أعرب المجلس عن دعمه الكامل للتعاون
المستمر الجاري بين المنظمة  WMOواالتحاد الدولي  ،IUGGشجع الفريق االستشاري العلمي للرماد البركاني VASAG
على مراجعة اختصاصاته بعد االجتماع المشترك لشعب األرصاد الجوية للمنظمتين  ICAOو WMOفي تموز /يوليو
 2014بغرض اقتراح أي تعديالت تكون ضرورية للنظر من جانب المجلس التنفيذي في دورته السابعة والستين.
وأعرب المجلس عن تقديره لمشاركة األعضاء ومرافقھم الوطنية ) (NMHSsفي التمارين التي تجريھا
4.1.23
المنظمة ) (ICAOللتحقق من األنشطة المنسّقة التي تضطلع بھا المكاتب التشغيلية لألرصاد الجوية للطيران ،وغيرھا من
موفري الخدمات للمالحة الجوية في حالة انتشار رماد بركاني ،وشجّع على المزيد من المشاركة في ھذه التمارين.

خدمات األرصاد الجوية لتبادل معلومات النظام العالمي لحركة المالحة الجوية ) (ATMواألرصاد الجوية

)(MET

أعرب المجلس عن تقديره للعمل المكثف الذي يضطلع به في وضع مجموعة من المتطلبات الوظيفية
4.1.24
لمعلومات وخدمات األرصاد الجوية والموافقة عليھا لدعم إدارة حركة المالحة الجوية ) (ATMكجزء من نظام التحديثات
المتتالية لمجموعة نظم الطيران ) (ASBUفي منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوفيما يتعلق بالمنظمة ،WMO
قامت بتنسيق ھذا العمل فرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية لتبادل معلومات حركة المالحة الجوية
واألرصاد الجوية التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) .(ET-M&Mوقد عملت الفرقة في تعاون وثيق مع مختلف
أجھزة منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوغيرھا من أصحاب المصلحة مثل المنظمة األوروبية لسالمة المالحة
الجوية ) (EUROCONTROLفي توثيق القدرات الحالية والمتوقعة الالزمة لتمكين ما يسمى "بالعمليات المعتمدة على
المسار" ) .(TBOوأحاط المجلس علما ً بأن ھذه المسائل ستكون محور االجتماع المشترك لشعب األرصاد الجوية
للمنظمتين  ICAOو ،WMOوطلب من لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMإنشاء ھيئة فرعية مالئمة خالل دورتھا
الخامسة عشرة )تموز /يوليو  (2014لمواصلة متابعة المھام ذات الصلة بإدارة حركة المالحة الجوية  ATMالتي
ستكتسي أھمية رئيسية لمستقبل خدمات األرصاد الجوية للطيران.
وأحاط المجلس علما ً كذلك بالعمل الذي استكملته فرقة المھام المعنية بالطيران التابعة للمجال البرنامجي
4.1.25
الخاص بنظم وخدمات المعلومات للجنة النظم األساسية ) (TT-AvXML) (CBS OPAG-ISSللتمكين من تبادل رسائل
األرصاد الجوية  METAR/SPECIوشفرة تنبؤ المطارات  TAFبصيغة  .XML/GMLوأجريت اختبارات ثنائية ،وأصبح
التعديل  76على المرفق  3في منظمة الطيران المدني الدولي ساريا ً اعتباراً من تشرين الثاني /نوفمبر  2013مما أتاح
إجراء عمليات التبادل ھذه .وإذ يالحظ المجلس أن عملية التحول من صيغ  TACإلى الصيغة الجديدة  XML/GMLستمثل
تغييراً كبيراً بالنسبة للكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  ،NMHSsطلب من لجنة األرصاد
الجوية للطيران  CAeMولجنة النظم األساسية ضمان تقديم اإلرشادات الكافية للتمكين من التخطيط الفعال للموارد،
وتنسيق التنفيذ على المستويين الوطني واإلقليمي.

معالجة جوانب القصور الحرجة وتحديات المستقبل
أُعرب عن االنشغال إزاء استمرار جوانب القصور في توفير خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية
4.1.26
الدولية من جانب بعض األعضاء الذين أدرجوا في القوائم اإلقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي  ICAOبشأن جوانب
القصور في المالحة الجوية بما في ذلك :توفير عمليات الرصد والتقارير الخاصة باألرصاد الجوية ،ومعلومات
األرصاد الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETوخدمات مكتب مراقبة األرصاد الجوية ) ،(WMOوالمعلومات عن النشاط
البركاني ،وتوافر منتجات النظم العالمية للتنبؤات المساحية واستخدامھا .وفي حين تحققت بعض التحسينات مؤخراً،
رأى المجلس أنه يتعين تسوية جوانب القصور ذات الصلة بالسالمة في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران من
خالل خطط دون إقليمية ووطنية منسقة .ولذا ،طلب المجلس إلى األمين العام أن يعمل بصورة وثيقة مع منظمة الطيران
المدني الدولي  ،ICAOالرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوغيرھما من الشركاء ،بما في ذلك المنظمات اإلقليمية
لسالمة الطيران ،صوب وضع خطة عمل منسقة لتسوية جوانب القصور ذات الصلة بالسالمة القائمة منذ فترة طويلة

الملخص العام
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في توفير خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية في جميع األقاليم .وينبغي وضع خطط تسوية جوانب القصور
وفق منھجية تتيح لألعضاء المعنيين بتطوير أنشطة تعليمية وتدريبية تھدف إلى تسوية جوانب القصور المرصودة على
نحو مستدام ،وتنفيذھا.
والحظ المجلس أن المفاھيم الجديدة إلدارة حركة المالحة الجوية )) (ATMستناقش تحت البند  8.1من
4.1.27
جدول األعمال – الخطة العالمية للمالحة الجوية( سوف تعرض السالمة المالية والتنظيمية للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللخطر في كثير من أنحاء العالم ،ومن ثم تفرض تحديات كبيرة على أعضاء المنظمة
 .WMOوفي ھذا الصدد ،حث المجلس جميع األعضاء على االستعداد على نحو جيد لالجتماع المشترك القادم لشعب
األرصاد الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي  ICAOوالمنظمة  WMOالمقرر عقده في الفترة من  7إلى  18تموز/
يوليو  2014في مونت﷼ ،كندا ،بغرض السعي إلى تحقيق التوازن المالئم بين وجھات نظر مستعملي الطيران،
واألعضاء المتقدمين واألعضاء من البلدان النامية حتى يمكن تحديد نماذج مالئمة لخدمات الطقس للطيران في المستقبل
مع مراعاة المبادئ األساسية المتعلقة بالتعاون الدولي من خالل الفرص المتساوية .وطلب المجلس كذلك من لجنة
األرصاد الجوية للطيران  CAeMأن تتداول ،خالل دورتھا الخامسة عشرة ) 16-15تموز /يوليو  ،2014مونت﷼ ،كندا(
بشأن ھيكل عمل جديد وخطة عمل للجنة استجابة لنتائج اجتماع شعب األرصاد الجوية .وشجع المجلس باإلضافة إلى
ذلك المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOوالقطاع الخاص على مناقشة التطورات الجديدة والمبادئ التي تتضمنھا
لضمان استدامة الخدمات وتحسينھا.

تنسيق البحوث والتنمية
الحظ المجلس أن من المتوقع أن تفرض المفاھيم الجديدة إلدارة حركة المالحة الجوية ) (ATMتحديات
4.1.28
كبيرة على أعضاء المنظمة  ،WMOونشر التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالتنبؤ اآلني ،والتنبؤات االحتمالية وغير
ذلك من التكنولوجيات المتقدمة لتوفير الخدمات المباشرة للمدى القريب )>  20دقيقة( ،وسوف توفر أيضا ً الكثير من
الفرص لتعزيز الخدمات من جانب األعضاء بالتعاون الوثيق مع دوائر البحوث ،ولجنة علوم الغالف الجوي )،(CAS
ولجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) .(CIMOوفي ھذا الصدد ،أعرب المجلس عن ارتياحه لما
الحظه من أن لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASيقومان بإعداد مشروع
إيضاحي مشترك لبحوث الطيران ) (AvRDPبغرض توضيح قدرات تقنيات التنبؤات اآلنية ونمذجة نظم التنبؤ المتوسطة
النطاق لدعم العمليات المعتمدة على المسار في إطار تحديث نظم الطيران ) .(ASBUوالھدف من ذلك ھو توفير خدمات
معلومات معززة لألرصادر الجوية تجمع بين التنبؤات اآلنية عالية االستبانة ،والسريعة التحديث ،والتنبؤات على طول
مسار الطيران فضالً عن المعلومات االحتمالية لدعم صنع القرار بشأن إدارة حركة المالحة الجوية  ،ATMوتقييم
المخاطر .وأوصى المجلس كذلك بأن يُتاح كل من َتج ناجم عن ھذه البحوث في برمجية مفتوحة المصدر وأن يبني على
المبادئ التوجيھية المشتركة والمتجانسة التي تتيح أكبر قدر من النشر والنسخ بين األعضاء.

تعديل الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني
أشار المجلس إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOقد وافقت في شباط /فبراير  2013على
4.1.29
التعديل رقم  76على الملحق  3التفاقية الطيران المدني الدولي ،خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية .وبالتالي،
ً
وعمال بالممارسة
أصبحت الطبعة الثامنة عشر الجديدة من الملحق  3سارية في  14تشرين الثاني /نوفمبر .2013
المستقرة ،وافق المجلس على ضرورة توفيق الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني،
مع التعديل رقم  .76باإلضافة إلى ذلك ،أُدرجت كذلك بعض التغييرات الطفيفة على دليل نظام إدارة الجودة من أجل
تقديم خدمات األرصاد الجوية الدولية )مطبوع المنظمة رقم  (1001من أجل مواءمة المواد اإلرشادية الخاصة بنظام
إدارة الجودة ) (QMSبشكل كامل مع التعديل رقم  .76واعتمد المجلس القرار  – (EC-66) 6تعديل على الالئحة الفنية
)مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني – خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية والمواد اإلرشادية
ذات الصلة.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

الخدمات العامة في مجال الطقس
تنفيذ "إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات"
ذ ّكر المجلس بأن شعبة الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSقد قدمت الدعم للفريق العامل التابع
4.1.30
للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات ) (ECWG-SDفي تطوير "إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات"
)المشار إليھا في ما بعد بـ "اإلستراتيجية"( و"خطة تنفيذھا ) ."(IPور ّحب المجلس بنشر اإلستراتيجية وخطة تنفيذھا
باإلنكليزية ،وھي قيد النشر بلغات المنظمة ) (WMOالرسمية األخرى .يمكن الوصول إلى اإلستراتيجية وخطة تنفيذھا
على العنوان.http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WMO-SSD-1129_en.pdf :
وذ ّكر المجلس بأنه ،من خالل الموافقة على خطة التنفيذ ،طلبت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي
4.1.31
للمنظمة ) (WMOمن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس بذل جميع الجھود لمساعدة المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تطبيق اإلستراتيجية على نحو واقعي وعملي ومحدد فيما يتعلق بتقديم الخدمات
إلى الجمھور والمستخدمين اآلخرين ،وتنظيم حلقات دراسية /مؤتمرات إقليمية لكبار مديري المرافق الوطنية
) (NMHSsبھدف إطالعھم على خطة التنفيذ .واستجاب برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس بتنظيم ثالث حلقات
دراسية إقليمية ُتعنى بالفوائد االجتماعية  -االقتصادية وتقديم خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية ،تم عقدھا في
كوراساو ألعضاء منطقة البحر الكاريبي المتحدثين باللغة اإلنكليزية )كانون األول /ديسمبر (2013؛ وجنوب أفريقيا
لمنطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )) (SADCتشرين الثاني /نوفمبر (2013؛ وبروني دار السالم ألعضاء
رابطة أمم جنوب شرق آسيا )) (ASEANتشرين األول /أكتوبر  .(2013وقد رحّب المشاركون بالحلقات الدراسية التي
شارك فيھا موظفون من اإلدارة العليا وموظفون فنيون تابعون لـ  38مرفقا ً وطنيا ً ) (NMHSتابعين لألعضاء .وطلب
المجلس تنظيم دورات تدريب أكثر تفصيالً ومخصصة لبلدان محددة للمرافق الوطنية ) (NMHSوكذلك تنظيم مشاريع
تجريبية لمساعدة األعضاء في تنفيذ اإلستراتيجية.

المسائل االجتماعية واالقتصادية المتصلة بتقديم الخدمات
أكد المجلس على أھمية االستثمارات الحكومية في البنية األساسية وخاصة في الموارد البشرية للمرافق
4.1.32
ّ
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsكدعامة رئيسية لتقديم الخدمات .وذكر المجلس بأن الدورة الخامسة
والستين للمجلس التنفيذي شددت على أھمية المشروع المشترك بين المنظمة ) (WMOوالبنك الدولي إلعداد مطبوع ذي
حجية بشأن منھجيات تقييم الفوائد االجتماعية  -االقتصادية الناجمة عن أنشطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوطلب تقديم تقرير إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي يعرض تقدم المشروع.
وفي ھذا الصدد ،أعرب المجلس عن تقديره لحسن سير عملية إنتاج المطبوع ولقيام برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس ،خالل الحلقات الدراسية اإلقليمية الثالث )انظر الفقرة  ،(4.1.31بإطالع المشاركين على المفاھيم األساسية لتقييم
الفوائد االجتماعية  -االقتصادية لمرافق األرصاد الجوية الھيدرولوجية كما ھو مفصّل في المطبوع .وخالل اجتماع عقد
مؤخراً للمؤلفين والمحررين الرئيسيين ،قام بتنظيمه برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس في منشآت المركز
الوطني لبحوث الغالف الجوي )) (NCARبولدير ،كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية ،في نيسان /أبريل  -أيار/
مايو  ،(2014مراجعة مسودة المطبوع وإحراز تقدم فيھا.
وذ ّكر المجلس بأن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي قد ناقشت مسألة عقد مؤتمر متابعة لمؤتمر
4.1.33
مدريد )مدريد  .(X +وأشار المجلس إلى أن الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي ) (EC WG/SOPناقش في شباط /فبراير  2014إمكانية عقد مؤتمر متابعة لمؤتمر مدريد الذي عُقد في ،2007
وأوصى المجلس التنفيذي بالنظر في عقد مؤتمر في عام  ،2017ير ّكز على:
)أ(

القيمة االقتصادية للخدمات المناخية؛

)ب(

إتاحة فرصة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلثبات فوائد خدماتھا؛

)ج(

منھجية تحليل الفوائد االجتماعية  -االقتصادية؛

الملخص العام
)د(

الوصول إلى الخدمات لدعم التنمية؛

) ھ(

التقدم المُحرز في الدراسات المعنية بالفوائد االجتماعية  -االقتصادية؛

)و(

فوائد االستثمار الحكومي في البنية األساسية والموارد البشرية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛
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كما أوصى الفريق العامل بأن يشمل المؤتمر جزءاً رفيع المستوى .وأوصى المؤتمر إضافة إلى ذلك بأن يركز أيضا ً
مؤتمر مدريد  10+على إبالغ الحكومات وصانعي القرار اآلخرين بھذه الفوائد.
ونظراً إلى أھمية ھذه المسألة ،أوصى المجلس بأن تجري أعمال تحليل فوائد المؤتمر من خالل فريقه
4.1.34
العامل المختص ،وأن يُقدم إلى المؤتمر السابع عشر اقتراح بشأن عقد مؤتمر مدريد  .10+وأشار المجلس مع التقدير
إلى العرض السخي الذي قدمته إسبانيا الستضافة مؤتمر المتابعة لمؤتمر مدريد في حال الموافقة على عقد ھذا المؤتمر
بعد المزيد من البحث.
تحسين خدمات التنبؤ وإصدار اإلنذارات

أشار المجلس إلى عدد من المبادرات الجديدة المتصلة ببرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ،والتي
4.1.35
تتطلب توجيھا ً ومشورة من المجلس ،وأھمھا تلك المتعلقة بالتنبؤات القائمة على التأثيرات واإلنذارات القائمة على
المخاطر وتقديم الخدمات للمدن الكبرى وللنقل السطحي.

التنبؤات القائمة على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر
أشار المجلس إلى أن المرافق الوطنية ) (NMHSsتسدي المشورة عاد ًة على أساس عتبات البارامترات
4.1.36
البيئية كدرجات الحرارة ،وسرعة الرياح ،ومستويات النھر وما إلى ذلك .ومثل ھذه المشورة تترك للمستلمين تقدير
تأثير الظواھر المتوقعة أنشطتھم ،وبالتالي المخاطر على الحياة والممتلكات والبنية األساسية .وأعرب المجلس عن
تقديره ألن التنبؤات والتحذيرات على أساس التأثير تجمع بين توقع األحوال البيئية وتقييم حالة ضعف المعرّضين لھذه
األحوال .فثالث بوصات من الثلج في اسكتلندا ذات صباح يوم أحد ھادئ ،على سبيل المثال ،تؤثر قليالً أو ال يكون لھا
أي أثر وقد ال تبرر إصدار تحذير .ويمكن لنفس الكمية من الثلج حوالي مدينة لندن قبل ساعة االزدحام الكثيف بقليل أن
تتسبب في حالة فوضى وقد تحتاج إلى تحذير على مستوى من المستويات .والتحذير القائم على التأثير في ھذه المقارنة
البسيطة يأخذ في االعتبار ظاھرة األرصاد الجوية ،والمكان ،والظروف والعواقب .وھناك اتفاق مسبق على مستوى
التحذير في إطار الجمع بين تحليل التأثير والمستخدِمين المحددين كما يصدر إلى حد ما بالنيابة عنھم .وأعرب المجلس
عن دعمه لھذا النھج الذي يم ّكن المرافق الوطنية ) (NMHSsمن إسداء المشورة المصمّمة لتلبية االحتياجات والظروف
المحددة للمستخدِمين وبالتالي فھو أكثر صلة ويمكنھم اتخاذ إجراءات بشأنه.
ذ ّكر المجلس بأن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )المرجع :التقرير النھائي الموجز ،الملخص
4.1.37
العام ،الفقرات  (4.1.38 - 4.1.26قد ناقشت تحول المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلى التنبؤ
القائم على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر في تقديم الخدمات العامة الخاصة بالتنبؤ وإصدار اإلنذارات
لتعزيز قدرة المجتمع على المقاومة .ووافق المجلس على ضرورة أن يعرف الناس والحكومات مخاطر الطقس القاسي
على حياتھم وسبل معيشتھم وأمالكھم واقتصادھم ،وعلى مطالبة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
بالحصول على أكثر من مجرد بيانات ُتعلِمھم بأحوال الطقس المتوقعة .وأعرب عن تقديره لمتابعة برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس من خالل فرقة الخبراء التابعة للخدمات العامة في مجال الطقس والمعنية بتلبية احتياجات
المستخدمين في مجال الحد من تأثيرات مخاطر األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (CBS/OPAG-PWS ET/DPMلھذا
الموضوع بنشاط من خالل إعداد مجموعة مبادئ توجيھية تابعة للمنظمة ) (WMOلألعضاء بشأن إعداد المعلومات
وخدمات إصدار اإلنذارات القائمة على تأثير المخاطر المتعددة .وسيجري تنسيق ھذه الخدمات مع المنظمات المعنية
بتقديمھا بنا ًء على مبدأ "الصوت الرسمي الوحيد" )انظر الفقرة  .(4.1.41ووافق على أن أفضل طريقة ،بالتوازي مع
نشر المبادئ التوجيھية ،لتوضيح الخطوات الالزمة للتقدم نحو التنبؤ القائم على التأثيرات تقضي بتنظيم مشاريع
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تجريبية .وفي ھذا الصدد ،طلب المجلس من برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس تضمين الدورات التدريبية التي
ينظمھا موضوع تأثير التنبؤ ،وإعداد عدد صغير من ھذه المشاريع في البلدان التي تشارك في المشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPكتطبيق خاص لعنصر الخدمات العامة في مجال الطقس في المشروع )،(SWFDP
مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات.

تقديم الخدمات في إطار الخدمات العامة في مجال الطقس
وشدد اجتماع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات ) ،ECWG-SDجنيف ،آذار/
4.1.38
مارس  (2014على أھمية المسائل الناشئة المتصلة بالخدمات العامة في مجال الطقس ،كما ُذكرت في الفقرات
 ،4.1(3).7وأوصى المجلس بالمضي قدما ً في ھذه المبادرات )انظر أيضا ً الفقرات .(4.1.5 – 4.1.1

4.1(3).9 -

تقديم خدمات التنبؤ بالطقس وإصدار اإلنذارات للمدن لكبرى
وافق المجلس على أن المدن الكبرى تحتاج إلى خدمات الطقس والمناخ والبيئة المتصلة بالفيضانات
4.1.39
وموجات الح ّر ونوبات البرد واإلشعاعات فوق البنفسجية وتركيزات األوزون والضباب الخفيف وجودة الھواء ،ضمن
جملة أمور ،لكي تصمد في مواجھة األخطار البيئية على جميع النطاقات الزمنية .ومن المھم جداً أن تقدم المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsخدمات تھم المستخدمين ،مع إدخال تحسينات موجھة على
االتصاالت والعالقات بالعمالء من خالل نظام متين متعدد القنوات لنشر وإبالغ المعلومات إلى جميع الشركاء وإلى
الجمھور في مدينة كبيرة .وفي ھذا السياق ،ر ّحب المجلس بعمل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس لمواجھة ھذه
التحديات ،بما في ذلك المساھمة في مجموعة المبادئ التوجيھية إلنشاء خدمات الطقس والمناخ والماء والبيئة للمدن
الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى .وطلب أن ينصب التركيز على تقديم الخدمات للمدن الكبرى إلى جانب أنشطة
البحث.

تقديم المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية ألنشطة الوكاالت اإلنسانية
أشار المجلس إلى نتيجة اجتماع فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBS/DPFS-PWSوالمعنية
4.1.40
بتقديم المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية للوكاالت اإلنسانية )جنيف ،سويسرا ،تموز /يوليو  .(2013يتوفر التقرير
الكامل على العنوانhttp://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/Final-Report_TT- :
 .Humanitarian-July2013.pdfوأھم توصية لفرقة العمل ھي أن التحديث المناخي الفصلي العالمي ) (GSCUللمنظمة
) ، (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/documents/GSCU-Brief.pdf ) (WMOالذي يجري
إعداده سيكون مساھمة محتملة من المنظمة ) (WMOفي تقرير اإلنذار المبكر واإلجراء المبكر ) (EWEAالذي يستخدم
على نطاق واسع من قبل الوكاالت اإلنسانية في مجال التأھب .وإذ يشير المجلس إلى التوصية الرئيسية وإمكانية ترجمة
التحديث المناخي الفصلي العالمي ) (GSCUبلغة مألوفة للمستخدم يسھل على الوكاالت اإلنسانية فھمھا ،ذ ّكر بأن إعداد
التحديث المناخي الفصلي العالمي ) (GSCUكان في مرحلة التجريب وأن الھدف من التحديث ) (GSCUسيتمثل في
مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsوكذلك المراكز ) (RCCsومنتديات التوقعات المناخية اإلقليمية ) .(RCOFsلذا طلب
أن تنظر لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CCIفي أنسب مساھمة وأكثرھا فاعلية في الوكاالت اإلنسانية
وفي تقرير اإلنذار المبكر واإلجراء المبكر ).(EWEA

"ھيئة رسمية وحيدة" إلصدار اإلنذارات
شدّد المجلس على ضرورة أن يعزز األعضاء دورھا في تقديم الخدمات لضمان أن تظل الھيئة الرسمية
4.1.41
"الوحيدة" لخدمات إصدار اإلنذارات في بيئة متزايدة التنافس مع موفري الخدمات اآلخرين .وتحقيقا ً لھذه الغاية ،شجّع
المجلس األعضاء بقوة على المشاركة في مبادرات المنظمة ) (WMOالمتنوعة التي ستساعد المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي معالجة ھذه المسألة .وتشمل مثل تلك المبادرات ‘1’ :الخدمة العالمية لمعلومات
الطقس ) (WWISالتي تم ّكن األعضاء من إبالغ وسائل اإلعالم بالتنبؤات الرسمية الخاصة بالمدن؛ ’ ‘2مركز معلومات
الطقس القاسي ) (SWICالذي يصدر اإلنذارات المتعلقة باألعاصير المدارية؛ األمطار الغزيرة والثلوج والعواصف
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الرعدية والنوات والضباب؛ ’ ‘3معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPإلصدار اإلنذارات عبر كل وسائل اإلعالم؛
و’ ‘4السجل الدولي للسلطات التي تصدر اإلنذارات.

معيار بروتوكول التحذير الموحد )(CAP
أشار المجلس إلى أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي شجعت األعضاء بقوة على االلتزام
4.1.42
باعتماد معيار بروتوكول اإلنذار الموحد ) (CAPلتبليغ كل اإلنذارات عبر وسائل اإلعالم .وأعرب المجلس عن تأييده
لمبادرة برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس الرامية إلى توفير دورات تدريبية بشأن بروتوكول اإلنذار الموحد
) (CAPللمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن خالل عرض إطالق البروتوكول ) (CAPالذي
يوفر المساعدة الفنية في الموقع للتمكين من تقديم خدمات إصدار اإلنذارات بكفاءة وبشكل فعال من حيث التكلفة بواسطة
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوللحصول على مزيد من المعلومات عن عرض إطالق
البروتوكول ) ،(CAPانظر.http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.html :

الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISومركز معلومات الطقس القاسي )(SWIC
أعرب المجلس عن تقديره إلصدار نسخة جديدة ومحسّنة للموقع الشبكي للخدمة العالمية لمعلومات الطقس
4.1.43
) .(http://worldweather.wmo.int/) (WWISوأشاد بمرصد ھونغ كونغ ) (HKOواللغات العشر المكفولة لتشغيل الخدمة
العالمية لمعلومات الطقس ) .(WWISكما شجّع األعضاء على زيادة مشاركتھم في الخدمة العالمية لمعلومات الطقس
) (WWISمن خالل زيادة عدد أيام التنبؤ وعدد المدن التي يوفرون التنبؤات ومعلومات المناخ لھا.

الكفاءات في تقديم الخدمات
استعرض المجلس التقدم المحرز في تطوير متطلبات الكفاءة بالنسبة للمستشارين والمتنبئين في شؤون
4.1.44
الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSفضالً عن إطار الكفاءة اإلضافي لألدوار األكثر تخصصا ً في تقديم الخدمات
العامة في مجال الطقس إلى وسائل اإلعالم وإدارة الطوارئ .وسيقدم اإلطار التوجيه لألعضاء في تحديد وعرض
مستويات مالئمة للكفاءة في تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس .وأحيط المجلس علما ً بأنه سيتم عرض إطار الكفاءة
على الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية )) ،CBS-Ext.(14أسنسيون ،باراغواي ،أيلول /سبتمبر  (2014للموافقة
عليه .وستكون ھذه الكفاءات بمثابة ممارسة موصى بھا وستتم اإلشارة إليھا في الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO
وأعرب المجلس في ھذا الشأن عن استحسان إقامة إطار كفاءة لتقديم الخدمات عبر كل برامج المنظمة ) (WMOالمعنية
بتقديم الخدمات.

تكنولوجيات جديدة في تقديم الخدمات
سلّط المجلس الضوء على النمو المستدام ألھمية وسائل اإلعالم االجتماعية مثل
4.1.45
و YouTubeفي ما يتعلق بتقديم الخدمات )انظر توجيھات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بشأن

 TwitterوFacebook

إستراتيجيات استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية )مطبوع المنظمة رقم  (PWS-24 ،1086على العنوان:

 ،(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1086.pdfفضالً عن استخدام الھواتف الذكية في نشر التنبؤات بالطقس
واإلنذارات .وقد أق ّر المجلس بانتشار الھواتف الذكية على النطاق العالمي بما في ذلك البلدان النامية والبلدان األقل نمواً
) (LDCsفي السنوات األخيرة ،فشكلت قناة جديدة وفعالة لتوصيل المعلومات للجمھور .كذلك شجّع المجلس على
استخدام ھذه األدوات الجديدة وطلب مساعدة األعضاء لتطوير التطبيقات للزيادة من قدرة الوصول إلى التنبؤات
بالطقس واإلنذارات.
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برنامج األعاصير المدارية
الدعم المقدم للمتنبئين التشغيليين
أشار المجلس إلى أن الھدف الرئيسي من برنامج األعاصير المدارية ) (TCPيتمثل في الحد ،إلى أدنى
4.1.46
حد ،من فقد األرواح واألضرار الناشئة عن األعاصير المدارية إلى أدنى مستوى ممكن من خالل وضع نظم وطنية
وإقليمية منسقة تؤدي إلى تقديم خدمات التنبؤات والتحذيرات في وقت مناسب للمستخدمين في إطار نھج متعدد األخطار
بغية تمكينھم من اتخاذ تدابير استباقية.
وأُبلغ المجلس باستجابة المنظمة ) (WMOأثناء إعصار ھايان ،وبالمناقشات بشأن التوصيات المتعلقة
4.1.47
ُ
بإجراءات المتابعة التي قدمھا اجتماع رؤساء اللجان الفنية ) ،PTC-2014جنيف ،كانون الثاني /يناير  .(2014وأبلغ
المجلس أيضا ً بأن الفريق العامل المعني بتقديم الخدمات ) ،ECWG-SDجنيف ،آذار /مارس  (2014التابع للمجلس
التنفيذي اعتمد توصيات االجتماع ) ،(PTC-2014وش ّدد على الحاجة إلى أن يكون تقديم الخدمات أولوية بالنسبة لرؤساء
اللجان الفنية.
والحظ المجلس بارتياح استمرار تحديث الموقع الشبكي للمتنبئين التشغيليين
4.1.48
) ،(http://severe.worldweather.wmo.int/TCFWوتيسير الوصول إليه بسھولة ،وأنه أصبح موقعا ً شبكيا ً رسميا ً للمنظمة
) (WMOمفتوحا ً للجمھور .والحظ أيضا ً أن النسخة اإللكترونية من الدليل العالمي المستكمل للتنبؤ باألعاصير المدارية
قد حُملت على وحدة الخدمة الشبكية التي يستضيفھا مكتب األرصاد الجوية في أستراليا ،وأنه وصل إلى المرحلة
النھائية من االستعراض الدقيق قبل أن يتاح للمستخدمين .وأعرب المجلس عن خالص تقديره للمؤلفين لما قدموه من
مساھمات طوعية قيمة ،وخاصة السيد  Chip Guardمن غوام ،الواليات المتحدة األمريكية ،الذي كان المحرر الرئيسي.
وطلب المجلس كذلك من األمانة تعميم رسالة على األعضاء المعرضين لألعاصير المدارية تعلن فيھا توافر الدليل.
)(TCFW

تنسيق خدمات التنبؤ
استذكر المجلس أنه رحب في دورته الخامسة والستين بالتوصية الصادرة عن اجتماع التنسيق الفني
4.1.49
ً
) (TCMالسابع )إندونيسيا ،تشرين الثاني /نوفمبر  (2012بشأن استكشاف إمكانية وضع تصنيف موحد عالميا لألعاصير
المدارية بما في ذلك نظام التصنيف .وكانت الدراسة والتحريات المتأنية التي اضطلعت بھا الفرقة المخصصة التي
أنشأھا اجتماع التنسيق الفني جارية .وسوف تقدم ورقة مفاھيم عن التحريات إلى االجتماع القادم لالجتماع التنسيقي
الفني المقرر عقده في .2015
واستذكر المجلس التعديل  75على المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي ،والالئحة الفنية للمنظمة
4.1.50
] WMOجيم  [3.1بشأن توفير صيغة برسوم بيانية للتقارير المتعلقة باألعاصير المدارية لدوائر الطيران .وفي ھذا
الصدد ،الحظ المجلس أن المناقشات واالتصاالت بين منظمة الطيران المدني الدولي والمراكز االستشارية لألعاصير
المدارية ) (TCACsجارية لالنتقال في نھاية المطاف إلى توفير المنتجات بناء على الطلب .ونظراً لتحسن القدرة على
استعمال التقارير في المالحة الجوية الدولية ،حث المجلس المراكز االستشارية لألعاصير المدارية على استكمال عملية
نقل الصيغة االستشارية في أسرع وقت ممكن.

اللجان اإلقليمية لألعاصير المدارية
اعترف المجلس بالدور الھام الذي تضطلع به اللجان اإلقليمية الخمس لألعاصير المدارية في تحسين
4.1.51
وتعزيز التنسيق والتعاون اإلقليميين لألعضاء لتقديم خدماتھا الخاصة بالتنبؤات واإلنذارات بشأن األعاصير المدارية من
خالل الخطط التشغيلية /الدليل والخطط فنية التي تستكمل بصورة دورية .وفي ھذا الصدد ،أعرب المجلس عن تقديره
للجان اإلقليمية لألعاصير المدارية ) (TCللعمل الممتاز الذي اضطلعت به من خالل خطة التشغيل /الدليل والخطط الفنية
المنسقة التابعة لھا على التوالي للترويج لتدعيم خدمات اإلنذار باألعاصير المدارية ،وعرام العواصف والفيضانات وما
يتصل بذلك من الحد من مخاطر الكوارث في نطاق مسؤولية كل منھا .وعالوة على ذلك ،أثنى المجلس بدرجة كبيرة
على االجتماع الفني للمراكز اإلقليمية المتخصصة ،ومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TC RSMCs/TCWCsفي
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أقاليم مسؤولياتھا لإلشراف على مدار الساعة والتنبؤات واإلنذارات حسنة التوقيت باألعاصير المدارية لألعضاء خالل
مواسم األعاصير المدارية.
ولدى النظر في الكفاءة والفعالية في وضع نظم اإلنذار المبكر اإلقليمية ،أكد المجلس من جديد الوظائف
4.1.52
الھامة التي تضطلع بھا لجان األعاصير المدارية ،والتي سيتعين عليھا أداؤھا في أقاليمھا كما ورد في الفقرة أعاله ،من
خالل نھج يتناول المخاطر المتعددة .وطلب إلى األمين العام تقديم الدعم الالزم للجان األعاصير المدارية اإلقليمية
لالضطالع بأدوارھا الناشئة بوصفھا آليات إقليمية لإلنذار.

تنمية القدرات
أحاط المجلس علما ً بأن فرص التدريب ،والدورات التي ينظمھا برنامج األعاصير المدارية بصورة دورية
4.1.53
مع البرامج الشريكة حققت مساعدات كبيرة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تعزيز
تنبؤاتھا التشغيلية باألعاصير المدارية .وعلى ذلك أعرب عن تقديره لمكتب األرصاد الجوية األسترالي ،وإدارة
األرصاد الجوية الصينية ،ومكتب األرصاد الجوية الفرنسي ،ووكالة األرصاد الجوية اليابانية ،واإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي  /NOAAالمركز الوطني لألعاصير الستضافتھا التدريبات الجماعية ،ولوكالة األرصاد
الجوية اليابانية وإدارة األرصاد الجوية الھندية للتدريب أثناء العمل في المراكز اإلقليمية المتخصصة ) .(RSMCsوفيما
يتعلق بالتدريب الجماعي ،الحظ المجلس بارتياح الترتيبات الخاصة التي وضعت للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي ھي في مسيس الحاجة إلى تنمية القدرات ،بما في ذلك حلقة عمل االتحاد اإلقليمي الرابع
بشأن التنبؤات واإلنذارات المتعلقة باألعاصير ،والخدمات العامة في مجال الطقس لھايتي .وأعرب المجلس عن تأييده
للنھج الذي اتخذه برنامج األعاصير المدارية ) (TCPفي تغطية الجوانب العريضة لخدمات اإلنذار خالل التدريبات من
خالل تنمية التآزر مع البرامج الشريكة له مثل على وجه الخصوص فرقة المھام المعنية بتقديم المساعدات التشغيلية في
مجال األرصاد الجوية لوكاالت المساعدات اإلنسانية بشأن التنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوالحد من مخاطر
الكوارث  DRRلنظام اإلنذار المبكر ) (EWSوبرنامج األرصاد الجوية البحرية ) (MMOPللمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالغمر الساحلي ) (CIFDPباإلضافة إلى الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSالتي أكدت إنجازاتھا القيمة في تقديم
الخدمات.
وأكد المجلس من جديد الحاجة إلى تنمية قدرات المتنبئين باألعاصير المدارية لضمان جودة خدمات
4.1.54
التنبؤات باألعاصير المدارية ،ولتلبية احتياجات المستخدمين .والحظ بارتياح التقدم الملموس الذي تحقق في تنمية
كفاءات التنبؤ في االتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد اإلقليمي الخامس .وشدّد المجلس على الحاجة إلى قيام اللجان اإلقليمية
لألعاصير المدارية في إطار مبادرة المراكز ) (RSMCsبتنمية كفاءات اللجان اإلقليمية لألعاصير المدارية في مجال
التنبؤ في أحواض األعاصير المدارية األخرى ،وعلى ضمان أن ُتنسّق ھذه الكفاءات تنسيقا ً جيداً مع الكفاءات األخرى
ذات الصلة والكفاءات الناشئة ،كالتنبؤ بالطقس في المناطق البحرية ،وحث األمانة على دعم ذلك .وطلب المجلس إلى
األمين العام تيسير توفر الدعم اإلداري للجان اإلقليمية لألعاصير المدارية لتتمكن من تنفيذ فرص ودورات التدريب
تنفيذاً فعاالً ،مانحة األولوية لالحتياجات اإلقليمية المحددة من التدريب.
واعترف المجلس بأنه في حين أن التنبؤ باألعاصير المدارية قد حقق دقة متزايدة في تنبؤات التتبع،
4.1.55
مازالت ھناك تحديات خطيرة في التنبؤات التشغيلية باألعاصير المدارية والسيما في التنبؤات بالتغييرات السريعة في
حدة األعاصير المدارية ،والمسارات ،وما يتصل بذلك من عرام العواصف ،والتعزيز عن بعد للھطول الذي ينطوي
على أخطار جسيمة على الجمھور قد تتجاوز التوقعات .ولذا أكد المجلس من جديد على ضرورة أن تسند أولوية متقدمة
باستمرار لالنتقال من البحوث والتطور إلى التطبيقات التشغيلية والسيما تلك المتعلقة بالتنبؤ بالتغييرات السريعة في
مسار وحدة األعاصير المدارية ،وتأثير األخطار المتصلة بذلك عند وصولھا إلى اليابسة نتيجة ألھميتھا في الحد من
مخاطر الكوارث .وبعد أن أخذ المجلس علما ً بأن حلقات العمل والمشروعات البحثية التي ينظمھا برنامج األعاصير
المدارية ) ،(TCPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPتوفر فرصا ً ممتازة في ھذا المجال ،حث األمين العام
على أن يتخذ اإلجراءات الالزمة للترويج إلشراك المتنبئين التشغيليين في تلك األحداث .وفي ھذا الصدد ،أحاط المجلس
علما ً بتنظيم حلقة العمل الدولية الثامنة للمنظمة  WMOبشأن األعاصير المدارية ) ،(IWTC-VIIIوحلقة العمل الدولية
الثالثة بشأن عملية ھبوط األعاصير المدارية إلى اليابسة ) (WTCLP-IIIفي جيجو ،جمھورية كوريا في كانون األول/
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ديسمبر  ،2014وشجع األعضاء على إيفاد أكبر قدر ممكن من المتنبئين التشغيليين باألعاصير المدارية لحضور حلقتي
العمل المشار إليھما.
وأحاط المجلس علما ً بأن سلسلة من حلقات العمل المشتركة بين برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
4.1.56
المحيطات ) (MMOPوبرنامج األعاصير المدارية  TCPبشأن التنبؤات بعرام العواصف واألمواج قد أجريت بنجاح
للبلدان النامية لوضع وتحسين قدرات التنبؤ باألمواج وعرام العواصف .وبالتوازي مع تنفيذ خطة مراقبة عرام
العواصف )الدورة الستون للمجلس التنفيذي ،جنيف ،حزيران /يونيو  ،(2008طلب المجلس من أمانة المنظمة  WMOأن
تواصل تنظيم وتيسير حلقات العمل ھذه في شكل تعاون بين البرنامج ) (MMOPوبرنامج األعاصير المدارية )(TCP
وبرنامج نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSللمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي – غربي أفريقيا
) ،(SWFDP-EAفي تلك األقاليم التي ھي في مسيس الحاجة .باإلضافة إلى ذلك أشار المجلس إلى أن المشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDDPالجاري تنفيذه حاليا ً في االتحاد اإلقليمي الخامس قد ح ّقق منافع قيّمة
لألعضاء المعنيين في اإلقليم ،وأوصى بنا ًء على ذلك برنامج األعاصير المدارية ) (TCPبتوسيع أنشطة المشروع.
وأُبلغ المجلس بأن لجنة أعاصير الھاريكين لالتحاد اإلقليمي الرابع وافقت في دورتھا الثالثة والستين التي
4.1.57
عُقدت في كنكون ،المكسيك ،على عقد حلقة عمل إقليمية بشأن عُرام العواصف في أوائل عام  2015بالتعاون مع برنامج
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) ،(MMOPوأن المكسيك والواليات المتحدة األمريكية ينظران في إمكانية
استضافة حلقة العمل ھذه .وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بالعرض الذي تقدمت به المكسيك لتنظيم حلقة العمل بشأن
عُرام العواصف في عام  2014لتنفيذ نموذج العُرام الناجم عن أعاصير الھاريكين في البحار والبحيرات واليابسة
) (SLOSHالذي وفرته اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAوتوفير جزء من األموال لتيسير مشاركة
أعضاء اإلقليم المھتمين بتنفيذ النموذج.
وأحاط المجلس علما ً بطلب السعي إلى مراجعة الدليل الفني بشأن حدة األعاصير المدارية ،نظراً إلى أنه
4.1.58
كان يستند إلى سرعة الرياح ،واألمواج العالية ،والضغط المركزي األدنى وعُرام العاصفة على طول الساحل ،لكنه لم
يكن يأخذ في الحسبان األمطار الناجمة عن اإلعصار المداري ،السيما في المناطق الجبلية والمناطق الساحلية المنخفضة
التي تتعرض لفيضانات مباغتة .وأحاط المجلس علما ً بأن تصنيف األعاصير المدارية يجري على المستوى اإلقليمي،
وأوصى األمانة بنا ًء على ذلك بأن ترفع مسألة المراجعة إلى الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية لتدرس
إمكانية إجراء ھذه المراجعة والنظر فيھا.
األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافيا

تقديم الدعم لتعزيز قدرات خدمات األرصاد الجوية البحرية
أقر المجلس مع االرتياح الجھود المتواصلة التي تبذلھا األفرقة والفرق التابعة للجنة الفنية المشتركة
4.1.59
) (JCOMMلتنفيذ خطة عمل اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي فترة ما بين الدورتين ) ،(2017-2012وخاصة لتلبية
المتطلبات الفنية واإلقليمية المنادية بتحسين خدمات األرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية .وفي ھذا
السياق ،أشار المجلس مع االرتياح إلى نتائج حلقة العمل التدريبية على التنبؤ البحري المعقودة في داكار ،السنغال من 3
إلى  7آذار /مارس  ،2014للمتنبئين باألرصاد الجوية في خليج غينيا ومنطقة شمال األطلسي
) ،(http://www.jcomm.info/MF-Training-2014وشجع األمانة على العمل مع الدول األعضاء في غرب أفريقيا لتنفيذ
توصيات حلقة عمل لتطوير خدمات األرصاد الجوية البحرية في المنطقة في المستقبل .وأشار المجلس إلى أن ھذه
الدورة التدريبية قد ُنظمت في إطار شراكة وثيقة مع المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
) (ACMADوالعديد من الشركاء الوطنيين والدوليين اآلخرين الذين ينفذون أنشطة التدريب والتعليم لألرصاد الجوية
البحرية ،كما شجع على توسيع نطاق ھذا التخطيط المتكامل ليشمل جميع أنشطة التدريب األخرى لضمان التآزر
واالستخدام الفعال للموارد.
وأشار المجلس إلى تنفيذ الخدمة العالمية المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة
4.1.60
للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ) (WWMIWSمن خالل التعاون بين المنظمة )(WMO

)(WMO
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والمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOمن خالل المشورة الفنية من فرقة الخبراء
المعنية بخدمات السالمة في البحار ) (ETMSSوالتابعة للجنة الفنية المشتركة ) .(JCOMMكما شجع المجلس األعضاء
على التواصل بنشاط مع منسقي مناطق األرصاد الجوية ) (METAREAفي األقاليم /المناطق المختلفة لتعزيز التنسيق
بين خدمات األرصاد داخل المناطق ) (METAREAلضمان سالسة خدمات معلومات األرصاد الجوية للسالمة البحرية
) .(MSIوفي ھذا السياق ،شجع المجلس الخدمات المسؤولة عن تنسيق مناطق األرصاد الجوية )) (METAREAبما في
ذلك المنسقون المعنيون ،وخدمات اإلصدار وخدمات اإلعداد( على المشاركة بنشاط في حلقة العمل الثانية لتحسين
خدمات السالمة البحرية ) (http://www.jcomm.info/MSS2المزمع عقدھا من  18إلى  22آب /أغسطس  2014في
ويلينغتون ،نيوزيلندا ،بالتزامن مع االجتماع السادس للجنة الفرعية لخدمة اإلنذارات المتعلقة بالمالحة على النطاق
العالمي ) (WWNWS-6التابعة للمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) .(IHOوحث المجلس أيضا ً الخدمات المسؤولة عن تنسيق
المناطق ) (METAREAعلى تقديم ما يلزم من مدخالت التنفيذ لخدمات ) (WWMWSعلى أساس منتظم ،بما في ذلك
تأكيد معلومات االتصال لمنسقي المناطق ) (METAREAوالتقييمات الذاتية للمناطق ).(METAREA
وأشار المجلس إلى أھمية التواصل والتعاون بشكل سليم مع المنظمات الشريكة ،مثل المفوضية
4.1.61
األوروبية ،لتجنب االزدواجية وكفالة تحقيق التآزر لتحسين الخدمات )مثل خدمات األرصاد الجوية البحرية التي تقدمھا
المنظمة ) (WMOوالخدمات البحرية للبرنامج ) ،((Copernicusالسيما في التطوير المستمر لمراكز تجميع البيانات
البحرية ومراكز تجميع البيانات أو النواتج ).(DCPCs

اإلطار التنظيمي والتوجيھي لخدمات األرصاد الجوية البحرية
أشار المجلس إلى أن اإلطار التنظيمي للخدمة العالمية المشتركة ) – (WWMIWSوھي المرجع المشترك
4.162
بين المنظمة ) (IMOوالمنظمة ) (IHOوالمنظمة ) (WMOبشأن المعلومات المتعلقة بالسالمة البحرية) ،المرجع المشترك
لمعلومات السالمة البحرية ) – ((MSIتشير إلى دليل المنظمة ) (WMOلخدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع
المنظمة رقم  ،(558وطلب من فرقة الخبراء ) (ETMSSالتابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالعمل مع الفرق
واألفرقة األخرى التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلمراجعة المرجع المشترك ) (MSIباستمرار لضمان االتساق
طوال العملية المستمرة الستعراض مطبوع المنظمة رقم  .558وأشار المجلس أيضا ً إلى أن عملية االستعراض والتنقيح
المقبلة للمرجع المشترك ) (MSIينبغي أن تكون جزءاً من جھد تعاوني شامل ومبسط بين المنظمة ) ،(WMOوالمنظمة
) ،(IMOوالمنظمة ) ،(IHOوينبغي أن يشمل (1) :دعم النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار ) (GMDSSمن خالل
الخدمة )(WWMWS؛ ) (2دعم البحث واإلنقاذ ) (SARواالتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن )،(MARPOL
وذلك أساسا ً من خالل االستعراض المستمر آللية التنسيق العالمي لخدمات التصدي لحاالت الطوارئ البيئية البحرية؛
) (3مساھمة المنظمة ) (WMOفي عملية إعداد المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية )المدونة القطبية( التي
قامت بھا المنظمة ) (IMOمن خالل التنسيق المستمر من قبل فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
والمعنية بالجليد البحري ) (ETSIلإلطار التنظيمي لخدمة الجليد البحري .ولذلك طلب المجلس من األمانة أن تعد خطط
عمل لتوسيع نطاق التعاون بقوة مع المنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوغيرھا
من المنظمات ذات الصلة من خالل نھج أشمل وأبسط.
وأشار المجلس إلى توصية المؤتمر السادس عشر لجميع اللجان الفنية بتحديد متطلبات الكفاءة األساسية
4.1.63
لمھامھا الوظيفية الرئيسية ،فأعرب عن ارتياحه لمالحظة التطور المستمر إلطار معايير الكفاءة للمتنبئين بالطقس
البحري ) (WMFللمنظمة ) .(WMOكما أشار إلى أن العملية الجارية تأخذ في االعتبار التباين الكبير في الوظائف
المشروعة لمكاتب الطقس البحري في جميع أنحاء العالم ،وبالتالي فإن الكفاءات ) (WMFالمقترح اعتمادھا للمھام
واألولويات الوطنية /اإلقليمية تعكس ھذا التنوع في الوظائف .وأحيط المجلس علما ً أنه عقب استعراض المشروع من
قبل األفرقة والخبراء المختصين ،مثل فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ،سيُعرض إطار
العمل على المؤتمر السابع عشر للموافقة عليه .وأوصى بأن تستمر ھذه العملية في مراعاة األطر الوطنية واإلقليمية
ذات القيمة ،وأن تأخذ أطر الكفاءات المذكورة التي مازالت قيد اإلعداد ،مثل اإلطار المتعلق بالخدمات العامة في مجال
الطقس ) ،(PWSالمتطلبات المختلفة توخيا ً لالتساق في إعدادھا وتطبيقھا على أنشطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ).(NMHSs
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االنتقال من البحوث العلمية إلى التشغيل
أشار المجلس إلى أنه على اللجان الفنية أن تؤدي دوراً كآلية لضمان تدفق العلوم والتكنولوجيا لتصب في
4.1.64
خانة العمليات وتقديم الخدمات .وحث المجلس في ھذا السياق الفرق واألفرقة التابعة للجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
على تعزيز جھودھا التعاونية مع برامج بحوث المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة ،كما طلب من األمانة تقديم الدعم
الالزم لتنسيق أعمال الفرق واألفرقة ذات الصلة التابعة للجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوللجنة علوم الغالف الجوي
واللجان الفنية األخرى .وينبغي إيالء اھتمام خاص لألنشطة التي تعالج أولويات المنظمة ) (WMOبصفة مباشرة ،بما في
ذلك المجاالت التالية:
)أ(

عنصر المحيطات في التنبؤات التشغيلية المتالزمة دون الموسمية إلى الموسمية ،مع مراعاة التطبيقات
الخاصة بعمليات رصد المحيطات والتوحيد القياسي لبيانات المحيطات بغية استخدامھا في التحليالت
المتعلقة بالمحيطات ونظم التنبؤات الموسمية؛

)ب(

دمج الجليد البحري في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ،السيما من خالل مكوناتھا الفرعية،
ومشروع التنبؤات القطبية التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WCRPومبادرة التنبؤ بالمناخ
القطبي ) (PCPIالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوضمان المراعاة الواجبة للمراجع
والمبادئ التوجيھية لخدمات الجليد البحري ،وتحديثھا؛

)ج(

دمج التطور العلمي والفني في التنبؤات واإلنذارات التشغيلية الساحلية من خالل المشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPالسيما فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية واالقتصادية فضالً عن الخدمات
المتطورة للجزر الصغيرة والمدن الساحلية الكبرى.

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي
أشار المجلس إلى التقدم المحرز في تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي
4.1.65
) ،(CIFDP: http://www.jcomm.info/CIFDPالرامي إلى توضيح كيف يمكن أن ُتحسّن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتنبؤات واإلنذارات المتكاملة بالغمر الساحلي وأن تنسقھا بفاعلية .كما أشار مع االرتياح إلى
التقدم المحرز في المشاريع الفرعية الوطنية المتواصلة التابعة للمشروع اإليضاحي ) ،(CIFDPوخاصة في بنغالديش
) (CIFDP-Bمن أجل التنفيذ الناجح للمرحلة  2من إعداد نموذج جاھز للتشغيل للتنبؤ بالغمر الساحلي وتدريب المتنبئين
على استخدامه؛ وفي فيجي ) (CIFDP-Fالستكمال المرحلة  1في تشرين األول /أكتوبر  ،2013وإعداد إطالق المرحلة
2؛ وفي إندونيسيا ) (CIFDP-Iإلطالق المرحلة  1رسميا ً من خالل حلقة عمل ألصحاب المصلحة الوطنية ) 5-3كانون
األول /ديسمبر  ،2013جاكارتا ،إندونيسيا( .وھنأ المجلس تلك البلدان على دورھا السباق في دفع المشروع قدما ً على
المستوى الوطني ،وأعرب عن تقديره للبلدان المساھمة في تنفيذ المشروع ) (CIFDPوالداعمة له ،سواء من الناحية
المالية أو من خالل تقديم المشورة الفنية العينية.
كما أقر المجلس بالمشورة العلمية والفنية المتينة المقدمة من فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة
4.1.66
) (JCOMMوالمعنية بنظم التنبؤ باألمواج والمخاطر الساحلية ) (ETWCHومن أفرقة العمل التابعة للجنة الھيدرولوجيا
) .(CHyوأشار أيضا ً إلى الروابط مع البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمشروع ) ،(CIFDPبما في ذلك الخطة اإلقليمية
لمراقبة عُرام العواصف ) ،(SSWSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPومشروع عرام العواصف
اإللكتروني التابع لوكالة الفضاء األوروبية ) ،(ESAوالفريق العامل التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني بالتطبيقات البحثية
االجتماعية واالقتصادية ) ،(WG-SERAوبرامج ومشاريع عديدة أخرى .وشجع المجلس كالً من اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMواللجنة ) (CHyعلى مواصلة التنسيق الوثيق مع ھذه األنشطة لتحقيق التآزر في تعزيز القدرات الوطنية في
إطار المشاريع الفرعية المختلفة ،ومواصلة تقديم مساھمة مباشرة وفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
فيما يرتبط بالمجالين ذوي األولوية لإلطار وھما المياه والحد من مخاطر الكوارث.
وأكد المجلس على أن التجربة والخبرة المكتسبة من خالل تنفيذ مختلف المشاريع ) (CIFDPالوطنية
4.1.67
الفرعية يمكن أن تسھم في الجھود الوطنية للبلدان األخرى في التصدي للشواغل المماثلة المتعلقة بتعزيز قدرات التنبؤ
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بالغمر الساحلي واإلنذار ،وطلب من األمانة مواصلة استكشاف األنشطة وتنسيقھا لتحقيق أقصى قدر من المنافع والتآزر
في تنفيذ المشاريع ) ،(CIFDPالسيما بالنسبة لألعضاء الذين يحتاجون إلى المساعدة الفنية في مواجھة األخطار الساحلية
الشديدة .ونظراً لالحتياجات والمتطلبات المحددة من خالل تجربة إعصار التيفون ھايان وظواھر عرام العواصف
المرتبطة بھا ،طلب المجلس من األمانة أن تتخذ التدابير الالزمة لمساعدة األعضاء على تلبية ھذه المتطلبات من خالل
تنسيق األنشطة لتحسين التنبؤ القائم على اآلثار وخدمات اإلنذار على أساس المخاطر في المناطق الساحلية ،عن طريق
العمليات المستقرة ومجموعات الخبراء التابعين للمشروع ) .(CIFDPكما شجع المجلس اللجنة المشتركة )(JCOMM
واللجنة ) ،(CHyمن خالل الفريق التوجيھي للمشروع ) ،(CIFDPعلى أن ينشطا في توفير التوجيه الفني لتعزيز الخطة
اإلقليمية لمراقبة عرام العواصف )انظر أيضا ً الفقرات .(4.1.58 - 4.1.46

خدمات لمصائد األسماك في المحيطات
أشار المجلس مع االرتياح عند معالجة قضايا األمن الغذائي العالمي وقضايا المناخ ذات الصلة إلى
4.1.68
الجھود المشتركة التي تبذلھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMمن خالل
فرقة العمل المشتركة بين اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMواللجنة ) (CAgMوالمعنية بالطقس والمناخ ومصائد
األسماك ) ،(TT-WCF: http//www.jcomm.info/TT-WCFلتعزيز التفاھم والقدرات في مجال علم المناخ البحري /علم
المحيطات وتأثيرھما على مصائد األسماك في المحيطات ،والسيما في البلدان الجزرية في المحيط الھادئ ) .(PICsكما
أشار المجلس إلى أنه قد تمت الموافقة على خطة عمل فرقة العمل في الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية
الزرعية )نيسان /أبريل  ،(2014وكذلك في االجتماع العاشر للجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة )أيار /مايو
 ،(2013مما أدى إلى تعزيز عمليات الرصد ونقل البيانات عن طريق سفن صيد األسماك في منطقة المحيط الھادئ.
وأشار المجلس كذلك إلى الفائدة المباشرة المترتبة على أنشطة فرقة العمل لصالح الدول الجزرية النامية الصغيرة
) ،(SIDSوخاصة في المحيط الھادئ الجنوبي ،فأيد عمل فرقة العمل وطلب من األمانة العامة اتخاذ خطوات لتعزيز
أنشطة الفرقة )انظر أيضا ً الفقرات  .(4.1.77 – 4.1.70وأفاد المجلس أن ھذا العمل يجب أن يكون ھو اإلسھام المباشر
في تنفيذ اإلطار ) (GFCSإذ إنه يتناول مجال األمن الغذائي ذي األولوية وجميع الركائز الھيكلية لإلطار ) ،(GFCSوأكد
المجلس على ضرورة تعزيز الجھود للحفاظ على المناخيات البحرية وتوسيع نطاقھا بما يشمل المناطق والمناطق
الفرعية ،وخاصة بالنسبة للظواھر المتطرفة التي تؤثر على إنتاجية مصائد األسماك.
وأكد المجلس أيضا ً أھمية الوصول إلى المجتمع ،وأشار إلى أھمية الحلقات الدراسية المتجولة لتوعية
4.1.69
الصيادين وغيرھم من األطراف المعنية بخدمات األرصاد الجوية البحرية من أجل تحسين فھم اللغة الفنية المستخدمة
في تقديم خدمات األرصاد الجوية البحرية .كما أشار إلى فوائد الحلقات الدراسية المتجولة في تحسين آليات التغذية
المرتدة الخاصة بالخدمات لتحقيق أكبر أثر ممكن على المجتمع )مثل المزارعين والمدارس الميدانية لألرصاد الجوية
الزراعية( .ورحب المجلس في ھذا الصدد بمبادرة لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMلعقد مجموعة حلقات دراسية متجولة للصيادين في غرب أفريقيا ،وشجع األعضاء على توسيع نطاق ھذا
الجھد ليشمل مناطق أخرى في حدود الموارد المتاحة.
األرصاد الجوية الزراعية

الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية

)(CAgM

أشار المجلس إلى نتائج الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالتي عُقدت في
4.1.70
أنطاليا ،تركيا في الفترة من  10إلى  15نيسان /أبريل  ،2014واعتمد على وجه الخصوص مجاالت التركيز األربعة
التي اعتمدتھا الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CAgMلخطة عمل اللجنة في فترة ما بين الدورتين  :2018-2014األرصاد
الجوية الزراعية التطبيقية؛ العلوم والتكنولوجيا في خدمة األرصاد الجوية الزراعية؛ المخاطر الطبيعية وتقلبية /تغير
المناخ في الزراعة؛ تطوير القدرات في األرصاد الجوية الزراعية .وأشار المجلس إلى تقرير الدورة السادسة عشرة
للجنة ) (CAgMواعتمد توصياتھا /قراراتھا من خالل اعتماد القرار  – (EC-66) 7تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ).(CAgM
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4.1.71
وأشار المجلس إلى نھج اللجنة ) (CAgMفي مواءمة أنشطتھا مع األولويات المحددة في الخطة
اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوعلى وجه الخصوص األھمية المعطاة إلسھامات اللجنة ) (CAgMفي تقديم الخدمات
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث وتطوير القدرات.

وأشار المجلس إلى أن الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CAgMقد قررت مواصلة عمل فرقة العمل
4.1.72
المشتركة بين اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMواللجنة ) (CAgMوالمعنية بالطقس والمناخ ومصائد األسماك .وشجع
المجلس ھذا التعاون وقرر مواصلة عمل ھذه الفرقة المشتركة بين اللجنتين وطلب إلى اللجنتين مواصلة تعزيز تعاونھما
في ھذا المجال الحاسم األھمية المتمثل في األمن الغذائي.
ودعم المجلس المبادرة التي اقترحتھا الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CAgMوالتي تقضي بإنشاء فريق
4.1.73
خبراء مشترك بين اللجنة ) (CAgMولجنة علم المناخ ) (CClمعني بالفينولوجيا ،مع إمكانية أن يتعاون مع الجمعية
الدولية لألرصاد الجوية األحيائية.
وشجع المجلس األعضاء على تسمية المزيد من الخبراء لالشتراك في األفرقة المفتوحة العضوية للخبراء
4.1.74
في اللجنة ) ،(OPCAMEs) (CAgMوتيسير مشاركتھم النشطة في عمل اللجنة ) (CAgMفي مجاالت التركيز األربعة.
وأشار أيضا ً مع التقدير إلى االستخدام المتزايد لوسائط اإلعالم اإللكترونية من قبل اللجنة ) (CAgMوقدرتھا على عقد
مؤتمرات عن بعد الضطالعھا بأنشطتھا ،وأعرب عن دعم مواصلة استخدام ھذه األدوات بغية تعزيز آليات االتصال
والتغذية المرتدة الخاصة بأنشطة ومشاريع اللجنة ) (CAgMذات الصلة.
وأشار المجلس إلى ضرورة إعداد معايير ومبادئ توجيھية للقياسات العالمية لرطوبة التربة ،دعما ً للشبكة
4.1.75
الدولية لرطوبة التربة ) (ISMNالتي ينسق شؤونھا المشروع العالمي لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXوالفريق
المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOولجنة السواتل لرصد األرض ) .(CEOSوأيد المجلس توصية اللجنة
) (CAgMبإنشاء وتنسيق مشروع إيضاحي لرطوبة التربة ) (SMDPمن أجل إعداد ھذه المعايير والمبادئ التوجيھية التي
ستقدم دعما ً قيما ً لرسالة وأھداف النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ).(GFCS

اإلطار العالمي للخدمات المناخية
وأشار المجلس إلى أن األمانة ورئيس اللجنة يشاركان في تقديم مدخالت وتيسير التقدم المحرز ودعم
4.1.76
االجتماعات التشاورية في المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSكما
أشار المجلس إلى أن الھدف من ھذا المثال النموذجي ھو تجميع احتياجات المستخدمين الخاصة بقضايا المناخ وتحديدھا
من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة التي تشارك في مواضيع الزراعة واألمن الغذائي .وطلب المجلس
إلى األمانة مواصلة التعاون مع وكاالت األمم المتحدة المختلفة في المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي.
وأشار المجلس إلى صياغة وتنفيذ المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) (GIAMحسبما
4.1.77
اقترح رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMويتمثل الھدف من المبادرات العالمية ) (GIAMفي تلبية
متطلبات الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOولتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSونظام معلومات
المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث )(DRR
وكذلك من الكيانات الدولية األخرى المرتبطة بھا مثل الفريق المعني بالرصدات األرضية ،واتفاقية األمم المتحدة للتنوع
البيولوجي ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر .وستقوم المبادرات العالمية ) (GIAMبدراسة الرصدات /التنبؤات،
والبحوث ومنصة واجھة المستخدم وتقديم الخدمات وتطوير القدرات ذات الصلة بأنشطة األرصاد الجوية الزراعية بما
يتفق مع أولويات لجنة األرصاد الجوية الزراعية .وأوصى المجلس بتقديم تقارير عن المبادرات العالمية ) (GIAMإلى
لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوالھيئات الدولية المتعاونة األخرى ذات الصلة.
وأيد المجلس إنشاء مكتب تنسيق للمبادرات العالمية ) (GIAMمخصص لقطاع الزراعة واألمن الغذائي بتمويل من خارج
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الميزانية .ووافق المجلس في غضون ذلك على العرض المقدم من إدارة األرصاد الجوية الكورية لدعم مكتب تنسيق
مؤقت للمبادرات العالمية ).(GIAM

إدارة المياه
أحاط المجلس علما ً بأن تقديم الخدمات في سياق إدارة المياه يشمل كامل طائفة المسؤوليات المواضيعية
4.1.78
للمنظمة  ،WMOوخدمات الطقس ،والخدمات المناخية ،والخدمات الھيدرولوجية .وتعتمد اإلدارة الفعالة للمياه بصورة
رئيسية على البيانات التي تتوافر بصورة واسعة وعريضة ،والمنتجات من جميع القطاعات الثالثة فضالً عن منتجات
التنبؤات النقاطية التي تضع تقييما ً كميا ً لعدم اليقين .كما أن ھناك حاجة متزايدة لھذه المعلومات بوصفھا عمليات تقييم
شاملة لموارد المياه وما يتصل بھا ،وإحصاءات الھطول ،وأحداث الجفاف ،فضالً عن عمليات التقييم المعقولة
لالتجاھات المكانية و/أو الزمنية بشأن كمية المياه السطحية ونوعيتھا .ونظراً لالحتياجات المحددة إلدارة المياه ،ينبغي
أن تضمن خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا أن تكون حاالت عدم اليقين الكامنة في بياناتھا وتنبؤاتھا مفھومة
ومقيمة كميا ً.
والحظ المجلس أن إدارة المياه يمكن أن تلعب دوراَ رئيسيا َ في إستراتيجيات التخفيف لمعالجة تغير
4.1.79
المناخ ،بما في ذلك الحد في الفيضانات ،وتخزين المياه لمواجھة فترات الجفاف ،وإنتاج الطاقة المائية .وأشار المجلس
إلى أن إدارة المياه تتطلب إدماج خدمات الطقس ،والخدمات المناخية ،والخدمات الھيدرولوجية .وأوصى المجلس بإيالء
االعتبار الواجب إلدارة المياه من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSباإلضافة إلى التركيز الحالي على
إدارة الفيضانات.
وأشار المجلس إلى أن الكثير من األنھار تمر عبر أراضي العديد من األعضاء )األنھار العابرة للحدود(.
4.1.80
والحظ المجلس أيضا ً أن عمليات إدارة المياه بكفاءة ستتطلب التقاسم السريع لخدمات الطقس والخدمات المناخية
والخدمات الھيدرولوجية فيما بين األعضاء .وحث المجلس األعضاء على وضع اتفاقات لتنسيق تقديم الخدمات على
األنھار العابرة للحدود ،على سبيل المثال من خالل لجان أحواض المياه أو غيرھا من اآلليات المناسبة ،وعند االقتضاء،
اعتماد تكنولوجيات مشتركة لتيسير تبادل المعلومات والبيانات.
4.2

الحد من مخاطر الكوارث )البند  4.2من جدول األعمال(

تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف
تأثيراتھا المحتملة )النتيجة المتوقعة (2
التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة وخطط المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام

2015

 4.2.1نوه المجلس باألھمية الجوھرية للمعلومات والخدمات الخاصة بالمخاطر المتعددة التي تقدمھا المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلدعم اتخاذ قرارات خاصة بالحد من مخاطر الكوارث على دراية بالمخاطر
وعلى أساس اآلثار .وأشار المجلس إلى التقدم المحرز في توثيق الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيھية لمساعدة
األعضاء في تنفيذ أنشطتھم ذات الصلة ،بما في ذلك (1) :تعريف المنظمة ) (WMOللمخاطر ،وتصنيفھا والبيانات
الشرحية الخاصة بالمخاطر ونمذجة المتطلبات لدعم جمع البيانات وتحليل المخاطر فيما يتعلق بالخسائر واألضرار،
بالتعاون مع وكاالت الكوارث والحماية المدنية )(ECPAs؛ ) (2المبادئ التوجيھية للمنظمة ) (WMOللمرافق الوطنية
) (NMHSsبشأن الشراكات المؤسسية في نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ودعم عمليات االستعداد للطوارئ
والتصدي لھا واإلنقاذ منھا واالنتعاش المبكر؛ ) (3المبادئ التوجيھية للمنظمة ) (WMOبشأن احتياجات مرافق األرصاد
الجوية والمرافق المناخية لتمويل مخاطر الكوارث والتأمين )استكملت أو على وشك االستكمال في  .(2015وأشار
المجلس أيضا ً إلى إسھام منسقي الحد من مخاطر الكوارث التابعين للجان الفنية والبرامج الفنية )،(DRRFPTC-TP
وأفرقة الخبراء االستشارية التابعة للمنظمة ) (WMOللتواصل مع المستخدمين في الحد من مخاطر الكوارث (DRRUI-
) ،EAGsوالوكاالت األخرى .وشجع المجلس األعضاء على المشاركة بنشاط في العملية الوطنية لتحليل المخاطر ،وبناء
الشراكات ووضع ترتيبات عمل مع الوكاالت الوطنية المسؤولة عن جمع بيانات الخسائر واألضرار.
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 4.2.2وأشار المجلس إلى تواصل تنفيذ مشاريع تطوير القدرات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث مع
اإلطار اإلقليمي للتعاون في جنوب شرق أوروبا وأمريكا الوسطى .كما أشار إلى الفيضانات األخيرة والظواھر الجوية
الھيدرولوجية المتطرفة في تلك المناطق ،فشجع األمانة واألعضاء على مواصلة الجھود لتنفيذ المشاريع وتقديم النتائج .وأشار
المجلس كذلك إلى االقتراح المقدم خالل مناقشة أجريت في اجتماعات منسقي الحد من مخاطر الكوارث )(DRR FP TC-TP
ببدء مشروع للحد من مخاطر الكوارث في جنوب شرق آسيا يركز على تطوير القدرات في مجال تحليل المخاطر
ونظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ) .(MHEWSوقد نوقش ھذا األمر خالل اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام 2014
)كانون الثاني /يناير  .(2014وأشار المجلس إلى التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام
 ،2014وطلب من األمين العام أن يعمل ،بالتعاون مع رؤساء اللجان الفنية بدعم من المنسقين ) (DRR FP TC-PPوأعضاء
االتحاد اإلقليمي الثاني والشركاء االستراتيجيين ،على تيسير تحديد نطاق االقتراح بما يتماشى مع توصيات رؤساء
اللجان الفنية لتكملة المشاريع واألنشطة القائمة ذات الصلة تجنبا ً لالزدواجية ،وبالتعاون مع مشاريع المنظمة )(WMO
وبرامجھا ذات الصلة.
 4.2.3وأشار المجلس إلى أعمال فرقة العمل المشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSوالخدمات العامة في مجال
الطقس التابعة لشعبة معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFS-PWSفي مجال تقديم مساعدة تشغيلية في مجال األرصاد الجوية
للوكاالت اإلنسانية كإسھام مباشر من اللجنة ) (CBSفي أولوية المنظمة ) (WMOالخاصة بالحد من مخاطر الكوارث.
 4.2.4وأكد المجلس أھمية المواد التدريبية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك ما يتعلق منھا بدعم
الترتيبات المؤسسية الوطنية .وأشار المجلس إلى أن قدراً كبيراً من وحدات التدريب النموذجية قد أعدھا األعضاء
ومراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،ويمكن توسيع نطاقھا واإلسھاب فيھا من خالل
تضمينھا على النحو المناسب مواد ذات صلة مقدمة من الشركاء من قبيل البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة األخرى
)مثل إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPومكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) ،(UN-OCHAوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومبادرة لتعزيز قدرات الحد من الكوارث
) ،(CADRIومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) .((UNITARوطلب المجلس من األمين العام القيام بما يلي:
)أ(

استعراض نماذج وبرامج التدريب الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والتي أعدھا األعضاء ومراكز التدريب
اإلقليمية والوكاالت الشريكة؛

)ب(

تيسير الوصول بشكل منسق إلى مواد التدريب واإلرشاد الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث.

 4.2.5وأشار المجلس إلى أن تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث تسھم بشكل مباشر في تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتقدم نتائج متوخاة ملموسة في اإلطار الزمني  ،2015-2014بما في ذلك مبادئ توجيھية
بشأن احتياجات المستخدمين إلى الخدمات المناخية لتحليل المخاطر وتمويل مخاطر الكوارث والتأمين.
 4.2.6وأعرب المجلس عن سروره لتلقي معلومات عن المشروع التجريبي األول المزمع لفرقة العمل
) PWSبشأن تقديم المساعدة التشغيلية في مجال األرصاد الجوية للوكاالت اإلنسانية ،بالتعاون مع النظام العالمي لتنسيق
اإلنذارات بالكوارث ) .(GDACSغير أن المجلس أعرب عن قلقه إزاء ممارسة النظام العالمي ) (GDACSالمتمثلة في
قيام النظام العالمي بإصدار إنذاراته الخاصة بالمخاطر المتعددة .وسلم بأن التحذيرات واإلنذارات الصادرة عن النظام
العالمي ) (GDACSوالوكاالت األخرى غير المرافق الوطنية ) (NMHSsيمكن أن تؤثر سلبا ً وتقوض اإلنذارات الموثوقة
التي تقدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمجاالت البيئية األخرى .ولذا
طلب المجلس من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تستعرض إجراءات الحوكمة المتصلة بتقديم وتوفير اإلنذارات
الخاصة بالمخاطر الجوية والھيدرولوجية والمخاطر البيئية األخرى بغرض إعداد إرشادات مالئمة لعرضھا على
المؤتمر السابع عشر.
(CBS/DPFS-

إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام

2015

 4.2.7مراعاة القتراب انتھاء أجل إطار عمل ھيوغو ) (HFAللفترة  ،2015-2005ذ ّكر المجلس أن المؤتمر العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) 18-14) (WCDRR-IIIآذار /مارس  ،2015سنداي ،اليابان( سينظر في إطار
الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام  2015العتماده .كما أشار المجلس إلى أن عام  2014يشھد إجراء مشاورات
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إقليمية وعالمية تيسرھا إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRوالتجمعات االقتصادية –
االجتماعية اإلقليمية لصياغة إطار ما بعد عام  2015للحد من الكوارث.
 4.2.8وشجع المجلس األعضاء على المشاركة النشطة في المشاورات الوطنية واإلقليمية بشأن إطار ما بعد عام
 2015للحد من الكوارث وتقديم مدخالت عليھا ،وكذا في المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
) (WCDRR-IIIلعرض‘1’ :أھمية خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والبيئية لدعم القرارات المتخذة بشأن الحد من
مخاطر الكوارث ،من خالل تقديم دراسات إفرادية و"قصص نجاح"؛ ’ ‘2والقدرات الفنية والمؤسسية والتحديات التي
يواجھھا أعضاء المنظمة في تنفيذ نظم اإلنذار المبكر لدعم صنع قرارات مستنيرة من ناحية المخاطر.
 4.2.9ورحب المجلس بالمقترح الذي قدمته اليابان بالعمل مع األمانة واألعضاء في إعداد وتطوير عرض بخصوص
مصلحة المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومسؤولياتھا ،ال سيما لدى
العمل على تطوير وترويج نظم اإلنذار المبكر لمواجھة المخاطر الطبيعية.
 4.2.10ونوه المجلس بما للمشاركة الفعالة للمنظمة ) (WMOفي التخطيط للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من
مخاطر الكوارث ) (WCDRR-IIIمن أھمية إستراتيجية ،ال سيما لدى صياغة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام
 ،2015انطالقا ً من استراتيجية الحد من أخطار الكوارث على نطاق المنظمة ) .(WMOوفي ھذا السياق ،أ ّكد المجلس
على ضرورة بذل جھود مكثفة لتوضيح دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوالھيئات الوطنية األخرى في إطار الحد من
أخطار الكوارث لما بعد عام  2015إجماالً ،ولتعزيز قدرة ھذه المرافق على تقديم تنبؤات وإنذارات مبكرة وقائمة على
اآلثار ،لدى اإلمكان ،بغية إعالم آليات دعم القرارات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .كما شدّد المجلس
على أن أنشطة األعضاء في الحد من مخاطر الكوارث ھي جزء من واليتھم المتعلقة بتقديم الخدمات لضمان االستعداد
واالستجابة والتصدي ،وبناء على ذلك ،طلب المجلس من األمين العام ضمان تماشي برامج وأنشطة الحد من مخاطر
الكوارث التابعة للمنظمة ) (WMOمع استراتيجية المنظمة ) (WMOفي تقديم الخدمات.
4.2.11

اعتمد المجلس القرار  – (EC-66) 8خارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث.

4.3

معالجة البيانات والتنبؤ :الطقس والمناخ والمياه )البند  4.3من جدول األعمال(

تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء ومعلومات
وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ وإستراتيجيات التكيف
معھا على وجه الخصوص )النتيجة المتوقعة (3
القضايا المتعلقة بالطقس

تطور النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
أشار المجلس إلى أن المؤتمر السادس عشر ) (2011اعتمد المخطط المنقح لمرجع النظام العالمي لمعالجة
4.3.1
البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم ) ((485بموجب القرار  ،(Cg-XVI) 6وقرر فيه أن ھذا المرجع ھو
المصدر الوحيد للوائح الفنية لجميع النظم التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ في الدول األعضاء .وأشار المجلس إلى أن
تنقيح المرجع قد أوشك أن يتم وسيُرفع بشأنه تقرير حالة إلى الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) .(2014كذلك أكد
أن المرجع المنقح سيلتزم ،لدى اكتماله ،بالمبادئ واإلجراءات المدرجة في " توجيھات المنظمة ) (WMOبشأن إعداد
الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوالمواد المتصلة بھا ،وإصدار ھذه التوجيھات) ".مطبوع المنظمة رقم .(2014 ،1127
وأشار المجلس إلى انعقاد "حلقة العمل بشأن التنبؤ الطويل المدى :المراكز العالمية إلنتاج للتنبؤات
4.3.2
الطويلة المدى ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsالتي نظمتھا لجنة النظم األساسية ) (CBSبالتعاون مع
لجنة علم المناخ ) ،(CCIفي برازيليا ،البرازيل من  25إلى  27تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013دعما ً للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ".(RCOFوطلب المجلس إلى لجنة
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النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CCIوضع خطة عمل منسقة تشتمل على توصيات حلقة العمل لتعزيز تبادل
البيانات واألساليب واألدوات بين المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة المدى ) (GPCوالمراكز المناخية اإلقليمية
) ،(RCCsوتحسين الممارسات التشغيلية التي تستخدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية ) (RCOFsفي
التنبؤ على المدى الطويل )الموسمي( .وأشار المجلس إلى أن أمثلة عن ممارسات ناجحة يمكن أن ُتستمد من عملية تنبؤ
متسلسل تابعة للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي مجال التنبؤ القصير والمتوسط المدى بالطقس.
وأعرب المجلس في ھذا الصدد عن تقديره ألنشطة التدريب التي نفذھا عدد من األعضاء في كافة األقاليم.
وأشار المجلس إلى الطلب الذي وجھه المؤتمر السادس عشر ) (2011إلى "المركز الرئيسي التابع
4.3.3
للمنظمة ) (WMOللتنبؤات الطويلة المدى على أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج ) "(LC-LRFMMEوالمتمثل
في توسيع نطاق دور المركز الرئيسي ) (LC- LRFMMEليشمل أيضا ً تبادل التنبؤات الواسعة النطاق )أكثر من  10أيام
وحتى  30يوما ً( ،وشجع المراكز ) (GPCsالتي تدير أنظمة التنبؤ الديناميكية دون الموسمية )أقل من  90يوما ً( ،على
تقديم بيانات من نظم التنبؤات الشھرية الخاصة بھم ،على أساس طوعي ،لعرض وتوليد النواتج دون الموسمية متعددة
النماذج من جانب المركز الرئيسي ) ،(LC-LRFMMEعلى غرار النواتج ذات النطاق الموسمي .وإذ أحاط علما ً بأن
إجراءات التحقق المعيارية للتنبؤات الواسعة النطاق ستكون ضرورية لدعم عمليات تبادل التنبؤات ،شجع المجلس
اللجنة ) (CBSواللجنة ) (CCIعلى التعاون مع الخطط البحثية واألنشطة التي يجريھا البرنامج العالمي لبحوث الطقس/
تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ/البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WWRP/THORPEX/WCRP
بشأن مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية.
وأشار المجلس ،بعد النظر في تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،إلى أن نجاحھا يتوقف
4.3.4
على مخرجات ذات جودة عالية من نظم معالجة البيانات والتنبؤ ) (ER 3لدى األعضاء ،والروابط الفعالة بين معالجة
البيانات ووظائف تقديم الخدمات ،بما في ذلك على سبيل المثال إعداد أساليب سليمة علميا ً للتنبؤ القائم على أساس التأثير
وإصدار اإلنذارات على أساس المخاطر .وينبغي تعزيز النظام ) (GDPFSوالمراكز التشغيلية وتطويرھا للوصول إلى
معالجة سلسة للبيانات والتنبؤ بغية تغطية جميع النطاقات الزمنية للتنبؤ ،بل كي تمتد لتشمل التنبؤات المتعلقة بالبيئة
لدعم تقديم الخدمات )النتيجة المتوقعة  .(1وبالتالي ،فقد شجع المجلس أيضا ً األمانة واللجان ذات الصلة على تطوير
مواد إرشادية ذات صلة لألعضاء لالستفادة من كامل إمكانيات النظام العالمي ).(GDPFS
وأشار المجلس إلى أن احتياجات محتملة لبعض األعضاء قد تنجم عن سعيھم إلى استباق خطر جوي
4.3.5
كبير أو مرتبط باألرصاد الجوية يُھدد سالمة سكانھم وأمنھم .وطلب بالتالي إلى اللجنة ) (CBSأن ُتع ّد بالتشاور مع
مراكز األرصاد الجوية اإلقليمية المتخصصة ) (RSMCsدليالً مختصراً عن اإلجراءات التي يتعين على المرافق
الوطنية ) (NMHSsاتخاذھا قبل وقوع أحداث متطرفة متعلقة بالطقس .وينبغي أن يقدم ھذا الدليل إرشادات عن
اإلجراءات واألنشطة التي يمكن أن يستخدمھا المرفق الوطني ) (NMHSلزيادة استعداده لمواجھة ظاھرة متطرفة،
استناداً إلى اإلرشادات الموجودة ،وتضمينه جھات االتصال في المراكز ) (RSMCsوغير ذلك من المعلومات.
وطلب المجلس إلى األمانة أن تعمل ،بالتعاون مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمراكز التشغيلية
4.3.6
مثل المراكز ) ،(RSMCsعلى تحليل ھذه المسألة وإعداد مشروع ترتيب للعمل يفصّل األدوار والمسؤوليات في عملية
تنسيق تلبية المنظمة ) (WMOلطلبات المساعدة التي يتقدم بھا األعضاء ،مشيراً إلى أن المسؤولية التشغيلية تقع على
عاتق األعضاء ،وأن ترفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي في ھذا الشأن.
وشجع المجلس أيضا ً على استمرار التعاون بين لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة
4.3.7
لعلوم المحيطات ) (JCOMMولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASعلى ضمان أن تحقق خطط البحوث والنواتج المعدة
للتنفيذ العملي الفائدة بسھولة لنظم معالجة البيانات والتنبؤ لدى األعضاء ،بما في ذلك التنبؤات القطبية والتنبؤات دون
الموسمية إلى الموسمية ،ولمواصلة تطوير نظام لإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ).(SDS-WAS
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)(SWFDP

أشار المجلس إلى نتائج "حلقة العمل للمساعدة على استدامة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  -تعزيز
4.3.8
المراكز اإلقليمية والعالمية التابعة للمنظمة )) "(WMOواشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األميركية ،من  18إلى 20
حزيران /يونيو  ،(2013التي شارك في تنظيمھا كل من البنك الدولي والمنظمة ) (WMOوالمرفق الوطني للطقس،
الواليات المتحدة األميركية ،وطلب من اللجنة ) (CBSالنظر في توصيات حلقة العمل لتوجيه التطورات المستقبلية
للمشروع ) (SWFDPوتطوير النظام ) (GDPFSفي نھاية المطاف.
ورحّ ب المجلس بإنشاء مكتب المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ،وأعرب عن تقديره لألمانة،
4.3.9
السيما لمساھمتھا في تنظيم حلقة العمل التدريبية للمشروع الفرعي اإلقليمي في جنوب شرق آسيا ،التي عقدت في
الفلبين في حزيران /يونيو  .2014وشكر المجلس كذلك الفلبين وھونغ كونغ ،الصين واليابان والمملكة المتحدة وفييت نام
التي ساھمت جميعھا في إنجاح ھذا الحدث من خالل استضافته وإرسال خبراء لحضوره .وأقرّ المجلس بالتوقعات
الكبيرة بأن يعزز نھج عملية التنبؤ المتسلسل قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مجال أنشطة الحد من الكوارث
وشجّع األعضاء على المساھمة بشكل أكبر في تنفيذ المرحلة التوضيحية للمشاريع الفرعية اإلقليمية ،بدعم من األمانة.
وأقر المجلس أن نواتج مراكز النظم المتقدمة للتنبؤ العددي بالطقس )/(NWPنظم تنبؤ المجموعات
4.3.10
) (EPSالتابعة للنظام العالمي ) (GDPFSيمكن تقاسمھا على نطاق واسع واستخدامھا على نحو أكثر فعالية من قبل
األعضاء إذا ُ
صمّمت بشكل مناسب لالستخدام العملي من خالل المرافق الوطنية ) .(NMHSsوعليه ،شدد المجلس على
أھمية تعزيز مساھمات المراكز التشغيلية للمنظمة ) (WMOفي عملية التنبؤ المتسلسل ،وأشار بشكل خاص إلى أھمية
النواتج المفيدة للمراكز التي تنھض بمسؤوليات تنفيذية إقليمية أو دون إقليمية )مثل المراكز اإلقليمية المتخصصة
) ،(RSMCsومراكز النواتج الساتلية ،ومراكز التدريب الفني( ،لدعم تنمية وتأمين استدامة القدرات التي تصبح الحاجة
إليھا ماسة في المرافق الوطنية ) (NMHSsفي التنبؤ بالطقس القاسي ،وخدمات اإلنذار ،فيما يتعلق بالمخاطر الجوية
المحددة والمخاطر المجتمعية المرتبطة بھا واآلثار المترتبة على البلدان النامية والبلدان األقل نمواً .وأوصى المجلس
بأن تضطلع االتحادات اإلقليمية بمسؤولية أكبر في مجال تنسيق عمل المراكز دون اإلقليمية المشاركة في العمليات
اإلقليمية ودون اإلقليمية.
ووافق المجلس وشدد أيضا ً على أن تنفيذ عملية التنبؤ المتسلسل على نطاق أوسع كجزء من برنامج النظام
4.3.11
العالمي ) (GDPFSمن شأنه أن يسھم في تعزيز كثير من وظائف تقديم الخدمات في المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي
لديھا احتياجات لمعالجة البيانات والتنبؤ ،وأن تعزز أيضا ً روابط المرافق الوطنية ) (NMHSsمع المنظمات الوطنية
األخرى في األنشطة ذات الصلة باألرصاد الجوية الھيدرولوجية ،وخاصة تلك التي تتصدى للمخاطر واآلثار
االجتماعية واالقتصادية الھامة .وأشار أيضا ً إلى أنه يمكن ،من حيث المبدأ ،تطبيق مشروع العرض اإليضاحي
) (SWFDPأيضا ً على التنبؤ وتقديم الخدمات على نطاقات زمنية أطول ،أي بما يتجاوز نطاق التنبؤ بمخاطر الطقس
القاسي ببضعة أيام ،بغية تطوير ُن ُ
ظم إقليمية لإلنذار المبكر المتواصل في سياق نظام معلومات الخدمات المناخية
المخطط له ) (CSISالتابع لإلطار العالمي ).(GFCS
وأشار المجلس إلى األعمال الجارية لتطوير نظم مراقبة المناخ ) (CWSللمراقبة التشغيلية والتحسب
4.3.12
للظواھر الجوية المتطرفة ،والتي يمكن أن تستفيد من التعاون مع مشروع العرض اإليضاحي ) (SWFDPإلثبات
فعاليته .وطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSمساعدة لجنة علم المناخ ) (CCIفي وضع مواد إرشادية ،وإذا لزم
األمر ،معايير تشغيلية أو لوائح الفنية إلدراجھا في دليل النظام العالمي )) .(GDPFSانظر الفقرة .(4.3(2).9
وأُبلغ المجلس بنجاح المشروع اإليضاحي التجريبي لنظام اإلرشاد بشأن الفيضانات الخاطفة في إقليم
4.3.13
الجنوب األفريقي الذي تدعمه أمانة المنظمة ) .(WMOوجاء ھذا المشروع كمتابعة للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) (SWFDPالفائق النجاح وقد وسّع اليوم ليشمل كل منطقة الجنوب األفريقي .والغرض الرئيسي من المشروع
اإليضاحي التجريبي لنظام اإلرشاد بشأن الفيضانات الخاطفة في إقليم الجنوب األفريقي ) (SARFFGتزويد المتنبئين
التشغيليين ووكاالت إدارة الكوارث بنواتج من معلومات اإلرشاد في الوقت الفعلي تتعلق بخطر الفيضانات الخاطفة
الصغيرة النطاق في كل المنطقة .ويوفر المشروع ) (SARFFGالنواتج الضرورية لدعم تطوير اإلنذارات بالفيضانات
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الخاطفة من خالل أحداث ھطول األمطار باستخدام تقديرات األمطار القائمة على السواتل والنماذج الھيدرولوجية.
وأشار المجلس إلى أن المشروع قد ُن ّفذ في أقاليم أخرى وشجّ ع على تعاون أوثق بين المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) (SWFDPومشاريع اإلرشاد بشأن الفيضانات الخاطفة ).(FFGS

أنشطة التصدي للطوارئ )(ERA
بعد أن أشار المجلس إلى ترتيبات أنشطة التصدي للطوارئ ) (ERAمن أجل النمذجة المتخصصة لالنتقال
4.3.14
واالنتشار في الغالف الجوي ،رأى أن الخبرات المستقاة من برنامج أنشطة ) (ERAقد تكون ھامة ،في ظل السياق
األوسع لتطوير خدمات التنبؤ القائمة على المخاطر بالظواھر الشديدة التأثير.
ووافق المجلس على أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAينبغي أن يستمر فيما يخص
4.3.15
استعراض ومراجعة األدلة المتعلقة بالسالمة والمتصلة بجوانب األرصاد الجوية والھيدرولوجية .وباإلضافة إلى ذلك،
وكنتيجة للدروس المستفادة من حادث محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي ،والناجم عن الزلزال وأمواج تسونامي
اللذين وقعا في شرق اليابان ) ،(2011دعت خطة عمل السالمة النووية التي وضعتھا الوكالة ) (IAEAإلى توسيع والية
مركز الحوادث والطوارئ ) (IECالتابع لھا إلجراء "التقييم والتشخيص للتصدي لحاالت الطوارئ في محطات الطاقة
النووية ".ووافق المجلس على ضرورة أن تقدم المنظمة ) (WMOالدعم الخاص باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا فيما
يتعلق بالدور الموسع للوكالة )/(IAEAالمركز ) ،(IECوذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة.
مراقبة نظام المناخ وتقييمه

بيانات المنظمة ) (WMOومطبوعاتھا المتعلقة بالمناخ
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بمساھمة األعضاء في بيان المنظمة ) (WMOبشأن حالة المناخ العالمي في
4.3.16
عام  .2013وسلط المجلس الضوء على قيمة ملحق البيان المتعلق بأفريقيا الذي يع ّبر عن رغبة جلية لدى لبلدان
األفريقية لتنفيذ آليات فعالة لمراقبة المناخ من خالل االستفادة من الفرص التي يتيحھا اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSوشجّ ع المجلس على االستمرار في إعداد الملحق األفريقي وتطويره بغية بناء قدرات مستدامة لمراقبة
المناخ.
4.3.17
ورحّ ب المجلس مع التقدير بالمطبوع المعنون "حالة المناخ العالمي –  ،2010-2001عقد من الظواھر
المتطرفة" الذي حظي باھتمام ممتاز من قبل األعضاء ووسائل اإلعالم .وش ّدد المجلس على دور تقارير مرجعية من
ھذا القبيل وأوصى بمزيد من التطوير لمفھوم البيانات متعددة السنوات وإيالء اھتمام خاص بدمج البيانات عن األثر
االجتماعي واالقتصادي بشكل موحّد .واقترح المجلس بأن يجري التخطيط للتقرير المقبل المتعلق بالفترة ،2020-2011
في وقت مسبق كفاية ،بما في ذلك إعداد مشروع جدول للمحتويات وتحديد قائمة للمساھمين في كل جزء منه.

المؤشرات المناخية ونواتج المراقبة
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بعمل فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClوبرنامج تقلبية
4.3.18
المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARواللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوالمعنية بالكشف عن تغير المناخ ومؤشراته
) ،(ET-CCDIالذي ساعد في تحسين فھم تقلبية المناخ وتغيره وتحديد خصائصھما ،ولذلك أھمية بالغة في تطوير
ّ
وحث المجلس األعضاء على دعم عمل فرقة الخبراء ) (ET-CCDIمن خالل إعداد مجموعات بيانات
الخدمات المناخية.
من المؤشرات المناخية وتحديثھا بانتظام وتبادلھا .وسلط المجلس الضوء على الحاجة إلى تطوير مؤشرات بشأن
ّ
وحث لجنة علم المناخ ) (CClوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPواللجنة الفنية
الظواھر البحرية المتطرفة،
ّ
المشتركة ) (JCOMMعلى التعاون بشكل وثيق في ھذا الشأن .وأكد المؤتمر على الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات
اإلقليمية لمراقبة التغير في الظواھر المتطرفة وطلب إلى فرقة الخبراء ) (ET-CCDIواألمانة ،بالتعاون مع االتحادات
اإلقليمية ،تنظيم حلقات عمل إقليمية إضافية وتقديم الدعم إلى المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي ھذا الشأن .وطلب
المجلس أن ُت ّ
عزز متابعة عمل فرقة الخبراء ) (ET-CCDIمن خالل تعيين منسقين مركزيين في المرافق الوطنية
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لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsومن األمثل أن يكون ھؤالء المنسقون المركزيون قد شاركوا في حلقات
عمل فرقة الخبراء ) (ET-CCDIوأن يتولوا تحديث المؤشرات والتواصل مع فرقة الخبراء ) .(ET-CCDIوأحاط المجلس
علما ً بفائدة تحديث البرمجية المستخدمة في حلقات عمل فرقة الخبراء ) (ET-CCDIوطلب النظر في تطوير مجموعة
أدوات كنتيجة من نتائج حلقات العمل ،بما في ذلك عروض وتمارين عملية تستخدم في حلقات العمل ھذه.
وأحاط المجلس علما ً بحلقة العمل المشتركة بين ھيئة األرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء )(BMKG
4.3.19
)اندونيسيا( والمعھد الملكي الھولندي لألرصاد الجوية )) (KNMIھولندا( التي تناولت التقييم المناخي الدولي ومجموعات
البيانات في جنوب شرق آسيا ) (SACA&Dوعُقدت في بوغور ،اندونيسيا في أيار /مايو  .2014وھدفت حلقة العمل إلى
وضع نظام للبيانات المناخية قائم على شبكة االنترنت يعرض نواتج لمراقبة المناخ مثل المؤشرات المناخية ،وخرائط
التوجھات ،وإحصائيات الظواھر المتطرفة ،ومجموعات البيانات الشبكية المحسّنة ،بطريقة سھلة بالنسبة للمستخدم.
وأحاط المجلس علما ً أيضا ً بتوصية حلقة العمل المتعلقة بالحاجة إلى إنشاء شبكات من المراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCفي االتحاد اإلقليمي الخامس في اإلقليمين الفرعيين لجنوب شرق آسيا و بلدان جزر المحيط الھادئ.
وأحاط المجلس علما ً بالجھود المستمرة التي تبذلھا فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية
4.3.20
بالمراقبة الوطنية للمناخ ) (TT-NCMPإلعداد قائمة بنواتج جديدة للمراقبة الوطنية للمناخ ) (NCMPsيستحدثھا األعضاء
ويتبادلونھا بشكل روتيني .ويمكن أن ُتسھّل المبادرة أنشطة مراقبة المناخ اإلقليمية والعالمية من خالل توحيد المساھمات
الوطنية في المراقبة العالمية للمناخ بشكل منھجي .وسلط المجلس الضوء على الحاجة إلى توفير مبادئ توجيھية وتحديد
أدوات لألعضاء تمكنھم من حساب النواتج الجديدة للمراقبة الوطنية للمناخ ) (NCMPsووضع آليات مالئمة لتبادل
النواتج الجديدة للمراقبة الوطنية للمناخ ) (NCMPsوجمعھا بوتيرة روتينية .وأشار المجلس أيضا ً إلى أن من الضروري
إجراء استعراض دقيق وشامل من جانب األعضاء نظراً إلى اآلثار المحتمل أن تترتب على ھذه المبادرة في خدماتھم
المناخية التشغيلية ،وشجع اللجنة ) (CClعلى النظر في إعداد إجراءات رسمية من شأنھا أن تقدم بشكل روتيني قائمة
بالنواتج التي يقدمھا األعضاء.

المراقبة العملية للظواھر المناخية المتطرفة
وسلط المجلس الضوء على الدور الذي تؤديه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
4.3.21
ّ
في توفير إشعارات بشأن الطقس والمناخ تأتي في حينھا لإلنذار بالظواھر الطقسية والمناخية المتطرفة ،وحث األعضاء
على تعزيز التعاون في ما بينھم بشأن ُنظم مراقبة المناخ لضمان التجانس في التنفيذ والتشغيل المتبادل وتبادل البيانات
والنواتج ذات الصلة في الوقت المناسب .وش ّدد المجلس على ضرورة تطوير ھذه ال ُنظم كجزء ال يتجزأ من جھود
المرافق الوطنية ) (NMHSsلدعم إدارة مخاطر المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،استناداً إلى مفھوم النھج المحكم
الذي يمتد من نطاقات الطقس إلى نطاقات المناخ.
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بالعمل الذي تؤديه فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CCIوالمعنية
4.3.22
بوضع تعاريف لظواھر الطقس والظواھر المناخية المتطرفة ) (TT-DEWCEفي توفير توجيھات لتعريف الظواھر
الطقسية والمناخية المتطرفة واستحداث أدوات لمراقبتھا ،بما في ذلك موجات الحرارة وموجات البرد واألمطار الغزيرة
ونوبات الجفاف .وستتيح ھذه التوجيھات مراقبة متجانسة لھذه الظواھر لدعم خدمات المناخ العملية ،بما في ذلك اإلنذار
المبكر ،وعمليات مراقبة المناخ ،والتنبؤ بالمناخ ،ودعم البحث في مجال تقييم تغير المناخ.
وأعرب المجلس أيضا ً عن تقديره للتقدم الذي أحرزته إدارة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAفي تطوير
4.3.23
تقنية تحديد موضوعي للظواھر اإلقليمية المتطرفة ) ،(OITREEأصدرتھا في عام .2012
ورحّ ب المجلس كذلك بمبادرة لجنة علم المناخ ) (CClإلنشاء بوابة للمنظمة ) (WMOيستخدمھا األعضاء
4.3.24
لتوفير معلومات وطنية محدثة عن ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة المرصودة بشكل شبه آني .وستدعم البوابة مراقبة
نظام المناخ في المنظمة ) ،(WMOوال سيما المساھمة في البيان السنوي عن حالة المناخ العالمي.
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وأفاد المجلس بأنه يتطلع إلى الحصول على توصيات لجنة علم المناخ ) (CClبشأن األنشطة الواردة
4.3.25
أعاله ،وأحاط علما ً بالفرصة المتاحة لربط األنشطة المذكورة أعاله ببرامج المنظمة ) (WMOومشاريعھا األخرى ،مثل
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSالتابع
للمنظمة ).(WMO
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بقيام حلقة وصل المراكز المناخية اإلقليمية بشأن التنبؤ على المدى
4.3.26
الطويل باالتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ) (WMOوالتي تستضيفھا دائرة األرصاد الجوية األلمانية )(DWD
بإنشاء قاعدة بيانات بشأن الظواھر المتطرفة توفر معلومات متسّقة وخاضعة إلدارة روتينية بشأن حدوث ظواھر
الطقس والمناخ المتطرفة تصف وقت الحدوث ومدة الظاھرة وامتدادھا الجغرافي وشدتھا وآثار ظواھر الطقس والمناخ
المتطرفة التي تضرب أوروبا.

نظام معلومات الخدمات المناخية
الحظ المجلس أن المنظمة ) (WMOأنشأت بالفعل أو عينت عدداً من الكيانات المخصصة لدعم العمليات
4.3.27
المناخية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبما في ذلك المراكز عالية التخصص التي حددتھا
المنظمة ) (WMOعلى أساس المواصفات والمعايير ،أي المراكز العالمية للتنبؤات الطويلة األجل (GPCs) ،والمركز
الرائد التابع للمنظمة ) (WMOللتنبؤات الطويلة المدى للمجموعات المتعددة النماذج ) (LC-LRFMMEوالمركز الرائد
التابع للمنظمة ) (WMOلنظام التحقق المعياري من التنبؤات الطويلة المدى )(LC-SVSLRF؛ والمراكز اإلقليمية للمناخ
) (RCCsومراكز نظام معلومات المنظمة )المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsومراكز تجميع البيانات أو
النواتج ) ،(DCPCsفضالً عن آليات مثل منتديات التوقعات المناخية اإلقليمية ) (RCOFsونظم مراقبة المناخ .وأحاط
المجلس علما ً مع التقدير بأن خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتسلط الضوء بشكل مالئم على ھذه
الكيانات كجزء من ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتي اعتمدتھا الدورة األولى للمجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ).(IBCS-1
ووافق المجلس على أن الھياكل المعيّنة رسميا ً لعناصر نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوآلياته
4.3.28
ً
ضرورية لتوحيد المعايير واالستدامة والموثوقية وااللتزام بالسياسات ،الخ .وأحاط المجلس علما بأن العناصر البنيوية
القائمة من نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع للمنظمة ) ،(WMOخاصة فيما يتعلق بجوانب البيانات
المناخية ومراقبة المناخ والتنبؤ به في النطاقات الزمنية غير النطاقات الموسمية المتمثلة في المراكز العالمية لإلنتاج
) ،(GPCsيمكن أن تنسّق بفعالية أكبر من منظور اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالفتا ً إلى أن العناصر
البنيوية تش ّكل في الوقت الراھن أساسا ً جيداً لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوطلب المجلس إلى لجنة
علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSاستطالع ال ُنھج الممكنة لتحديد عناصر بنيوية لنظام معلومات الخدمات
المناخية ) (CSISبشكل منسّق تنسيقا ً أكثر رسمية ووفق المبدأ  7من مبادئ تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛ مثل تيسير البنية التحتية القائمة وتفادي االزدواجية .وأحاط المجلس علما ً في ھذا الصدد بالمبادرة الجارية
لتحسين إدارة البيانات دعما ً للمناخ ،كما تشير إليھا الفقرة  .4.4.93ومن المتوقع أن تيسّر ھذه المبادرة بشكل كبير
خدمات البيانات المناخية في جميع النطاقات الجغرافية ،مسھمة بالتالي في تطوير نظام معلومات الخدمات المناخية
).(CSIS
وأق ّر المجلس بأن تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISفي النطاقات الوطنية سيزيد كثيراً من
4.3.29
الطلب على خدمات مقدمي المعلومات المناخية ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) .(NMHSsوأشار المجلس إلى أن مجموعة أدوات للخدمات المناخية تقوم على المعايير المتفق عليھا والممارسات
الجيدة الداعمة ألنشطة النظام ) (CSISمن شأنھا أن تحسّن الفعالية وترفع من قدرات مقدمي الخدمات وتكفل أن
المعلومات والنواتج المقدمة إلى المستخدمين موثوقة ومتسقة وعالية الجودة .ووافق المجلس أيضا ً على أن مجموعة
األدوات ھذه ستزيد من تركيز حلقات العمل التدريبية وستجعلھا ملموسة وفعالة في نقل المھارات التشغيلية .وبنا ًء على
ذلكّ ،
حث المجلس مطوري األدوات ومجموعات البيانات المالئمة لتدرج في مجموعة أدوات الخدمات المناخية على
دعم جھود لجنة علم المناخ ) (CClفي عملية تطوير مجموعة األدوات ونشرھا بتنسيق وثيق مع تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSوطلب المجلس إلى لجنة علم المناخ ) (CClأن تضع تدابير مالئمة لضمان أن تكون
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األدوات ومجموعات البيانات المضمنة في مجموعة األدوات قائمة على علوم ومنھجيات متينة .وشدّد المجلس في ھذا
الصدد على الحاجة إلى عقد مشاورات منتظمة مع كبار العلميين من اختصاصات مختلفة بشأن المحتوى والتقنيات
والبرمجيات المضمنة في مجموعة األدوات .وأشار المجلس إلى الحاجة لتجنب إدراج تقنيات بالية وإلى تلبية احتياجات
التعليم الدائمة التطور .باإلضافة إلى ذلك ،طلب المجلس إلى اللجنة ) (CClاستطالع سبل ضمان صيانة طويلة األمد
لمحتويات مجموعة األدوات واستدامتھا.
وأحاط المجلس علما ً بأن مؤتمراً فنيا ً بشأن "الخدمات المناخية – البناء على إرث مشروع خدمات
4.3.30
ّ
المعلومات والتنبؤات المناخية ) "(CLIPSسينظم في الفترة  30حزيران /يونيو –  2تموز /يوليو  2014في ھايدلبرغ،
ألمانيا ،بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClواالجتماع السنوي الخامس والثالثين للجنة العلمية
المشتركة التابعة للبرنامج العالمي ) .(WCRPوأحاط المجلس علما ً أيضا ً بأن فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ
) (CClاقترح الموضوع الذي ير ّكز على إرث مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) ،(CLIPSآخذاً في
االعتبار دور القيادة الطويل األمد الذي اضطلعت به لجنة علم المناخ ) (CClفي تنفيذ المشروع ) (CLIPSمنذ نشأته في
عام  ،1995وقرار المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية بإنھائه في عام  2015ودمج أنشطته الجارية في تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأحاط المجلس علما ً بأن فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بنظام معلومات الخدمات
4.3.31
المناخية ) (ET-CSISتعمل على مجموعة متنوعة من القضايا تتصل بعمليات نظام معلومات الخدمات المناخية )،(CSIS
في توافق وثيق مع الجوانب ذات الصلة من خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأحاط المجلس
علما ً مع التقدير بأن فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ ) ،(CClاقترح ،مراعاة للطبيعة الشاملة لنظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISالذي يشمل جميع أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية ) (OPACEsالتابعة للجنة عمل المناخ
) ،(CClإنشاء فرقة تنفيذ وتنسيق تر ّكز على نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISعلى أن تشمل عضويتھا جميع
أفرقة الخبراء ) ،(OPACEsضمن ھيكل العمل الخاص بالفترة السادسة عشرة الفاصلة بين دورتي لجنة علم المناخ
).(CCl
 4.3.32وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بالتقدم المحرز في إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوتشغيلھا في
جميع االتحادات اإلقليمية .وأق ّر المجلس بالحاجة إلى توحيد منتجات المراكز ) (RCCsوخدماتھا ،وأعرب عن تقديره
الضطالع فرقة الخبراء المشتركة بين اللجنة ) (CClواللجنة ) (CBSوالمعنية بالمراكز المناخية اإلقليمية بإعداد
ّ
وحث المجلس
إرشادات بشأن ھذا الجانب العملي الخاص بالمراكز ) (RCCsوغيره من الجوانب العملية األخرى.
رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجنة ) (CClواللجنة ) (CBSعلى التعاون بشكل وثيق لضمان نجاح إنشاء المراكز
) (RCCsوتشغيلھا في جميع األقاليم وتيسير االستخدام الفعال للنواتج والخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية
).(NMHSs
وإذ أق ّر المجلس بالفوائد المتنامية المتأتية من تشجيع ربط الشبكات بين خبراء المناخ ،وبناء القدرات،
4.3.33
ً
وإشراك المستخدمين ،ومن وضع تنبؤات قائمة على توافق اآلراء لألقاليم الفرعية ،فھو أحاط علما مع التقدير بإنشاء
منتدى جديد للتوقعات المناخية تابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ) (ASEANCOFاستناداً إلى تجربة االتحاد اإلقليمي
الخامس وبدعم قوي من قبل اللجنة الفرعية لألرصاد الجوية والجيوفيزياء ) (SCMGالتابعة لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا ) .(ASEANوأعرب المجلس عن تقديره للدور القيادي الذي اضطلع به مركز سنغافورة لبحوث المناخ )(CCRS
من خالل استضافته الدورة االفتتاحية للمنتدى الجديد ) (ASEANCOF-1والتزامه الدائم بالعملية .وشكر المجلس وكالة
الواليات المتحدة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDلتقديمھا الدعم المالي للدورة االفتتاحية للمنتدى الجديد
).(ASEANCOF-1
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بإطالق منتدى التوقعات المناخية في منطقة البحر المتوسط )(MedCOF
4.3.34
وعقد أول اجتماعين له ،األول في بلغراد )صربيا( من  13إلى  19تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013والثاني على شكل
دورة عبر االنترنت من  18نيسان /أبريل إلى  28أيار /مايو  .2014ورحّب المجلس بمبادرة الوكالة اإلسبانية الحكومية
لألرصاد الجوية إلنشاء منتدى التوقعات المناخية في منطقة البحر المتوسط ) (MedCOFوتنسيقه ،عقب اجتماع تخطيط
عُقد في مدريد في حزيران /يونيو  ،2013وتوليھا إدارة موقع المنتدى اإللكتروني .وأعرب المجلس كذلك عن تقديره
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للدعم المالي الذي قدمته اسبانيا لمنتديات التوقعات المناخية اإلقليمية ) (RCOFsفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر
الكاريبي ،وجنوب أمريكا الجنوبية ،كجزء من برنامجھا الخاص بالتعاون مع أمريكا الالتينية.
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن حلقة العمل المشتركة بين لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ
4.3.35
) (CBS/CClالتي نظمتھا المنظمة ) (WMOبشأن " التنبؤ الطويل المدى :مراكز اإلنتاج العالمي للتنبؤات الطويلة المدى
) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsدعما ً للمرافق الوطنية ) (NMHSsومنتديات التوقعات المناخية اإلقليمية
)) (RCOFsبرازيليا ،البرازيل من  25إلى  27تشرين الثاني /نوفمبر  (2013شھدت مشاركة جميع المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsومنتديات التوقعات المناخية اإلقليمية ) (RCOFsوالمرافق الوطنية ) (NMHSsالمختارة التي مثلت
االتحادات اإلقليمية الستة .وأشار المجلس إلى أن حلقة العمل ساعدت على تحديد األولويات لتعزيز التعاون وتبادل
البيانات واألساليب واألدوات بين مراكز اإلنتاج العالمي للتنبؤات الطويلة المدى ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية
) ،(RCCsوعلى صياغة توصيات ترمي إلى تحسين الممارسات التشيغيلية للتنبؤ على المدى الطويل ،بما في ذلك لدعم
المرافق الوطنية ) (NMHSsومنتديات التوقعات المناخية اإلقليمية ).(RCOFs
وأشار المجلس إلى أن فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بالتحديث المناخي الفصلي
4.3.36
العالمي ) (GSCUتتقدم في المرحلة التجريبية للتحديث ) (GSCUوأن عدداً من التحديثات قد أُنتج ألجل تقييم المحتوى
والمتطلبات التشغيلية .وأعرب المجلس عن تقديره ألن فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
علم المناخ ) (CClوالمعنية بالتنبؤات التشغيلية على نطاقات دون فصلية إلى نطاقات أطول مدى )(ET-OPSLS
وأعضاءھا الذين يمثلون المركز العالمي لإلنتاج ) (GPCيدعمون بشكل نشط تحسين النموذج التجريبي .وأشار
المجلس إلى أن المرحلة التجريبية لتطوير ) (GSCUستتواصل خالل الفترة المقبلة الفاصلة بين دورتي اللجنة ).(CCl
وأحاط المجلس علما ً بأن المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية )ُ (NCOFsتعتبر منصات وطنية رئيسية
4.3.37
لتعزيز الحوار والتنسيق المنتظمين بين الوكاالت لمواجھة تقلبية المناخ وتغيره .وأشار المجلس أيضا ً إلى أن ھذه
المنتديات تساعد على المستوى الوطني على توفير معلومات مناخية بنطاقات ذات صلة من خالل حوار منتظم ودائم
ومتعدد الجھات بين موفر )موفري( المعلومات والمستخدمين على المستوى الوطني ،وتؤدي دور برامج فعالة
ومستدامة للتواصل مع المستخدمين لصالح نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوأحاط المجلس علما ً مع التقدير
بأن المعھد الوطني لألرصاد الجوية ) (INAMفي موزامبيق استضاف منتدى وطنيا ً للتوقعات المناخية )(NCOF
ّ
وحث المجلس األعضاء على أن يتبنوا تنفيذ المنتديات
)مابوتو 6-3 ،آذار /مارس  (2014بدعم من المنظمة ).(WMO
الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFكمكون رئيسي من عملية تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى
المستوى الوطني ،وطلب إلى األمين العام تيسير تطوير توجيھات لمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تنظيم
منتديات وطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsبانتظام وتنسيقھا ،مستعينة بالنواتج التشغيلية العالمية واإلقليمية التي تفي
بمعايير المنظمة ).(WMO
المعلومات المناخية من أجل التكيف وإدارة المخاطر

أحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بإدارة مخاطر
4.3.38
المناخ ) ،(TT-CRMقامت بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية المدارية والتعليم العالي ) ،(CATIEومشروع إعادة
بناء رصدات دوران الغالف الجوي فوق األرض ) (ACREومكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،وبتأييد من
رئيس االتحاد اإلقليمي الرابع ،بتنظيم حلقة عمل مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمشروع ) (ACREومركز البحوث
) (CATIEفي أمريكا الوسطى تناولت إدارة مخاطر المناخ على الزراعة والموارد المائية )توريالبا ،كوستا ريكا ،من
 28نيسان /أبريل إلى  2أيار /مايو  .(2014وأحاط المجلس علما ً بأن حلقة العمل جمعت خبراء قطاعيين ،وعلماء في
مجال المناخ ومتنبئين من المرافق الوطنية ) (NMHSsمن بلدان أمريكا الوسطى وخبراء دوليين يشاركون كجھات
مرجعية بھدف توضيح االستخدام الفعال لبيانات المناخ المعدّة خصيصا ً والھادفة ،وإعادة التحليل والتنبؤات الموسمية
المخصصة لتلبية متطلبات المستخدمين المحددة إلدارة مخاطر المناخ في اإلقليم .وأعرب المجلس عن دعمه لمبادرات
مماثلة في أقاليم أخرى وفق النموذج العام المتعلق بتنظيم حلقات العمل المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ الذي صيغ خالل
الحدث المذكور أعاله .وفي ھذا السياق ،شدّد المجلس على أن المرافق الوطنية ) (NMHSsجزء أساسي من عمليات
البحوث المتعددة االختصاصات ذات الصلة ،وأنه ال ينبغي اعتبارھا مجرد جھات موفرة للبيانات.
 4.3.39وأعرب المجلس عن تقديره لجھود التعاون والتشاور التي بذلھا خبراء المنظمة ) (WMOولجنة علم المناخ
) (CClومنظمة الصحة العالمية إلعداد التوجيه المتعلق بتنفيذ نظم اإلنذار المبكر بشأن الصحة المرتبطة بالحرارة
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) .(HHWSوأقرّ المجلس بأھمية ھذا التوجيه الحاسم نظراً إلى تزايد وتيرة موجات الحرارة وشدتھا في العقود األخيرة
واعتبر التوجيه إنجازاً مھما ً للمنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية سيدعم تنفيذ ُنظم شاملة لإلنذار المبكر بشأن
الصحة المرتبطة بالحرارة ) .(HHWSوأحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن مشروع الوثيقة قد حظي بتأييد فريق إدارة
لجنة علم المناخ ) (CClالتابعة للمنظمة ) (WMOوأنه رُفع إلى منظمة الصحة العالمية لتنظر في تأييده.
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بالمخاطر
4.3.40
المناخية وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة ) (ET-CRSCIقد استحدثت برمجية ُتسمّى " "ClimPACTتھدف إلى
وضع أسلوب سھل ومتسّق لحساب المؤشرات يتبع النھج الناجح الذي وضعته فرقة الخبراء المعنية بتتبع تغير المناخ
ومؤشراته ) .(ETCCDIوأحاط المجلس علما ً كذلك بأن حلقة عمل افتتاحية ُن ّ
ظمت لتوضيح استخدام مجموعة
البرمجيات وتوفير التدريب عليھا في اإلقليم الفرعي لغربي أمريكا الجنوبية )غواياكيل ،إكوادور 14-10 ،حزيران/
يونيو  ،(2013اجتمع خاللھا خبراء من بلدان اإلقليم الفرعي العاملين في قطاعات المناخ والمياه والزراعة والصحة
ّ
وحث فرقة الخبراء )ET-
لتطبيق البرمجية .وأق ّر المجلس بالقيمة المضافة لمعلومات المناخ ذات المنحى التطبيقي
 (CRSCIعلى مواصلة جھودھا لتحسين البرمجية وتسھيل تطبيقھا في أقاليم أخرى بتعاون وثيق مع وكاالت
المستخدمين القطاعيين.
وإذ أقرّ المجلس بأھمية حلقة العمل االفتتاحية المذكورة أعاله ،طلب إلى اللجنة ) (CClتيسير عمليات
4.3.41
تحديث برمجية  ،ClimPACTمع أخذ التوصيات التي قدمھا المشاركون في حلقة العمل بعين االعتبار .باإلضافة إلى
ذلك ،سلّط المجلس الضوء على أھمية تقييم مؤشرات برمجية  ClimPACTبمشاركة خبراء إقليميين من قطاعات مختلفة
)المناخ ،المياه ،الزراعة والصحة( ،التي تعتبر ضرورية في ضوء الطبيعة المتغيرة للعالقات في قطاع المناخ .وكذلك،
شجّ ع المجلس إنشاء فرقة أو تعيين متخصصين بالتعاون مع الوكاالت األخرى لجمع السالسل الزمنية من المعلومات
الخاصة بكل قطاع وتقديمھا )غالت المحاصيل ،الفينولوجيا ،الوفيات ،الخ( .وسيتيح ذلك مقارنة اآلثار المرصودة
للمناخ بتلك المستقاة من المؤشرات المناخية ،وھو ما ييسّر تثبيت المعلومات والتوصل إلى استنتاجات .ورأى المجلس
من المالئم تضمين برمجية  ClimPACTقدرات الستيعاب البيانات وعرض السالسل الزمنية بيانيا ً إلى جانب المؤشرات
المناخية ،أو إضافتھا كرزمة برمجية مصاحبة.
دليل الممارسات المناخية
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن ترجمة دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100قد أُنجز
4.3.42
بجميع اللغات الرسمية في المنظمة ) (WMOوأن ال ُنسخ اإلسبانية والعربية والصينية قد وُ ضعت على شبكة الويب ،بينما
يتوقع أن تصدر ال ُنسخ المترجمة إلى اللغات الرسمية األخرى في النصف الثاني من عام  .2014وأحاط المجلس علما ً
كذلك بأن لجنة علم المناخ ) (CClقد أطلقت عملية تحديث للمطبوع ليبقى صالحا ً ويواكب آخر التطورات الفنية في
ّ
وحث المجلس األعضاء على توفير دعم نشط
مجاالت إدارة البيانات المناخية ،وتحليل البيانات ،والمراقبة والتنبؤ.
لمساھماتھم في عملية تحديث ھذا المطبوع واقترح أن توسّع األمانة إمكانيات وصول جميع شبكات الخبراء وأوساط
المستخدمين إلى نسخة الدليل اإللكترونية ليتمكنوا من االسترشاد بالتوجيه الفني الالزم.

فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء والماء )(JEG-CFW
أحاط المجلس علما ً بأن فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة األرصاد الجوية
4.3.43
الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWعقد اجتماعا ً في جيجو،
جمھورية كوريا ،في  5تشرين األول /أكتوبر  ،2013ر ّكز بشكل رئيسي على الطقس والمناخ والرصدات والفينولوجيا
والجفاف .وأشار المجلس إلى أن توصيات فريق الخبراء ) (JEG-CFWرُفعت إلى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالمسائل المناخية والمسائل المتصلة بالطقس والماء والبيئة ) (ECWG-CWEفي كانون األول /ديسمبر .2013
وأشار المجلس إلى أن فريق الخبراء ) (JEG-CFWاقترح إنشاء فرقة خبراء مشتركة بين لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMولجنة علم المناخ ) (CClومعنية بالفينولوجيا ،ربما بالتعاون مع الجمعية الدولية لألرصاد الجوية
الحيوية ) .(ISBوطلب المجلس إلى اللجنتين النظر في ھذا االقتراح.
وأحاط المجلس علما ً بأن فريق الخبراء ) (JEG-CFWناقش استخدام الرصدات البسيطة لألمطار التي
4.3.44
ينجزھا المتطوعون وطلب إلى كل من لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMولجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة
الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOالعمل معا ً لمواصلة تقصي ھذه المسألة والخروج
باقتراحات بشأن سبل التقدم.
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وأعرب المجلس عن دعمه القتراح فريق الخبراء ) (JEG-CFWبتحديث مطبوع المنظمة )(WMO
4.3.45
السابق بشأن الطقس والمناخ واألمن الغذائي ،وإضافة قضايا الماء إلى الموضوع وطلب إلى األمانة مساعدة فريق
الخبراء ) (JEG-CFWفي ھذا الصدد.

مبادرات المنظمة ) (WMOالخاصة بالجفاف
أحاط المجلس علما ً بأن وحدة الدعم الفني ) (TSUالتابعة لبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPقد
4.3.46
أُنشئت في آب /أغسطس  2013داخل إدارة المناخ والماء التابعة ألمانة المنظمة ) .(WMOوأعرب المجلس عن تقديره
لقيام الشراكة العالمية للمياه ) (GWPبإعارة خبير لوحدة الدعم الفني ) (TSUولتوفير الحكومة الكندية األموال الالزمة
ليبدأ برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPعمله .وأعرب المجلس عن ارتياحه ألن الھيئات الرئاسية للبرنامج
) (IDMPقد اجتمعت وألن البرنامج ) (IDMPقد نشر أول مطبوع له بعنوان "المبادئ التوجيھية للسياسات الوطنية
المتعلقة بالجفاف وخطط التأھب" ،المتاح على الموقع االلكتروني للبرنامج )(IDMP
).(http://droughtmanagement.info
وأحاط المجلس علما ً بأن البرنامج ) (IDMPيعمل مع شركاء له على تطوير مشاريع إقليمية مثل مشروع
4.3.47
الشراكة العالمية للمياه في أوروبا الوسطى والشرقية ) .(CEE-GWPوش ّجع المجلس على تطوير مشاريع إقليمية تابعة
للبرنامج ) (IDMPبشأن إدارة الجفاف وتوسيعھا لتشمل أقاليم أخرى في العالم.
وأقرّ المجلس باالھتمام الذي أبداه برنامج التعاون اإليبريو-أمريكي الذي تموله اسبانيا والمؤتمر
4.3.48
األيبيروأمريكي الحادي عشر لمديري مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجية ) (CIMHET-XIفي كويتو )إكوادور( لدعم
عمل البرنامج ) (IDMPصراحة ووضع سياسات وطنية إلدارة الجفاف .وأحاط المجلس علما ً مع التقدير في ھذا الصدد
بحلقة العمل الخاصة بسياسات الجفاف في المكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي،التي عُقدت في إطار
المؤتمر ) ،(CIMHETفي انتيغا ،غواتيماال ،من  4إلى  8تشرين الثاني /نوفمبر .2013
وأحاط المجلس علما ً بأن لدى المنظمة أنشطة أخرى مرتبطة بمسائل الجفاف ،مثل برنامج المنظمة
4.3.49
) (WMOللحد من مخاطر الكوارث وجھات االتصال التابعة للجان والبرامج الفنية واألنشطة الدولية من قبيل تطوير
إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015وشجّع المجلس األمانة على التواصل مع الجھات المعنية بھذه
األنشطة والتنسيق معھا لضمان تمثيل مالئم لمسائل الجفاف.
وأشار المجلس إلى أن برنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
4.3.50
) ،(UNW-DPCوالمنظمة ) ،(WMOواالتفاقية ) ،(UNCCDومنظمة األغذية والزراعة )الفاو( تتعاون في مبادرة
السياسات الوطنية إلدارة الجفاف التي عقدت ثالث حلقات عمل إقليمية حتى اآلن )أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية في
رومانيا ،في تموز /يوليو 2013؛ أمريكا الالتينية ،في كانون األول /ديسمبر  ،2013وآسيا والمحيط الھادئ ،في فييت نام
في أيار /مايو  .(2014وأعرب المجلس عن تقديره للمنظمة ) (WMOألنھا كانت المنظم الرئيسي لحلقة العمل ألمريكا
الالتينية التي عقدت في فورتاليزا في البرازيل .وأحاط المجلس علما ً بأن ھذه السياسات مطلوبة في معظم البلدان
اآلسيوية ألنه لم يتم إجراء أي تقييم لمخاطر الجفاف وآثاره ،مشيراً أيضا ً إلى أن وجود أطر قانونية لسياسات الجفاف
الوطنية يكتسي نفس األھمية الحاسمة .ويزمع عقد حلقة عمل ثانية لشرق وجنوب أفريقيا )آب /أغسطس  ،(2014بينما
يتوقف عقد حلقات أخرى على توافر األموال .وطلب المجلس إلى األمين العام أن يواصل دعم ھذه المبادرة وينسقھا
مع البرنامج ).(IDMP
مسائل المياه

التقدم المحرز في برنامج عمل لجنة الھيدرولوجيا )(2016-2012) (CHy
قاعدة بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا

)(MCH

كان من دواعي سرور المجلس اإلحاطة علما ً بإنشاء مجموعة ممارسات بشأن نظم إدارة قواعد البيانات
4.3.51
ً
حسبما طلبت الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyاستنادا إلى نظم المصادر المفتوحة لألرصاد الجوية
وعلم المناخ والھيدرولوجيا ) .(MCHوقد أُعدت المكسيك قاعدة البيانات ) (MCHأساسا ً باللغة اإلسبانية و ُكيفت
واس ُتخدمت قاعدة البيانات ھذه في عدة بلدان في أمريكا الالتينية من قبل البرنامج اإليبري األمريكي الذي تموله اسبانيا
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والذي وُ ضع في خدمة أعضاء المنظمة ) ،(WMOثم ُترجمت إلى اللغتين اإلنكليزية والفرنسية واس ُتخدمت في غانا وبليز
وكوراساو وسان مارتين وألبانيا والبوسنة والھرسك ،وسيتم إضافة عدة بلدان أخرى في األشھر القليلة القادمة .وفي
جميع الحاالت ،فقد تم تدريب موظفي المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSعلى تشغيل وإدارة النظام .وشجع المجلس
األعضاء اآلخرين على االستفادة من ھذه البرمجية المفتوحة المصادر والحظ أن برمجية قد وُ ضعت للتمكين من نقل
المعلومات من الحساب اآللي للمناخ ) (CLICOMإلى قاعدة البيانات ) .(MCHوأشار المجلس إلى رغبة أقاليم الكاريبي
البريطانية في إدراج قاعدة البيانات في المعھد الكاريبي وأبدا ھذا المعھد استعداده لمساعدة المنظمة ) (WMOفي ھذا
الصدد.

نظام

)(DEWETRA

أحاط المجلس علما ً بأن إيطاليا قد عرضت في الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyإتاحة
4.3.52
نظام ) (DEWETRAبالمجان ألعضاء لجنة الھيدرولوجيا ) .(CHyونظام ) (DEWETRAنظام متكامل للتنبؤ في الوقت
الحقيقي بمخاطر األحوال الجوية الھيدرولوجية وحرائق البراري ،ومراقبتھا والوقاية منھا .وھذا النظام لديه القدرة على
استيعاب البيانات من مصادر مختلفة وإنتاج أنواع متعددة من الخرائط المتكاملة المفيدة لصانعي القرار المعنيين بإدارة
المخاطر .وسُر المجلس لمعرفة أن المنظمة ) (WMOقد عقدت ،في إطار متابعة ھذا العرض ،حلقة عمل في روما في
تشرين األول /أكتوبر  ،2013شارك فيھا ممثلون من  15بلداً من كافة االتحادات اإلقليمية وعُرض عليھم النظام وتم
توضيح اإلجراءات الواجب اتباعھا في حالة ما إذا كانوا مھتمين بطلب استخدام النظام في بلدانھم .ووُ قعت اتفاقية تعاون
بين المنظمة ) (WMOوإدارة الحماية المدنية اإليطالية )صاحبة البرمجية( ،وأوفدت البعثات األولى المكلفة بوضع
البرمجية في نيسان /أبريل وأيار /مايو  .2014وأعرب المجلس عن تقديره لحكومة إيطاليا إلتاحة النظام )(DEWETRA
لألعضاء ،وشجع األعضاء على االستفادة من ھذا العرض ،وأن يحذو حذو كرواتيا وإكوادور وغيانا والفلبين .كما
أشار المجلس إلى أن إيطاليا سبق وأن أدرجت نظام ) (DEWETRAفي ألبانيا ولبنان و دولة بوليفيا المتعددة القوميات،
وألسباب إقليمية ،في المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(CIMH

اللغة الترميزية  WaterML 2.0وتبادل البيانات
كان من دواعي سرور المجلس اإلحاطة علما ً بالتقدم الكبير المحرز فيما بتعلق بتطوير وتطبيق اللغة
4.3.53
الترميزية  .WaterML 2.0وأشار المجلس إلى أن اعتماد االتحاد الجيوفضائي المفتوح للغة الترميزية ،WaterML 2.0
بوصفه معياراً دوليا ً لتبادل البيانات الخاصة بالمياه ،يمثل ثمرة بذل جھود مشتركة ال يستھان بھا .وقد أعدت إيطاليا
الوثائق بأسلوب فني واحد )استناداً إلى اتحاد الجامعات لبحوث المياه  (CUAHSIيدعم تبادل المعلومات الھيدرولوجية
باستخدام اللغة  .WaterML 2.0ومن المزمع استضافة ھذه البرمجية )مصدر مفتوح( على الموقع الشبكي للمنظمة
) .(WMOوأحاط المجلس علما ً بالفرصة السانحة أما المنظمة ) (WMOلتضطلع بدور قيادي ،ال سيما من خالل اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ،في ترويج اللغة الترميزية  WaterML 2.0كإحدى سبل تعزيز تبادل البيانات الخاصة بالمياه.
وشجع المجلس لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyعلى مواصلة تطوير ھذه المادة لدعم العمل باللغة  ،WaterML 2.0واتفق على
أن إضافة دراسات حالة بشأن تنفيذ اللغة  WaterML 2.0سيساعد األعضاء كثيراً.
والحظ المجلس أن المنظمة ) (WMOقد دعمت ،في إطار المشروع الذي يموله االتحاد األوروبي "بناء
4.3.54
القدرة على مقاومة الكوارث في غربي البلقان وتركيا" ،اللجنة الدولية لحوض نھر سافا بوضع سياسة لتبادل البيانات،
استناداً إلى القرار  - (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية .وشجع المجلس على مواصلة تعزيز القرار
 (Cg-XIII) 25في قطاع المياه.

تطوير القدرات
أحاط المجلس علما ً بتنظيم دورات تعليمية عن بعد في مجال العلوم الھيدرولوجية األساسية في  2013في
4.3.55
ُ
آسيا وأفريقيا ،كما عُقدت دورة ثانية في آسيا في آذار /مارس  .2014ونظمت ھذه الدورات مشاركة بين المنظمة
) (WMOوالبرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) (COMETواإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAومركز تدريب إقليمي محلي ) (RTCتابع للمنظمة )(WMO؛ واألكاديمية الوطنية
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للمياه في الھند )في حالة آسيا( ،ومعھد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية ) (IMTRفي كينيا )ألفريقيا(.
باإلضافة إلى ذلك ،نظم المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHدورة تعليمية عن بعد بخصوص
النمذجة األساسية للمياه السطحية في أيلول /سبتمبر  ،2013ونظت الشبكة األبيرية األمريكية  Prohimetحلقة عمل بشأن
اإلنذار المبكر بظواھر األرصاد الجوية الھيدرولوجية في آغواسكالينتس ،المكسيك ،في تشرين الثاني /نوفمبر 2013
ظمت ونظم البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات دورة تدريبية لغرب البلقان في سراييفو بشأن تقييم خسائر
الفيضانات من قبل في الفترة من  7إلى  9أيار /مايو .2014
وأحيط المجلس علما ً بأنه قد تم ترجمة المواد التدريبية في مرجع المنظمة الخاص بقياس االنسياب إلى
4.3.56
اإلسبانية ،وجاري ترجمتھا إلى الفرنسية ،وأن دورة تدريبية للمدربين الناطقين باإلسبانية بشأن قياس االنسياب قد عُقدت
في المكسيك في الفترة من  11إلى  15تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وجاري إنشاء جماعة الممارسة للمعلمين بشأن
قياس االنسياب ،ومن المعتزم تفعيلھا بحلول أيار /مايو  .2014ومن المقرر عقد حلقة عمل بشأن قياس االنسياب للبلدان
الناطقة بالفرنسية في االتحاد اإلقليمي األول في الربع األخير من عام  .2014ويجري حاليا ً استكمال النسخة الفرنسية
من مرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا )مطبوع المنظمة رقم .(1072

برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف

)(IDMP

أحاط المجلس علما ً بأن برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPيجري تنفيذه من خالل برامج األرصاد
4.3.57
الجوية الزراعية وبرامج الھيدرولوجيا وموارد المياه وأن التقارير تشير إلى تحقيق إنجازات في إطار البند  4.1من
جدول األعمال .ويعمل البرنامج ) (IDMPبالتعاون الوثيق مع البرنامج ) ، (APFMلكفالة إدراج مسائل إدارة المياه
والفيضانات في مجال إدارة الجفاف واألرصاد الجوية الزراعية.

النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

)(WHYCOS

الفريق االستشاري الدولي ) (WIAGالتابع للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

)(WHYCOS

أحاط المجلس علما ً بأن الدورة العاشرة للفريق االستشاري الدولي ) (WIAG-10قد عُقدت في جنيف في
4.3.58
يومي  10و 11تشرين األول /أكتوبر  .2013وناقش االجتماع متابعة استعراض عام  2011للنظام ) (WHYCOSوالحظ
أن أمانة المنظمة ) (WMOتتخذ إجراءات بشأن التوصيات وتدرس أفضل الترتيبات العملية في األمانة لتوفير أقصى قدر
ممكن من الدعم لتنفيذ البرنامج ومكوناته .ويجري أيضا ً تناول بعض التوصيات في االستعراض الجاري للمبادئ
التوجيھية للنظام ) .(WHYCOSوأشار المجلس مع االرتياح إلى أن النسخة المنقحة من المبادئ التوجيھية تضع مزيداً
من التركيز على ھدف تجميع بيانات جيدة ،ونشر نواتج /معلومات دقيقة وتعزيز تطبيق المعايير في الممارسات
الھيدرولوجية .كما أنھا تركز بشكل أكبر على اختيار أنسب المعدات والممارسات لجمع البيانات )بما في ذلك
الرصدات( ،وأساليب وتكنولوجيا نقل البيانات .وباإلضافة إلى األنشطة والمخرجات ،سيوصي المجلس أيضا ً بالمزيد
من التشديد على تصميم المشاريع وتنفيذھا وعلى النتائج واآلثار المجتمعية .وتم أيضا ً تبسيط اإلجراءات اإلدارية
والترتيبات المؤسسية الموصى بھا لجعلھا أكثر تواؤما ً مع القيود المحلية المتفاوتة.

مشاريع مكونات النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

)(WHYCOS

أحاط المجلس علما ً أيضا ً بالتقدم المحرز في عدد من مشاريع مكونات النظام ) .(WHYCOSوحث كافة
4.3.59
مشاريع مكونات النظام ) (WHYCOSعلى اعتماد وتطبيق المبادئ التوجيھية المنقحة للنظام ) (WHYCOSفي تنفيذ
مبادراتھا.

نظم مراقبة أھداف التنمية المستدامة

)(SDGs

إن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ھي أساس استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والسبيل الوحيد لتناول
4.3.60
أھداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه العذبة على نحو مالئم .وال بد أن تضطلع نظم المراقبة التابعة للمنظمة )(WMO
وتوجيھات لجنة ) (CHy’sالمتعلقة بتحليل البيانات الھيدرولوجية بدور محوري في تصميم نظم المراقبة ودعم القرارات
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الخاصة بأھداف التنمية المستدامة .ولھذا ،شجع المجلس األمين العام واللجنة ) (CHy’sعلى المشاركة بفعالية في
المناقشات المتعلقة بمراقبة أھداف التنمية المستدامة واقتراح إسھامات لتوليف عناصر اإلطار العالمي للخدمات المناخية
مع عملية مراقبة أھداف التنمية المستدامة وبتنسيق ھذه الجھود مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
وأًبلغ المجلس بأن ألمانيا تساھم في ھذا المسعى من خالل المركز العالمي الجديد للبيانات المتعلقة
4.3.61
بالموارد المائية ،الذي يدعم تخطيط إدارة المياه من خالل تركيبته الفريدة المكونة من البيانات المتاحة مجانا ً بخصوص
كميات المياه والمستمدة من المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي التابع للمنظمة ) (WMOوتلك المتعلقة بجودة المياه
والمستمدة من المركز العالمي المعني بجودة المياه والتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPويتواجد كال المركزان
في المعھد الفيدرالي للھيدرولوجيا في كوبلنز ،وھذا ما يعزز العمل المشترك بين المركزين .وستشرع ألمانيا في عملية
مناسبة من خالل اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOبغية كسب االعتراف بالمركز العالمي لبيانات الموارد المائية كمركز
للبيانات تابع للمنظمة ).(WMO

مبادرة التنبؤ بالفيضانات التابعة للمنظمة

)(WMO

الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFI-AGالتابعة للمنظمة

)(WMO

أحاط المجلس علما ً بأنه استجابة للقرار  15الصادر عن المؤتمر السادس عشر ،والذي أنشأ الفريق
4.3.62
االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFI-AGعُقد االجتماع األول للفريق االستشاري ) (FFI-AGفي جنيف في الفترة
من  7إلى  9تشرين األول /أكتوبر  .2013والحظ المجلس أن ھذا الفريق يركز بقوة على كفالة المواءمة مع مجموعة
من المشاريع التي يُضطلع بھا من خالل المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) ،(SWFDPونظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSمع تغطية عالمية ،والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر
الساحلي ) .(CIFDPوطلب المجلس من رئيس لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyإبالغ المؤتمر السابع عشر بالتقدم المحرز في
خطة العمل.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء عواقب كارثة الفيضانات التي وقعت مؤخرا في نھر سافا وروافده في
4.3.63
غربي البلقان )البوسنة والھرسك وكرواتيا وصربيا( .واعتبر المجلس أنه من الضروري اتخاذ اإلجراءات فيما يخص
إصالح الھياكل األساسية للھيدرولوجيا في المناطق المتضررة ،وخصوصا ما يتصل بھا من تطوير للقدرات في مجال
المراقبة المشتركة والتنبؤات الھيدرولوجية ونظم اإلنذار .وفي ھذا الصدد ،طلب المجلس من األمين العام أن يرسل
ببعثة مختصة لتقييم الوضع ولتوجيه مكتب تعبئة الموارد للنظر في تمويل فرص دعم ھذا النشاط.

نظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة

)(FFGS

وأحاط المجلس علما ً بعمل لجنة ) (CHyولجنة ) ،(CBSوكذا اإلسھامات القيمة التي قدمھا األعضاء ،مما
4.3.64
أدى إلى االستيعاب الموسع لنظام التوجيه ) .(FFGSو ُنفذت العناصر اإلقليمية لنظام التوجيه العالمي ) (FFGSأو يجري
تنفيذھا ،على النحو المطلوب في القرار  (Cg-XV) 21وبالدعم المالي المقدم من طرف مكتب المساعدات الخارجية في
حالة الكوارث ) (OFDAالتابع لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDفي أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا
وجنوبي أفريقيا والبحر األسود والشرق األوسط وھايتي وباكستان وجنوب شرق أوروبا وجنوب آسيا ووسط آسيا .وبدأ
أيضا ً تنفيذ المشاريع الممولة وطنيا ً أو المقترحة في جنوب أفريقيا ورومانيا والمكسيك وعُمان .كما أخذ المجلس علما ً
بالمقترح الذي يقضي بتنظيم مؤتمر بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر الدولي األول بخصوص التنبؤ
بالفيضانات الخاطفة ،والذي أعربت الواليات المتحدة األمريكية عن نيتھا في دعمه.

البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات

)(APFM

أحاط المجلس علما ً بأن البرنامج ) ،(APFMبالتشارك مع الشراكة العالمية للمياه ) ،(GWPيواصل تجميع
4.3.65
وتقديم وثائق توجيھية وأدوات لدعم اإلدارة المتكاملة للفيضانات .ورحب المجلس بحقيقة أن أربع أدوات جديدة ُنشرت
في  ،2013والحظ مع االرتياح أنه يجري تطوير سبع أدوات أخرى .والحظ المجلس أن مكتب المساعدة بشأن اإلدارة
المتكاملة للفيضانات قد وصل إلى الذروة من حيث الطلبات الواردة أثناء نفس الفترة ،إما في شكل توجيھات سريعة وإما
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لتطوير ودعم المشاريع التجريبية .وكان من دواعي سرور المجلس أن يالحظ أن البرنامج ) (APFMيدعم أيضا ً
المشروع الذي يموله المجلس التنفيذي )التأھب لمواجھة األحداث المتطرفة والنادرة في المناطق الساحلية )((PEARL
في إطار مشروع البرنامج السابع  ،FP-7فضالً عن برنامج اإلعالم والشؤون العامة )" (IPAبناء القدرة على مقاومة
الكوارث في غربي البلقان وتركيا".

الشراكة العالمية للفيضانات

)(GFP

أُبلغ المجلس بالمقترح الذي يقضي بإنشاء الشراكة العالمية للفيضانات .وتھدف ھذا الشراكة إجماالً إلى
4.3.66
وضع بنية أساسية لرصد ونمذجة الفيضانات ،واالستفادة من المبادرات الحالية من أجل تحسين التنبؤ بكوارث
الفيضانات ومخاطرھا على النطاق العالمي ،وإدارة آثارھا .كما ترمي إلى تحقيق ذلك من خالل لم شمل األوساط
العلمية ومقدمي الخدمات )السواتل والطقس( ،والسلطات الوطنية المختصة في الفيضانات وإدارة الطوارئ ،والمنظمات
الناشطة في المجال اإلنساني ،والمتبرعين ،إلتاحة األدوات والخدمات التشغيلية والعالمية والتي يمكن تطبيقھا في مجال
التنبؤ بالفيضانات ومراقبتھا ،تكميالً للقدرات الوطنية .وتھدف الشراكة إلى تعزيز تبادل بيانات ومعلومات األرصاد
الجوية والھيدرولوجيا وتعزيز بناء القدرات داخل البلدان وتحسين نماذج ونواتج إدارة مخاطر الفيضانات .وبما أن
ھناك تداخل كبير بين أھداف الشراكة العالمية للفيضانات ومسؤوليات أعضاء المنظمة ) ،(WMOونظراً إلى أنه ال يبدو
أن المنظمة ) (WMOاشتركت في تطور ھذه الشراكة ،يوصى المؤتمر أن يتناول في دورته السابعة عشرة مناقشة لھذه
الشراكة ،بما في ذلك اتخاذ قرار يتناول االلتزام المناسب للمنظمة ) .(WMOوتوصى لجنة ) (CHyأيضا ً بتقديم
التوجيھات للمنظمة ) (WMOلدى اشتراكھا في الشراكة العالمية للفيضانات ،وأن تعمل على أن تكون والية وأدوار
ومسؤوليات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ((NMHSsفي توفير خدمات التنبؤ بالفيضانات واإلنذار
بھا على المستوى الوطني موضع اعتراف وتقدير وأن توضع في االعتبار مع تطور الشراكة العالمية للفيضانات.

منتديات الھيدرولوجيا
أخذ المجلس علما ً بإنشاء منتديات الھيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد اإلقليمي الرابع.
4.3.67
وتھدف ھذه المنتديات إلى تسھيل التعاون بين خبراء الھيدرولوجيا في األقاليم و ُتنظم ھذه المنتديات ،قدر اإلمكان ،عبر
وسائل افتراضية .ومن شأن تبادل المعرفة والخبرة والفرص بين الخبراء أن يمضي قدما ً بممارسة الھيدرولوجيا في
األقاليم .وطلب المجلس أن يتم استعراض ھذه الممارسة إلجرائھا المحتمل في األقاليم األخرى.

التقدم المحرز في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية )(2016-2012
أحاط المجلس علما ً بالتقدم الكبير المحرز في المسائل المائية نحو بلوغ أھداف الخطة اإلستراتيجية
4.3.68
والخطة التشغيلية ) (2016-2012في إطار النتيجة المتوقعة  .3وأُبلغ المجلس بأن المجالين الرئيسيين اللذين لم يرق فيھا
التقدم المحرز إلى المستوى المتوقع ھما دعم مبادرات التنبؤ بالفيضانات في بعض األقاليم التي لم تتخذ فيھا بعد قرارات
بشأن المشاريع التي يتعين دعمھا ،واألعمال التحضيرية لالجتماعات لدعم بعض أنشطة لجنة الھيدرولوجيا ).(CHy
وسيتم التركيز بشكل خاص على كل مجال من ھذين المجالين في غضون األشھر الثمانية عشر القادمة.
4.4

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOونظام معلومات المنظمة )) (WISالبند
 4.4من جدول األعمال(

تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ،أرضية القاعدة وفضائية القاعدة
وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية
ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير العالمية التي أرستھا المنظمة )) (WMOالنتيجة
المتوقعة (4
تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

)(WMO

أحاط المجلس علما ً بالتقدم المحرز في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد وفقا ً للقرار – (EC-64) 10
4.4.1
خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIPوفي ھذا الخصوص ،أعرب المجلس عن تقديره لإلنجازات

الملخص العام
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الھامة التي تحققت منذ المؤتمر السادس عشر في األنشطة البالغة األھمية التي يتعين تنفيذھا بحلول عام  ،2015وشكر
جميع الخبراء على ما أنجزوه من عمل وبذلوه من جھد وأنفقوه من وقت.
وأعرب المجلس عن تقديره لجميع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية التي واءمت وصممت ھياكل عملھا/
4.4.2
والياتھا /أنشطتھا لدعم تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد .وأقر بأنه لتنفيذ النظام ) ،(WIGOSتلزم أفرقة خبراء
مخصصة في ھياكل اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية لدعم عمل ممثليھا في فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ).(ICG-WIGOS
وأعرب المجلس عن بالغ التقدير ألعضاء من مثل أستراليا والصين وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة
4.4.3
الذين أسھموا في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد أثناء الفترة المالية الحالية .وأشار مع التقدير بوجه خاص إلى
الدعم الذي قدمته سويسرا إلنشاء واستضافة نظام المعلومات التشغيلية ) (WIRللنظام العالمي المتكامل للرصد ،وأداة
تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ).(OSCAR
وأعرب المجلس عن تقديره للمزيد من التقدم الذي تحقق في خطة التنفيذ اإلقليمية ) (R-WIPللنظام العالمي
4.4.4
المتكامل للرصد .وقد أقرت أربعة اتحادات إقليمية بالفعل )ھي االتحادات اإلقليمية الثاني والرابع والخامس والسادس(
خططھا اإلقليمية لتنفيذ اإلطار ،ويُتوقع أن يفعل ذلك االتحادان اآلخران )االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي
الثالث( في دورتيھما المقبلتين المقرر عقدھما ھذا العام.
وأقر المجلس بأن المسألة الشاملة المتمثلة في إدارة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد تحتاج إلى
4.4.5
تركيز واھتمام .ويشمل ذلك مسائل من مثل األساليب والمسؤوليات المتعلقة بالتخزين واألرشفة وإعادة المعالجة وقابلية
البيانات لالكتشاف وإمكانية الوصول إليھا .وينبغي أن يُبحث ذلك في السياق األوسع نطاقا ً للمنظمة ) (WMOوأن ينعكس
على نحو مالئم ،في الوقت المناسب ،في الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،بمجاالت
مسؤوليات محددة تحديداً جيداً لجميع المعنيين )النظام العالمي المتكامل للرصد ،ونظام معلومات المنظمة ،وشعبة
معالجة البيانات والتنبؤ  ،DOFSإلخ .(.ويلزم التعاضد والتعاون الوثيقين بين جميع اللجان الفنية ذات الصلة .وطلب
المجلس التنفيذي تقديم إرشادات إضافية إلى األعضاء بشأن كيفية معالجة ھذه المسألة وأحالھا إلى لجنة علم المناخ
ولجنة النظم األساسية إلجراء مزيد من الدراسة.
واعترف المجلس بأن فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد قد
4.4.6
حدّث خطة تنفيذ إطار النظام ) ،(WIGOSوعدّل مواعيد تحقيق األھداف من أجل إتمام المھام .وأحاط المجلس علما ً
بالنسخة المح ّدثة من خطة تنفيذ إطار النظام كما وردت في المرفق الخامس بھذا التقرير.
وشدد المجلس على أھمية التبكير بوضع "رؤية للنظام العالمي المتكامل للرصد في عام  "2040وطلب
4.4.7
إلى لجنة النظم األساسية  CBSقيادة ھذا العمل بالمشاركة مع اللجان الفنية األخرى .وينبغي أن يُقدم مشروع رؤية إلى
المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية  Cg-18في عام  2019للمصادقة عليھا.
وأقر المجلس بأن تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد يقترب من نقطة نضج تم ّكن النظام العالمي
4.4.8
ً
المتكامل للرصد حاليا من وضع ونشر مكوناته .ومع وضع المؤتمر السابع عشر للمكونات األساسية األولية الرئيسية
إلطار النظام العالمي المتكامل للرصد ،فإن الشروط األساسية متاحة لمرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل
للرصد في الفترة من  2016إلى .2019
وأقر المجلس بأن النظام العالمي المتكامل للرصد ،ينبغي أن يستمر ،بدعم من نظام معلومات المنظمة
4.4.9
 WISكمجال ذي أولوية إستراتيجية للمنظمة  WMOبالنسبة للفترة المالية المقبلة .وباإلشارة إلى الصعوبات التي ينطوي
عليھا تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSفي بعض البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،طلب المجلس إيالء
المزيد من األولوية لدعم تطوير القدرات الالزمة للنظام العالمي  WIGOSفي ھذه المناطق.

70

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

المواد التنظيمية واإلرشادات الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد
الحظ المجلس أن تطوير الالئحة الفنية للمنظمة ) WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول .الجزء
4.4.10
ً
األول – النظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSحسبما طلب في دورته الرابعة والستين يجري قدما قبل األجزاء الثاني
– السادس من ھذا المجلد .وطلب المجلس من اللجان الفنية التعجيل بتطوير األجزاء األخرى من المجلد األول لكفالة
اتباع نھج شامل يجعل جميع األجزاء متسقة بعضھا مع بعض .ووافق المجلس على أن المؤتمر السابع عشر يمكنه
الموافقة على المجلد األول ،الجزء األول –  ،WIGOSويمكنه أن يصدره فعليا ً.
وإدراكا ً من المجلس ألھمية التبادل الحر وغير المقيد للبيانات والنواتج ،الضروري للتنفيذ الفعال للنظام
4.4.11
العالمي المتكامل للرصد ،وللحاجة إلى إدماج الرصدات التي تدعم طائفة واسعة من مجاالت التطبيق والمتأتية من
طائفة واسعة وغير متجانسة من المصادر المملوكة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSوغير
المملوكة لھا ،في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ،يطلب المجلس من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد تقصي ما إذا كانت السياسات والبروتوكوالت القائمة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة
بالنظام العالمي للرصد والمكونات األخرى للنظام العالمي المتكامل للرصد تلبي على نحو مالئم متطلبات النظام العالمي
المتكامل للرصد ،وأن يقدم الفريق تقريراً إلى المؤتمر السابع عشر بشأن ھذه المسألة.
وفي ھذا الصدد أعرب المجلس عن قلقه فيما يتعلق بالمصطلحات النموذجية التي يتعين استخدامھا في
4.4.12
المواد التنظيمية الخاصة بالمنظمة  WMOوطلب إلى األمين العام بذل كل جھد لتحديث المراجع غير المبھمة واستبقائھا
مع جميع التعاريف الالزمة لالئحة الفنية للمنظمة ) WMOحاليا ً المعجم الدولي لألرصاد الجوية ،مطبوع المنظمة رقم
 ،182وقاعدة بيانات .(METEOTERM
ووافق المجلس على أنه ينبغي إضفاء الصفة الرسمية على المعاني المعيارية الحالية للكلمات في البيانات
4.4.13
الشرحية للنظام العالمي  .WIGOSوأكد على أن القابلية للتشغيل المشترك تتطلب بعض المفردات الثابتة )على سبيل
المثال ،بالنسبة لألسماء المتغيرة ،وبيانات تحديد المحطات(؛ وأشار مع ذلك إلى وجود جھات معنية شتى من مثل
المنظمة  ،WMOوالفريق المخصص المعني برصدات األرض  ،GEOواالتحاد األوروبي ،ولجنة السواتل لرصد
األرض .CEOS
وأقر المجلس بأنه ينبغي للمنظمة  WMOأن تدفع قُدما ً عملية إرساء إدارة رشيدة واالضطالع بمسؤولية
4.4.14
إقرار ھذه المفردات الالزمة إلدارة البيانات الشرحية والمحافظة عليھا.

شراكات النظام العالمي المتكامل للرصد
أبرز المجلس أھمية توفير رصدات طرف ثالث )غير المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
4.4.15
 (NMHSلألعضاء لتوفير خدمات معززة .وأشار إلى أن إدماج النظام العالمي المتكامل للرصد لھذه البيانات يشكل
مساھمة بالغة األھمية للمنظمة  WMOوأعضائھا ،ولمجاالت تطبيق النظام .وأقر المجلس بأن إطار النظام العالمي
المتكامل للرصد يشكل حاليا ً آلية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsوشركائھا الوطنيين لتبادل
الرصدات ،مع االعتراف بأن السياسات المتعلقة بھذه البيانات تندرج عاد ًة خارج نطاق المرافق الوطنية  .NMHSsكذلك
حث المجلس األمانة على التواصل بنشاط مع المنظمات الشريكة التي تضطلع بأنشطة ُنظم الرصد )مثل خدمة
 Copernicusللرصد البحري( وإبرام االتفاقات معھا ،سعيا ً لتحقيق ھدف معين وھو التوصل إلى مصطلحات مشتركة
بشأن معايير البيانات الشرحية وكذلك مفردات مشتركة ،كلما أمكن ذلك .وأوصى المجلس بالنظر في إمكانية عقد
مؤتمرات أو حلقات عمل مشتركة كوسيلة لتيسير الحوار والتوصل إلى اتفاقات بشأن ھذه المسألة الھامة.
وفي ھذا الصدد ،طلب المجلس إلى األمين العام إعادة التأكيد على األعضاء بضرورة تسجيل جميع
4.4.16
محطات الرصد لديھم في جميع نظم الرصد المكونة للنظام العالمي  WIGOSوالتي تعمل وفق معايير المنظمة WMO
في أقاليمھم ،وتوفير اإلحداثيات السليمة والكاملة لمحطات الرصد لديھم ،وإتاحة األدلة الرقمية للمحطات إلى المتعاونين
في الرصدات من غير المرافق .NMHSs
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وذ ّكر المجلس األعضاء بالواجب الواقع على عاتقھم وھو فحص وتصحيح اإلدخاالت في مطبوع المنظمة
4.4.17
رقم  ،9المجلد ألف لجميع محطات الرصد لديھم ،والتأكد من أن المواقع الواردة في تقارير نماذج الشفرات الجدولية
 TDCFصحيحة ومتسقة مع المجلد ألف ،باستخدام إجراءات نظام المعلومات التشغيلية للمراقبة العالمية للطقس.
وأعاد المجلس تأكيد أن التعاضد والتنسيق مع الشركاء ،بما في ذلك المنظومة العالمية لنظم رصد األرض –
4.4.18
أفريقيا ،والمفوضية األوروبية وأوساط كثيرة أخرى غير أوساط المنظمة  WMOوغير أوساط المرافق  ،NMHSsيشكل
أولوية للنظام العالمي المتكامل للرصد ويحتاج إلى اھتمام إضافي بغية بناء التآزر وتفادي ازدواج الجھود على نحو
ال لزوم له .وفي ھذا الصدد ،طلب المجلس إلى األمين العام إبالغ المفوضية األوروبية بالمبادرات الجارية داخل
المنظمة  WMOبشأن النظام العالمي المتكامل للرصد.
وفي ھذه المرحلة ،فإن النظام العالمي المتكامل للرصد مستعد ألن يدعم ويسھم بشكل كامل في تنفيذ
4.4.19
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSومع ذلك أشار المجلس إلى أن فھما ً أفضل ومواصفات أكثر تحديداً لدور
النظام العالمي المتكامل للرصد في ركيزة الرصد والمراقبة ومساھمة الفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ضروريان لدى الدوائر المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية.

نظام المعلومات التشغيلية ) (WIRللنظام العالمي المتكامل للرصد
شدد المجلس على أھمية نظام المعلومات التشغيلية؛ ولوحظ أن إطالق أداة تحليل واستعراض قدرات نظم
4.4.20
الرصد ) (OSCARسيجعل جميع المعلومات المتعلقة بالمتطلبات الرصدية وقدرات نظم الرصد متاحة في المكان ذاته.
إال أن المجلس الحظ أن األجزاء المتبقية من نظام المعلومات التشغيلية اليزال يتعين تطويرھا ،كما تلزم موارد كبيرة
لتطويرھا وتشغيلھا الالحق .ولذلك حث األعضاء على النظر في تقديم المساعدة من أجل تطويرھا و/أو عملياتھا المقبلة.
ورأى المجلس أن توافر تقرير نظام المعلومات التشغيلية بجميع اللغات الرسمية للمنظمة ) (WMOيمكن
4.4.21
أن يعود بالنفع على األعضاء .وطلب إلى األمين العام النظر في إمكانية ذلك والتكاليف المرتبطة به وأخذھا بعين
االعتبار عند مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية .ورفع تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي.

االتصال والتوعية
إدراكا ً من المجلس للزيادة الضخمة في عدد وتنوع محطات األرصاد الجوية األوتوماتية ) ،(AWSالسيما
4.4.22
لدى الوكاالت من غير المرافق  NMHSsفي أقاليم كثيرة تابعة للمنظمة  ،WMOفإنه رحب بمبادرة لتنظيم مجموعة من
المؤتمرات المشتركة بين النظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة بشأن محطات األرصاد الجوية
األوتوماتية وأيدھا تأييداً كامالً .وفي ھذا الصدد ،حث المجلس األعضاء على تقديم عروضھم الستضافة مؤتمر من ھذا
القبيل ،واإلسھام بموارد.
والحظ المجلس أنه التزال ھناك حاجة شديدة لالتصاالت والتوعية ،السيما "ميدانيا ً" ،على نحو يستھدف
4.4.23
كبار المديرين ذوي المسؤوليات عن برامج الرصدات .ولذلك ،شجع المجلس األعضاء على إبالغ تجارب النجاح
ومنافعه التي تحققت من خالل أنشطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ،والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة
بحيث يمكن تبادل ھذه المواد مع اآلخرين.

مسائل محددة تتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد
أُدمج نظام الرصد الخاص بإعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات  AMDARوالتابع
4.4.24
للمنظمة  WMOبشكل كامل حاليا ً في برنامج المراقبة العالمية للطقس عقب توقف أنشطة فريق خبراء  AMDARفي
 ،2012وإنشاء فرقتي عمل بشأن الرصدات من على متن الطائرات ضمن لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق
الرصد على التوالي .وإدراكا ً من المجلس أنه التزال ھناك مناطق واسعة من المعمورة لم تستفد بعد من تغطية الھواء
العلوي بالرصدات من خالل ذلك النظام للرصد الرخيص التكلفة لكن العالي الجودة والكبير األثر ،فإنه وافق وقدم دعمه
الكامل للنھج الذي أوصى به فريق الخبراء التابع للجنة النظم األساسية والمعني بنظم الرصد من على متن الطائرات،
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والذي مؤداه أنه وفقا ً لإلجراءات ذات الصلة من خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد ) ،(EGOS-IPينبغي لكل اتحاد
إقليمي أن ينظر في وضع خطة تنفيذ للرصدات الصادرة من الطائرات كمكون من مكونات خططه اإلقليمية الخاصة
بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد .وحث المجلس األعضاء أيضا ً على التعاون مع االتحادات اإلقليمية والسعي إلى
العمل مع شركات خطوطھم الجوية الوطنية من أجل وضع برامج  AMDARجديدة.
وذ ّكر المجلس بأھمية تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بخطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPمن
4.4.25
أجل سد الثغرات المحددة في الرصدات فيما يتعلق باحتياجات المستخدمين من الرصدات من أجل مجاالت التطبيق
الخاصة بالمنظمة  .WMOوحث المجلس األعضاء ،بالتعاون مع المنظمات الشريكة ،والوكالء المحددين في خطة تنفيذ
تطوير النظم العالمية للرصد على تناول الـ  115إجراء التي ورد بيانھا في خطة التنفيذ .EGOS-IP
ولئن كان المجلس يشير أيضا ً إلى أھمية مراقبة حالة اإلجراءات الخاصة بخطة تنفيذ تطوير النظم
4.4.26
العالمية للرصد ،فإنه أشار إلى أنه ليس جميع األعضاء قد عيّنوا مسؤولي تنسيق وطنيين ) (NFPsلغرض مراقبة تنفيذ
خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد على الصعيد الوطني ،وتقديم التقارير عن المسائل المتعلقة بالتنفيذ وتوفير تغذية
مرتدة بالمالحظات والتعليقات إلى لجنة النظم األساسية من خالل األمانة .ولذلك طلب المجلس إلى األعضاء الذين لم
يعينوا بعد مسؤولي تنسيق وطنيين أن يقوموا بتعيينھم.
وسلم المجلس بالصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
4.4.27
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية  JCOMMفيما يتعلق
بتنفيذ نظم الرصد الخاصة باألحوال الجوية البحرية واألوقيانوغرافية .وبوجه خاص ،إذ يالحظ التطور المستمر لنظام
رصد المناطق المدارية في المحيط الھادئ ) (TPOSوأنشطة تصميم شبكة نظام الرصد المتعلق به ،فإنه حث األعضاء
على تعزيز مساھماتھم دعما ً لتنفيذ وعمليات صفائف المحطات العائمة الرأسية وبوجه خاص في مناطق المحيط الھادئ
المدارية حيث ھبطت نسبة إتاحة البيانات بدرجة كبيرة في العامين األخيرين .ويتسم بأھمية خاصة تحديد مواعيد السفن
للمساعدة في نشر المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية وخدمتھا.
وأشار المجلس أيضا ً إلى أھمية رصدات ضغط مستوى سطح البحر من المحطات العائمة المنساقة،
4.4.28
ً
ً
ً
والحظ أن ھذه البيانات أثبتت أن لھا تأثيرا إيجابيا كبيرا ،السيما بالنسبة للتنبؤ العددي بالطقس العالمي ،السيما عندما
تقاس على أساس كل رصدة على حده .ولئن كان المجلس يالحظ أن معظم البارومترات الموضوعة في المحطات
العائمة المنساقة تمولھا حاليا ً مصادر البحوث ،وأن ھذا التمويل مع ّرض حاليا ً لمخاطر انخفاضه إلى حد كبير ،حث
المجلس األعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على المساھمة في تمويل مقاييس الضغط الجوي
)البارومترات( على المحطات العائمة المنساقة.
والحظ المجلس التقدم المحرز في تحديد آلية للمنظمة  WMOلتمييز محطات الرصد التي تعمل منذ مائة
4.4.29
عام .وسلم بصحة نتائج اجتماع تحديد النطاقات الذي عُقد مؤخراً ،وأوصى بدعم المقترح أثناء الدورات المقبلة للجنة
علم المناخ ،ولجنة أدوات وطرق الرصد ،ولجنة النظم األساسية بغية تقديمه إلى المؤتمر السابع عشر للموافقة عليه.
وشجع المجلس بقوة الممثلين الدائمين لدى المنظمة  WMOعلى تعيين مسؤولي تنسيق وطنيين معنيين
4.4.30
بالنظام العالمي المتكامل للرصد ،على أن تبدأ العملية ،إذا لم تكن قد بدأت بالفعل بعد ،برسالة موجھة من رئيس االتحاد
اإلقليمي ذي الصلة إلى جميع أعضاء اإلقليم .وأعاد المجلس تأكيد أن التزام األعضاء بالنظام العالمي المتكامل للرصد
أمر أساسي وحث األعضاء على الدعم الكامل لتنفيذ ھذا النظام في أقاليمھم ،بما في ذلك تقديم موارد كافية .وفي ھذا
الخصوص ،أقر المجلس بأنه من الضروري أن يكون األعضاء على علم بأن النظام العالمي المتكامل للرصد ليس أمراً
خياريا ً وإنما ھو أمر ضروري ،كما أنه مالئم لجميع األعضاء.
وأكد المجلس من جديد ما يساوره من قلق بشأن استدامة نظم /شبكات الرصد ،السيما في البلدان النامية
4.4.31
ً
وأقل البلدان نموا .وأشار إلى وجوب أن يكون ھناك ،بوجه خاص ،إصرار على اتباع الجھات المانحة والجھات المتلقية
نھجا ً شامالً عند النظر في المشاريع ،بحيث تستكمل االستثمارات األولية في احتياز النظم وإنشائھا إلخ بأموال للصيانة
والتدريب والتشغيل لكفالة التشغيل المستدام لنظم الرصد واألنشطة الداعمة لھا.
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وبغية تعظيم االستدامة إلى أقصى حد ،طلب المجلس أن يولي مكتب حشد الموارد التابع لألمانة قدراً
4.4.32
مناسبا ً من االھتمام لھذه المسألة بالغة األھمية عند النظر في أية ھبة من شركاء إنمائيين رئيسيين ،لالستثمار في نظم
الرصد لدى أعضاء المنظمة  .WMOوأشار إلى أنه ينبغي للجھات المانحة والجھات المتلقية ضمان استدامة نظم الرصد
ھذه.

تنسيق الترددات الراديوية
أشار المجلس ،مع التذكير بالقرار  9للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ) (EC-65المتعلق
4.4.33
بالترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية والبيئية ذات الصلة ،إلى أن العديد من األعضاء يساورھم القلق المتزايد
حيال بعض المسائل التي س ُينظر فيھا في إطار جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية ) .(ITU 2015وأشار
المجلس إلى أن الموقف األولي للمنظمة  WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر  WRC-15الذي استعرضه المجلس التنفيذي
في دورته الخامسة والستين ) (EC-65والذي ال يزال فريق التوجيه التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق
الترددات الراديوية يتمسك به يشمل حاليا ً نتائج الدراسات التي صارت متاحة كنتيجة لعملية المؤتمر .WRC-15
وكرر المجلس قلقه إزاء التأثير المحتمل للبند  1.1في جدول أعمال المؤتمر  WRC-15الذي ينظر في منح
4.4.34
توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت المتنقلة الدولية
) (IMTواألحكام التنظيمية ذات الصلة لتسھيل تطوير تطبيقات االتصاالت المتنقلة .وعلى وجه الخصوص ،أشار
المجلس إلى أن الدراسات تدعم مسألة أن إدخال أنظمة االتصاالت المتنقلة العامة مستقبالً في نطاق التردد - 2700
 2900ميغاھيرتز ،الذي ُيستخدم على نطاق واسع لرادارات األرصاد الجوية المقامة على األرض ،وإدخال شبكات
المناطق المحلية الراديوية ) (RLANsفي نطاق التردد  5470 - 5350ميغاھرتز ،الذي ُيستخدم بواسطة أجھزة مثل
مقاييس االرتفاع ومقاييس التشتت ورادارات الفتحة االصطناعية  - SARسيؤدي إلى تداخل شديد مع رادارات SARs
مثل  CSARعلى البعثة  ،Sentinel 1مع  ،RadarSatومع رادارات األرصاد الجوية المقامة على األرض.
وأشار المجلس إلى أن النطاقين اللذين كانا يشكالن عنصراً أساسيا ً في طرق البث المتقدمة التابعة للنظام
4.4.35
العالمي لالتصاالت ) (GTSالمعتمدة على السواتل قد باتا مھددين من جراء االتصاالت المتنقلة الدولية  .IMTويشمل
ذلك النطاق  1710 - 1675ميغاھيرتز الذي تستخدمه جميع نظم سواتل األرصاد الجوية مع تشغيل المحطات األرضية
من كافة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوعدد كبير من المستعملين اآلخرين .ويعتبر ھذا
النطاق أساسيا ً لتوفير المعلومات التشغيلية الحرجة زمنيا ً للمستخدمين في أنحاء العالم في مجال األرصاد الجوية .كذلك
أشار المجلس إلى أن النطاق  4200 – 3400ميغاھيرتز ُيستخدم من قبل األوساط المعنية باألرصاد الجوية لتوزيع
بيانات األرصاد الجوية من خالل النظم الساتلية التجارية؛ وخصوصا ً في االتحاد اإلقليمي األول حيث تكون المحطة
الطرفية ذات الھوائي صغير الفتحة جداً  VSATھو الشكل الرئيسي لالتصال الذي يسمح بإرسال وتبادل البيانات
والنواتج لخدمات األرصاد الجوية ،وبخاصة تلك التي تدعم خدمات الطيران.
وأبرز المجلس أھمية قيام أعضاء المنظمة  WMOبضمان أن ورقة موقف المنظمة بشأن جدول أعمال
4.4.36
المؤتمر  WRC-15تؤخذ بعين االعتبار من قبل عمليات اإلعداد الوطنية واإلقليمية للمؤتمر  ،WRC-15وباإلشارة إلى أنه
في االتحاد اإلقليمي السادس نجحت مساھمة برنامج شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية الخاصة بحماية الترددات
الراديوية ) (EUMETFREQفي اإلدارة اإلقليمية للترددات ،فقد شجع المجلس األعضاء على ضمان تحديد خطط التنفيذ
الوطنية واإلقليمية للنظام العالمي  WIGOSبوضوح لتنسيق الترددات الراديوية كأولوية أساسية.
ووافق المجلس على االستمرار في إيالء األولوية للقرار  9للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
4.4.37
) - (EC-65المحافظة على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات الصلة في المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .2015
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فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية  – EC-PORSالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي )(GCW
يتم تناول وضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي في الوثيقة  – EC-66/Doc. 2.6تقرير فريق
4.4.38
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية.

أدوات وطرق الرصد
أشار المجلس إلى أن أجزاء من األطلس الدولي للسحب ) – (ICAدليل رصد السحب والشھب األخرى
4.4.39
ً
)مطبوع المنظمة رقم  ،407المجلدان األول والثاني( تشكل مرفقا لالئحة الفنية للمنظمة ) WMOمطبوع المنظمة رقم
 ،(49ينظم الممارسات التي يتعين على األعضاء اتباعھا ،التي لم يتم تحديثھا منذ ) 1975المجلد األول( و) 1987المجلد
الثاني( .والحظ المجلس أن رؤساء اللجان الفنية  ،PTCورؤساء اللجان الفنية – رؤساء االتحادات اإلقليمية PTC-PRA
أعربوا عن تأييدھم القوي لمقترحات لجنة أدوات وطرق الرصد المتعلقة بتحديث األطلس الدولي للسحب .ووافق
المجلس على أن األطلس الدولي للسحب ينبغي أن يظل المصدر المرجعي العالمي األول بشأن تصنيف السحب نظراً
لكونه شامالً بصورة تامة ويتضمن أحدث المعلومات كما أنه يقع على عاتق المنظمة  WMOمسؤولية االحتفاظ بھذه
الوثيقة مح ّدثة كوثيقة تتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد ،أساسية لعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا  .NMHSsوأيد المجلس مقترح لجنة أدوات وطرق الرصد بإجراء تنقيح وتحديث شاملين لألطلس الدولي
للسحب لجعله المعيار المرجعي العالمي المستند إلى الويب الذي ال يُدحض بالنسبة لتصنيف السحب والشھب وإعداد
التقارير عنھا ،وأشار إلى أنه ستكون ھناك حاجة أيضا ً إلى أنساق مالئمة )على سبيل المثال األقراص المضغوطة ،أو
النسخ المطبوعة( لنشره لدى األعضاء محدودي القدرة على التوصيل لإلنترنت .وأشار المجلس إلى أنه لم يخطط
مخصص في الميزانية العادية للمنظمة  WMOلتمويل ھذا النشاط ،وأوصى بأن تستقصي األمانة جميع الخيارات
الممكنة لتمويل ھذا النشاط ،بما في ذلك إمكانية نشوء شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام .وحث المجلس
األعضاء على النظر في تقديم مساھمات مالية وانتداب خبراء ألداء ھذا النشاط ،وطلب إلى لجنة أدوات وطرق الرصد
الشروع في التحديث ،في أقرب وقت ممكن ،مع مراعاة األموال المتاحة .ولكن بالنظر إلى التحديات المرتبطة باستخدام
رصدات السحب البصرية في الدراسات المناخية ،طلب المجلس من اللجان الفنية مواصلة النظر في المفاھيم البديلة
لقياسات السحب على أساس فيزيائي على النحو الموصى به في خطة تنفيذ النظام العالمي  ،GCOSألنھا ستكون أكثر
مالءمة لالستخدام في التنبؤ العددي بالطقس  NWPأو التطبيقات المتصلة بالمناخ.
وأعرب المجلس عن سروره ألن تحديثا ً لدليل أدوات وطرق رصد األرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم
4.4.40
ُ
 (8قد أعد بما في ذلك مساھمات من لجنة أدوات وطرق الرصد ،ولجنة علوم الغالف الجوي ،ولجنة النظم األساسية
واللجنة الفنية المشتركة  ،JCOMMوأن النسخة األولية قُدمت إلى جميع أعضاء المنظمة  WMOالستعراضھا .كذلك
أعرب المجلس عن تقديره للجھود البالغة التي بذلتھا كل من فرنسا واالتحاد الروسي وأسبانيا في االنتھاء من ترجمته.
وأشار إلى أن الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ستدعى للموافقة على طبعة  2014باللغة اإلنجليزية
المؤقتة لدليل أدوات وطرق الرصد .ونظراً ألھمية ھذه المواد بالنسبة لجميع األعضاء ،طلب إلى األمانة نشر الطبعة
الجديدة من الدليل في أقرب وقت ممكن بعد موافقة لجنة أدوات وطرق الرصد على نصھا.
وأشار المجلس إلى أن اتفاقية  Minamataبشأن الزئبق ) (http://www.mercuryconvention.org/التي
4.4.41
وضعھا برنامج األمم المتحدة للبيئة تشكل معاھدة عالمية لحماية صحة البشر والبيئة من اآلثار الضارة للزئبق ،ومن
المزمع دخولھا حيز النفاذ في عام  .2020وأشار المجلس إلى أن لجنة أدوات وطرق الرصد تدرك أن ھذه االتفاقية
سيكون لھا تأثير ھام على األعضاء الذين يستخدمون أدوات أرصاد جوية تعتمد على الزئبق في شبكات الرصد الخاصة
بھم ،لكن بعث على سروره أن بدائل مالئمة خالية من الزئبق متاحة بوجه عام وبتكلفة محتملة .وأوصى المجلس أن
توضح لجنة أدوات وطرق الرصد ،بالتعاون مع األمانة ،آثار ھذه االتفاقية لألعضاء من خالل إعداد مواد توعية
مالئمة .وينبغي لھذه المواد أن تذكي الوعي لدى جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بأحكام اتفاقية
 Minamataبشأن الزئبق بحيث يمكنھم تأھيل أنفسھم الستحداث أدوات بديلة في شبكاتھم ،حسب االقتضاء ،لكفالة
استمرار وجودة رصداتھم .وأوصى المجلس بأن ينظر األمين العام أيضا ً في إعالم األعضاء باآلثار المترتبة على ھذه
االتفاقية.
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وأعرب المجلس عن سروره للتقدم المحرز نحو زيادة تطوير تصنيف تحديد المواقع الخاص بمحطات
4.4.42
رصد األحوال الجوية في البر باعتباره معياراً مشتركا ً للمنظمة  WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ،ISOوأشار
إلى أن المشروع النھائي للمعيار الدولي ) (FDISسيق ّدم للموافقة عليه في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وفي المنظمة
) WMOالدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد( نظراً إلجراء تعديالت طفيفة في النص الذي وافقت عليه
أصالً الدورة الخامسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد بناء على طلب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  .ISOونظراً
للعمل والتنسيق اإلضافيين الالزمين لوضع معيار مشترك بين المنظمة  WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،ISO
أوصى المجلس بأال يُتبع ھذا النھج إال عندما يتوقع أن يحقق منافع محددة لكلتا المنظمتين .وطلب أيضا ً إلى األمانة
استعراض ترتيبات العمل بين المنظمة  WMOوالمنظمة  ISOلتحديد ما إذا كان ينبغي تعديلھا ،على أن تؤخذ في
االعتبار الخبرات المكتسبة من وضع أول معيار مشترك بين المنظمتين ،ومدى اھتمام اللجان الفنية بأوجه التعاون ھذه.
وأوصى المجلس بأن تقوم األمانة بدراسة استخدام المنظمة  WMOلمصطلح 'معياري' والنظر في إدخال
4.4.43
ً
ھذا المصطلح رسميا في عناوين الوثائق الفنية والتنظيمية المالئمة ،للتمكين من إنشاء قائمة بالوثائق التي تحتوي على
المعايير الحقيقية للمنظمة  WMOواالحتفاظ بھذه القائمة.
نتجت تحسينات عالمية في جودة بيانات الرصد من أدوات الرصد األساسية وفي إمكانية تتبعھا من تنفيذ
4.4.44
معايرة نموذجية وإجراءات الصيانة والتشغيل بفضل إنشاء المراكز اإلقليمية لألدوات والمراكز اإلقليمية لقياس
اإلشعاع .والحظ المجلس أن أعضاء المنظمة  WMOيتحولون على نحو متزايد من الرصدات اليدوية إلى الرصدات
األوتوماتية بالنسبة لما ھو أكثر من ھذه القياسات األساسية ،إلى أن نجاحا ً مماثالً في ضمان جودة البيانات العالمية لم
يُنجز بعد بالنسبة لمعدات الرصد المتسمة بقدر أكبر من التعقيد )من مثل مقاييس ارتفاع السحب ،ورادارات الطقس،
وراسمات المقاطع الرأسية للرياح بالرادار ،وأجھزة كشف الضوء وتحديد مداه  ،Lidarsوما إلى ذلك( .وأوصى المجلس
لجنة أدوات وطرق الرصد بأن تستطلع خيارات أخرى لتحسين الحالة العالمية فيما يتعلق بالتوحيد القياسي لنظم وتقنيات
الرصد السطحي القاعدة.
وتشمل تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالتابعة للمنظمة  ،WMOحاليا ً  20موقعا ً
4.4.45
في  15بلداً في نصف الكرة األرضية الشمالي ونصف الكرة األرضية الجنوبي على السواء .ويجري اختبار أكثر من
 30نموذج أداة مختلفا ً في تكوينات متعددة تشمل جميع مبادئ القياس الرئيسية لقياس الھطول الصلب والثلج على
األرض )الحالي والمستجد( .وستستمر مرحلة القياس الرسمية حتى عام  .2015وأعرب المجلس عن سروره بأن عدداً
من برامج ومبادرات المنظمة  WMOأعرب عن اھتمامه بتجربة  ،SPICEوعن تقديره اللتزام فريق المشروع بالعمل
من أجل نشر التقرير النھائي لتجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة  SPICEفي  .2016وشجع جميع األعضاء
على استضافة موقع ،وشجع أصحاب المصلحة المھتمين على النظر في االستفادة من ھذه المواقع )وبوجه خاص
المواقع األوتوماتية ذات الحماية المزدوجة( لدعم المبادرات األخرى ،من مثل التحقق من النماذج ومعايرة الرادارات،
والتثبت على األرض من صالحية البيانات الساتلية وكفالة استمرار القياسات في ھذه األماكن.

نظام معلومات المنظمة

)(WIS

تنفيذ نظام معلومات المنظمة

)(WIS

أشار المجلس إلى أن أربعة اتحادات إقليمية )الثاني والثالث والخامس والسادس( قد أعدت خطط تنفيذ
4.4.46
إقليمية لنظام معلومات المنظمة ) ،(WISوأن االتحادين اإلقليميين األول والرابع يعمالن بنشاط على إعداد خطتھما.
وأشار المجلس إلى أن المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية )الفقرة  (11.4.7قد حدد ھدف استكمال النظام ) (WISفي
كافة المراكز التابعة للمنظمة ) (WMOبحلول عام  ،2015فشجع االتحادين اإلقليميين األول والرابع على استكمال
خططھما لكي يم ِّكن كل منھما أعضاءه من الحصول على فوائد النظام ) (WISكاملة.
وأشار المجلس إلى وجود  15مركزاً عالميا ً لنظام المعلومات ) ،(GISCsو 125مركزاً لتجميع البيانات أو
4.4.47
ً
ً
ً
النواتج ) ،(DCPCsو 233مركزا وطنيا مسجال في قاعدة بيانات المراكز التابعة للنظام ) ،(WISفي آذار /مارس .2014
وشجع المجلس المراكز ) (DCPCsالمرشحة البالغ عددھا  ،54والتي لم تبدأ بعد عملية التقييم الفني ،على إجراء
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التحضيرات الفنية واإلدارية الالزمة لكفالة تسميتھا في أقرب وقت ممكن .كما أشار إلى أن التقدم الذي أحرزه المركز
التابع للنظام ) (WISوالمعني بإصدار الشھادات والعروض التوضيحية ،بالتعاون مع عدد كبير من الجھات الداعمة
للبيانات من قبيل المنسقين الوطنيين التابعين للنظام ) ،(WISمتاح على قاعدة البيانات الخاصة باللمحات القطرية والتابعة
للمنظمة ) .(http://www.wmo.int/cpdb) (WMOوشجع األعضاء على استعراض بياناتھم في قاعدة بيانات اللمحات
القطرية ،وموافاة األمانة بأي تحديثات الزمة.

إدارة الجودة
أشار المجلس إلى القرار  ،(EC-65) 13فالحظ تحقيق تقدم طيب في تنفيذ المراكز ) .(GISCsكما أشار إلى
4.4.48
أن لجنة النظم األساسية ) (CBSقد راجعت بنجاح أعمال المراكز ) (GISCsفي جدة ونيودلھي وبريتوريا وطھران .كما
أن المركز ) (GISCالوحيد الذي لم يبدأ بعد العملية الرسمية للتقييم الفني ،وھو المركز ) (GISCفي الدار البيضاء ،يحرز
تقدما ً في التنفيذ الفني ،وقد شارك بنشاط في التخطيط والتدريب لتنفيذ النظام ) (WISفي منطقته .ووافق المجلس على
مواصلة عملية تسميته المشروطة.
وأعرب المجلس عن تقديره لألنشطة التي تضطلع بھا فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CBSفي إعداد مواصفات
4.4.49
فنية لعملية المراقبة التي تطلبھا المراكز التابعة للنظام ) .(WISووافق على النھج الجاري اعتماده والقاضي بأن ينصب
تركيز مراقبة النظام ) (WISعلى فعالية تبادل المعلومات ،بينما تقع المسؤولية عن مراقبة اكتمال محتوى المعلومات
وجودتھا على برامج التطبيق .وشجع المجلس اللجنة ) (CBSعلى استعراض المراقبة المقترحة للنظام ) (WISفي الدورة
االستثنائية ) (2014للجنة ) ،(CBSوتقديم توصية بالممارسات القياسية للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية.
وأشار المجلس إلى أن تحسين جودة تبادل البيانات يتطلب تقديم مستخدمي المعلومات لتعليقاتھم إلى
4.4.50
موفري المعلومات ،كأن تقوم مراكز التنبؤ العددي بالطقس بتحديد األخطاء الواردة في جداول الشفرات الجدولية بشأن
أماكن محطات الرصد .ولذا ،شجع المجلس األعضاء الذين يشغلون مراكز تستخدم معلومات مقدمة من خالل النظام
) (WISعلى التعاون في تحديد المشاكل المنھجية في المعلومات ،وإبالغ الجھة التي تصدر المعلومات بالمشاكل لدعم
عمليات إدارة الجودة لدى جھات إصدار المعلومات.

التعاون في نظم االتصاالت
أشار المجلس إلى أن اللجنة ) (CBSقد واصلت العمل من أجل إنشاء منتدى دولي لمستخدمي النظم
4.4.51
الساتلية إلبالغ البيانات ) (SATCOMوطلب إلى اللجنة ) (CBSعلى استعراض تقارير اجتماعات الفريق المخصص
األولي للنظم ) ،(SATCOMلكي ينظر فيھا المؤتمر السابع عشر بما في ذلك تقييم اآلثار المالية المرتبطة بالممارسات
التنظيمية والتشغيلية حال إنشاء المنتدى.
وأعرب المجلس عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
4.4.52
) (ECMWFفي إدارة بدء عمل الجيل التالي للشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد الجوية ) ،(RMDCNوالتي ستقوم
بتوفير الشبكة الرئيسية للنظام ) (WISالتي تربط بين كافة المراكز ) ،(GISCsإلى جانب توفير شبكة اتصاالت لإلقليم
السادس .وأشار المجلس إلى أن عمليات التنفيذ التجريبية قد أُجريت بشكل طيب ،وشجع األعضاء الذين أعربوا عن
اعتزامھم المشاركة في العقد الجديد على إجراء التغييرات الفنية واإلجرائية الالزمة لكفالة االنتقال إلى العقد الجديد
بسالسة .وطلب المجلس من اللجنة ) (CBSأن تواصل استطالع الفوائد التي يُحتمل أن تحققھا التكنولوجيا التي يوفرھا
الجيل التالي للشبكة ) (RMDCNللشبكة الرئيسية للنظام ) (WISبھدف زيادة كفاءة وفاعلية النظام ).(WIS

اعتماد التغييرات المدخلة على المراجع
أشار المجلس إلى أن أسلوب "المسار السريع" العتماد التغييرات على جداول الشفرات في مطبوع
4.4.53
ُ
المنظمة رقم  306مرجع الشفرات ،قد استخدم مرتين منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،وأن أسلوب "ما
بين الدورات" قد اس ُتخدم مرة واحدة لدعم التغييرات الرامية إلى دعم الطيران المدني الدولي .وأشار المجلس أيضا ً إلى
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أن إجراء "المسار السريع" قد اس ُتخدم أيضا ً ألول مرة في تنفيذ التغييرات على قوائم الشفرات في مطبوع المنظمة
) (WMOرقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة لدعم لمحات البيانات الشرحية الرئيسية للمنظمة ).(WMO
ويتضمن المجلد الثاني من مطبوع المنظمة رقم  386مرجع النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSمعلومات
4.4.54
عن الھيكل اإلقليمي للنظام ) .(GTSومن أجل إدارة العمليات ،أشار المجلس إلى أن األعضاء يحتاجون إلى معرفة
وصالت االتصاالت المنفذة عمليا ً .واستجابة إلى طلب قدمه فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSللتحديث السريع للمعلومات الخاصة بمسارات االتصاالت التي تستخدمھا
المحطات في القارة القطبية الجنوبية ،طلب المجلس من اللجنة ) (CBSأن تنظر في دورتھا االستثنائية ) (2014كيف
يمكن نشر ھذه المعلومات ،وأن تقدم توصية بالحل الممكن إلى المؤتمر السابع عشر.
وأشار المجلس إلى أن خبراء من اللجنة ) (CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMومنظمة اإليكاو
4.4.55
قد أنشأوا تمثيالً لمعلومات األرصاد الجوية التي يطلبھا الطيران المدني الدولي بلغة الترميز القابلة للتوسع )(XML
ُتعرف باسم ) .(IWXXMوأقر المجلس بأن اللغة ) (IWXXMواللغة الترميزية ) ،(WaterML2التي أعدتھا لجنة
الھيدرولوجيا ) (CHyبالتعاون مع االتحاد الجيوفضائي المفتوح ،تمثالن نوعا ً جديداً من تمثيل البيانات يختلف عن
الشفرات األبجدية العددية التقليدية المبينة في المجلد األول –  1من مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  306مرجع الشفرات،
وعن نماذج الشفرات الجدولية الواردة في المجلد األول –  .2وطلب المجلس من اللجنة ) (CBSأن تنظر عند
استعراضھا للغة ) (IWXXMفي دورتھا االستثنائية ) ،(2014في إنشاء المجلد األول –  3من مطبوع المنظمة رقم 306
لتضمينه اللغة ) (XMLوتمثيالت البيانات ذات الصلة ،وأن تقدم توصيات بشأن اللغة ) (XMLإلى المؤتمر السابع عشر.

توافر الرصدات
قدم المجلس الشكر لألعضاء على مشاركتھم في عمليات المراقبة الكمية التابعة للمراقبة العالمية للطقس
4.4.56
) .(WWWوأشار إلى أنه على الرغم من استقرار نسبة الرصدات العالمية للھواء العلوي الواردة من الشبكات
ً
السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) ،(RBSNsفإن الزيادات في اإلقليمين الرابع والخامس تحجب انخفاضا ً مطردا في توافر
رصدات الھواء العلوي من اإلقليم األول.

االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية
أشار المجلس إلى التاريخ المحدد ،تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014الستكمال عملية االرتحال إلى نماذج
4.4.57
الشفرات الجدولية ) .(TDCFكما أشار إلى أن استخدام نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFشرط أساسي لزيادة نطاق
محددات محطات المراقبة العالمية للطقس ،وإلى أن األعضاء غير القادرين على معالجة التقارير الصادرة بنماذج
الشفرات الجدولية لن يتمكنوا من االستفادة من الرصدات اإلضافية .وأشار المجلس كذلك إلى أن من المتوقع أن
تستعرض الدورة االستثنائية ) (2014للجنة ) (CBSعملية االرتحال ،وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى المؤتمر السابع عشر.

التوحيد القياسي لعملية إدارة البيانات
أشار المجلس إلى أن فريق تنسيق تنفيذ النظام ) (ICG-WIGOSقد استبان ضرورة وضع معايير قياسية
4.4.58
لممارسات إدارة البيانات في مختلف البرامج ،وضرورة إبالغ األعضاء بالممارسات الجيدة .وأشار المجلس إلى أن
نظام معلومات المنظمة ) (WISيقتصر على عرض البيانات وتبادلھا .ولذا ،أوعز المجلس أن اللجنة ) (CBSقد ترغب
في استعراض نطاق النظام ) (WISوتقديم توصيات إلى المؤتمر السابع عشر بشأن كيفية إعداد ھذه المعايير.
وأشار المجلس إلى أن فريق التنفيذ ) (ICG-WIGOSواجتماع رؤساء اللجان الفنية قد أقرا أھمية استخدام
4.4.59
مفردات ومصطلحات قياسية عند تبادل المعلومات والبيانات والنواتج بين البرامج ،وأن النظام العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOسيطلبان التوحيد القياسي فيما يتجاوز أيضا ً
برامج المنظمة ) .(WMOوأقر المجلس ضرورة أن تقوم المنظمة ) (WMOبدور رائد في وضع تعاريف لھذه المفردات
في مجاالت الطقس والماء والمناخ ،وطلب من اللجنة ) (CBSأن تنظر في كيفية إنشاء وتحديث ھذه المفردات ،مع
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اإلشارة إلى األدوار المحتملة لكل من "المصطلحات الدولية لألرصاد الجوية"
) Vocabularyو"المصطلحات الدولية للھيدرولوجيا" ) ،(International Hydrological Vocabularyبھدف إعداد اقتراح
وعرضه على المؤتمر السابع عشر.
(International Meteorological

وأشار المجلس إلى أن فريق التنفيذ ) (ICG-WIGOSواجتماع رؤساء اللجان الفنية قد الحظا وجود طلبات
4.4.60
على العناصر المحددة وحدھا ،مثل المحطات أو الوثائق ،وأن ھذه العناصر المحددة ستحقق أكبر فائدة إذا ما أمكن
استخدامھا مباشرة للحصول على معلومات إضافية عن العنصر أو للحصول على العنصر ذاته .وأوعز المجلس بأن
اللجنة ) (CBSقد تعد مقترحا ً عن كيفية تحقيق ذلك لعرضه على المؤتمر السابع عشر.

تطوير القدرات
أشار المجلس مع التقدير إلى أن اللجنة ) (CBSقد لبت الحاجة إلى أنشطة لتطوير القدرات لدعم األعضاء
4.4.61
في تنفيذ وتشغيل النظام ) (WISمن خالل إعداد مسودة للكفاءات المطلوبة للنظام ) ،(WISوتنظيم تدريب للحصول على
ھذه الكفاءات ،وإعداد دليل تعليمي .وھذه الوثائق من شأنھا أن تساعد األعضاء على تحديد ما إن كان بوسعھم الحصول
على المھارات الالزمة لتشغيل مراكزھم الخاصة بالنظام ) ،(WISوكذلك توفير إرشادات بشأن كيفية تطوير مھارات
العاملين بھذه المراكز لسد الثغرات المحددة .وأوصى المجلس سائر اللجان باعتماد ھذا النھج ،وشجع اللجنة )(CBS
على االنتھاء من إعداد ھذه الوثائق في دورتھا االسثنائية ) ،(2014وعرضھا على المؤتمر السابع عشر.

المشاركة مع قطاع الصناعة
أشار المجلس إلى أن عدداً كبيراً من مصنعي األجھزة قد اكتسبوا اآلن خبرة مؤكدة في تنفيذ نظم تتوافق
4.4.62
مع النظام ) (WISونماذج الشفرات الجدولية ) ،(TDCFفشجع اللجنة ) (CBSعلى العمل مع رابطة صناعة معدات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIإلعداد ترتيبات عمل تم ِّكن الموردين من تعزيز وتشغيل النظام ) (WISبكفاءة،
وليكن من خالل جعل عنصر التوافق مع النظام ) (WISونماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFھو الخيار التلقائي عند
تركيب األجھزة.
النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
رحب المجلس بتقرير الدكتور ستيفن بريغز )وكالة الفضاء األوروبية( ،الذي تولى منصب رئيس اللجنة
4.4.63
ً
التوجيھية للنظام ) (GCOSاعتبارا من  1آذار /مارس  .2014وقد أكد الدكتور بريغزعلى أن تعزيز النظام العالمي
لرصد المناخ سيساھم مساھمة ال يستھان بھا في نجاح تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوذلك ألن
عمليات الرصد والمراقبة تشكل إحدى ركائزه األساسية .وأكد المجلس على دور نظام ) (GCOSفي تطوير الخدمات
المناخية بوصفه القوام الرئيسي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن حيث توفير المعلومات عن حالة النظام
المناخي .وأعرب المجلس عن تقديره الخاص للرئيس السابق ،البروفيسور أدريان سيمونز )المركز األوروبي للتنبؤات
الجوية المتوسطة المدى( ،إلسھاماته البارزة خالل مدة واليته على مدى أربع سنوات .وكرر المجلس دعوته الملحة
لألعضاء الصادرة في الدورتين الرابعة والستين والخامسة للستين للمجلس التنفيذي لمساعدة المنظمات الدولية والوطنية
في تنفيذ النظم العالمية لمراقبة المناخ.
وأُحيط المجلس علما ً بعملية تخطيط تقييم مدى مالءمة النظام العالمي للرصد الخاص بالمناخ .سيُعد خالل
4.4.64
عام  2014وباكورة عام  2015تقرير مرحلي لتقديمه إلى المنظمات الراعية للنظام ) ،(GCOSوھي المنظمة )(WMO
ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي
للعلوم ) (ICSUواألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCوسيتناول التقرير كيف تم
أو يتم تناول اإلجراءات في خطة تنفيذ النظام العالمي ،وذلك في إطار استعراض الوضع العام لكل واحد من المتغيرات
المناخية األساسية ) (ECVوتحديد الثغرات .وسيعقب ذلك إعداد خطة تنفيذ جديدة تستفيد من التقرير المرحلي .ويشترط
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSاآلخذ في التطور أن تراعي خطة التنفيذ الجديدة التطورات والنظم واألطر
الجديدة ،مثل المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSونتائج تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) ،(IPCCومستقبل األرض،
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والكوكب األزرق ،وبرنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) .(PROVIAوستتاح مسودة
الخطة لالستعراض العام في تشرين األول /أكتوبر عام  ،2015ليتم االنتھاء منه في صيف عام  2016للوفاء بالجدول
الزمني الذي كان قد أشارت إليه الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ.

النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
أُبلغ المجلس بأن أفرقة خبراء النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSيراجعون حاليا ً المتغيرات المناخية
4.4.65
األساسية المحددة لكل واحد من المجاالت الفيزيائية والمواضيع الجامعة .وستنظر الدورات القادمة لألفرقة في عام
 2015في مسودة التقرير المرحلي قبل صدوره لالستعراض العام ،وسوف تنظر أيضا ً في نتائج ورش العمل
المخصصة ،المقرر عقدھا في مطلع عام  2015استعداداً لخطة التنفيذ الجديدة.
وذكر المجلس بالدور اإليجابي للخطط اإلقليمية للنظام ) (GCOSفي تحسين النطاق التشغيلي للنظام
4.4.66
) (GCOSوكذا في تسليط الضوء على فجوات الرصد.
وأشار المجلس إلى أن فريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ) (TOPCوالمشترك بين
4.4.67
النظام ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPقد عقد دورته
السادسة عشرة في يومي  11 - 10آذار /مارس  2014في مركز البحوث المشتركة للمفوضية األوروبية ) (JRCفي
إسبرا ،إيطاليا .وقد قام الفريق ،برئاسة البروفيسور كونراد شتيفن )المعھد االتحادي السويسري لبحوث الغابات والثلوج
والمناظر الطبيعية( ،باستعراض حالة العمل على أساس خطة التنفيذ األخيرة للنظام ) (GCOSوتقييم التقدم المحرز في
المجال األرضي ،وكيفية تطور تصميم نظم المراقبة األرضية .وعالوة على ذلك ،البد من التصدي بمزيد من القوة
للقضايا الجامعة والتي تشمل مجالي المحيطات واألرض مثل بيانات المنطقة الساحلية وجريان األنھار .وكرر المجلس
وجھة نظره بأن يستھل األمين العام حواراً برعاية النظام ) (GTOSبشأن مستقبل النظام ودعمه للفريق ).(TOPC
 4.4.68وأشار المجلس إلى نتائج اجتماع فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية )(AOPC
المشترك بين النظام ) (GCOSوالبرنامج ) ،(WCRPوالذي عقد دورته التاسعة عشرة في الفترة  9إلى  11نيسان /أبريل
 ،2013بمركز البحوث المشتركة للمفوضية األوروبية في إسبرا ،إيطاليا .وقد استعرض الفريق المتغيرات المناخية
األساسية في الغالف الجوي ،وناقش التقدم المحرز في تنفيذ شبكات رصد المناخ في الغالف الجوي .وفي نھاية الدورة،
سلم رئيس اللجنة ،البروفيسور أدريان سيمونز ،الرئاسة إلى الدكتور كينيث ھولملوند )المنظمة األوروبية الستخدام
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  ،(EUMETSATالذي سيجلب خبراته الثمينة في الرصد الفضائي ،كرئيس لشعبة
االستشعار عن بُعد والمنتجات .وأشاد األعضاء بھذا الفريق باعتباره منصة فعّالة إلجراء مناقشات عن المكونات
المناخية في النظم البحثية والتشغيلية القائمة لرصد الغالف الجوي والبرامج ذات الصلة ،بما في ذلك الروابط
المستعرضة الھامة بالنظام ) (WIGOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP
 4.4.69وأعرب المجلس عن تقديره بشكل خاص للجھد الذي بذله فريق الخبراء ) (AOPCفيما يخص شبكة الرصد
السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GSNوشبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) ،(GUANوشبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GRUANوأُبلغ المجلس باجتماع
شبكة النظام ) (GCOSالذي عُقد أيضا ً في مركز ) (JRCفي يومي  7و 8نيسان /أبريل  .2014وركز الخبراء على
التصميم والمبادئ العلمية واألداء واستخدام البيانات من شبكتي ) (GSNو) ،(GUANودورھما فيما يتعلق بشبكات
الرصد السطحية وشبكات رصد الھواء العلوي الشاملة .وقد أُنشئت شبكتا ) (GSNو) (GUANقبل نحو  20عاماً ،ويقوم
النظام ) (GCOSحاليا ً باستعراض متطلبات ھذه الشبكات في ضوء التغيرات في التكنولوجيا واالحتياجات من البيانات.
وضم االجتماع خبراء الشبكات التنفيذية المحددة ،ومراكز الرصد واألرشفة ،ومستخدمي البيانات ،كما عرض
استنتاجاته كي ُتدرج في التقرير المرحلي المقبل وخطة التنفيذ .وطلب المجلس من الفريق مواصلة إسداء المشورة
بشكل صريح بشأن عناصر رصد المناخ في النظم العالمية المتكاملة للرصد ) ،(WIGOSوكفالة وجود تعاون كامل بين
النظام ) (GCOSوالنظم ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ).(WIS
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وأُبلغ المجلس بأن فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية ) (OOPCقد اجتمع في
4.4.70
الفترة من  3إلى  5أيلول /سبتمبر  2013في سيلفرسبرينغ ،الواليات المتحدة األمريكية ،لمناقشة خطة عمل لمدة خمس
سنوات ،ولتنقيح اختصاصاته بحيث تعكس عملية إعادة التنظيم التي خضع لھا النظام العالمي لرصد المحيطات
) .(GOOSوشارك في رئاسة الفريق البروفيسور مارك بوراسا )جامعة والية فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية(
وتوشيو سوغا )جامعة توھوكو ،اليابان( .وتم استعراض نظام رصد المحيط الھادئ المداري ) (TPOSباعتباره أولويةً،
وعُقدت ورشة عمل في معھد سكريبس لعلوم المحيطات ،الجوال ،الواليات المتحدة األمريكية في كانون الثاني /يناير
عام  .2014واعتماداً على النجاحات التي تحققت على مدار الثالثين ً
سنة الماضية ،تمثلت القوة الدافعة لالجتماع في
االحتياجات المتطورة لرصدات المحيط الھادئ المداري ،والتطورات الحديثة والمستجدة في تكنولوجيا نظم الرصد.
وبات االجتماع أكثر إلحاحا ً بسبب التحديات األخيرة المتمثلة في الحفاظ على الصفيفة الثابتة بالمحيط الھادئ المداري،
مشروع الغالف الجوي في المحيطات المدارية ) /(TAOشبكة العوامات في المحيطات المدارية ) .(TRITONوكانت
التوصية الرئيسية للخبراء ھي إنشاء مشروع للنظام ) (TPOSلتحقيق االنتقال من مجموعة من أنشطة المراقبة سيئة
التنسيق في المحيط الھادي المداري إلى النظام ) (TPOSالمنھجي والمتكامل والمستدام بحلول عام  .2020وسيتم تنسيق
المشروع من قبل اللجنة التوجيھية ،التي ستوفر اإلشراف العلمي ومنتدى للموارد للجمع بين الوكاالت معا ً لمناقشة كيفية
تقديم الدعم الجماعي لنظام الرصد .وشجع المجلس أعضاء المنظمة ) (WMOعلى المساھمة بالخبرة الفنية في أنشطة
تصميم النظام ) ،(TPOSومناقشة الدعم المستقبلي لھذا النظام الھام للمراقبة والنظر في سبل تصميم النظم في المستقبل
بحيث تتالفى األضرار المقصودة وغير المقصودة بشكل أفضل.
وأشار المجلس إلى أھمية صفائف رصد المحيط الھندي وأكد على أن تطور ھذه الشبكات يقتضي إقامة
4.4.71
شراكات لضمان الصيانة على المدى الطويل .وأخذ المجلس علمًا أيضًا مع بالغ االرتياح بقيام اندونيسيا بتحديد مواعيد
السفن من خالل ھيئة األرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء ) (BMKGبغية المساعدة في صفيفة المحطات الطافية
الغاطسة الراسية للبحوث المتعلقة بتحليل الموسميات األفريقية – اآلسيوية – األسترالية والتنبؤ بھا ) .(RAMAوتأتي
مساھمة الھيئة ) (BMKGلتكملة شراكة البلدان التي تعمل ،في أرجاء أفريقيا وآسيا ،على نشر وصيانة المنصة .وطلب
المجلس إلى الخطة المقبلة لتنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSأن تراعي االحتياجات الرصدية في المحيط
الھندي الجنوبي في تحسين فھم النظم العالمية من قبيل األمطار الموسمية.
ونوه المجلس بأھمية إقامة روابط وثيقة مع الوكاالت الفضائية بشأن الرصدات الفضائية القاعدة
4.4.72
المخصصة للمناخ ،السيما من خالل لجنة السواتل لرصد األرض ) ،(CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ) ،(CGMSوالفريق العامل المعني بالمناخ المشترك بين اللجنة ) (CEOSللفريق ) (CGMSوالبرنامج الفضائي
للمنظمة ) (WMOواألعمال التي تقوم بھا إلعداد ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء .ويتمثل العنصر األول في ھذا النظام
المتكامل قيد التطوير في توفير قائمة بالمتغيرات المناخية األساسية ،التي توفر المعلومات عن التمثيل الفيزيائي للھيكل.
وطلب المجلس من أمانة النظام ) (GCOSأن تواصل مشاركتھا في المراحل القادمة من إعداد الھيكل وتنفيذه.

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ )(GRUAN
أشار المجلس إلى أن تنفيذ الشبكة ) (GRUANقد تقدم باطراد طوال السنوات الماضية .فھي تتألف حاليا ً
4.4.73
من  15موقعا ً مرجعيا ً أولياً ،يوجد معظمھا في مناطق متوسطة االرتفاع في نصف الكرة الشمالي .وشجع المجلس
أعضاءه على دعم عمليات الشبكة ) ،(GRUANالسيما في المنطقة القطبية الشمالية والمناطق المدارية ،وأيضا ً على
التعاون مع المؤسسات العلمية للتوصل إلى تغطية عالمية أفضل للمناطق المناخية الرئيسية .ورحب بالتعاون النموذجي
بين مرفق تشغيلي ومؤسسة علمية في الموقع الجديد  Ny-Ålesundللشبكة ) ،(GRUANوأشار كذلك إلى الشاغل العام
حول استمرار التمويل لموقع الشبكة ) .(GRUANوشجع األعضاء الذين لديھم مواقع للشبكة ) (GRUANعلى خوض
العملية الرسمية العتماد الشبكة ) (GRUANوتقييمھا .كذلك شجع المجلس على ترشيح ممثلين للجان الفنية للمنظمة
)لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة علم
المناخ ) ((CClللمشاركة في الفريق العامل المعني بالشبكة ) .(GRUANوعُقد االجتماع السادس للتنفيذ والتنسيق في
الفترة من  10إلى  14آذار /مارس  2014في واشنطن العاصمة بالواليات المتحدة األمريكية ،حيث انصب التركيز على
إضافة موارد بيانات على اإلنترنت في إطار الشبكة ) .(GRUANويمكن الوصول إلى بيانات أولية بشأن جودة الشبكة
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) (GRUANفي المركز الوطني للبيانات المناخية ) (NCDCالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ).(NOAA
ويعتزم فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية ) (AOPCإجراء استعراض علمي ألداء الشبكة
) (GRUANخالل دورته التي س ُتعقد في  .2015وشجع المجلس على مواصلة العمل على متطلبات المعايرة وأعرب عن
دعمه للمناقشات المقبلة بشأن شبكة مرجعية مخصصة للرصدات السطحية.
آلية التعاون للنظام )(GCOS

أقر المجلس بأن آلية التعاون الرامية إلى تحسين شبكات الرصد المناخي تكتسب أھمية خاصة ال سيما
4.4.74
بالنسبة للبلدان النامية .وعُقد اجتماع مجلس إدارة الجھات المانحة آللية التعاون العالمي للنظام ) (GCOSيوم  3حزيران/
يونيو  ،2014في بون ،ألمانيا ،وناقش تحديداً اإلقليم األول ،إذ من الواضح أن أداء الشبكة في ھذا اإلقليم ھو األسوأ ،في
جميع جوانب المتطلبات ،األمر الذي يعزز ضرورة قيام النظام ) (GCOSبتركيز دعمه في ھذه المنطقة .وأكد المجلس
على أن تعزيز النظام العالمي لرصد المناخ ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) (GUANھو مطلب مھم لتحقيق فعالية اإلطار العالمي ) .(GFCSوحث المجلس األعضاء على القيام ،بدعم من أمانة
النظام ) ،(GCOSبإجراء التنسيق الوطني بين الوكاالت المسؤولة عن مراقبة المناخ لتأمين التمويل آللية التعاون التابعة
للنظام ).(GCOS

تقرير عملية استعراض النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

أُبلغ المجلس بأن اللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSقد رحبت ،في دورتھا التاسعة
4.4.75
عشرة المعقودة في الفترة من  20إلى  23أيلول /سبتمبر  2011في ريدينغ ،المملكة المتحدة ،بإجراء استعراض مستقل
لبرنامج النظام ) ،(GCOSبناء على طلب من المنظمات الراعية األربع للنظام ) ،(GCOSوھي المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOC-UNESCOوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUكما أعربت عن تقديرھا الستعداد المنظمة ) (WMOلقيادة عملية
االستعراض .وقد أعد مجلس استعراض برنامج النظام ) (GCOSبرئاسة السيد  Wolfgang Kuschھذا التقرير.
وأُبلغ المجلس بأن االستعراض قد ركز على تقييم القيمة المضافة التي يوفرھا برنامج النظام
4.4.76
لألعضاء في جھاته الراعية له وألوساط رصد األرض الوثيقة الصلة فيما يتعلق ببحوث علم المناخ والسياسات
المناخية .وقد وضع االستعراض األساس للتنقيح المحتمل لمذكرة التفاھم الخاصة بالنظام ) (GCOSوتحديث خطته
اإلستراتيجية.

)(GCOS

وأشار المجلس إلى أن النتائج الرئيسية لالستعراض تتمثل في االعتراف العام بالعمل التقنيني للنظام
4.4.77
) (GCOSفي تحديد اإلرشادات ووضع المبادئ .وأظھر االستعراض أن الرؤية الواضحة للبرنامج ) (GCOSستمثل
العنصر الرئيسي ألنشطته المستقبلية ونجاحه في المستقبل.
وأخذ المجلس علما ً بالتقرير التجميعي الستعراض برنامج النظام ) (GCOSوشجع الجھات الراعية
4.4.78
الشريكة على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ،وتنقيح مذكرة التفاھم الخاصة بالنظام
) (GCOSوفقا ً لذلك.
4.4.79

اعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 9استعراض برنامج النظام العالمي لرصد المناخ.

البرنامج الفضائي للمنظمة

)(WMO

مكون الفضاء في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

أقر المجلس بأن الرصدات الفضائية القاعدة تخص جميع مكونات نظم الرصد التابعة للنظام )،(WIGOS
4.4.80
إذ تسھم القدرات الساتلية اآلن في رصد ومراقبة المناخ وتغيره ،بما في ذلك تكوين الغالف الجوي ،والمتغيرات

82

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

الھيدرولوجية والمتغيرات الخاصة بالغالف الجليدي ،وما إلى ذلك ،والطقس الفضائي إضافة إلى األرصاد الجوية
واألوقيانوغرافيا.

االستمرارية وتحقيق األداء األمثل
أخذ المجلس علما ً باعتزام الصين والمنظمة األوروبية ) (EUMETSATوالواليات المتحدة األمريكية
4.4.81
االحتفاظ بالسواتل العاملة في المدارات القطبية بكامل قدرتھا على سبر الغالف الجوي في المدارات الصباحية وبعد
الظھر على التوالي ،وأشار إلى الفجوة المتوقعة في المدار الصباحي المبكر في نھاية العقد الحالي .وأشار المجلس مع
التقدير إلى اطالق الساتل  FY-3Cبنجاح وتشغيله مبكراً ،فأعرب عن سروره لمالحظة أن ھيئة األرصاد الجوية
الصينية ) (CMAقد اقتربت من االنتھاء من دراسة جدوى نشر الساتل ) (FY-3في المدار الصباحي المبكر ،وأنھا بصدد
استصدار إجراء الموافقة الحكومية على مراجعة خطة تطوير السواتل .وأھاب المجلس باألعضاء وبمشغلي السواتل
ومراكز التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPأن يواصلوا تعزيز عُرى التعاون مع الھيئة ) (CMAفيما يتعلق بتقاسم البيانات
الساتلية والنواتج والتكنولوجيات ذات الصلة.
ودعا المجلس عالوة على ذلك الواليات المتحدة األمريكية إلى اتخاذ التدابير المالئمة لتخفيف آثار الفجوة
4.4.82
المحتملة في االنتقال من الساتل  Suomi-NPPإلى الساتلين  JPSS-1و .JPSS-2كما حث المنظمة األوروبية
) (EUMETSATوأعضاءھا على استھالل برنامج الجيل الثاني للنظام ) (EPSفي الوقت المحدد لكفالة االستمرارية بعد
انتھاء برنامج النظام ).(EPS
وأشار المجلس إلى الدور الحيوي لعمليات الرصد الساتلية من مدارات مختلفة من أجل المراقبة المستمرة
4.4.83
للطقس ،والتنبؤ اآلني ،والتنبؤ على نطاق قصير جداً ،ورحب بالتدابير التي اتخذتھا الواليات المتحدة األمريكية بشأن
عمليات الساتل  – GOESالشرق ،للتخفيف من آثار انتھاء بعثة الساتل  – GOESأمريكا الجنوبية .كما أقر المجلس
بإسھام الواليات المتحدة األمريكية في مراقبة الطقس الفضائي في البعثات الحالية والمقبلة للساتل ) ،(GOESوكذلك
ريثما يتم إطالق مركبة الفضاء ) .(DSCOVRورحب بنجاح الھند في اطالق الساتل  INSAT-3Dوتشغيله بنجاح ،وكذلك
اطالق الواليات المتحدة ،بالتعاون مع اليابان ،للساتل  .GPM-coreوأعرب المجلس عن تطلعه لتأكيد اطالق الساتل
 Jason-3لمواصلة الرصد الطوبوغرافي لسطح المحيطات ،ولنشر الكوكبتين .COSMIC-2/Formosat-7
وأكدت المنظمة األوروبية ) (EUMETSATأن عمليات الساتل ) (Meteosat-7في المحيط الھندي ،التي
4.4.84
توفرھا على أساس أفضل الجھود ،ستتوقف في نھاية  2016وسيتعين إزالة الساتل من المدار .وتتصدى ھذه العمليات
الساتلية للرصد للمتطلبات الجوھرية للمنظمة ) (WMOإذ إن المحيط الھندي يخفف من التقلبية المناخية في أفريقيا،
فضالً عن أنه مصدر لنظم الطقس القاسي في جزر المحيط الھندي وأجزاء كبيرة من شرقي وجنوبي أفريقيا .وشجع
المجلس بقوة المساھمين المحتملين ،السيما الصين والمنظمة ) (EUMETSATوالھند واالتحاد الروسي ،على إعداد خطة
منسقة لضمان مواصلة تغطية بيانات المحيط الھندي .وأشار المجلس في ھذا الصدد إلى أن الھيئة ) (CMAوالمنظمة
) (EUMETSATقد اتفقتا على ترتيب يكفل استمرارية تغطية المحيط الھندي بعد وقف العمل بالساتل ) (Meteosat-7بعد
عام  .2016ودعا المجلس فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSإلى دعم ھذه الخطط وتقديم تقرير
من خالل البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOقبل انعقاد مؤتمر المنظمة ) (WMOفي .2015
وأعرب المجلس عن سروره لمالحظة مستوى التنسيق المرتفع بين مشغلي السواتل .غير أنه أشار إلى أن
4.4.85
البعثات الساتلية ال تسھم في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإال بقدر توفير البيانات سريعا ً
للمستخدمين.

إعداد المستخدمين الستخدام الجيل الجديد من النظم الساتلية
أعرب المجلس عن سروره لمعرفة أن الجيل الجديد من سواتل  Himawari-8ستطلقه الوكالة اليابانية
4.4.86
ً
لألرصاد الجوية ) (JMAفي خريف  2014بحيث يصبح عامال في منتصف 2015؛ وأشارت إلى أن النظام الجديد سيزود
بنظام جديد تماما ً لنشر البيانات .وأشار المجلس إلى التحسن الكبير في قدرات الجيل الجديد المقبل للسواتل الثابتة المدار
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بالنسبة إلى األرض في اليابان والصين والواليات المتحدة وجمھورية كوريا واالتحاد الروسي والمنظمة األوروبية
) (EUMETSATفي الفترة  ،2019-2014فرحب بالبوابة اإلنترنتية )،Satellite User Readiness Navigator (SATURN
التي توفر للمستخدمين نقطة دخول موحدة للحصول على معلومات بشأن ھذه النظم الساتلية الجديدة .وطلب المجلس من
األمانة أن تواصل تحديث ھذا المورد المعلوماتي ،وحث كافة مشغلي السواتل الذين تشملھم البوابة ) (SATURNعلى
توفير تحديثات منتظمة وفي حينھا.

ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء
أشار المجلس إلى أن الدورة الثانية عشرة لالجتماعات التشاورية للسياسات الرفيعة المستوى بشأن
4.4.87
ً
المسائل الساتلية ) (CM-12قد ناقشت التقدم المحرز في تطوير ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء الذي يمثل إسھاما في
إعداد مكون الرصد والمراقبة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوإحدى المھام الرئيسية لخطة تنفيذ النظام
العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوأشارت الدورة الثانية عشرة لالجتماعات التشاورية مع االرتياح إلى التعاون
الفعال بين الوكاالت الفضائية من خالل لجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ) (CGMSوالمنظمة ) .(WMOوشجعت الدورة الثانية عشرة في ھذا الصدد المبادرات التي اتخذ زمامھا في إطار
البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOللعمل مع النظام ) (GCOSومكتب اإلطار العالمي ) (GFCSعلى توحيد احتياجات
المستخدمين إلى النواتج والخدمات المناخية الفضائية القاعدة من خالل تحديد حاالت المستخدمين من المجاالت ذات
األولوية لإلطار العالمي ).(GFCS

المنافع االجتماعية  -االقتصادية
أشار المجلس أيضا ً إلى أن الدورة الثانية عشرة لالجتماعات التشاورية ) (CM-12قد ناقشت المنافع
4.4.88
ً
االجتماعية – االقتصادية للبرامج الساتلية .ونظرا إلى أنه يتعين على أعضاء المنظمة ) (WMOووكاالتھم الفضائية أن
يتعاملوا مع األولويات في ظل بيئة ُتفرض فيھا بشكل متزايد قيود على الموارد ،فمن األھمية تقييم وتوثيق ھذه المنافع
االجتماعية – االقتصادية من أجل المساعدة في عملية اتخاذ القرار بشأن البرامج الساتلية الجديدة .وينبغي خاصة أن
توفر عمليات تقييم المنافع االجتماعية – االقتصادية أساسا ً موضوعيا ً يسترشد به في تحويل قدرات البحث والتطوير
الناضجة إلى وضع تشغيلي ،وتأمين موارد كافية لدعم تطوير التطبيقات .وأشار المجلس إلى مجموعة حلقات العمل
الناجحة جداً التي نظمتھا المنظمة ) (WMOبشأن اآلثار )مثل  ،(2012 ،Sedonaفشجع على توسيع نطاق عمليات تقييم
آثار نظم الرصد على تطبيقات المستخدمين بحيث تتجاوز التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP

آليات المستخدمين على المستوى اإلقليمي
أكد المجلس مجدداً أھمية إنشاء آليات دائمة لتحديث متطلبات المستخدمين إلى الوصول إلى البيانات
4.4.89
والنواتج الساتلية وتبادلھا في كافة أقاليم المنظمة ) (WMOوفقا ً للقرار  .(EC-65) 12وشدد المجلس على ضرورة أن
تشرك ھذه اآلليات المستخدمين من المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمؤسسات العاملة األخرى .وھذه اآلليات تكفل توثيق
شؤون المستخدمين والحوار مع مشغلي السواتل ،وينغي أن تكون ھذه اآلليات جزءاً من المكون المتصل بالنظام
) (WIGOSفي ھيكل عمل كل اتحاد إقليمي.
وأشار المجلس مع االرتياح إلى أن مؤتمر مستخدمي سواتل األرصاد الجوية في آسيا  -أوقيانوسيا
4.4.90
) (AOMSUCقد وفر منتدى ممتازاً لألعضاء من جماعات أوقيانوسيا اآلسيوية لالجتماع وتعزيز جھودھم المشتركة في
استخدام البيانات والنواتج الساتلية لتحسين خدمات الطقس والمناخ .وأحيط المجلس علما ً بأن المؤتمر الخامس
) (AOMSUCسيعقد في شنغھاي ،الصين في الفترة من  29إلى  31تشرين األول /أكتوبر  ،2014وشجع األعضاء
المھتمين بھذا المؤتمر على المشاركة.
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الطقس الفضائي
 4.4.91أعرب المجلس عن تقديره للتقدم الذي أحرزته فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي
) ،(ICTSWالسيما ما يتعلق بتعريف خدمات الطقس الفضائي المقدمة للطيران ،بالتعاون مع فريق عمليات الرصد
البركاني للطرق الجوية الدولية ) (IAVWالتابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوأشار المجلس إلى أن
مواصفات ھذه الخدمات الجديدة ستعرض على االجتماع المشترك بشعبة األرصاد الجوية باإليكاو والدورة الخامسة
عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMفي تموز /يوليو  ،2014ليبدأ سريانھا في  .2016وأخذ المجلس في
االعتبار أن خدمات الطقس الفضائي تدعم عدة مجاالت تطبيقية منھا قطاع الطيران ،ولكن ليس وحده ،فسلط الضوء
على ضرورة وجود نھج منسق بين أعضاء المنظمة ) .(WMOولذا طلب المجلس من فريق العمليات ) (ICTSWأن يعد
خطة تفصيلية مدتھا  4سنوات لألنشطة ،مع مراعاة الطابع الخدمي المتطور لخدمات الطقس الفضائي تسترشد بھا
المنظمة ) (WMOفي عمليات التخطيط لتلبية احتياجات المستخدمين وربط أنشطة مقدمي خدمات الطقس الفضائي
بالمجاالت البرنامجية القابلة للتطبيق للمنظمة ) ،(WMOوإذكاء وعي األعضاء في ھذا المجال ،على غرار ما جاء في
االقتراح الوارد في المرفق السادس بھذا التقرير .وطلب المجلس االضطالع بھذا العمل بالتشاور والتنسيق مع لجنة
األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوإبالغ الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي ) (EC-WG-SOPتحقيقا ً لالتساق بين الخطط واألنشطة وأفرقة الخبراء الداعمة من جھة ،والجھود التي تبذلھا
المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOبشكل عام ،من جھة أخرى.

االجتماعات التشاورية بشأن السياسات الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية
فيما يتعلق بتنفيذ القرار  ،(EC-LXII) 12أشار المجلس مع التقدير إلى أن المسائل الساتلية الحرجة أصبحت
4.4.92
تدرج اآلن بانتظام على جدول أعمال دورات الھيئات التأسيسية للمنظمة ) .(WMOبيد أن عقد دورات االجتماعات
التشاورية خالل عطلة نھاية األسبوع في وقت انعقاد المجلس التنفيذي لم يثبت فعاليته في تيسير مشاركة الوكاالت
الفضائية ،فضالً عن أنه يزيد من الصعوبات التنظيمية لدورة المجلس التنفيذي .وعالوة على ذلك ،فإن انعقاد
االجتماعات التشاورية بالتزامن مع المجلس التنفيذي )أو المؤتمر( ال يسمح بإدراج نتائج االجتماعات التشاورية في
الوثائق المعروضة على دورة المجلس التنفيذي )أو المؤتمر( .ولذا اعتمد المجلس القرار  – 10الجدول الزمني
لالجتماعات التشاورية بشأن السياسات الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية ،الذي يحل محل القرار ،(EC-LXII) 12
وأوصى األمين العام بالدعوة إلى عقد الدورات المقبلة لالجتماعات التشاورية قبل دورات المجلس التنفيذي أو المؤتمر،
كأن تعقد مثالً بالتزامن مع اجتماعات مكتب المنظمة ) (WMOكما كان ينص في بادئ األمر القرار .(Cg-XIV) 6

إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا
تحسين إدارة البيانات دعما ً للخدمات المناخية
نوه المجلس بأھمية اإلدارة المتسقة للبيانات المتعلقة بالمناخ عبر النطاقات الوطنية واإلقليمية والعالمية،
4.4.93
والتي تضم البيانات الموقعية ،والبيانات المستشعرة عن بعد ،وبيانات النمذجة المتأتية من مصادر مختلفة .وأشار
المجلس في ھذا الصدد إلى الفرصة السانحة لوضع إستراتيجية لإلدارة المتكاملة للبيانات دعما ً لمراقبة المناخ وتحليله،
وللبحوث والخدمات المناخية .وتشمل عناصر ھذه اإلستراتيجية ما يلي" ’ ‘1توحيد معايير أساليب العمل والحساب
ضمن النظم المختلفة إلدارة البيانات المناخية ) (CDMSsالتي يستخدمھا األعضاء؛ ’ ‘2توحيد معايير الممارسات
المستخدمة في حساب المعدالت المناخية؛ ’ ‘3تبسيط وتنسيق ال ُنھُج الوطنية والدولية الخاصة بإنقاذ البيانات والمحافظة
عليھا؛ ’ ‘4توحيد معايير ال ُنھُج الخاصة بتنسيق وتخزين وصون البيانات المستشعرة عن بعد وبيانات النمذجة المتعلقة
بالمناخ .ورحب المجلس باعتزام لجنة علم المناخ ) ،(CClبالتعاون الوثيق مع لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجان
والبرامج الفنية األخرى ،اتخاذ زمام مبادرة لتحسين النظم ،والعمليات واآلليات ،والمواد التنظيمية القائمة الخاصة بإدارة
البيانات لكي تستوعب تماما ً االحتياجات الخاصة للبيانات المناخية ،من قبيل التجانس عبر الزمان والمكان .وأشار
المجلس إلى ما طلبه في ھذا الشأن في دورته الخامسة والستين باالنتقال بفكرة "إطار عالمي عالي الجودة إلدارة
البيانات من أجل المناخ" من مجرد مفھوم إلى وضع تعريف له .وأوصى المجلس ،تحقيقا ً لھذه الغاية ،بإعداد آلية عمل
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مالئمة لتيسير وحفز الطابع التعاوني في ھذا المسعى .وطلب المجلس عالوة على ذلك من لجنة علم المناخ ) (CClأن
تعد ،من خالل آلية العمل سالفة الذكر ،إستراتيجية وعناصر لخطة تنفيذ من أجل تحسين إدارة البيانات دعما ً للمناخ
لصياغتھا في قرار يُقدم إلى المؤتمر السابع عشر.

إنقاذ البيانات
أشار المجلس إلى القرار  (Cg-XVI) 16وعلى وجه التحديد إلى عناصره الخاصة باإلسراع بإنقاذ ورقمنة
4.4.94
السجالت المناخية ،وتعزيز المبادرات العالمية واإلقليمية للتعاون بشأن إنقاذ البيانات) ،(DAREوتبادل المعارف العلمية
وأوجه التقدم التكنولوجي ذات الصلة .وحث المجلس األعضاء على بذل أقصى جھدھم للحيلولة دون تلف البيانات
المناخية الھامة ،وعلى إتاحة ھذه البيانات لضمان اتساق تحليالت تغير المناخ والخدمات المناخية ذات الصلة ودعمھا.
وأُبلغ المجلس بالمبادرات المتخذة مؤخراً إلعداد ’بوابة دولية إلنقاذ البيانات ) ‘(I-DAREمتكاملة من أجل تيسير
4.4.95
تحسين عملية تنسيق أنشطة إنقاذ البيانات على نطاق العالم ،وتقديم معلومات بشأن مخزونات البيانات وأفضل الممارسات
والتكنولوجيات التي ستساعد األعضاء في إنقاذ البيانات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة .وحث المجلس لجنة علم المناخ ) (CClعلى
تقديم إرشادات بشأن إعداد البوابة الدولية إلنقاذ البيانات ) (I-DAREوشجع األعضاء على التعاون في تنفيذھا.

نظم إدارة البيانات المناخية

)(CDMSs

رحب المجلس بنجاح فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بنظم إدارة قواعد البيانات
4.4.96
المناخية في إعداد مطبوع مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية ) (CDMSللمنظمة ) .(WMOويعرِّ ف المطبوع النظم
) (CDMSsمن حيث وظائفھا وسياساتھا ،ويسھم بالتالي في تحقيق اتساق وتجانس إجراءات إدارة البيانات المناخية التي
تدعم الخدمات المناخية الوطنية ،وييسر التعاون الدولي في توليد البيانات والنواتج والخدمات المناخية .وعالوة على
ذلك ،يقدم المطبوع إرشادات للبلدان التي ترغب في الحصول على نظم ) (CDMSsمالئمة ،وكذلك لمطوري النظم
) (CDMSsبشأن الوظائف األساسية للنظم ) (CDMSsالتي تلتزم بالمتطلبات والمعايير التكنولوجية الجديدة والمتطورة.
وأحاطت اللجنة علمًا مع الموافقة أن جزءًا ھامًا من الوظائف اإللزامية يكمن في القدرة على استحداث النواتج والتقارير
المعيارية التابعة للمنظمة ) (WMOمثل بيانات  CLIMATوسجالت الطقس العالمية  ،وغيرھا مما يمثل حاليا مشكلة
تواجه العديد من األعضاء .ومن أجل ھذا ،أوصى المجلس لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSإلى
بحث السبل لتجسيد مضمون ھذا المطبوع بشكل أفضل في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOكأن يُدمج في دليل نظام
معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم .(1061
وطلب المجلس من لجنة علم المناخ ) (CClالتواصل مع مطوري النظم ) (CDMSsليأخذوا مطبوع
4.4.97
مواصفات النظم ) (CDMSsالذي أعدته المنظمة ) (WMOفي الحسبان عند إعداد وتطوير ھذه النظم في المستقبل.
وشجع المجلس االتحادات اإلقليمية على التنسيق مع أعضائھا إلنشاء مجموعات مستخدمين ،مع اإلشارة
4.4.98
إلى أن ھذه المجموعات قد تكون في بعض الحاالت مجموعات دون إقليمية أو مجموعات تشمل عد ًدا من األقاليم.
وترمي ھذه المجموعات إلى توفير سبل فعالة من حيث التكلفة لعمليات تحديث النظم ) (CDMSsوصيانتھا وحل مشاكلھا
وتشاطر المعلومات بشأنھا .وھذا سيتطلب أيضًا استراتيجية استدامة قوية تمكن من تقديم دعم مستمر وطويل األمد
للنظم ) ،(CDMSsوكذلك إلى أنشطة أخرى من قبيل إنقاذ البيانات .وتنسق اللجان الفنية ،ال سيما لجنة علم المناخ )(CCI
ولجنة النظم األساسية ) ،(CBSمع ھذه المجموعات وتدعمھا بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية المعنية.

المعدالت المناخية
أشار المجلس مع االرتياح إلى أن الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClستناقش ،بناء على
4.4.99
الطلب الذي تقدم به في دورته الخامسة والستين ،مقترحا ً بشأن تعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بتعريف
المعدالت المناخية للمنظمة ) (WMOوحسابھا وتقديمھا .وطلب المجلس من لجنة علم المناخ ) (CClإعداد ونشر مواد
إرشادية مصاحبة بشأن الجوانب الفنية وكذلك جوانب إبالغ المستخدمين.
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سجالت الطقس العالمية
أكد المجلس مجدداً أھمية جمع مجموعات البيانات العالمية الخاصة بالمنظمة ) (WMOمن قبيل سجالت
4.4.100
الطقس العالمية .وبينما أشار المجلس مع التقدير إلى الدعم المتواصل لنشر سجالت الطقس العالمية على مر العقود
الماضية ،حث األعضاء على التعاون مع مراكز الريادة التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSلتحديث سجالت الطقس
العالمية فيما يتعلق بفترتي العشر سنوات السابقتين 2000-1991 :و .2010-2001كما حث األعضاء على تقديم سجالت
الطقس العالمية السنوية لألعوام  2011و 2012و 2013والسنوات المقبلة على النحو الذي طلبته المنظمة ) (WMOفي
الممارسة الجديدة الرامية إلى تقديم سجالت الطقس العالمية سنويا ً بموجب القرار .(EC-64) 14

التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات

)(ICA&D

أشار المجلس إلى فوائد بوبات البيانات دون اإلقليمية واإلقليمية ،ورحب على وجه التحديد بمبادرة التقييم
4.4.101
المناخي الدولي ومجموعات البيانات ) ،(ICA&Dوھو مفھوم للخدمات المناخية يجمع بنجاح بين عمل فرقة الخبراء
المعنية بكشف تغير المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIوأنشطة إنقاذ البيانات ) (DAREالتي تضطلع بھا المنظمة ).(WMO
ويستند ھذا المفھوم إلى برمجية وآلية أُعدتا من أجل التقييم المناخي األوروبي ومجموعات البيانات ) (ECA&Dوھو
بوابة على اإلنترنت للبيانات اليومية للمحطات والمؤشرات المشتقة منھا ،وقد تستخدم البرمجية واآللية في التعاون
اإلقليمي .وبدأ العمل بالتقييم ) (ICA&Dفي ثالث مناطق أخرى ،وھي جنوب شرق آسيا ) ،SACA&Dمع وجود عنصر
متميز إلنقاذ البيانات( ،وأمريكا الالتينية ) ،(LAC&Dوغرب أفريقيا ) ،WACA&Dمع وجود عنصر متميز أيضا ً إلنقاذ
البيانات( .وشجع المجلس لجنة علم المناخ ) (CClوفرقة الخبراء ) (ETCCDIعلى دعم العمليات الالحقة لتنفيذ التقييم
) (ICA&Dفي شتى أنحاء العالم بالتعاون الوثيق مع األعضاء والمراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة ).(WMO
4.5

البحوث )البند  4.5من جدول األعمال(

تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء
وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا )النتيجة المتوقعة (5
البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

أشار المجلس مع التقدير إلى أن البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPيقود تطوير مرفق البحوث
4.5.1
والنمذجة والتنبؤ في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالتي اعتمدھا المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) (IBCSفي دورته األولى في تموز /يوليو  .2013وتھدف األنشطة البحثية لإلطار العالمي )(GFCS
إلى إقامة شراكات إلجراء بحوث فعالة في مجاالت ذات أولوية أولية لإلطار العالمي ) ،(GFCSوإتاحة كما ً وافراً من
المعلومات المناخية التجريبية للمستخدمين .كما سترسي ھذه األنشطة أساسا ً علميا ً الحتساب جوانب الشكك في
المعلومات المناخية عند اتخاذ القرارات وستعالج عدداً من المسائل العلمية الملحة مثل تحسين فھم إمكانية التنبؤ
ومھارات التنبؤ في النماذج المناخية .وحث المجلس األعضاء على السعي للحصول على مصادر تمويل ،وتقديم الدعم
لألنشطة البحثية المعتمدة في الخالصة الوافية لمشاريع اإلطار العالمي ) (GFCSوفي المرفق الخاص بالبحوث والنمذجة
والتنبؤ في خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوأكد المجلس مجدداً أھمية تعاون البرنامج العالمي ) (WCRPمع
الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشاركة في إعداد اإلطار العالمي ) .(GFCSورحب بحرارة في ھذا
الصدد بقرار البرنامج العالمي ) (WCRPولجنة علم المناخ ) (CClبعقد دورة مشتركة مدتھا يوم واحد للمؤتمر الفني
للدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClوالدورة الخامسة والثالثين للجنة الفنية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج
العالمي ) ،(WCRPفي  2تموز /يوليو  2014في ھايدلبرغ ،ألمانيا ،على أن تركز الدورة على البحوث والدعم التشغيلي
للخدمات المناخية.
وأقر المجلس مع التقدير بأن لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOC-UNESCOتظل
4.5.2
ً
ً
ً
راعيا داعما قويا للبرنامج العالمي ) ،(WCRPوتواصل تقديم توجيھات فعالة للبرنامج العالمي ) (WCRPبشأن
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االحتياجات الخاصة بالبحوث ،السيما بشأن دور المحيطات في المناخ .وطلب المجلس من اللجنة ) (IOCأن تبذل
قصاراھا إلعادة مساھمتھا السنوية في الصندوق المشترك للبحوث المناخية ) (JCRFإلى مستواه السابق المتفق عليه.

ونوه المجلس بأھمية البحوث المناخية في تقديم إسھام قوي وحافز للبحوث بشأن االستدامة العالمية.
4.5.3
وأشار إلى أن البرنامج العالمي ) (WCRPيتمتع بوضع إستراتيجي ممتاز لإلسھام في أھداف مبادرة"مستقبل األرض"،
وھو مبادرة بحثية متعددة االختصاصات تمتد عشر سنوات لدعم االستدامة العالمية .ويلزم إعداد طرائق مثلى للتعاون
بين البرنامج ) (WCRPومبادرة "مستقبل األرض" ،وأعرب المجلس عن سروره لمالحظة االتصاالت المستمرة بين
البرنامج العالمي ) (WCRPومبادرة "مستقبل األرض" بشأن ھذه المسائل .وحث المجلس المجلس الدولي للعلوم )(ICSU
على مواصلة دعمه القوي للبرنامج العالمي ) ،(WCRPومواصلة تيسير التعاون بين البرنامج العالمي ) (WCRPوأنشطة
المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUذات الصلة.
وأشار المجلس مع السرور إلى نتائج الدورة الرابعة والثالثين للجنة العلمية ) (JSCالمشتركة بين المنظمة
4.5.4
) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة ) (IOCلصالح البرنامج العالمي ) ،(WCRPوالمعقودة في أيار /مايو
 2013في برازيليا ،البرازيل .وعقب دورة اللجنة العلمية المشتركة ) ،(JSCشرع البرنامج العالمي ) (WCRPفي إعداد
خطط تنفيذية لمواجھة ستة تحديات علمية كبرى ،على النحو التالي:
)أ(

تقديم معلومات مناخية مستقبلية متميزة على نطاقات إقليمية؛

)ب(

ارتفاع مستوى سطح البحر على المستوى اإلقليمي؛

)ج(

الغالف الجليدي في ظل مناخ متغير؛

)د(

السحب والتأثير بالمناخ؛

) ھ(

التغيرات في توافر المياه؛

)و(

التنبؤ وتحديد أسباب الظواھر المتطرفة.

وقد حدد البرنامج العالمي ) (WCRPھذه المواضيع البحثية باعتبارھا تحديات علمية ذات أھمية مجتمعية كبيرة بشكل
خاص ،وكمجاالت للبحث يمكن توقع إحراز تقدم كبير فيھا خالل الخمس إلى العشر سنوات المقبلة .كما تستخدم ھذه
المواضيع بمثابة مواضيع للم الشمل حول المشاريع الرئيسية األربعة للبرنامج العالمي ) (WCRPوأفرقة العمل المختلفة.
وأخذ المجلس علما ً مع االمتنان بعدد من اللقاءات الكبيرة التي القت نجاحا ً كبيراً والتي نظمھا البرنامج
4.5.5
العالمي ) (WCRPللدوائر المختصة منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي .وتشمل ھذه اللقاءات ما يلي:
)ا(

المؤتمر المشترك بين البرنامج العالمي ) (WCRPوالمركز األفريقي للسياسات المناخية ) (ACPCبشأن
نظام المناخ األفريقي – التصدي للفجوات البحثية ذات األولوية لالسترشاد بھا في صنع القرارات الخاصة
بالتكيف في أفريقيا ،والذي عُقد في الفترة  18-15تشرين األول /أكتوبر  2013في أروشا ،جمھورية
تنزانيا المتحدة ؛

)ب(

"المؤتمر الدولي المعني بالمناخ اإلقليمي – التجربة المنسقة لتقليص نطاق المناخ اإلقليمي
لعام  "2013المشترك بين البرنامج العالمي ) (WCRPوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
) (IPCCواالتحاد األوروبي ) ،(EUوالمعقود في الفترة  7-4تشرين الثاني /نوفمبر  2013في بروكسل،
بلجيكا؛

)ج(

الجمعية العامة السادسة لمشروع "العمليات الستراتوسفيرية التروبوسفيرية ودورھا في المناخ )"(SPARC
التابع للبرنامج العالمي ) ،(WCRPوالمعقود في الفترة  17-12كانون الثاني /يناير  ،2014في كوينزتاون،
نيوزيلندا؛

)د(

المؤتمر المعني بالمناخ والمجتمع في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،المعقود في الفترة
 21-17آذار /مارس في مونتفيديو ،أوروغواي.

)(CORDEX
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أشار المجلس أيضا ً إلى أن المؤتمرات اإلقليمية األخيرة للبرنامج العالمي ) (WCRPفي أفريقيا وأمريكا الالتينية وأمريكا
الوسطى قد أسفرت عن عدد من التوصيات المفيدة .وحث المجلس البرنامج العالمي ) (WCRPعلى االستناد إلى نتائج
ھذه المؤتمرات في مواصلة البحوث المناخية في ھذه المناطق.
وأقر المجلس بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذ عدد من األولويات البحثية التي يسعى إليھا البرنامج العالمي
4.5.6
) ،(WCRPبما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إمكانية التنبؤ بالتذبذب في المحيط األطلسي الشمالي وتذبذب
مادين – جوليان على النطاق الزمني الموسمي ،وبدرجات الحرارة السطحية العالمية على النطاق الزمني العقدي.
وأشار المجلس أيضا ً إلى مواصلة إدخال تحسينات على النماذج المناخية المقترنة وتمثيل كيمياء الغالف الجوي فيھا.
وأُحرز تقدم كبير في البحوث الخاصة بالتواصل بين الطقس والمناخ )انظر أيضا ً الفقرات  (4.5.66 – 4.5.46وفي
تعزيز فھم المناخ اإلقليمي ،السيما من خالل التنفيذ الناجح للتجربة المنسقة لتقليص نطاق المناخ اإلقليمي )(CORDEX
في عدد كبير من المناطق في العالم.
وأخذ المجلس علما ً باھتمام بأن الدورة الرابعة والثالثين للجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج
4.5.7
العالمي ) (WCRPقد اعتمدت اتحاد شبكة نظام األرض ) (ESGFكآلية لنشر البيانات والمعلومات التي أوصى بھا
البرنامج العالمي ) .(WCRPوالبرنامج العالمي ) (WCRPيتيح من خالل ھذه اآللية ) (ESGFالوصول إلى نواتج النماذج
المناخية ونواتج الرصد لجميع العلميين في العالم ،مع إتاحة البيانات على نفس الشبكة بنسق موحد وموثقة من خالل
عمليات الرصد التي قام بھا البرنامج العالمي ) (WCRPلمبادرة مقارنة النماذج ) .(obs4MIPsوالمبادرات األولى
للبرنامج العالمي ) (WCRPالتي تستخدم ھذه اآللية ھي مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة ) ،(CMIPوتجارب
إمكانية التنبؤ الموسمي في إطار مشروع التنبؤ التاريخي بنظام المناخ ) ،(CHFPوالتجربة المنسقة لتقليل نطاق المناخ
اإلقليمي ) .(CORDEXوأوصى المجلس األعضاء بدراسة السبل الفعالة للوصول إلى الكم الھائل من المعلومات المناخية
القائمة على البحوث التي يوفرھا البرنامج العالمي ) (WCRPمن خالل المبادرة ) ،(ESGFوتقييمھا.
وأقر المجلس مع التقدير التزام البرنامج العالمي ) (WCRPبتطوير القدرات في مجال البحوث المناخية،
4.5.8
ودعمه للعلميين البراعم ) ،(ECSوكذلك للطلبة والعلميين من البلدان النامية .وأشار إلى أن البرنامج العالمي
يوثق عُرى التعاون مع شبكة منطقة آسيا والمحيط الھادئ ) (APNومعھد البلدان األمريكية لبحوث التغير العالمي )،(IAI
كما أنه يضم جھوده للجھود التي تبذلھا شبكات المھنيين المبتدئين من قبيل جماعة العلميين الشباب المعنيين بنظام
األرض ) (YESSورابطة العلميين البراعم القطبيين ) .(APECSوأشار المجلس أيضا ً مع التقدير إلى زيادة عدد اللقاءات
التدريبية التي يوفرھا البرنامج العالمي ) ،(WCRPمثل حلقات العمل التجريبية التابعة للتجربة ) (CORDEXفي جنوب
آسيا ،وجنوب شرق آسيا ،وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى .وأخذ المجلس علما ً باإلعدادات الجارية للمدرسة الصيفية
لعام  2014لتحديد أسباب الظواھر المتطرفة والتنبؤ بھا ) 21تموز /يوليو –  1آب /أغسطس  ،2014تريستا ،إيطاليا(،
وشجع األعضاء على دعم المرشحين المؤھلين تأھيالً مالئما ً للمشاركة في ھذه اللقاءات.
)(WCRP

ومرة أخرى ،أشار المجلس إلى اإلسھام الكبير الذي قدمه البرنامج العالمي ) (WCRPوالعلميون
4.5.9
المنتسبون إليه في تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCالسيما في تقرير الفريق
العامل األول المعنون "تغير المناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي" .وأتاحت المرحلة  5من مشروع المقارنة بين
النماذج المتقارنة ) (CMIP5للبرنامج العالمي ) (WCRPمجموعة بيانات غير مسبوقة لتوقعات النماذج التي كانت تستخدم
على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم لدراسة تقلبية المناخ وتغيره وآثار تغير المناخ .وشكلت نتائج المرحلة  5من
التجربة ) (CMIP5األساس ألكثر من  350مطبوعا ً علميا ً .وأعرب المجلس عن سروره لمعرفة أن البرنامج العالمي
) (WCRPيعمل حاليا ً على إعداد تصميم تجريبي في إطار المرحلة  6للتجربة ) ،(CMIP6والذي يُتوقع أن يجعل
التوقعات واإلسقاطات المناخية أكثر رصانة وشموالً.
وأشار المجلس إلى أن أنشطة النظام العالمي ) (WCRPقد عُدلت خالل العقد األخير لتالئم اإلطار
4.5.10
اإلستراتيجي "الرصد المنسق لنظام األرض للفترة  2015-2005والتنبؤ به" .ويعمل اإلطار اإلستراتيجي على تيسير
إعداد تطبيقات عملية ذات صلة مباشرة باحتياجات المجتمع ،ومساعدة البرنامج العالمي ) (WCRPعلى تركيز جزء ھام
من أنشطته على تحقيق النتيجة المتوقعة ") 5تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في
مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء والبيئة واالستفادة منھا"( من الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
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) (WMOللفترة  .2015-2012وأعرب المجلس عن تقديره لھذا اإلسھام الثمين الذي قدمه البرنامج العالمي ) (WCRPفي
األھداف األساسية للمنظمة ).(WMO
وأخذ المجلس أيضا ً في االعتبار أن البرنامج العالمي ) (WCRPقد طلب من المنظمة ) (WMOزيادة
4.5.11
مساھمتھا السنوية في الصندوق المشترك للبحوث المناخية في الفترة المالية المقبلة لكفالة تنفيذ الخطط البحثية بفاعلية،
السيما على المستوى اإلقليمي .وأخذ المجلس علما ً بھذا الطلب في مناقشاته بشأن الميزانية التي يقترحھا األمين العام
للمؤتمر السابع عشر للمنظمة ).(WMO

البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
أحاط المجلس علما ً بأن الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16قد انعقدت في الفترة
4.5.12
من  20إلى  26تشرين الثاني /نوفمبر  2013في أنطاليا ،تركيا .واستعرضت الدورة ) (CAS-16التقدم المحرز في
البرنامج ) (WWRPبما في ذلك تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXوحددت األولويات
البحثية الناشئة وقدمت توجيھات شاملة لألنشطة المستقبلية للبرنامج ).(WWRP
وأق ّر المجلس بأھمية المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير )(RDPs
4.5.13
في االستجابة لالحتياجات اإلقليمية .وطلب المجلس من األعضاء تحديد وإعداد مشاريع إيضاحية جديدة في مجال التنبؤ
) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsقبل مشروع األلعاب األولمبية الشتوية ) (2018في ،Pyeong Chang
ومشروع التنبؤ العددي العالي االستبانة باألمطار المصاحبة لوصول أعاصير التيفون إلى البر )كليھما قيد اإلعداد(،
بالتشاور مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبھدف زيادة تحسين خدمات الطقس التشغيلية والخدمات البيئية
ذات الصلة ومن ثم تلبية احتياجات ومتطلبات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وطلب المجلس من البرنامج ) (WWRPالعمل بشكل وثيق مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية
4.5.14
من أجل إعداد دراسات علمية بشأن تغير المناخ وأحوال الطقس القاسية ،على غرار خطوط البحث التي أسفرت عن
صدور بيان بشأن تأثير تغير المناخ على نشاط األعاصير المدارية.

)(WCRP

التنبؤ اآلني والبحوث متوسطة النطاق
أحاط المجلس علما ً بالتقدم المحرز في إعداد مشروع بحث وتطوير ) (RDPببحيرة فيكتوريا بھدف تحسين
4.5.15
فھم ديناميات العواصف الرعدية ببحيرة فيكتوريا وتطوير القدرات التنبؤية من أجل سالمة األشخاص الذين يعتمدون
على البحيرة لتأمين مصدر عيشھم .وأشار المجلس إلى أن ھذا المشروع ) (RDPيرتبط ارتباطا ً قويا ً بالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي شرق أفريقيا ،ولذا طلب المجلس من البرنامج ) (WWRPأن ينسق مع
المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي شرق أفريقيا ،وشجع المجلس األعضاء على المشاركة في تنفيذ مشروع البحث
والتطوير وحشد الموارد الالزمة.

تطبيقات البحوث المجتمعية واالقتصادية )(SERA
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بتعاون الفريق العامل التابع للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالمعني
4.5.16
بالبحوث والتطبيقات المجتمعية واالقتصادية مع برنامج األرصاد الجوية البحرية بشأن المشروع اإليضاحي في مجال
التنبؤ بالغمر الساحلي التابع للجنة الھيدرولوجيا ) /(CHyاللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) .(JCOMMكما أحاط
المجلس علما ً بالتقدم المحرز في مشروع الورقة المفاھيمية للمشروع اإليضاحي لإلنذار التابع للبحوث والتطبيقات
المجتمعية واالقتصادية.
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تعديل الطقس
أحاط المجلس علما ً بنقص إسھامات األعضاء في الصندوق االستئماني لتعديل الطقس وحث األعضاء
4.5.17
على االھتمام بھذا النشاط من أجل المساھمة في الصندوق االستئماني بھدف استدامة األنشطة التي تساھم في تطوير
الممارسة العلمية السليمة في مجال تعديل الطقس ،ومتابعتھا.

بحوث األرصاد الجوية المدارية
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن ھناك ثالثة مشاريع إيضاحية في مجال التنبؤ /مشاريع البحوث
4.5.18
والتطوير ) (RDPs/FDPsفي مجال بحوث األرصاد الجوية المدارية ،وتشمل مشروع تجربة التنبؤ بسقوط األمطار
الموسمية في جنوبي الصين ) (SCMREXومشروع تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غرب المحيط
الھادئ ) ،(NWP-TCEFPومشروع التنبؤ بوصول أعاصير التيفون إلى البر ) .(TLFDPويھدف مشروع تجربة التنبؤ
بسقوط األمطار الموسمية في جنوبي الصين ) (SCMREXإلى تحسين المھارة في مجال التنبؤ بأحوال ھطول األمطار
الغزيرة التي تمثل خطراً محدقا ً يھدد مصادر عيش األشخاص وممتلكاتھم في جنوب شرق آسيا بينما يبحث مشروع
تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غرب المحيط الھادئ ) (NWP-TCEFPومشروع التنبؤ بوصول
أعاصير التيفون إلى البر ) (TLFDPفي تحسين فھمنا لتكوّ ن األعاصير المدارية التي تمثل مصدر قلق رئيسي خاصة
بالنسبة لألعاصير التي تتكوّ ن في المناطق الساحلية اآلھلة بالسكان.

حلقة العمل الدولية الثامنة بشأن األعاصير المدارية ) (IWTC-VIIIوحلقة العمل الدولية الثالثة المعنية بعمليات وصول
األعاصير المدارية إلى اليابسة )(IWTCLP-III
توفر حلقات العمل البحثية والمشاريع التي ينظمھا بصورة مشتركة البرنامج العالمي لبحوث الطقس
4.5.19
ً
) (WWRPوبرنامج األعاصير المدارية ) (TCPفرصا ممتازة للتفاعل النشط بين المتنبئين العاملين والباحثين ،تركز
على تيسير نقل البحوث وجوانب التطور التكنولوجي إلى العمليات .وإذ يحيط المجلس علما ً بھذا األمر ،فإنه حث األمين
العام على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز مشاركة المتنبئين التشغيليين في ھذه اللقاءات ،والسيما حلقلة العمل الدولية
السابعة بشأن األعاصير المدارية ) (IWTC-VIIIوحلقة العمل الدولية الثالثة المعنية بعمليات وصول األعاصير المدارية
إلى اليابسة ) ،(IWTCLP-IIIوكل منھما ستعقد في جمھورية كوريا في الفترة ما بين  2و 10كانون األول /ديسمبر .2014

تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ

)(THORPEX

أعرب المجلس عن ارتياحه بشأن التقدم األخير لثالثة مشاريع إرث التجربة ) (THORPEXمتسقة مع
4.5.20
متطلبات األعضاء واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوھي كالتالي :مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية ) ،(S2Sومشروع التنبؤ القطبي ) ،(PPPومشروع التنبؤ بالطقس الشديد التأثير ) (HIWeatherالذي سيجري
إعداده عما قريب .وشجع المجلس األعضاء على المشاركة في تنفيذ ھذه المشاريع وتوفير الموارد المطلوبة.
وأشاد المجلس باألنشطة والجھود المتواصلة التي تبذلھا اللجان اإلقليمية الخمسة التابعة للتجربة
4.5.21
) (THORPEXوالتي تعمل على تيسير تقديم التمويل والدعم اللوجستي وغيره من أنواع الدعم ،والتخطيط ،والتنسيق،
وتنفيذ األنشطة اإلقليمية ذات الصلة بالتجربة ).(THORPEX
وأعرب المجلس عن سروره بمالحظة أن تنبؤات المجموعة العالمية التفاعلية العظمى ) (TlGGEالخاصة
4.5.22
بالمناطق األربعة للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPبشأن احتمال حدوث ظواھر طقس قاسية متاحة
اآلن على الموقع الشبكي .http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_swfdp.html :وشجع المجلس األعضاء على
المضي قدما ً نحو االستفادة بأفضل شكل من إنجازات التنبؤات ) .(TIGGEوطلب المجلس من اللجنة ) (CASولجنة النظم
األساسية ) (CBSاستحداث آليات لتوفير نواتج نماذج المجموعات في الوقت الحقيقي .ويمكن استخدام ذلك في تطوير
التكنولوجيا في األنشطة التشغيلية للتنبؤ.
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اعتمد المجلس القرار رقم  - (EC-66) 11أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية
4.5.23
التنبؤ ).(THORPEX

مشروع الطقس الشديد التأثير
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPيركز بوجه خاص على
4.5.24
تحسين التنبؤات بظواھر الطقس الشديد التأثير على نطاقات زمنية واسعة ،من النطاقات اآلنية إلى الموسمية ،حيث تظل
التأثيرات االجتماعية – االقتصادية لھذه الظواھر ھامة للغاية بالنسبة لألعضاء .وطلب المجلس من البرنامج تنسيق
أنشطته ذات الصلة بالطقس الشديد التأثير مع اللجان الفنية واللجان اإلقليمية ذات الصلة ،والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوغيرھا من البرامج المالئمة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك
المشروع اإليضاحي ) (SWFDPومكوناته الفرعية لكفالة اختبارھا وتطبيقھا عمليا ً في البلدان النامية.
وإذ أق ّر المجلس بأن التوقعات/التنبؤات ال تنطوي على قيمة إال عندما تدعم القرارات ،دعم تركيز
4.5.25
مشروع الطقس شديد التأثير على االتصال والتفاعل مع أصحاب المصلحة وطلب مواءمة األنشطة مع إستراتيجية
المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،والمشاركة النشطة للمتنبئين التشغيليين ومشاريع وبرامج المنظمة ) (WMOذات
الصلة في مشروع الطقس الشديد التأثير ).(HIWeather
وطلب المجلس من البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPمواصلة تنقيح خطة مشروع بحوث الطقس
4.5.26
الشديد التأثير ) ،(HIWeatherوالتشاور على نطاق واسع بشأن عملية التنقيح مع األعضاء والمجاالت ذات الصلة في
األمانة .وشدد المجلس على أن ھدف المشروع ) (HIWeatherھو تعزيز قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مجال الحد
من مخاطر الكوارث .وسيدعم المشروع األنشطة البحثية العالية األولوية ،ويمكن استخدام النتائج في األنشطة التشغيلية
في نھاية المطاف.
4.5.27

واعتمد المجلس القرار رقم  – (EC-66) 12مشروع الطقس الشديد التأثير ).(HIWeather

مؤتمر العلم المفتوح التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
أعرب المجلس عن سعادته إلحاطته علما ً بأن اإلعداد لمؤتمر العلم المفتوح التابع للبرنامج العالمي لبحوث
4.5.28
الطقس ) ،(OSCالمزمع عقده خالل آب /أغسطس  2014في مونت﷼ ،كندا ،يسير بخطى ثابتة .ويتمثل الموضوع
الرئيسي للمؤتمر في التنبؤ السلس بنظام األرض :من التنبؤ اآلني إلى التنبؤ على المدى المتوسط والتنبؤات الفصلية.
وسيكون ھناك تركيز قوي على التطبيقات في قطاعات مھمة وعلى االنخراط النشط للعلميين في بداية مشوارھم المھني
والسيما العلميين من البلدان النامية.

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

)(GAW

الحظ المجلس أن الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16وضعت أولويات تطوير
4.5.29
برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوتشمل ھذه األولويات إعداد نظام متكامل بشأن غازات االحتباس
الحراري ) (IGISلتوفير خدمات للمجتمع ودعم السياسات العامة؛ رصد األھباء والبحوث ،بما في ذلك تقييم التأثيرات
على جودة الھواء؛ والطقس والمناخ والبحوث البيئية والخدمات المقدمة للمدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى
واستخدام الوسائل التكنولوجية الناشئة.
ووافق المجلس على أن الرصدات تشكل القاعدة األساسية لتوفير نواتج وخدمات برنامج المراقبة العالمية
4.5.30
للغالف الجوي ) (GAWالخاصة بالدول األعضاء ،كما أن الرصدات تعتبر عنصراً أساسيا ً في دعم االتفاقيات البيئية
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوالنظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSوعدة مبادرات أخرى .وفيما يتعلق بھذه الرصدات أشار المجلس إلى استمرار وجود ثغرات
ّ
وحث األعضاء على سدّھا ،مشيراً إلى أن دعم نظم الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
واسعة
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وتشغيلھا على الوجه األمثل مطلب دائم وھام .وأعرب المجلس عن تقديره للجھود التي يبذلھا العديد من األعضاء في
ھذا الشأن .وقد انضمت محطات إقليمية إلى برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي المملكة المتحدة
وجمھورية كوريا واالتحاد الروسي.
وأق ّر المجلس ،بالنظر إلى تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
4.5.31
) ،(IPCC AR5بأھمية األھباء الجوية والغازات التفاعلية )أكسيد النيتروجين والمر ّكبات العضوية المتطايرة
) (NOx, VOCsواألوزون التروبوسفيري( كعوامل القسر المناخي/الملوثات المناخية قصيرة العمر ).(SLCFs/SLCPs
وحث األعضاء على إنشاء محطات لرصد الغازات التفاعلية ،واالنضمام إلى برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWوتقاسم بياناتھا لالستخدام في التقييمات العالمية .وسلّم المجلس أيضا ً بأن األمطار الحمضية تمثل مشكلة متزايدة
في البلدان النامية .وحث األعضاء في ھذه البلدان على إنشاء محطات لرصد كيمياء الھطول كما شجع الشبكات الحالية
المعنية بالترسب في الغالف الجوي على االنضمام إلى برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوإبالغ بياناتھا
إلى المركز العالمي للبيانات المعني بكيمياء الھطول ).(WDCPC
وإذ أحاط المجلس علما ً بتقلص حجم تقديم البيانات بشأن العديد من بارامترات برنامج المراقبة العالمية
4.5.32
للغالف الجوي ) ،(GAWذ ّكر األعضاء بأن البيانات الحديثة ضرورية لكي يقدم البرنامج ) (GAWالخدمات المطلوبة
والمعلومات المح ّدثة كما حث األعضاء على تقديم بيانات الرصد في إطار البرنامج ) (GAWإلى مراكز البيانات ذات
الصلة حسب التوصية ،عاد ًة في غضون سنة بعد القياس.
وأكد المجلس على أھمية ضمان ومراقبة الجودة ) (QA/QCفي المراقبة العالمية للغالف الجوي
4.5.33
وطلب من األعضاء تنفيذ إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1100لقياسات تركيب
الغالف الجوي .ورحب المجلس بإنشاء مركز المعايرة العالمي بصورة رسمية ألكاسيد النيتروجين ) NOو  (NO2في
 FZ-Jülichبألمانيا.
)(GAW

وأقر المجلس بأھمية عملية االستعراض المستمر لالحتياجات ) (RRRكما رحب بإنشاء فرقة العمل التابعة
4.5.34
لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمعنية بمتطلبات الرصد واالحتياجات الساتلية والتي ستشمل أنشطتھا
االضطالع باالستعراض المستمر لالحتياجات ) .(RRRوأوصى المجلس بأنه من أجل الشروع في عملية االستعراض
المستمر لالحتياجات ) (RRRفي إطار برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWمن األفضل البدء بالحاالت
ً
األكثر وضوحا ً
وبساطة.
وأشار المجلس إلى أھمية تنمية القدرات وأقرّ بجدوى مركز التدريب والتعليم الخاص بالمراقبة العالمية
4.5.35
للغالف الجوي ) (GAWTECفي ألمانيا ،كما شارك في رعاية المدارس الصيفية وغيرھا من األنشطة التدريبية .وأوصى
المجلس الدول األعضاء المعنيين بتشغيل مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOبالنظر في توسيع نطاق
برنامجھا التدريبي ليشمل قياسات تركيب الغالف الجوي السيما في البلدان التي تملك خبرة في مجال إدارة محطات
المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
وأشار المجلس إلى أن المنظمة ) (WMOوافقت على المشاركة في التحالف من أجل المناخ ونظافة الھواء
4.5.36
) [http://www.unep.org/ccac/Home/tabid/132318/Default.aspx] (CCACباعتبارھا طرفا ً فاعالً له القدرة على
المشاركة في مبادرات محدّدة ذات صلة بوالية المنظمة ) (WMOوتعيين شخص يدرج في قائمة الھيئة االستشارية
العلمية .وإذ سلّم المجلس بأنه يمكن للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتوفير معلومات بشأن تركيب الغالف الجوي
لرصد التخفيف من عوامل القسر المناخي قصيرة العمر المناخية ) ،(SLCFsوأن رصد ھذه العوامل ليس كافيا ً في الوقت
الحالي ويمكن أن تعود بالنفع على المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي حال وجود تعاون أشمل ،أوصى المنظمة
) (WMOبالسعي ألن تصبح شريكا ً في التحالف من أجل المناخ ونظافة الھواء ) (CCACوأن تؤيد الوثيقة اإلطارية للتحالف
_[http://www.unep.org/ccac/Portals/50162/docs/Framework_for_the_Climate_and_Clean_Air_Coalition_Dec

] ،2012.pdfوأشار كذلك ،على سبيل المثال ،إلى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية ) (UNIDOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوالبنك الدولي واللجنة األوروبية شركاء في التحالف.
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وأعرب المجلس عن تقديره للتطورات الجارية إلنشاء نظام متكامل بشأن غازات االحتباس الحراري
4.5.37
) (IGISاستناداً إلى األنشطة الجارية .ومن أجل المضي قدما ً في ھذا النشاط ،طلب المجلس من لجنة التوجيه العلمي
) (SSCالتابعة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالمعنية بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) (EPACالنظر في
وضع خطة مشروع لنظام متكامل بشأن غازات االحتباس الحراري ).(IGIS
ورحب المجلس بوضع خطة لنظام متكامل بشأن غازات االحتباس الحراري ) (IGISعلى أساس التقرير
4.5.38
رقم  207بشأن المراقبة العالمية للغالف الجوي )" (GAWالتوصيات بشبكة سطحية مر ّكبة لألھباء" .وأوصى المجلس
بضرورة أن يعالج ذلك بشكل خاص ثغرات الرصد وتعبئتھا وتوحيد أساليب القياس وبروتوكوالت أرشفة البيانات،
وتحسين جودة البيانات ونظام توفير البيانات/إدارة البيانات لخدمة عدة مستخدمين ،بمن فيھم الباحثون .وأوصى المجلس
كذلك بضرورة أن يعزز ھذا النشاط دراسات العمليات ذات الصلة باألھباء وتوثيق السواتل ووضع النماذج وتوثيقھا
ومحاكاة بيانات الرصد إلى نماذج تشغيلية ،فضالً عن إنشاء علم المناخ الشامل الخاص باألھباء على مقياس عالمي.
وأكد المجلس من جديد على ضرورة مالءمة الرصد مع الھدف المقصود وتوفير رابط مالئم إلى األنشطة الالحقة.
وأعرب المجلس عن تقديره لجھود فريق الخبراء الذي أع ّد وثيقة التوصيات بشأن رصد الكربون األسود
4.5.39
) .(http://www.atmos-chem-phys.net/13/8365/2013/acp-13-8365-2013.htmlووافق المجلس أيضا ً على أن
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيجب أن تنظر في قياسات الجسيمات  PM2.5و PM10واإلبالغ عنھا ،التي
تجريھا عدة مؤسسات وسلطات مختلفة والمتعلقة جداً بالمناطق الحضرية ،والمستخدمة بشكل مكثف في الدراسات
الصحية.
وفيما يتعلق بتقديم واستخدام البيانات في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي ،ينبغي على األعضاء استخدام
4.5.40
مجاالت التعاون الحالية كالتعاون مع برنامج ) Copernicusالمعروف في السابق باسم برنامج المراقبة العالمية
ألغراض البيئة واألمن ) ((GMESفي أوروبا ومبادرات مماثلة في مناطق أخرى ،خاصة فيما يرجع إلى البيانات
المتكاملة للمناطق الحضرية وغير الحضرية وخدمات التنبؤ )مثل التنبؤ بكيمياء الطقس أو التنبؤ بحرائق الغابات
وتأثيرھا(.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لمالحظة الخطوات المتخذة في االتحاد اإلقليمي السادس ) (RA VIلتنفيذ
4.5.41
رصدات تكنولوجيا الكشف الضوئي وتحديد المدى ) (liderورصدات جھاز قياس ارتفاع السحب ) (ceilometerعلى
أساس شبكات رصد األھباء الجوية وطلب من برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمواصلة العمل مع لجنة
النظم األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد التابعة للمنظمة ) ،(CIMOولجنة األرصاد الجوية للطيران
) (CAeMواالتحاد اإلقليمي السادس ) (RA VIوالھيئات األخرى ذات الصلة كشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) (EUMETNETوالشبكة األوروبية لبحوث الھباء الجوي ) ،(EARLINETبشأن وضع المشروع اإليضاحي للنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلالتحاد اإلقليمي السادس والمتعلق بالرماد البركاني.
وأعرب المجلس عن سروره لمالحظة أن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWسيخلد الذكرى
4.5.42
الخامسة والعشرين بالتزامن مع المنتدى الثالث عشر للجنة الدولية لكيمياء الغالف الجوي وتلوث الھواء العالمي
) (ICACGPالذي يُنظم كل أربع سنوات والمؤتمر الثالث عشر المعني بكيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACفي ناتال،
البرازيل في الفترة ما بين  22و 26أيلول /سبتمبر  ،2014مع خطة لتنظيم عدة أنشطة تسلط الضوء على برنامج
المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW

بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية

)(GURME

اعترف المجلس بأن النمو السريع للسكان الذي تشھده المناطق الحضرية حاليا ً سيتطلب أصنافا ً جديدة من
4.5.43
الخدمات عن طريق االستخدام األمثل للوسائل العلمية والتكنولوجية .وتواجه المدن مجموعة فريدة من المخاطر كما أنه
من الضروري أن تتناسب الخدمات مع ھذه االحتياجات .وھذا سيتطلّب تعاونا ً مؤسسيا ً قويا ً وعلى نطاق واسع .وأشار
المجلس إلى أن ھذه الخدمات الجديدة ستوفر فرصا ً من خالل التنبؤات المتصلة بالطقس والمناخ والبيئة لتحسين األداء
البيئي ،على سبيل المثال ،من حيث الطاقة والنقل .وأق ّر المجلس بأن الخدمات الحضرية ستعتمد بشكل مكثف على
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نماذج التنبؤ البيئي المتقارن عالي االستبانة التي ستشمل عمليات واقعية خاصة بالمناطق الحضرية وأحوال الطبقة
الح ّدية وتدفقات الطاقة والخصائص الفيزيائية .وستكون ھناك حاجة إلى نظم جديدة للرصد استناداً إلى البيئة الحضرية،
فضالً عن الحاجة إلى تقاسم البيانات بين المؤسسات وإلى مھارات وقدرة على االستخدام األمثل آلخر الوسائل
التكنولوجية إلنتاج خدمات في بيئة حضرية تطرح تحديات وتشھد تطوراً سريعا ً .وأقر المجلس بأن ھذه الخدمات
ستساعد المدن على مواجھة مخاطر كعرام العواصف والفيضانات وموجات الحرارة وفترات تلوث الجو.
وأشار المجلس إلى أنه قد تم إعداد الورقة المفاھيمية بشأن النشاط الشامل الجديد في المناطق الحضرية
4.5.44
المشار إليه ،الخدمات الحضرية المتكاملة للطقس والبيئة والمناخ ] [http://www.gfcs-climate.org/fact_Sheets#ببحث
احتياجات الخدمات المناخية في المدن الكبيرة والمجمعات الحضرية الكبرى باعتبارھا من أولويات اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ).(GFCS
وفيما يتعلق مباشر ًة بأنشطة مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية ) (GURMEالتابع
4.5.45
ً
للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWأشار المجلس إلى أنه وفقا للبيانات الجديدة يلقى  7ماليين شخص حتفھم بشكل
مب ّكر كل عام بسبب رداءة نوعية الھواء ).(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
وإذ أشار المجلس إلى أن مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية ) (GURMEيشترك بشكل مكثف
في أنشطة منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOأوصى بأن يدعم المشروع ) (GURMEھذا التعاون عن طريق التشارك في
مواقع المشاريع الخاصة بالمناطق الحضرية مع المنظمة ) (WHOلتوفير المزيد من المعلومات من أجل التصدي لھذه
المسألة .وفضالً عن ذلك ،ونظراً ألن جودة الھواء ُتعد مجاالً تركز عليه أنشطة البحث في مشروع بحوث الطقس
الشديد التأثير ) (HIWeatherفي إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPأوصى المجلس بتضافر الجھود ضمن
شراكة بين مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية ) (GURMEومشروع بحوث الطقس الشديد
التأثير ).(HIWeather

المبادرات البحثية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
والمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW

)(WWRP

اعترف المجلس بأھمية التعاون الوثيق بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي
4.5.46
الطقس
لبحوث
) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي معالجة التفاعالت المعقدة بين تشكيل الغالف
الجوي والطقس والعمليات المناخية.

الفريق العامل المعني بالتجريب العددي

)(WGNE

أحاط المجلس علما ً بأھمية مشروع الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEالذي يركز على
4.5.47
معالجة إنزالق السطح في النماذج الذى تترأسه إدارة البيئة في كندا لعقد مقارنات بين المكونات البارامترية والفيزيائية
في اإلجھاد السطحي للنماذج .ويمثل مشروع الھباء التابع للفريق العامل ) (WGNEبرئاسة مركز Previsão de Tempo
) e Estudos Climáticos (CPTECفي البرازيل لتقييم تأثيرات الھباء على التنبؤات بالطقس والمناخ ،ومشروع المنطقة
الرمادية لتقييم قدرات النماذج عند مستوى االستبانة  10-1كيلومترات مجالين آخرين للبحث يھدفان إلى النھوض
بالنماذج والتنبؤات .وشجع المجلس مراكز النمذجة على المشاركة بنشاط في ھذه األنشطة التي يضطلع بھا الفريق
العامل ).(WGNE
وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل المعني بتذبذب مادن – جوليان )(MJO
4.5.48
التابع للفريق العامل ) (WGNEفي المشروعات الفرعية الستة بشأن (1) :التشخيص والمصفوفات الموجھة من العمليات؛
) (2التقلبية بين المواسم للرياح الموسمية الصيفية الشمالية؛ ) (3تحليل قدرات نموذج مشروع المقارنة بين النماذج
المتقارنة بشأن التقلبية فيما بين المواسم؛ ) (4الھيكل الرأسي لتذبذب مادن – جوليان والعمليات الدينامية الحرارية؛
) (5التفاعالت بين الھواء والبحر؛ ) (6تذبذب مادن – جوليان على المناطق القارية البحرية .ونوه المجلس بمساھمة
فرقة العمل المعنية بتذبذب مادن – جوليان في مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ).(S2S
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بحوث التحقق من التنبؤات
أحاط المجلس علما ً بالنجاح الذي حققته حلقة العمل الدولية الخامسة المعنية بطرائق التحقق التي عقدت في
4.5.49
ملبورن في عام  ،2011وحلقة العمل السادسة في ھذه السلسلة التي عقدت في نيودلھي ،الھند في آذار /مارس  2014التي
نظمھا الفريق العامل المشترك ) (WWRP/WGNEبشأن بحوث التحقق من التنبؤات ).(JWGFVR
وأحاط المجلس علما ً بأن الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات ) (JWGFVRيشارك
4.5.50
بنشاط في مختلف مشروعات المنظمة ) (WMOبما في ذلك :لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوتجربة المقارنة
الخاصة بھطول األمطار الصلبة ) ،(SPICEوالبحوث والتطوير التوسطة النطاق في مختبر سوشي األولمبي
) ،(FROST 2014وتجربة ھطول األمطار الموسمية في جنوب الصين ) ،RDP/(SCMREXومشروع التنبؤ بوصول
أعاصير التيفون إلى البر ) ،(PDFومشروع التنبؤات القطبية ،ومشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية،
ومشروعات المنظمة ) (WMOبشأن البيانات العملية للتنبؤ بالطقس القاسي ).(SWFDP

مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية

)(S2S

أخذ المجلس علما ً بالتعاون الوثيق ،الذي أقامه مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sبين
4.5.51
دوائر بحوث الطقس والمناخ .والحظ المجلس أن التحسينات في مھارات التنبؤ وفي استخدام التنبؤات دون الموسمية
والموسمية سوف تفيد تنبؤات الطقس القصيرة المدى ،والتنبؤات المناخية بعيدة المدى فضالً عن تحسين الخدمات
المناخية ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأعرب المجلس عن تقديره للمساھمات المقدمة من أستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
4.5.52
في الصندوق االستئماني لمشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية .وشجع المجلس األعضاء على المساھمة في
الصندوق االستئماني لدعم تنفيذ المشروع.
وأخذ المجلس علما ً بإنشاء الفريق التوجيھي لمشروع  ،S2Sوأيد وضع المشروعات الفرعية الخمسة
4.5.53
)الطقس المتطرف ،واألمطار الموسمية ،وتذبذب مادن – جوليان ،وأفريقيا ،والتحقق( .وأعرب المجلس عن تقديره
إلنشاء مكتب التنسيق الدولي الذي استضافته إدارة األرصاد الكورية في المعھد الوطني لبحوث األرصاد الجوية في
جيجو ،جمھورية كوريا في تشرين الثاني /نوفمبر .2013
وأعرب المجلس عن تقديره اللتزام المركز األوروبي لتوقعات الطقس المتوسطة المدى
4.5.54
وإدارة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAباالضطالع بعملية أرشفة قاعدة بيانات مشروع  S2Sوتوفير خدمات البيانات
ذات الصلة لدعم البحوث.
)(ECMWF

الصالت بين مشروع التنبؤات القطبية ومبادرة التنبؤات المناخية القطبية التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
)(WCRP

أحاط المجلس علما ً بأنشطة مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPالذي يقوده الفريق التوجيھي لھذا المشروع.
4.5.55
وطلب المجلس من البرنامج العالمي لبحوث الطقس والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ضمان التعاون الوثيق بين المشروع
 PPPومبادرة التنبؤات بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذى المعنى بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )البند  2.6من جدول األعمال
.(https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B8DhC1GSWSmxSGw2TWx1UGhRS0U/edit?usp=drivesdk
وأحاط المجلس علما ً بالتقدم المحرز في التخطيط لسنة التنبؤات القطبية ) (YOPPالمقرر إقامتھا في
4.5.56
 2019-2017وصالتھا القوية باألنشطة ذات الصلة األخرى .وحث المجلس األعضاء على المشاركة في عملية
التخطيط ،واستخدام ذلك كفرصة لتعزيز شبكات الرصد القطبية والمبادرات العلمية.
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وأعرب المجلس عن تقديره لمعھد ألفريد فيجنر للبحوث القطبية والبحرية ) (AWIفي ألمانيا الستضافته
4.5.57
مكتب التنسيق الدولي للمشروع.
وأعرب المجلس عن تقديره للمساھمات المقدمة من كندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
4.5.58
للصندوق االستئماني لمشروع التنبؤات القطبية .وشجع المجلس األعضاء على المساھمة في الصندوق االستئماني لدعم
تنفيذ المشروع.

سنة الحمل الحراري المداري

)(YOTC

والحظ المجلس أن مشروع سنة الحمل الحراري المداري
4.5.59
قد أسفر عن تحقيق تقدم كبير في فھم ونمذجة الحمل الحراري المداري ،وتنظيمه في نظم ھطول متعددة المستويات
معقدة مع تركيز خاص على تذبذب مادن – جوليان.

(yotc.ucar.edu) WWRP-THORPEX/WCRP

واستذكر المجلس أن مشروع سنة الحمل الحراري المداري  YOTCوتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد
4.5.60
وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXسوف ينتھي في نھاية  ،2014وأن أنشطة البحوث ذات الصلة سوف تستمر كجزء من
فرقة العمل المعنية بتذبذب مادن – جوليان التابع للفريق العامل المعني بالتجريب العددي  ،WGNEوذلك على وجه
الخصوص للتركيز على تفاعالت تذبذب مادن – جوليان مع المناطق القارية البحرية .وحث المجلس الفريق العامل
 WGNEعلى كفالة التركيز المتواصل على فھم ونمذجة الحمل الحراري المنظم عند القسم المشترك للمستويات الزمنية
للطقس والمناخ )دون الموسمية إلى الموسمية( لتحسين التنبؤات العملية للطقس والمناخ.
وأحاط المجلس علما ً بخطة البحث المشتركة المتعلقة بسنة المناطق القارية البحرية ) (YMCفي الفترة
4.5.61
 2018-2017التي سيشارك فيھا باحثون من اليابان والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة
وسنغافورة واندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة .ويھدف ھذا المشروع البحثي إلى إنتاج تنبؤات فصلية ودون فصلية أفضل
من ذي قبل في المناطق القارية البحرية والبلدان المذكورة .ودعم المجلس خطة سنة المناطق القارية البحرية )(YMC
من خالل عمل فرقة العمل المعنية بتذبذب مادين وجوليان ) (MJO-TFومشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية
).(S2S

نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا )(SDS-WAS
أحاط المجلس علما ً بأن نقاط وصل إقليمية قد أنشئت لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
4.5.62
) (SDS-WASفي آسيا )باستضافة الصين( ،وفي شمال أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا )باستضافة إسبانيا( ،وفي
األمريكيتين )باستضافة الواليات المتحدة األمريكية( مع جھة وصل محتملة إضافية في غرب أفريقيا بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة للبيئة  .UNEPكما أخذ المجلس علما ً بأن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي عيّنت مركزاً
إقليميا ً لھذا البرنامج  SDS/WASفي برشلونة ،إسبانيا ،ليكون مركزاً لألرصاد الجوية متخصصا ً في أنشطة التنبؤ
بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (RSMC-ASDFفي شمال أفريقيا )شمال خط االستواء( ،والشرق
األوسط ،وأوروبا ،وأعرب عن رضاه عن الوضع التشغيلي لمركز برشلونة للتنبؤ بالعواصف الترابية منذ آذار /مارس
 ،2014والذي يتوج جھود التعاون بين وكالة األرصاد الجوية اإلسبانية ) ،(AEMETومركز الحوسبة الفائقة في برشلونة
والمنظمة ).(WMO
وأثنى المجلس على مبادرة تعيين نقطة وصل أخرى لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية والتقييم
4.5.63
االستشاري ) (SDS-WASفي بيجين ،الصين ،ليكون مركز األرصاد الجوية المتخصص في أنشطة التنبؤ بالعواصف
الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (RSMC-ASDFفي اإلقليم المكوّ ن من أسيا ووسط المحيط الھادئ.
وأحاط المجلس علما ً بأن فرقة المھام المشتركة بين لجنة النظم األساسية ولجنة علوم الغالف الجوي بشأن
4.5.64
التوقعات الخاصة بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي تعد اآلن دراسة عن تقييم نماذج التنبؤات الترابية
لمعالجة المسائل التي أثيرت خالل االجتماع الخامس عشر للجنة النظم األساسية بشأن أداء النماذج الترابية.
واعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 13نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا )، (SDS-WAS
4.5.65
إلنشاء لجنة توجيھية للبرنامج وصندوقه االستئماني لدعم تنسيق البحوث العالمية لألنشطة اإلقليمية.
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عملية إعادة التحليل التي تقوم بھا الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAلفترة تغطي  55عاما ً
أقرّ المجلس بأن الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAقد أنجزت إعادة التحليل الثانية للغالف الجوي
4.5.66
العالمي لفترة تغطي  55عاما ً اعتباراً من عام  .1958وأحاط المجلس علما ً بأن نواتج إعادة التحليل المتقدم ضرورية
لمراقبة أفضل للمناخ ولتطبيقاته ،التي تسھم أيضا ً في تعزيز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
4.6

تطوير القدرات )البند  4.6من جدول األعمال(

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالسيما في البلدان النامية والبلدان األقل
نمواً ،على االضطالع بوالياتھا )النتيجة المتوقعة (6
برنامج التعليم والتدريب
مقدمة
أشار المجلس إلى أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ) (ETR-Panelقد عقد
4.6.1
ً
مؤخرا دورته السادسة والعشرين في مقر المرفق الكوري لألرصاد الجوية في سيول ،بجمھورية كوريا ،في الفترة من 24
إلى  28آذار /مارس .(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report26thSession.pdf) 2014
وأعرب المجلس عن تقديره التباع ھذه الدورة للفريق المعني بالتعليم والتدريب نھجا ً استشرافيا ً وشامالً لتحديد
االتجاھات المستقبلية المحتملة وبرنامج التعليم والتدريب استناداً إلى مشروع الخطة االستراتيجية للفترة ،2019-2016
ومعلومات من دورات االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،وبيانات تتعلق بمالمح وقدرات موظفي أعضاء المنظمة
) (WMOجمعھا مكتب التعليم والتدريب .وأشار المجلس إلى توصيات فريق برنامج التعليم والتدريب بشأن المسائل
االستراتيجية من قبيل أدوار وعمليات مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي المستقبل واقتراح يدعو إلى
إنشاء مجمع عالمي للمنظمة )(WMO؛ والمسائل التكتيكية من قبيل اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتعليم والتدريب ومؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsلبرنامج التعليم والتدريب للفترة المالية المقبلة؛ والمسائل
التشغيلية بما في ذلك توصيات تتعلق بتجديد االعتراف بمركزين قائمين من مراكز التدريب اإلقليمية.

متطلبات التعليم والتدريب الحالية والمستقبلية
رحّب المجلس بالنھج الذي اتبعه فريق التعليم والتدريب لتحديد االحتياجات التدريبية العامة ألعضاء
4.6.2
المنظمة ) ،(WMOال سيما األعضاء الذين توجد لديھم قدرات وطنية محدودة في مجالي التعليم والتدريب المتعلقين
باألرصاد الجوية أو الھيدرولوجية أو المناخية ،أو الذين ال توجد لديھم قدرات وطنية من ھذا القبيل .وأشار المجلس إلى
أن مكتب برنامج التعليم والتدريب قام مؤخراً بجمع بيانات عن أعداد الموظفين وقدراتھم تبيِّن أن مجموع قوة العمل
العالمية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية كان يبلغ  150 000على األقل وقد يصل إلى  250,000إذا أُخذ في االعتبار
الموظفون الذين يعملون في مجال الھيدرولوجيا التطبيقية الذي كان ممثالً تمثيالً ناقصا ً إلى حد كبير في الردود على
استقصاء مكتب التعليم والتدريب.
وبافتراض معدل دوران سنوي للموظفين يبلغ حوالي  %5أُحيط المجلس علما ً بأن فريق التعليم والتدريب
4.6.3
يق ّدر أن  7,500على األقل من الموظفين الجدد يُعينون سنويا ً في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية على نطاق العالم
)وعلى أساس أن األعداد تبلغ بشكل متحفظ  .(160,000وأشار المجلس إلى أن البيانات الواردة من االستقصاء الذي
أجراه مكتب التعليم والتدريب في عام  2013تشير إلى أن أكثر من  24من الثمانين عضواً من أعضاء المنظمة الذين
أرسلوا بيانات من أجل االستقصاء ،وفي المقام األول أولئك األعضاء الذين يفتقرون إلى قدرة تدريبية وطنية كافية،
أفادوا بأن  %30من المتنبئين لديھم باألرصاد الجوية للطيران لن يكون باستطاعتھم استيفاء شروط التأھل في ! كانون
األول /ديسمبر  .2016وأشار المجلس إلى الحد األدنى لعدد المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران غير المؤھلين سيكون،
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استناداً إلى الردود على االستقصاء 500 ،تقريبا ً من قوة عمل عالمية قوامھا  7,000متنبئ .وطلب المجلس إطالعه على
مستجدات الوضع في الدورات الالحقة.
وأشار المجلس إلى التعليم والتدريب من أجل التطوير المھني المتواصل المرتبط بمعايير الكفاءة المقترحة
4.6.4
في مجاالت من قبيل الخدمات العامة في مجال الطقس ،والتنبؤ البحري ،والتنبؤ باألعاصير المدارية /أعاصير التيفون/
األعاصير الشديدة ،ونظام معلومات المنظمة ) (WISوالخدمات المناخية .ويتوقع أعضاء المنظمة أيضا ً وجود حاجة
إضافية في مجاالت التدريب المھني واإلداري لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية .وأعرب المجلس عن اتفاقه
مع فريق التعليم والتدريب في استنتاجه أنه ستوجد حاجة غر ملبّاة متزايدة إلى التعليم والتدريب ال في المجاالت التقليدية
التي تغطيھا مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفحسب بل أيضا ً في مجاالت جديدة مرتبطة بتزايد
التواصل مع المستخدمين المتعلق بخدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتقديم الخدمات المناخية ،وذلك نتيجة لتزايد
متطلبات االمتثال للمعايير الحالية والمستجدة بشأن المؤھالت والكفاءات /الممارسات الموصى بھا .وأشار المجلس إلى
أن جزءاً من التعليم والتدريب حول الخدمات المناخية تم تضمينه في الوظيفة اإللزامية للمراكز المناخية اإلقليمية ،وأن
عدد المراكز المناخية اإلقليمية قد زاد مؤخراً .والحظ المجلس بترقب أن األنشطة ذات الصلة بالتعليم فيما بين مراكز
التدريب اإلقليمية والمراكز المناخية اإلقليمية س ُتنفذ بطريقة تكمل بعضھا بعضا ً.
ورحب المجلس بالنھج الذي اتبعه فريق التعليم والتدريب لتحديد أعداد الموظفين وتحديد قدراتھم في
4.6.5
مجموعة من مجاالت الخدمات وشجّع األمين العام على مواصلة جمع بيانات من أعضاء المنظمة ) (WMOالذين لم
يُرسلوا ردوداً حتى اآلن .ورأى المجلس أن ھذه المعلومات ستساھم في القرارات المتعلقة بالمواضع التي يجب استثمار
الموارد فيھا لكفالة قدرة جميع أعضاء المنظمة على المساھمة في األنشطة المقترحة في إطار المجاالت ذات األولوية
العالية للفترة المالية  ،2019-2016ولكفالة قدرتھم على االستفادة من تلك األنشطة .واقترح المجلس أن يراعي الفريق
العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي التحليل الذي اضطلع به فريق التعليم
والتدريب لتقييم ما إذا كانت المسائل األساسية والنھج األساسي ينبغي إدراجھما في االستقصاء المتعلق بموضوع “آثار
النتائج المتحققة على األعضاء” أو البيانات التي ُتجمع عن طريق آليات من قبيل قاعدة بيانات المالمح القطرية.
4.6.6

واعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 14توجيھات لبرنامج التعليم والتدريب للفترة .2019-2016

استعراض أدوار وعمليات مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي المستقبل
أحيط المجلس علما ً بشأن نتيجة استعراض فريق التعليم والتدريب لدور وعمليات مراكز التدريب اإلقليمية
4.6.7
التابعة للمنظمة ) (WMOفي المستقبل وأعرب عن شكره لفريق التعليم والتدريب ولفرقة العمل التابعة لذلك الفريق على
ما قاما به من عمل ممتاز .وأعرب المجلس عن تأييده لالقتراح الداعي إلى زيادة دور االتحادات اإلقليمية في مراقبة
مراكز التدريب اإلقليمية واالعتراف بھا وتجديد االعتراف بھا ،بما في ذلك تقييم األھداف المتعلقة باألداء المقترحة من
كل مركز من مراكز التدريب اإلقليمية لفترة السنوات األربع المقبلة .ورأى أن ھذا الدور المتزايد متسق مع مناقشة
أدوار ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية المتناولة في إطار البند  7.3من جدول األعمال.
4.6.8

واتفق المجلس ،مع مالحظته أن مجموعة المسائل المرتبطة بتغيّر وضع مركز من مراكز التدريب

اإلقليمية من معترف به إلى مؤقت ،على أھمية تناول المسائل المتعلقة باألداء واالتصاالت في المراكز اإلقليمية حرصا ً
على قوة شبكة تلك المراكز بوجه عام .واتفق المجلس مع فريق التعليم والتدريب في توصيته الداعية إلى وجوب القيام
بذلك استناداً إلى أھداف تقترحھا المراكز نفسھا ويوافق عليھا االتحاد اإلقليمي المعني .فھذا النھج يُزيل الحاجة إلى
أھداف مطلقة ولكنه سيتطلب من االتحادات اإلقليمية أن تكون واضحة بشأن أولوياتھا وأال توصي سوى بتجديد
االعتراف أو اعتماد معھد يُقترح أن يكون مركزاً للتدريب اإلقليمي إذا كان يساعد بشكل نشط على تلبية االحتياجات
ذات األولوية التي ي ُج ِّددھا االتحاد اإلقليمي .ورحّ ب المجلس باالقتراح الداعي إلى قيام فريق التعليم والتدريب بإعداد
دليل لمراكز التدريب اإلقليمية يُزيد من بلورة وتوضيح ما ھو متوقع من مراكز التدريب اإلقليمية وشركائھا.
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وأشار المجلس إلى احتمال وجود لبس بشأن عدد مراكز التدريب اإلقليمية وأيّد قرار فريق التعليم
4.6.9
والتدريب الذي يقضي بأنه حيثما كانت توجد في بلد مؤسسات متعددة تساھم في تلبية االحتياجات اإلقليمية س ُتعرف تلك
المؤسسات بأنھا مكونات مركز التدريب اإلقليمي الذي يستضيفه ذلك البلد .ومن ثم فإن بلدانا ً مثل االتحاد الروسي،
والصين ،والفلبين ،وكينيا ،ومدغشقر ،ونيجيريا ،والھند سيكون لديھا مركز تدريب إقليمي واحد ذو مكونات متعددة،
ال مراكز تدريب إقليمية متعددة في البلد المضيف الواحد .كذلك نظر المجلس في حالة مراكز التدريب اإلقليمية
الموجودة في إقليم واحد وتقدّم دعما ً كبيراً ألعضاء المنظمة الموجودين خارج إقليمھا .وأشار المجلس إلى أن المعايير
القائمة والمقترحة تغطي ھذه الحالة .وأشار المجلس إلى أنه بينما قد تقدم مراكز التدريب اإلقليمية دعما ً كبيراً ألعضاء
خارج اإلقليم الذي توجد فيه ،فإن اإلقليم الذي توجد فيه ھو الذي سيكون مسؤوالً عن النظر فيما إذا كان ينبغي أو
ال ينبغي أن يوصي المجلس التنفيذي باالعتراف بمركز تدريب إقليمي أو بتجديد االعتراف به .وتوقع المجلس أن
يراعي اإلقليم الذي يوجد فيه مركز التدريب اإلقليمي مراعا ًة إيجابية مستوى الدعم المقدم من ذلك المركز ألعضاء
خارج اإلقليم.
وأعرب المجلس عن اتفاقه مع فريق التعليم والتدريب في توصيته الداعية إلى تغيير معايير المجلس
4.6.10
التنفيذي الخاصة باالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية وتجديد االعتراف بھا لتشمل تحديد أدوار ومسؤوليات الشركاء
الرئيسيين في مراكز التدريب اإلقليمية واألھم أن تكفل استناد تجديد االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية إلى مساعدتھا
ألعضاء المنظمة بتقديم فرص أو موارد للتعليم والتدريب ،مشيراً إلى تأييده إلدخال عمليات إلدارة الجودة واستراتيجية
المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،وعمليات التحسين المستمرة .واعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 15معايير المجلس
التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوتجديد االعتراف بھا.

دراسة جدوى إقامة مجمّع عالمي تابع للمنظمة

)(WMO

أشار المجلس إلى أنه أثناء عمل فرقة العمل التابعة لفريق التعليم والتدريب المعنية بأدوار وعمليات
4.6.11
مراكز التدريب اإلقليمية في المستقبل وُ ضع تصور لمجمّع عالمي تابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وعُرض بعدھا
في ندوة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOالثانية عشرة بشأن التعليم والتدريب التي عُقدت في تولوز ،فرنسا،
في أيلول /سبتمبر  .2013وأشار المجلس كذلك إلى أن فرقة العمل التابعة لفريق التعليم والتدريب لم تقصد أن يحل
المجمع العالمي محل مراكز التدريب اإلقليمية ،ولكن في تصورھا سيكون المجمّع بمثابة آلية تعمل على تحسين
الخدمات التي تقدمھا الشبكة الحالية لمراكز التدريب اإلقليمية فضالً عن جودة خدمات التدريب التي يقدمھا أصحاب
المصلحة اآلخرون .وأشار المجلس إلى أن فرقة العمل أوصت فريق التعليم والتدريب بإجراء دراسة جدوى بشأن
المجمع العالمي ،على أساس أنه امتداد لشبكة مراكز التدريب اإلقليمية ويستند إليھا بشكل متين.
وأعرب المجلس عن تأييده للرؤية المتعلقة بالمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOكنھج ُنظمي ومنسق
4.6.12
لمساعدة موظفي أعضاء المنظمة ،ال سيما الموظفين الذين ينتمون إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية الموجودة في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،على الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص وموارد التدريب المضمونة الجودة
والرامية إلى دعمھم إلنتاج وتقديم خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية المطلوبة على الصعيد الوطني.
وأشار المجلس إلى أنه يرى ،ولئن كانت شبكة مراكز التدريب اإلقليمية قد أظھرت تحسنا ً في األداء في
4.6.13
ً
العامين األخيرين ،وبينما يُتوقع تحقيق مزيد من التحسينات تماشيا مع توصيات فرقة العمل التابعة لفريق التعليم
والتدريب ،أن تلك الشبكة لن تكون قادرة بمفردھا على تلبية االحتياجات المتوقعة لقوة عمل عالمية في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والمرافق الوطنية للھيدرولوجيا تق ّدر بما يتراوح من  150,000إلى  250,000شخص .وأشار المجلس
إلى أن ھذا التقدير يتضمن التعليم والتدريب األوليين لعدة مئات من الموظفين الجدد سنويا ً القادمين من بلدان ال توجد
فيھا مرافق وطنية للتعليم والتدريب .ومن ثم سيلزم استحداث ُنھج جديدة وإيجاد شركاء جدد لتكملة شبكة مراكز
التدريب اإلقليمية.
وأوصى المجلس بأن دراسة الجدوى يجب أن) :أ( تبلور الرؤية )ب( تحدد الكيفية التي سيستفيد بھا
4.6.14
أعضاء المنظمة من المجمع العالمي التابع للمنظمة؛ )ج( تحدد اآلليات التي يمكن أن تتواصل من خاللھا مراكز

100

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

التدريب اإلقليمية مع المجمّع العالمي وتجني الفوائد منه )د( تقدم مزيداً من التوصيات للتعامل مع مسائل من قبيل
الحوكمة ،وآليات مراقبة الجودة ،والموارد الالزمة للنجاح في التنفيذ واستمرار االستدامة؛ )ھـ( توفر في التكاليف
لصالح المجمّع العالمي )و( تعد خريطة طريق لوضع وتنفيذ مفھوم المجمع العالمي التابع للمنظمة )(WMO؛ )ز( توسّع
نطاق أنشطة التدريب التي تجريھا مراكز التدريب اإلقليمية وغيرھا من الجھات .واعتمد المجلس القرار - (EC-66) 16
دراسة جدوى إقامة مجمّع عالمي تابع للمنظمة ).(WMO

اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
أعرب المجلس عن تقديره للعمل الذي اضطلع به فريق التعليم والتدريب الستعراض وتجديد اختصاصاته
4.6.15
للفترة المالية المقبلة .وأقر المجلس بأن عضوية أساسية في فريق التعليم والتدريب كانت مستقرة لسنوات كثيرة وأن ھذه
التجربة والذاكرة المؤسسية قد أفادت فريق التعليم والتدريب إفادة جيدة .غير أن المجلس أقر أيضا ً بالحاجة إلى إشراك
أعضاء جدد في الفريق مشيراً إلى أن عدد أعضاء الفريق ال يمكن أن يزيد مع توافر تمويل محدود .وإجماالً ،قرر
المجلس أن يقصر عدد مدة والية الفرد كعضو من أعضاء فريق التعليم والتدريب على مدتين كل منھما لمدة أربع
سنوات بالنسبة لألعضاء الجدد اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  .2016واتفق المجلس على أن عملية الترشيح
المقترحة ينبغي استخدامھا الختيار فريق التعليم والتدريب المقبل في حزيران /يونيو  .2015واتفق المجلس ،لكفالة
االستمرارية من فريق التعليم والتدريب الحالي إلى فريق التعليم والتدريب المقبل ،على أنه يمكن دعوة بعض أفراد
الفريق الحالي للعمل لمدة أربع سنوات إضافية كجزء من ترتيبات التحول ،ولكن سيكون عليھم اتباع عملية الترشيح
المقترحة.
4.6.16

واعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 17اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم

والتدريب.

مؤشرات األداء الرئيسية للفترة المالية  2019-2016لبرنامج التعليم والتدريب
أعرب المجلس عن تقديره لقيام فريق التعليم والتدريب باستعراض مؤشرات األداء الرئيسية لبرنامج
4.6.17
التعليم والتدريب للفترة المالية  2016-2012باستخدام بيانات من برنامج المراقبة والتقييم لعامي  2012وعام .2013
وأشار المجلس إلى أن مؤشرات األداء الرئيسية الثالثة التي أوصى بھا فريق التعليم والتدريب في عام  2010تجسّد
مكونين رئيسيين من مكونات برنامج التعليم والتدريب )مراكز التدريب اإلقليمية والمنح الدراسية( بينما يتعلق المؤشر
الثالث بقدرة البرنامج على يأخذ على عاتقه فرصا ً جديدة تتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية .وأشار المجلس إلى
أن من أجابوا على االستقصاء الخاص بالمراقبة كانوا مؤيدين جداً لكل من مراكز التدريب اإلقليمية والمنح الدراسية
وإلى أن أعضاء المنظمة باستطاعتھم الوصول إلى أنشطة التعليم والتدريب المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وأعرب المجلس عن تقديره لتوصيات فريق التعليم والتدريب الداعية إلى تعديل مؤشرات األداء الرئيسية
4.6.18
للفترة المالية المقبلة لكي تجسّد نقاط التركيز المستجدة المتعلقة بتوفير وإتاحة فرص للتعليم والتدريب تلبي متطلبات
االمتثال المرتبطة بمعايير المؤھالت والكفاءات .وطلب المجلس أن يُحاط الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي علما ً بمجاالت مؤشرات األداء الرئيسية الموصى بھا كي يتسنى إدماجھا في برنامج
المراقبة الخاص بالفترة المالية المقبلة.

استعراض مركزي التدريب اإلقليميين في إسرائيل وإيطاليا
أشار المجلس إلى أن فريقه المعني بالتعليم والتدريب قد أجرى استعراضين لمركزين من مراكز التدريب
4.6.19
اإلقليمية موجودين في االتحاد اإلقليمي السادس في عام  ،2013ھما بيت  -داغان في إسرائيل ومعھد األرصاد الجوية
البيولوجية بيت داغان في إيطاليا.

الملخص العام
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وأقر المجلس للممثل الدائم إلسرائيل لدى المنظمة ) (WMOبالدعم المستمر المقدم ألعضاء المنظمة من
4.6.20
مركز التدريب اإلقليمي الموجود في إسرائيل خالل السنوات الثماني التي انقضت منذ آخر استعراض ،وشكره على ذلك
الدعم .وأشار المجلس إلى أن ذلك المركز كانت له ،مع أن عدد الطلبة فيه كان صغيراً نسبياً ،مواطن قوة رئيسية في
مجاالت تدور حول الزراعة ،والخدمات المناخية ،وتغيّر المناخ ،وإدارة موارد المياه ،وھي مجاالت ذات أھمية كبيرة
بالنسبة ألعضاء المنظمة.واعتمد المجلس القرار  – (EC-66) 18وضع مركز بيت داغان )بإسرائيل( ،كمركز تدريب
إقليمي تابع للمنظمة ) ،(WMOوجدد االعتراف بالمركز لمدة أربع سنوات.
وناقش المجلس توصية الفريق المعني بالتعليم والتدريب الداعية إلى إرجاء النظر في تجديد االعتراف
4.6.21
بمعھد األرصاد الجوية البيولوجية  IBIMETكمركز تدريب إقليمي حتى الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي .وأشار
المجلس إلى أن الفريق المعني بالتعليم والتدريب قد أخذ في االعتبار التأييد الشديد من الممثل الدائم إليطاليا لدى المنظمة
) (WMOلتجديد االعتراف بمعھد  IBIMETكمركز تدريب إقليمي ،فضالً عن تأييد االتحاد اإلقليمي السادس لتجديد
االعتراف بذلك المركز ،وتأييد رئيس لجنة األرصاد الجوية للزراعة ،والدورات التدريبية التي يعتزم مركز IBIMET
تقديمھا في المجاالت ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية .وأعرب المجلس عن تأييده لقول الفريق المعني
بالتعليم والتدريب إن سمعة مراكز التدريب اإلقليمية كمراكز تقدم التدريب وتحظى بالثقة واالحترام ال تعتمد على إتاحة
كل مؤسسة فرصا ً تعليمية وتدريبية فحسب بل تعتمد أيضا ً على التنسيق بنشاط مع برنامج التعليم والتدريب األوسع
نطاقا ً لكفالة تناول التدريب المقدم أولويات المنظمة الرئيسية وإقالله إلى أدنى حد من التكرار .وأقر المجلس التنفيذي في
اعتماده القرار  – (EC-66) 19وضع معھد األرصاد الجوية األحيائية ) ،(IBIMETالتابع للمجلس الوطني للبحوث،
فلورنسا ،إيطاليا ،كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة .الذي يرجئ النظر في تجديد االعتراف بمعھد  IBIMETكمركز
تدريب إقليمي ،بإمكانية أداء ذلك المعھد دوراً ھاما ً كمركز تدريب إقليمي في المستقبل وشجعه على المساھمة بنشاط في
برنامج التعليم والتدريب الخاص بالمنظمة ) (WMOوعلى زيادة التعاون مع البرنامج في العامين المقبلين.
وأشار المجلس إلى أن فريق التعليم والتدريب ينبغي أن يكون بحلول نھاية عام  2015قد استكمل الجولة
4.6.22
الثانية من استعراضاته لجميع مراكز التدريب اإلقليمية .وترد في المرفق السابع بھذا التقرير قائمة بمراكز التدريب
اإلقليمية الخمسة والعشرين التي تضم  35مؤسسة معترفا ً بھا حاليا ً كمكونات لمراكز تدريب إقليمية .والحظ المجلس أن
إدارة األرصاد الجوية الكورية ستطلب االعتراف بدوراتھا ومرافقھا كأحد مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة في
الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية.

المنح الدراسية
أشار المجلس إلى االستعراض الذي أجراه فريق التعليم والتدريب للوضع الحالي وال ُنھج التي يجري
4.6.23
استخدامھا داخل برنامج المنح الدراسية التابع للمنظمة ) .(WMOوأعرب المجلس عن ترحيبه بإشراك شركاء جدد في
البرنامج ،ال سيما أولئك الذين يتناولون مجاالت ال تتناولھا مراكز التدريب اإلقليمية تقليدياً ،وشجع األمين العام على
مواصلة إشراك شركاء جدد ومسارات تمويل جديدة لھذا البرنامج الھام .وأعرب المجلس عن تقديره للمعايير التي
وضعھا المجلس التنفيذي في عام  2006بشأن المنح الدراسية التابعة للمنظمة ) .(WMOوأشار المجلس إلى أنه بينما
ال توجد تغييرات رئيسية للمعايير ،فإن التنقيحات من شأنھا أن تجعلھا متماشية مع الممارسات الحالية .واعتمد المجلس
القرار  - (EC-66) 20معايير المجلس التنفيذي لتقديم المنح الدراسية التابعة للمنظمة ).(WMO

معايير الكفاءات
أحيط المجلس علما ً بأن فريق التعليم والتدريب ناقش العمل الذي يجري االضطالع به في عدد من اللجان
4.6.24
الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOبشأن وضع معايير لكفاءات الموظفين .وأعرب المجلس عن تقديره للعمل الذي تضطلع به
مختلف اللجان الفنية بشأن معايير الكفاءات والممارسات الموصى بھا .وذكر المجلس أنه في ضوء مطبوع المنظمة رقم
) 1127مبادئ توجيھية بشأن إعداد وإصدار الالئحة الفنية للمنظمة( ،ينبغي أن يكون لفريق التعليم والتدريب دور في
استعراض مشروع معايير الكفاءات لكفالة االتساق بين معايير الكفاءات المختلفة .وطلب المجلس ،مشيراً إلى أن معايير
الكفاءات س ُتدرج على األرجح في الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOكممارسات موصى بھا ،أن يتولى فريق التعليم والتدريب
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دوراً قياديا ً في وضع جديد لمساعدة اللجان الفنية وأعضاء المنظمة في وضع وتقييم معايير الكفاءات في مختلف الميادين.
وطلب المجلس إطالعه دوريا ً على مستجدات الوضع من حيث تطوير الكفاءات وتنفيذھا.

تعبئة الموارد
أشار المجلس إلى أن المؤتمر السادس عشر )القرار  (37يأذن للمجلس التنفيذي عشرة تحمل النفقات أثناء
4.6.25
الفترة المالية السادسة بخصوص الميزانية الممولة من الموارد الطوعية المقدرة )المراجعة( المقدرة بمبلغ  153مليون
فرنك سويسري تشمل مبلغ  120مليون فرنك سويسري طلبھا مكتب الميزانية التابع للمنظمة ) (WMOوالبرامج الفنية
للمنظمة ألنشطة )حسبما ورد في مجموعة المبادرات الخاصة بالمشاريع للفترة  (2015-2012ومبلغ متوقع قدره 33
مليون فرنك سويسري لبرامج التعاون المشتركة )مثل برامج اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )،(JCOMM
والنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) .((WCRPوأشار المجلس مع التقدير إلى
أن المنظمة ) (WMOتلقت مبلغ  45مليون فرنك سويسري من مجموع المساھمات الطوعية لسنة  2013أي ما يعادل
حوالي  ٪ 42من مجموع الميزانية السنوية لعام .2013
وأشار المجلس إلى أنه ثمة حوالي  30-25مليون فرنك سويسري قيد التقديم في شكل تعھدات محددة لعام
4.6.26
أبرمت بشأنھا اتفاقات بالفعل.
 2014في النظام من مشاريع جديدة ومتعددة السنوات أيضا ً ِ
ورحب المجلس بالعدد الكبير من الشركاء المموِّ لين بما فيھم كندا ،والصين ،واالتحاد األوروبي ،وألمانيا،
4.6.27
واليونان ،وأيرلندا ،وجمھورية كوريا ،والمملكة العربية السعودية ،واليابان ،والنرويج ،وإسبانيا ،وسويسرا ،والمملكة
المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية .ورحب المجلس أيضا ً بنطاق المبادرات الجارية بھدف تطوير وتحديث خدمات
الطقس والماء والمناخ وباستفادة معظم مناطق المنظمة كم ھذه المبادرات بشكل مباشر.
ورحب المجلس على الخصوص بالتقدم المحرز بشأن المبادرة اإلقليمية في منطقة جامعة الدول العربية
4.6.28
التي تشمل كالً من االتحاد اإلقليمي األول والثاني والثالث للمنظمة ) .(WMOوأشار المجلس إلى أن الدورة الخامسة
والستين للمجلس كانت قد دعت إلى أن تأخذ ھذه المبادرة في االعتبار أن المرافق الوطنية ) (NMHSsوخدمات الطقس
والمناخ في المنطقة قد تأثرت بفعل أحدات انعدام األمن األخيرة .ورحب المجلس بدعم رئاسة األرصاد الجوية والبيئة
في المملكة العربية السعودية ومؤسسة سويسرا للتعاون من أجل التنمية في ھذا الشأن .وأشار المجلس إلى أنه تم إجراء
تقييم لالحتياجات ووُ ضعت خطة التنفيذ للفترة  2016 – 2014تغطي مجاالت إنقاذ البيانات المناخية ،وتحديث شبكة
الرصد والمناخ وتحسين ُنظم التنبؤ واإلنذار المبكر .وسينظر المجلس الدائم لألرصاد الجوية في جامعة الدول العربية
في ھذه الخطة عقب حلقة عمل للتحقق من صحتھا يشارك فيھا الخبراء المحليون والدوليون.
وأشار المجلس أيضا ً إلى أن المساھمات الطوعية وفرت الدعم كذلك لألولويات األساسية للبرامج الفنية
4.6.29
للمنظمة بما فيھا المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPوالخدمات العامة في مجال الطقس )(PWS
والتوجيه العام الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGوالنظام العالمي برصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSواألرصاد
الجوية الزراعية ) (AG-METوالمشروع اإليضاحي اإلقليمي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSبما في ذلك المكاتب المشتركة بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوبين المنظمة
)(WMOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPفيما يتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية )) .(GFCSانظر المرفق الثامن
بھذا التقرير(.

الشراكات اإلنمائية
4.6.30
أشار المجلس إلى أنه باإلضافة إلى التعبئة المباشرة لألموال ،تضطلع المنظمة بدور رئيسي في مساعدة
المرافق الوطنية ) (NMHSsبشكل مباشر من أجل الوصول إلى مصادر التمويل )دون أن تمر بالضرورة عبر أمانة
المنظمة ) ،((WMOوحشد الدعم من خالل برامج منظومة األمم المتحدة وغيرھا من الشركاء من أجل التنمية مثل بنوك
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التنمية ومختلف وكاالت المساعدة اإلنمائية الرسمية ) .(ODAواعترف المجلس بأن ھذه الوكاالت تركز بشكل متزايد
على دعم خدمات الطقس والماء والمناخ ضمن أنشطتھا في مجال التنمية.
والحظ المجلس بوجه خاص البرامج العالمية واإلقليمية الھامة التي تستثمر بشكل كبير )ما يزيد على
4.6.31
مليون فرنك سويسري( في المرافق الوطنية ) (NMHSsلدعم خدمات الطقس والماء والمناخ .وأق ّر المجلس بأن المنظمة
تشارك في ھذه البرامج من تقديم الدعم الفني حتى مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsلتحقيق أكبر فائدة ممكنة .يشمل
ذلك برنامج البنك الدولي التجريبي لمرونة المناخ ) (PPCRالذي يغطي  18بلداً في أغلب مناطق المنظمة؛ ومرفق البيئة
العالمي ) /(GEFصندوق أقل البلدان نمواً ) – (LDCFبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPلتقديم الدعم لنظم اإلنذار
المبكر التابعة للمرافق الوطنية األرصاد الجوية وغيرھا من الوزارات التنفيذية )بما في ذلك إدارة الكوارث ،والزراعة
والماء( في بلدان أفريقية ،وبرنامج المرفق العالمي للحد من الكوارث ،واإلنعاش ) (GFDRRالتابع للبنك الدولي )(WB
الخاص بمنطقة الساحل والذي ستدخل المنظمة في ترتيب شراكة خاصة بشأنه مع المرفق العالمي للحد من الكوارث،
واإلنعاش ) (GFDRRلدعم عملية التنفيذ.
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وأحيط المجلس علما ً بإنشاء "فرقة العمل بشأن اإلطار العالمي لخدمات المناخ ) (GFCSألفريقيا
4.6.32
والكاريبي والمحيط الھادئ" بھدف تخطيط تمويل أنشطة اإلطار ) (GFCSفي مناطق أفريقيا والكاريبي والمحيط الھادئ
ضمن شباك داخل منطقة أفريقيا الكاريبي والمحيط الھادئ خاص بصندوق التنمية األوروبي التابع لالتحاد األوروبي 11
) (EU EDF 11مع اللجنة األوروبية ،وأمانة أفريقيا والكاريبي والمحيط الھادئ ) ،(ACPولجنة االتحاد األفريقي،
والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوالمنظمات اإلقليمية ذات الصلة من
مناطق أفريقيا والكاريبي والمحيط الھادئ ) .(ACPوتشترك المنظمة في رئاسة فرقة العمل المشار إليھا.
وبالنظر إلى تلك البرامج لشركاء المنظمة ) ،(WMOأقر المجلس بأنه فضالً عن توفير التمويل المباشر
4.6.33
ً
ً
من خالل المنظمة ) ،(WMOتلعب األمانة دورا رئيسيا في تحفيز االستثمارات مباشرة إلى المراكز اإلقليمية والمرافق
الوطنية ).(NMHSs
 4.6.34وأوصى المجلس بأنه لضمان استدامة االستثمار في نظم الرصد األرضية الحديثة في الوقت الحقيقي ،يجب
االعتراف بھا كبنود في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) (ICTوإدماجھا في نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كي تكون قادرة على توفير معلومات موثوق بھا وذات أھمية حيوية للحفاظ على حياة اإلنسان وسبل العيش بكفاءة
عالية.
 4.6.35وشدد المجلس أيضا ً على أھمية توفير التمويل الكافي من أجل ضمان استدامة نظم/شبكات الرصد على أساس
ما ال يقل عن  10سنوات ،السيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .وعلى وجه الخصوص ،أوصى المجلس بشدة
على ضرورة اتباع الجھات المانحة و/أو ھيئات التمويل نھج متكامل بحيث تشمل المشروعات ،عالوة على
االستثمارات األولية الالزمة للحيازة والتركيب والصيانة والتدريب ،األموال التشغيلية لضمان استمرارية عمل نظم
الرصد واألنشطة الداعمة لھا لفترة  10سنوات على األقل.
ولتحقيق أقصى قدر من االستدامة ،طلب المجلس من مكتب تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية التابع
4.6.36
ألمانة المنظمة ) (WMoإيالء االھتمام المناسب لھذه المسألة الحرجة عند النظر في أي تبرع و/أو تمويل من الشركاء
اإلنمائيين الرئيسيين لالستثمار في نظم الرصد لدى أعضاء المنظمة ) .(WMOوينبغي إرسال توصية قوية إلى وكاالت
التمويل )أي البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي ووكاالت التعاون الدولي ،إلخ( لضمان كفالة الجھات المانحة و/أو
الممولين الستدامة نظم الرصد.

برنامج التعاون الطوعي
رحب المجلس بالمعلومات التي تفيد أنه في  ،2013وباإلضافة إلى أھم مشاريع التنمية اإلقليمية المشار
4.6.37
ُ
إليھا أعاله ،قدم أكثر  33 000 000دوالر أمريكي من خالل برنامج التعاون الطوعي ) (VCPللمنظمة ) .(WMOوقد تم
تقديم ھذا الدعم من خالل التدريب والتكنولوجيا وتقديم الخبرة والدعم المالي .ويع ّد برنامج التعاون الطوعي ) (VCPآلية
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التعاون الخاصة للمنظمة ) (WMOلدعم المجتمعات المحلية .وشكل التمويل مبلغ  378 824دوالر أمريكي من برنامج
التعاون الطوعي ) (VCP-Fو  1 100 000دوالر أمريكي من آلية المعدات والخدمات التابعة للبرنامج المذكور
) 30 167 176 (VCP-ECدوالر أمريكي في إطار دعم متبادل )أرقام تم إبالغھا(.
واستلمت أمانة البرنامج ) (VCPفي  2013ما مجموعه  23طلبا ً جديداً بشأن المشاريع تم دعم  20من خالل
4.6.38
عملية منسقة لبرنامج التعاون الطوعي ) (VCP-Fوآلية المعدات والخدمات التابعة للبرنامج المذكور ) .(VCP- ESوتشمل
البلدان التي استفادت من الدعم كال من :أذربيجان ،وبليز ،وبوتان ،والبوسنة والھرسك ،وبوتسوانا ،وجيبوتي ،ومصر،
وغينيا ،وغيانا ،وكيريباتي ،وملديف ،وواليات ميكرونيزيا الموحدة ،وميانمار ،ونيوي ،وبابوا غينيا الجديدة ،والفلبين،
ورواندا ،وجزر سليمان ،وأوزبكستان .وبحث المجلس مجاالت األولوية لبرنامج التعاون الطوعي ) (VCP-Fلعام 2014
كما دعم تخصيص الوارد حسبما يرد في المرفق التاسع بھذا التقرير.
وباإلشارة إلى القرار " (Cg-XV) 24برنامج التعاون الطوعي ) ،(VCPوبالنظر إلى تقرير االجتماع غير
4.6.39
الرسمي المخصص للتخطيط بشأن برنامج التعاون الطوعي وبرامج التعاون الفني ذات الصلة لعام  ،2013أعرب
ً
المجلس عن تقديره للجھات المانحة لبرنامج التعاون الطوعي على ما تبذله من جھود قيّمة لدعم البرنامج .وتسليما بأن
برنامج التعاون الطوعي مازال يمثل بوضوح آلية ھامة ،شجع المجلس األعضاء على مواصلة إسھاماتھم في البرنامج
والمشاركة فيه بمزيد من النشاط.
ورحب المجلس ببيان رئيس االجتماع التخطيطي غير الرسمي لبرنامج التعاون الطوعي ) (VCPوالذي
4.6.40
تحدث فيه عن الدور الق ّيم الذي يلعبه االجتماع التخطيطي غير الرسمي في تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية
) (NMHSsاألعضاء في المنظمة ) (WMOفي أنشطتھا اإلنمائية الدولية وتعزيز أوجه التآزر والتعاون بين أنشطتھا.

صندوق المنح الدراسية
يمثل إدراج العنصر المكوّ ن للمنح الدراسية في جميع المشاريع الرئيسية للطالبين المشاركين في
4.6.41
المجاالت المتعلقة بالمشاريع مورداً إضافيا ً ثمينا ً لتمويل برنامج المنح الدراسية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد
الشركاء في مجال التنمية لدعم البرنامج .ويدار صندوق المنح الدراسية من خالل آلية لجنة المنح الدراسية لضمان
الشفافية في استخدام ھذه األموال وإبالغ الجھات المانحة بشكل واضح والتي لھا طلبات محددة.

تنسيق المشاريع
فيما يتعلق بحجم اإلسھامات الطوعية المق ّدمة بشكل مباشر عن طريق أمانة المنظمة ) ،(WMOكما يرد
4.6.42
أعاله ،وعلى ضوء الھدف المنشود في مجموعة المبادرات الخاصة بالمشاريع للفترة  ،2015-2012ومالحظة أن
المؤتمر السادس عشر سلّم بأن تنفيذ ھذا المستوى من األنشطة الممولة خارجيا ً سيشكل تحديا ً كبيراً للمنظمة ) (WMOمن
حيث االلتزام بالمواعيد النھائية المحددة للتنفيذ واالمتثال التفاقات ومتطلبات الجھات المانحة أيضا ً فيما يتعلق بإعداد
التقارير والتقييم ،رحب المجلس بالتقدم في دعم عمليات إدارة المشاريع لتنفيذ المشاريع المعقدة  .وسلّم المجلس بأن
مجلس إدارة المشاريع ) (PMBووحدة تنسيق المشاريع ) (PCUداخل مكتب شراكات التنمية وإدارة الموارد )(RMDP
تساھمان حاليا ً وبشكل كبير في نجاح تنفيذ المشاريع الشاملة.
وإقراراً بالضغوط اإلضافية على موظفي المنظمة ) (WMOمن أجل تنفيذ األنشطة غير األساسية في
4.6.43
ممولين في إطار المشاريع داخل
الميزانية ،تم اإلعراب عن تقدير االتجاه نحو تكميل عدد الموظفين األساسيين بموظفين َّ
الشعب الفنية والمكاتب اإلقليمية ) 6-5مناصب جديدة في  .(2014ورحب المجلس بخطة إعداد قائمة للموظفين المعنيين
لضمان زيادة السرعة في عملية توظيف المسؤولين ومديري البرنامج.
وأشار المجلس أيضاً ،فيما يخص مواصلة تحسين مستوى إدارة المشاريع ،إلى الترتيبات الجديدة المتعلقة
4.6.44
بتخصيص تكاليف دعم المشروع ) .(PSCوفي إطار الترتيبات الجديدة يُخصص عنصر مكوِّ ن لتكاليف الدعم تفرضه
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المنظمة )) (WMOمن  ٪7إلى  (٪13وفقا ً لسياسة المنظمة ) (WMOبشأن دعم التكاليف )القرار  ((EC-64) 20لدعم إدارة
المشاريع في جميع الشعب الفنية والمناطق اإلقليمية للمنظمة ).(WMO
والحظ المجلس أن مكتب شراكات التنمية وإدارة الموارد ) (RMDPلديه وظيفتان رئيسيتان مكملتان
4.6.45
)على الرتبتين  D1و  ،(P5مع وظيفة إضافية برتبة  ،P4ورئيس وحدة تنسيق المشاريع قيد التوظيف .وأق ّر المجلس بأن
المكتب ) (RMDPشأنه شأن مكاتب المنظمة األخرى يواجه صعوبة في تقديم مساھماته في الخطة اإلستراتيجية
والتشغيلية للمنظمة ) (WMOوفي تلبية االحتياجات التمويلية للمنظمة ) (WMOواألعضاء بھذا المستوى من الموظفين.
وأعرب المجلس عن الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومات األعضاء إلى مكتب شراكات التنمية وإدارة الموارد
) (RMDPمن خالل برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين ) (JPOالتابع لألمم المتحدة )فنلندا وألمانيا والنرويج( وكذلك من
خالل عمليات اإلعارة )دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة وإدارة األرصاد الجوية الكورية( بھدف س ّد ثغرة
الموارد البشرية جزئيا ً.
وباإلشارة أبضا ً إلى أن المنظمة تعمل على زيادة حجم نشاطھا على أساس المشاريع في جميع المناطق،
4.6.46
أقرّ المجلس بأن مستوى البنية األساسية للمنظمة أقل مالءمة لتنفيذ المشاريع في كل دولة على حدة من البنية األساسية
للوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPووحدات البنك الدولي حيث يتواجد
المسؤولون على المستوى القطري .وطلب المجلس من األمين العام تعزيز دور المنظمة كمرفق للدعم الفني لحشد /دعم
االستثمارات التي تقدمھا ھذه الوكاالت في إطار مشاريع دعم المرافق الوطنية ).(NMHSs

التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات
استذكر المجلس المناقشات التي دارت في المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية
4.6.47
بشأن الحاجة إلى نھج متساوق ومنسق إزاء تطوير القدرات لتنظيم نواتج أنشطة تطوير القدرات .وفي ھذا الصدد،
استذكر المجلس إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ) (CDSوخطة التنفيذ المتعلقة بھا )(CDSIP 2012-2015
اللتين وافقت عليھما الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي والدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي على التوالي.
)(Cg-XVI

وفي حين أحاط المجلس علما ً بارتياح بالتقدم المبكر المحرز في تنفيذ خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير
4.6.48
ً
القدرات ،سلم أيضا بالحاجة إلى مواصلة تدعيم وتجانس ھذه األنشطة لمعالجة الثغرات القائمة في القدرات البشرية
والمؤسسية واإلجرائية والمتعلقة بالبنية األساسية لدى كثير من األعضاء .كما أعرب عن تقديره لما قامت به األمانة
واألعضاء خالل العام الماضي من تركيز الموارد على بناء القدرات في مجاالت المنظمة ) (WMOذات األولوية مثل
االمتثال لنظام إدارة الجودة ) ،(QMCوتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة /ونظام معلومات المنظمة
) ،(WIGOS/WIS) (WMOوالتدريب والزماالت في الخدمات المناخية.
وطلب المجلس من األمانة مواصلة جھودھا صوب تحقيق "ثقافة االمتثال" ،وبناء المھارات الفنية
4.6.49
واإلستراتيجية واإلدارية لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsباعتبار ذلك من العناصر
بالغة األھمية لتطوير القدرات .وبغية االستفادة بفعالية وكفاءة من الموارد المحدودة ،حث المجلس األعضاء على
مراعاة النھج اإلستراتيجية إزاء تطوير القدرات المقابلة لألھداف اإلستراتيجية الستة لتطوير القدرات ).(CDS
وأبلغ المجلس بالجھود التي بذلھا الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات
4.6.50
) (ECWG-CNوخاصة االجتماع الذي عقد في آذار /مارس  2014لفرقة المھام المعنية بقاعدة بيانات المالمح القطرية
) .(CPDBوأعرب المجلس عن تقديره العتراف الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي المعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي ) (ECWG-SOPبفرقة المھام المعنية بقاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBعلى أساس أنھا تنطوي على
إمكانية االستخدام في مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي الفترة المالية القادمة .وأقر المجلس
بضرورة مراعاة تكلفة صيانة قاعدة البيانات ) (CPDBعند إعداد ميزانية الفترة  .2019-2016وأبلغ المجلس عن قدرات التشغيل
األولية لفرقة المھام المعنية بقاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBالتي ستبدأ عملھا في تموز /يوليو – آب /أغسطس  2014مع
دعوة األعضاء إلى تحديث معلوماتھم القطرية .وفي ھذا الصدد ،اعتمد المجلس القرار  – (EC-66) 21قدرات التشغيل األولية
لقاعدة بيانات المالمح القطرية.
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كما أبلغ المجلس باإلجراءات التي اتخذھا االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد
4.6.51
اإلقليمي الخامس خالل دوراتھا إلضفاء الطابع اإلقليمي على إستراتيجية تطوير القدرات من خالل ھيئاتھا الفرعية
اإلقليمية المناسبة ،وخطة عقد اجتماع لفرقة المھام بشأن تصنيف المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsحسب مستوى ما تقدمه من خدمات في وقت الحق من عام .2014
وبعد أن الحظ المجلس أن أنشطة برنامج التعاون الفني ) (TCOPقد أدرجت في أنشطة إستراتيجية تطوير
4.6.52
القدرات ،ووضحت في برامج المنظمة ) (WMOاألخرى ،وافق على أن يوصي المؤتمرالعالمى السابع عشر لألرصاد
الجوية على إدراج برنامج التعاون الفني ) (TCOPضمن برنامج جديد يسمى برنامج تطوير القدرات.

برنامج أقل البلدان نمواً
استذكر المجلس القرار  – (Cg-XVI) 33برنامج المنظمة ) (WMOللبلدان األقل نمواً ،والمناقشات التي
4.6.53
دارت في المؤتمر السادس عشر ) (Cg-XVIبشأن أھمية ھذا البرنامج واألولوية المتقدمة التي ستسند إليه باستمرار .وأكد
المجلس من جديد أھمية مواصلة وتعزيز برنامج المنظمة ) (WMOللبلدان األقل نمواً لمعالجة العقبات والقيود التي تحد
من قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان األقل نمواً على توفير المعلومات والخدمات ذات الصلة بالطقس والمياه
والمناخ ،وتعزيز القدرات على تلبية الطلبات واالحتياجات الخاصة بمجاالت العمل ذات األولوية الواردة في برنامج
عمل اسطنبول للبلدان األقل نمواً للعقد  2020-2011حسب مقتضى الحال.
وأحاط المجلس علما ً بالمشاورة اإلقليمية المتعلقة بالخدمات المناخية للدول النامية الجزرية الصغيرة في
4.6.54
المحيط الھادئ )جزر كوك ،نيسان /أبريل  ،(2014وحلقة العمل المعنية بالتنسيق وبناء الشراكات لتعزيز المنافع
المستمدة من خدمات الطقس والمناخ والمياه في تنمية أقل البلدان نمواً في آسيا )البحرين ،أيلول /سبتمبر  .(2014وشجع
المجلس البلدان األقل نمواً واألعضاء من البلدان النامية الجزرية الصغيرة على االستفادة من ھذه المناسبات في تعزيز
قدراتھا.
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن األمانة قد اضطلعت بأنشطة لتطوير القدرات وخاصة في أقل البلدان
4.6.55
نمواً ،بما في ذلك تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالتعليم والتدريب ،والمساعدات الفنية والمشورة
بشأن المنافع االجتماعية االقتصادية الوطنية واإلقليمية ذات الصلة بالطقس والمناخ .وأحاط المجلس علما ً أيضا ً
بالمساعدات النوعية المقدمة لبعض البلدان األقل نمواً لوضع خطتھا اإلستراتيجية الوطنية .والحظ المجلس أن الدعم
المقدم للبلدان األقل نمواً يعمم بنشاط في جميع برامج وأنشطة المنظمة ) (WMOوشجع األمانة على مواصلة الجھود
لتعزيز التنمية في البلدان األقل نمواً.

مؤتمر الدول النامية الجزرية الصغيرة

)(SIDS

أحاط المجلس علما ً بأن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالدول النامية الجزرية الصغيرة سوف يعقد من
4.6.56
إلى  4أيلول /سبتمبر  2014في أبيا ،ساموا مع عقد دورة تحضيرية من  28إلى  31آب /أغسطس ،وسوف يركز اھتمام
العالم على ھذه المجموعة من البلدان التي تواجه تحديات خاصة أمام التنمية المستدامة بالنظر إلى جوانب الضعف
الفريدة والخاصة التي تتعرض لھا .وأعرب المجلس عن تقديره لما قام به األمين العام من تعميم مذكرة إرشادية على
األعضاء موجھة إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsبشأن المشاركة في المؤتمر ،والعمليات التحضيرية لتعزيز منافع
خدمات الطقس والمناخ للتنمية المستدامة في الدول النامية الجزرية الصغيرة.
1

ورحب المجلس بخطة األمانة للترويج للمنافع المستمدة من خدمات الطقس والمناخ المعززة في التنمية
4.6.57
المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة ) (SIDSبين واضعي القرارات من المستوى الرفيع من خالل حملة تواصل
بما في ذلك اللقاءات الجانبية الصغيرة التي ستساعد في توجيه االھتمام السياسي إلى ھذه المسألة .وأحاط المجلس علما ً
في ھذا الصدد بأنه يجري ،بغرض تعظيم القيمة المستمدة من ھذه الفرصة ،إعداد سلسلة من الرسائل الرئيسية ونواتج
التواصل لمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الدول النامية الجزرية الصغيرة على اإلطالع على أفضل الطرق التي
يمكن بھا استخدام الخدمات المناخية في تحقيق األولويات الوطنية في بعض المجاالت مثل الصمود أمام الكوارث،
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والصحة والزراعة وغير ذلك .كما يمكن مواءمة نواتج التواصل التي تعدھا المنظمة ) (WMOفي السياق الوطني
ونشرھا في الصحف واإلذاعات والتلفزيونات الوطنية في جميع الدول النامية الجزرية الصغيرة.
4.7

الشراكات )البند  4.7من جدول األعمال(

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 واالتفاقيات
الدولية والمسائل اإلستراتيجية الوطنية ذات الصلة بھا )النتيجة المتوقعة (7
التعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
التعاون مع منظومة األمم المتحدة
أحاط المجلس علما ً باإلجراءات التي اتخذھا األمين العام لتعزيز التعاون مع منظومة األمم المتحدة .وقد
4.7.1
تيسر ذلك من خالل مكتب اتصال المنظمة  WMOمع األمم المتحدة في نيويورك ،وتحقق بفضل مشاركة كبار موظفي
المنظمة  WMOفي جلسات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة واللجان المتصلة بھا .وشارك موظفو
المنظمة  WMOبعمق في فريق المھام والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأھداف التنميةالمستدامة ذات الصلة
بجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015وأسھموا كذلك في المناقشات التي دارت في فريق اإلدارة البيئية )،(EMG
واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) ،(HLCPوفريق التنمية في األمم المتحدة ) .(UNDGوبذلت جھود مستمرة
للترويج لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأيضا ً من خالل جلسات اإلحاطة الموجھة التي اضطلع بھا كبار
موظفي المنظمة  WMOللبعثات المقيمة في نيويورك والبنك الدولي.
وسلم المجلس أيضا ً باألھمية البالغة لمشاركة المنظمة  WMOفي المشاورات التي جرت بشأن جدول
4.7.2
أعمال التنمية لما بعد عام  2015في األفرقة العاملة المفتوحة العضوية ) (OWGsوالحظ أن المنظمة  WMOقد شاركت
في رئاسة جلسة اإلحاطة المواضيعية بشأن المناخ والكوارث الطبيعية مع إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من
الكوارث ) (UNISDRوشركاء األمم المتحدة اآلخرين .ورحب المجلس أيضا ً بالدور الذي اضطلعت به أمانة المنظمة
 WMOفي اإلسھام في جلسات اإلحاطة بشأن القضايا األخرى بما في ذلك في مجاالت استئصال الفقر ،والتصحر،
ودينامية السكان ،والحماية االجتماعية ،وبناء القدرات ،والمدن المستدامة ،والمستوطنات البشرية ،والنقل المستدام،
والتنوع البيولوجي ،والغابات ،والمساواة بين الجنسين ،وتمكين النساء ،والمحيطات والبحار.
وأحاط المجلس علما ً بالقرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة الموجھة
4.7.3
إلى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ،والمتصلة بالمنظمة  WMOعلى النحو المشار إليه في الرسالة الدورية األخيرة
المرسلة إلى الممثلين الدائمين .وقد حدد أن نحو  33قراراً لألمم المتحدة اعتمد خالل الدورة الثامنة والستين يتضمن
بعض اإلشارات والصالت بأولويات المنظمة  WMOوأنشطتھا في مجاالت تتضمن المناخ والمياه واألمن الغذائي والحد
من مخاطر الكوارث فضالً عن الشراكة وأنشطة تنمية القدرات ضمن أمور أخرى.
وأبدى المجلس تأييده لإلجراءات التي اتخذت لمواصلة تدعيم دور المنظمة  WMOفي التصدي المنسق
4.7.4
لتغير المناخ الذي تقوم به منظومة األمم المتحدة ،ومساھمتھا في عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،(UNFCCCومشاركتھا االستباقية في أنشطة المناخ العالمية من خالل اآللية المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة
المتمثلة في الفريق العامل المعني بالمناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) (HLCPالتي يترأسھا مساعد
األمين العام للمنظمة  .WMOورحب المجلس بمشاركة المنظمة  WMOالنشطة في اإلعداد لمؤتمر القمة المعني بالمناخ
الذي يدعو إليه األمين العام لألمم المتحدة والمقرر عقده في  23أيلول /سبتمبر .2014
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منھاج تدريبي لألمم المتحدة :التعلم
الحظ المجلس أن المنظمة  WMOقد ساھمت في عمل منصة األمم المتحدة الواحدة ألغراض التدريب
4.7.5
بشأن تغير المناخ ) (UNCC: Learnالتابعة لمعھد األمم المتحدة للتدريب والبحوث ) ،(UNITARالتي تمثل شراكة من 33
منظمة متعددة األطراف تدعم الدول األعضاء ،ووكاالت األمم المتحدة وغيرھا من شركاء التنمية في تصميم وتنفيذ
التعلم المستدام والموجه نحو تحقيق النتائج لمعالجة تغير المناخ .والحظ المجلس أن المنظمة  WMOقد أسھمت في القسم
الخاص بالعلم في وحدة التعلم االستھاللية بشأن تغير المناخ والتي تغطي ست وحدات تشمل علم المناخ والسياسة،
والتكيف ،ومزيج من مختلف المناھج بما في ذلك وسائل اإلعالم المرئية ،والنصوص التفسيرية وشرائط الفيديو،
واألسئلة االختبارية .ورحب المجلس بھذه المبادرة التي تشمل الشراكة بين المنظمة  WMOومنھاج األمم المتحدة
التدريبي  ،UNCC: Learnويدعم توسيع التعاون بشأن إنتاج وحدة تعلم متقدمة ) (ALMيخططھا منھاج األمم المتحدة:
التعلم .UNCC: Learn
كما شاركت المنظمة  WMOبصورة وثيقة في المناقشات التي دارت بشأن إنشاء منتدى سياسي رفيع
4.7.6
المستوى ) (HLPEوآليات للمشاركة في حوار العلم /السياسة واألنشطة المقبلة لھذا الجھاز الجديد.
وطلب المجلس إلى األعضاء واألمين العام ضمان المتابعة المالئمة لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة
4.7.7
ذات الصلة بالمنظمة  .WMOودعا المجلس األعضاء إلى المشاركة بنشاط في عمليات المتابعة ذات الصلة لقرارات
ھيئات األمم المتحدة لتعزيز مساھمة دوائر المنظمة  WMOوخاصة من خالل مرافقھا لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
في تحقيق أھداف التنمية المستدامة المبينة في إعالن نتائج ريو  20 +ولتنفيذ األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دوليا ً.

لجنة األمم المتحدة المعنية بالمياه
أعرب المجلس عن ارتياحه لما علمه من أن ترشيح األمين العام للمنظمة  WMOلرئاسة لجنة األمم
4.7.8
ً
المتحدة المعنية بالمياه قد تأكد لفترة ثانية لمدة عامين ابتداء من كانون الثاني /يناير  .2014كما أحاط المجلس علما بأن
المنظمة  WMOقد واصلت االضطالع بدورھا من خالل ھذه الرئاسة ،في إسھام لجنة األمم المتحدة للمياه في تحديد
جدول التنمية لما بعد  2015وخاصة من خالل توفير المشورة الفنية بشأن الھدف العالمي للمياه لما بعد عام .2015
وأشار المجلس أيضا ً إلى أن االحتفاالت ،مثل تلك المتعلقة بالسنة الدولية للتعاون من أجل المياه التي احتفل بھا في
 ،2013واليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به في  22آذار /مارس من كل عام ،أسھمت في تعزيز مكانة المنظمة ،WMO
وأتاحت الفرصة إلبراز بعض المبادرات مثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية.

شبكة األمم المتحدة للمحيطات
وافق المجلس على ضرورة أن تستمر المنظمة ) - (WMOبوصفھا وكالة متخصصة من الوكاالت التابعة
4.7.9
لألمم المتحدة – في القيام بدور فعال في اآللية المشتركة بين وكاالت شبكة األمم المتحدة للمحيطات ،في المجاالت التي
تندرج تحت والية المنظمة ) (WMOوخبرتھا الفنية ،وحث األعضاء على تحديد المجاالت ذات األولوية لضمان توفير
المدخالت الفنية في عمليات األمم المتحدة في المسائل المتعلقة بالمحيطات .وطلب المجلس إلى األمين العام االستمرار
في تعزيز التعاون مع المنظمات الشريكة لألمم المتحدة سعيا ً لتحقيق األھداف المشتركة ذات الصلة بالمحيطات ،وتوفير
الدعم لألعضاء في عملية المجاالت ذات األولوية.

شراكات اإلطار العالمي للخدمات المناخية
في ھذا الصدد ،وفي أعقاب القرار الذي اتخذته الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
4.7.10
ً
) (Cg-Ext.(2012بإنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSأحاط المجلس علما بتنظيم الدورة األولى
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للمجلس ) (IBCS-1بواسطة األمين العام الذي أنشأ آلية إلشراك أصحاب المصلحة في شكل لجنة شركاء استشارية
).(PAC
وبغية تحقيق تقدم في تنفيذ مجاالت األولوية األربعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSأنشئت
4.7.11
مكاتب مشتركة مع الشراكة العالمية من أجل المياه ومنظمة الصحة العالمية .وتقع ھذه المكاتب في إدارة المناخ والمياه
ومكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية لدعم تنفيذ نماذج المياه والصحة.
وقام المدراء وكبار موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بتمثيل المنظمة  WMOفي
4.7.12
اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا )برازافيل ،جمھورية الكونغو ،أيلول /ستمبر (2013؛ وجنوب شرق
آسيا )نيودلھي ،الھند ،أيلول /سبتمبر (2013؛ وأوروبا )أزمير ،تركيا ،أيلول /سبمتبر (2013؛ وغرب المحيط الھادئ
)مانيال ،الفلبين ،تشرين األول /أكتوبر (2013؛ وشرق البحر المتوسط )مسقط ،عُمان ،تشرين األول /أكتوبر (2013
حيث أسھموا في المناقشات التي دارت بشأن المناخ والصحة.
وقد أدركت المنظمة  WMOولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ) (UNECAالمنافع التي ستستمد من
4.7.13
زيادة المشاركة والتعاون والتفاعل في مجال بحوث علم المناخ وتطبيقاته ،ومعالجة األولويات الموجھة من المستخدمين
صوب مقاومة المناخ والتنمية المستدامة .ويتوقع توقيع مذكرة تفاھم في غضون األشھر القادمة.

البنك الدولي
أشار المجلس بقوة إلى التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوأشار كذلك إلى دور
4.7.14
البنك الدولي في توفير الدعم المالي وغيره من صور الدعم األخرى ذات الصلة لتحديث عدد من المرافق الوطنية
) ،(NMHSsالسيما في االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي الثالث .وكرر المجلس دعمه الستمرار التعاون بين
المنظمتين من أجل تطوير قدرات المرافق الوطنية ).(NMHSs

مشاركة المنظمة  WMOفي عمل اتفاقيات األمم المتحدة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
أحاط المجلس علما ً بأن المنظمة  WMOقد شاركت بنشاط في االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف في
4.7.15
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCالذي عقد في وارسو ،بولندا ،خالل الفترة  22-11تشرين
الثاني /نوفمبر  .2013وأحاط كذلك بأن المنظمة  WMOقد أسھمت في عمل الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
) (SBSTAالتابعة لالتفاقية  ،UNFCCCوالھيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ ) (SBIوذلك بالدرجة األولى في مجاالت التكيف،
وبناء القدرات ،والبحوث والرصد المنظم ،وخطط التكيف الوطنية فضالً عن آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر
والدمار .وأحاط المجلس علما ً بأن االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف قد نظر في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
باعتباره مبادرة للترويج للنھج القائم على العلم إزاء التكيف ،وبناء مقاومة المناخ ،والحد من الخسائر االقتصادية
واالجتماعية ،والتخفيف من حاالت الدمار ذات الصلة بتأثيرات تغير المناخ .وأدرج اإلطار العالمي للخدمات المناخية
بانتظام كذلك في جداول أعمال الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ).(SBSTA
وأعرب المجلس عن سروره كذلك لما علمه من أن السيد  Emmanuel Dumisani Dlaminiالممثل الدائم
4.7.16
ً
لسوازيلند لدى المنظمة  WMOقد انتخب رئيسا للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAللفترة القادمة
المؤدية إلى االجتماع العشرين لمؤتمر األطراف .كما أبلغ بانتخاب مندوبين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في طاجيكستان وليسوتو نائبا للرئيس ومقرراً للھيئة الفرعية للتنفيذ ) (SBIعلى التوالي مما يزيد من قوة
وقيمة مشاركة المندوبين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ .وطلب المجلس إلى األمين العام مواصلة جھوده في تعزيز دور ومساھمة ھذه المرافق من خالل
مشاركتھا في تنفيذ قرارات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والسيما في المجاالت ذات الصلة بالتكيف.
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مشاركة المنظمة  WMOفي آلية )آليات( التنسيق التي تشمل منظومة األمم المتحدة بأسرھا
التعاون مع البرنامج الدولي للھيدرولوجيا التابع لليونسكو
أحاط المجلس علما ً بأن ترتيبات العمل الجديدة بين المنظمة  WMOواليونسكو بشأن التعاون الطويل األجل
4.7.17
بين اليونسكو والمنظمة  WMOفي مجال الھيدرولوجيا والموارد المائية )المياه العذبة( قد وقعت في المقر الرئيسي لألمم
المتحدة في نيويورك بواسطة المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا ،واألمين العام للمنظمة  WMOعلى ھامش اجتماع
مجلس الرؤساء التنفيذيين لھيئات األمم المتحدة في  25تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وفي حين يحتفظ ببرامج كل منھما
فيما يتعلق بمجاالت اختصاصھما ،يسلم االتفاق بضرورة التعاون الوثيق بشأن المياه العذبة ،وعلم المياه ،والموارد
المائية.

التعاون مع منظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية
شجع المجلس على مواصلة التعاون العلمي والفني مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل
4.7.18
للتجارب النووية ) (CTBTOوخاصة لتحقيق تقدم في وضع ترتيبات مناسبة لحصول المراكز اإلقليمية لألرصاد الجوية
المتخصصة ذات الصلة ) (RSMCsعلى بيانات ومعلومات رصد اإلشعاعات لتلك المنظمة  ،CTBTOوتحسين نواتج
النمذجة العملية وضمان جودتھا.

الشراكة مع المفوضية األوروبية
رحب المجلس بمبادرات األمين العام لالستفادة من الشراكات مع المفوضية األوروبية وتعزيزھا،
4.7.19
وشجعھا .ووافق على ضرورة متابعة ھذه الجھود واالتصاالت عالية المستوى بصورة استباقية وعلى نحو مستدام،
وخاصة مع المشاركة المتواصلة لمكتب االتصال في بروكسل ،لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت السياساتية
للمفوضية األوروبية ،وزيادة االھتمام المكرس للدور المحتمل والقيمة المضافة لدوائر األرصاد الجوية ،بھدف مواءمة
مبادرات المفوضية األوروبية في الطقس والمناخ والماء مع مبادرات المنظمة ) ،(WMOالسيما تلك التي تتم في االتحاد
اإلقليمي السادس )أوروبا( ،وذلك لتجنب االزدواجية وتحسين التآزر فيما بينھا .وترتبط ھذه المبادرات بالعديد من
برامج المنظمة ) (WMOومبادراتھا ،بما في ذلك مساھمة المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي ) ،(GFCSواألرصاد
الجوية للطيران ،والحد من مخاطر الكوارث والخدمات البحرية .وأوصى المجلس أيضا ً بأن دور المنظمة )(WMO
وأعضائھا ،من خالل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsينبغي أن ُيسلط عليه الضوء فيما يتعلق بالتعاون الدولي مع
المفوضية األوروبية.

التعاون مع المنظمات اإلقليمية
أحاط المجلس علما ً بأن المنظمة  WMOقد واصلت ،بالتعاون مع عدد من الكيانات اإلنمائية الوطنية
4.7.20
واإلقليمية ،تقديم الدعم لتصميم وتنفيذ عدد من المشروعات واألنشطة عبر جامعة الدول العربية التي تضم  22دولة من
االتحادات اإلقليمية األول والثاني والخامس .وتشمل ھذه المشروعات واألنشطة اإلدارة اإلستراتيجية لبيانات
الھيدرولوجيا واألرصاد الجوية ،وتوليد مواد المعلومات ،والمبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير تغير المناخ على الموارد المائية
وھشاشة األوضاع االجتماعية  -االقتصادية في المنطقة العربية.

االتفاقات مع المنظمات الدولية
رحب المجلس باالتفاقات ومذكرات التفاھم واتفاقات التعاون المعنية الموقعة بين المنظمة
4.7.21
واليونسكو بشأن البرنامج الدولي للھيدرولوجيا ) ،(IHPومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحوث ) ،(UNITARواالتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ،واللجنة الدولية للري والصرف ) ،(ICIDواالتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة ) ،(IUCNوشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ).(EUMETNET
WMO
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التعاون مع الفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
أشار المجلس ،إلى أن الجلسة العامة العاشرة للفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
4.7.22
ّ
)جنيف ،كانون الثاني /يناير  (2014قد قيّمت تنفيذ خطة عمل الفريق ) (GEOللفترة  ،2015-2012فذكر بالعالقة المتعددة
األوجه بين المنظمة ) (WMOوالفريق ) /(GEOالمنظومة ) .(GEOSSفالمنظمة ) (WMOتسھم برنامجيا ً بشكل كبير في
خطة التنفيذ العشرية ) (2015-2005للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSمن خالل كل من أمانة المنظمة
) ،(WMOبوصفھا منظمة مشاركة ،والمساھمات المقدمة من المرافق الوطنية ) (NMHSsبوصفھا دوالً أعضاء في
الفريق ) .(GEOومن األمثلة على ھذه المساھمات إسھام المنظمة ) (WMOفي مجاالت المنافع المجتمعية )(SBAs
الخاصة بالزراعة والمناخ والماء والطقس ،من خالل برامجھا والبرامج التي تشارك في رعايتھا )مثل النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )،(WWRP
والمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمن خالل تنسيق الترددات
الالسلكية ) .(RFCوأعرب المجلس عن تقديره لمحافظة نظام معلومات المنظمة ) (WISعلى تعاون وثيق مع البنية
األساسية المشتركة ) ،(GCIبھدف ضمان التشغيل المتبادل مع البنية األساسية المشتركة ) (GCIللمنظومة العالمية لنظم
رصد األرض ) ،(GEOSSوذلك من خالل توفير إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات عمليات الرصد التي تجمعھا
المرافق الوطنية ).(NMHSs
ورحّ ب المجلس بإعالن جنيف الذي اعتمده مؤتمر القمة الوزاري للفريق ) (GEOفي كانون الثاني /يناير
4.7.23
 ،2014والذي جُددت بموجبه والية الفريق ) (GEOلغاية عام  .2025وأشار إلى تعزيز العالقات مع المنظومة العالمية
لنظم رصد األرض ) (GEOSSمن خالل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSكما أشار إلى أن المجاالت
ذات األولوية األربعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوھي شبيھة بمجاالت المنافع المجتمعية )(SBAs
للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض )) (GEOSSمثل الزراعة واألمن الغذائي ،والماء ،والصحة ،والحد من مخاطر
الكوارث( .وشجّ ع المجلس على مواصلة تعاون المنظمة ) (WMOمع الفريق ) (GEOفي مجاالت أنشطة الفريق
) (GEOالرئيسية ،وبشكل خاص في تحسين الكشف عن البيانات والمعلومات المناخية والوصول إليھا ،فضالً عن
تعزيز مبادئ تقاسم البيانات وتنسيق بناء القدرات .وشدّد المجلس على ضرورة أن تقوم مشاركة المنظمة ) (WMOفي
الفريق )/(GEOالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSعلى أساس المصلحة المتبادلة التي ّ
تعظم أوجه التآزر
بينما تحد من االزدواجية بأكبر قدر .ويجب أن توفر المشاركة في الفريق ) /(GEOالمنظومة العالمية لنظم رصد
األرض ) (GEOSSفرصة لتحسين نظم الرصد العالمية ،وخصوصا ً في المناطق التي تقع خارج نطاق الواليات
الوطنية .وھذا من شأنه أن يسھل أيضا ً تبادل البيانات والبيانات الشرحية والنواتج ،المشتركة في إطار ) ،(GEOSSمع
االعتراف بالصكوك الدولية والسياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشار المجلس ،إلى التقدم المحرز في مبادرة المنظومة العالمية لنظم رصد األرض األفريقية
4.7.24
) (AfriGEOSSمنذ الجلسة العامة التاسعة للفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOفي عام  ،2013فأعرب
عن أن مبادرة المنظومة ) (AfriGEOSSستكون ناجحة إذا ما اعتمدت على الجھود التكميلية التي تبذلھا المنظمة
) ،(WMOوالمتجسدة في عقد مؤتمرين للوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية في أفريقيا )نيروبي ،نيسان /أبريل
2010؛ وزمبابوي ،تشرين األول /أكتوبر  (2012يھدفان إلى تعزيز التعاون بين البلدان األفريقية من أجل تلبية احتياجات
الحكومات والمجتمعات واالحتياجات إلى معلومات وخدمات الطقس والمناخ تلبية فعالة ،بما في ذلك تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WlGOSفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( .وفي ھذا الصدد ،شدّد المجلس على
ضرورة تحديد الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOألوجه التآزر بين جھوده وجھود المنظمة )(WMO
في أفريقيا ،مما يؤدي بالتالي إلى الح ّد من االزدواجية المحتملة وتعزيز الفائدة للقارة بكاملھا .كذلك ،شجّع المجلس
المنظومة ) (AfriGEOSSعلى إشراك المرافق الوطنية ) (NMHSsفي برنامج عملھا وأنشطتھا على الصعيد الوطني.

مستقبل األرض
أشار المجلس إلى التقدم المحرز في إعداد إستراتيجية مستقبل األرض ،التي يقودھا التحالف العلمي
4.7.25
والتكنولوجي لالستدامة العالمية ،بالتعاون مع المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوالمجلس الدولي للعلوم االجتماعية
) (ISSCباعتبارھما وكالتين رائدتين .وأعرب المجلس عن تقديره لجھود المنظمة ) (WMOإلسھامھا في تطوير مبادرة
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مستقبل األرض ،بما في ذلك ھياكلھا اإلدارية ،ورحب بالمشاركة المستمرة والمباشرة من قبل اللجنة العلمية المشتركة
) (JSCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPبوصفھما شريكين إستراتيجيين في عملية وضع إستراتيجية
مستقبل األرض.
وشدد المجلس على الدور الھام والفريد الذي يقوم به البرنامج العالمي ) (WCRPفي عمل المنظمة
4.7.26
) ،(WMOبما في ذلك األھمية المتزايدة لعمله المتعدد االختصاصات بالتعاون مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ولجنة
علم المناخ ) (CCIوغيرھما ،فشجع المجلس البرنامج العالمي ) (WCRPعلى تعزيز إسھامه اإلستراتيجي في مبادرة
مستقبل األرض ،بالتنسيق مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPولجنة علم المناخ ) (CCIلضمان مساھمة
المنظمة ) (WMOفي تقدم المعرفة والفھم في المجال المواضيعي ’الطابع الدينامي للكوكب‘ في إطار مبادرة ’مستقبل
األرض‘ .وأشار المجلس إلى أھمية الربط بين معرفة تقلبية المناخ وتغيره من ناحية والعلوم التي تدعم التنمية المستدامة
السيما في مواجھة الظواھر المتطرفة المتوقع حدوثھا في كل من الطقس والمناخ ،من ناحية أخرى.
ودعا المجلس كالً من المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUواليونسكو ،باعتبارھما راعيين مشاركين للبرنامج
4.7.27
العالمي ) (WCRPإلى المساعدة في العثور على أساليب فعالة ودعمھا للمشاركة لضمان أن تكون مبادرة مستقبل
األرض مفتوحة لمشاركة كافة أنشطة البرنامج العالمي ) ،(WCRPمع االستفادة التامة من الھيكل الفريد للبرنامج
العالمي ) (WCRPالذي يتضمن مشروعات رئيسية وفرق عمل ومجالس استشارية واألنشطة التي يرعاھا .كما دعا
المجلس مبادرة مستقبل األرض للتعاون عن كثب مع المنظمة ) (WMOواإلطار العالمي للخدمات المناخية الذي تقوده
المنظمة ) (WMOلضمان تحويل التقدم المحرز في مجال بحوث التنمية المستدامة إلى خدمات موثوقة وحسنة التوقيت
للمجتمع.
وأشار المجلس إلى الطبيعة غير الرسمية ومتعددة التخصصات للتحالف العلمي والتكنولوجي لالستدامة
4.7.28
العالمية ،وإلى مقترحه الفريد من نوعه الرامي إلى الجمع بين جھات تمويل البحوث والمؤسسات غير الحكومية
واألوساط األكاديمية ومنظمات األمم المتحدة في آلية غير رسمية تسفر عن اتخاذ زمام مبادرات جديدة للبحوث في
مجال االستدامة ،والمساعدة في توجيھھا .وشدد المجلس على دعمه للمشاركة المستمرة من جانب المنظمة )(WMO
بوصفھا عضواً في التحالف ،وشجّع األمين العام على إبقاء ھذه الترتيبات قيد االستعراض مع تطور اآللية غير الرسمية
والحفاظ على التعاون الوثيق مع لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASفي ھذا االستعراض.
وأعرب المجلس عن ارتياحه بشأن تواجد المنظمة ) (WMOفي مختلف المنظمات والمبادرات الدولية.
4.7.29
وأوصى المجلس بأن الفوائد الملموسة التي تعود على األعضاء والمرافق الوطنية ) (NMHSsلديھم ينبغي أن تكون ھي
المبدأ الھادي في مشاركة المنظمة ) (WMOفي ھذه األنشطة.

التعاون مع المنظمات الدولية
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
تقرير رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
قدم المجلس الشكر لنائب رئيس الھيئة الحكومية الدولية ) ،(IPCCالسيد
4.7.30
 J.P. van Yperseleعلى التقرير الذي قدمه عن الحالة الراھنة ألعمال الھيئة ) ،(IPCCوأعرب عن تقديره المستمر
للدور الرئيسي للھيئة في إعداد ونشر تقييمات عالية الجودة لدعم صياغة السياسات الدولية الخاصة بمسألة تغير المناخ.
وأشار المجلس إلى عبارات الشكر التي قدمتھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCعلى
4.7.31
ً
الدعم المتواصل المقدم من المنظمة ) (WMOوأكد مجددا التزام المنظمة ) (WMOبمساعدة الھيئة ) (IPCCفي تنفيذ
برنامج عملھا ،بما في ذلك من خالل تقديم دعم مالي وإداري وتشغيلي .ويتسم ھذا الدعم بأھمية كبيرة خاصة خالل
المراحل النھائية من إعداد وإقرار تقرير التقييم الخامس ) .(AR5وستقوم المنظمة ) (WMOوأعضاؤھا بدور استباقي
كما سيشاركون في تنفيذ برنامج التوعية الخاص بالتقرير ) (AR5لضمان نشر نتائجه على أوسع نطاق ممكن بين
صانعي السياسات على جميع المستويات.
أشار المجلس إلى التقدم المحرز في إنھاء التقرير التجميعي كما رحّ ب بإصدار مساھمات أفرقة العمل
4.7.32
الثالثة في تقرير التقييم الخامس ،إسھام فريق العمل األول بعنوان تقرير تغير المناخ لعام  :2013األساس العلمي
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الفيزيائي ،إسھام فريق العمل الثاني بعنوان تقرير تغير المناخ لعام  :2014التأثيرات والتكيف ،وسرعة التأثر ،وإسھام
فريق العمل الثالث بعنوان تقرير تغير المناخ لعام  :2014التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأشار المجلس إلى العمل الذي تقوم به فرقة العمل التابعة للھيئة ) (IPCCوالمعنية بعمليات الحصر
4.7.33
الوطنية لغازات الدفيئة ،ورحب بإصدار التقرير التكميلي لعام  2013للمبادئ التوجيھية للھيئة ) (IPCCلعام  2006بشأن
عمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئة :األراضي الرطبة ،و الطرائق التكميلية المنقحة ودليل الممارسات الجيدة
المنبثق عن بروتوكول كيوتو لعام .2013
وأشار المجلس إلى أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCقد أكدت مجدداً الدور
4.7.34
الحاسم األھمية لتقارير التقييم للھيئة ) (IPCCفي اتخاذ القرارات بشأن األعمال المقبلة في الدورتين الثامنة عشرة
والتاسعة عشرة لمؤتمر األطراف ) ،(COP 18 and 19وشجع الھيئة ) (IPCCعلى مواصلة االستجابة لطلبات االتفاقية
).(UNFCCC
وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه لكل من (i) :أمانة الھيئة ) (IPCCوالحكومات والمؤسسات والمنظمات
4.7.35
التي تواصل اإلسھام في تشغيل وعمل الھيئة ) (IPCCبما في ذلك من خالل استضافة وحدات الدعم الفني والمساھمة في
الصندوق االستئماني للھيئة ) (IPCCالمشترك بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP؛ ) (iiالخبراء
الذين يواصلون اإلسھام في تحرير واستعراض تقارير الھيئة )(IPCC؛ ) (iiiبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
لمواصلة المشاركة في رعاية الھيئة ).(IPCC
ودعا المجلس أمانة الھيئة ) (IPCCإلى مواصلة التزامھا الفعال بزيادة مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد
4.7.36
الجوية والھيدرولوجيا  ((NMHSsفي أنشطتھا ،مثالً عن طريق النظر في ضم ممثلين للمرافق الوطنية ) (NMHSsبشكل
منتظم في الوفود الوطنية في اجتماعات الھيئة ) ،(IPCCوإشراكھم في تسمية المؤلفين والمستعرضين والخبراء ألعمال
التقييم للھيئة ) (IPCCوفي استعراض تقارير الھيئة.
والحظ المجلس االعتبارات الجارية داخل الھيئة ) (IPCCبشأن عملھا في المستقبل ووافق على ضرورة
4.7.37
مساھمة المنظمة ) (WMOفي ھذه االعتبارات.

مستقبل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

أشار المجلس إلى أن الھيئة ) (IPCCاستجابت إلى االستعراضات التي أُجريت في الماضي على
4.7.38
ممارساتھا وإجراءاتھا ويأمل أن تتواصل ھذه االستجابة في المستقبل .وإذ ينوه المجلس بأن تقارير التقييم الخاصة
بالھيئة ) (IPCCترمي إلى تقييم حالة المعارف ،فإنه يؤيد استمرار ھذا المفھوم والمضي قدما ً نحو تقديم للمعلومات على
المستوى اإلقليمي ومستوى القطاعات.
وأشار المجلس إلى أن المنظمة ) (WMOتولي اھتماما ً كبيراً لإلسھامات في الھيئة ) (IPCCمن خالل جملة
4.7.39
أمور منھا المساھمات البرنامجية ،ومشاركة كل من الراعين المشتركين في إدارة أمانة الھيئة والمشاركة في العمليات
التي تتمخض على إصدار تقارير التقييم الخاصة بالھيئة ) .(IPCCورأى المجلس أنه على الھيئة ) (IPCCأن تشجع
العلماء في البلدان النامية على المزيد من المشاركة وأن توسع نطاق المعايير اللغوية واإلقليمية السارية لدى اختيار
المؤلفين والمساھمين والمراجعين.
ووافق المجلس على أن التقارير الخاصة للھيئة ) (IPCCتمثل فرصة ممتازة لتزويد أوساط المستخدمين
4.7.40
على المستوى اإلقليمي ومستوى القطاعات بتوجيھات بشأن العمل .ورحب المجلس بمبادرة المنظمة ) (WMOالتي
تقضي بتنظيم مجموعة من حلقات العمل اإلقليمية لسد الفجوات في الرصد والنمذجة من قبيل التكيف ،وبتحسين آلية
التواصل مع الھيئة ).(IPCC
وأشار المجلس إلى أن ضغط تغير المناخ تصاحبه مشاكل أخرى متصلة بالتنمية المستدامة والتخفيف من
4.7.41
آثار تغير المناخ والتكيف معه على حد سواء وبالتالي من شأن الروابط بين ھيئة ) (IPCCومجموعات أخرى من قبيل
المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوأكاديميات العلوم أن تكون ھامة في تحديد ھذه الثغرات العلمية وسدھا.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة )البند  4.8من جدول األعمال(

قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة )النتيجة المتوقعة (8
4.8.1

الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2019-2016البند  4.8.1من جدول
األعمال(

أشار المجلس التنفيذي إلى قرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات  (8.5.5-8.5.1والدورة الخامسة
4.8.1.1
والستين للمجلس التنفيذي )الفقرات  (4.8.1.5-4.8.1.1بخصوص إعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية المقبلتين
للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016وأشار المجلس مع التقدير إلى تقرير وتوصيات فريقه العامل المعني بالتخطيط
االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WG/SOPبشأن ھذه المسألة.

الخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO

نظر المجلس في مشروع الخطة اإلستراتيجية للفترة  ،2019-2016وقرر أن يقدم توصية إلى المؤتمر
4.8.1.2
بشأنھا ،مع إدخال التحسينات التالية:
تبسيط ھيكل الوثيقة بما يجعل األولويات في صدارة الوثيقة ،ويكفل ارتباط األولويات بالمطالب المالية
)أ(
الواردة في الميزانية المنقحة المقترحة ارتباطا ً صريحا؛ً
)ب(

إدراج ما يلي باعتباره أولويات:
-1

تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMHSsعلى تلبية متطلبات منظمة الطيران
المدني الدولي ) ،(ICAOمن خالل التعجيل بتنفيذ معايير الكفاءة ونظام إدارة الجودة من أجل) :أ(
تلبية االحتياجات الناشئة في الخطة العالمية للمالحة الجوية؛ )ب( معالجة القضايا الناشئة في
المنظمة ) (WMOواألقاليم؛ و)ج( دعم أطر استرداد التكاليف؛

-2

تنفيذ الخدمات المناخية في البلدان التي تنعدم فيھا ھذه الخدمات مع التركيز على إنشاء مراكز
مناخية إقليمية؛ وتحديد متطلبات المستخدمين إلى النواتج المناخية؛ وتطوير نظام معلومات
الخدمات المناخية )(GSIS؛

-3

استكمال تنفيذ النظام ) (WIGOSونظام المعلومات في المنظمة ) ( WISمع التركيز على تنفيذ كافة
لبنات البناء إلطار النظام  ،)(WIGOSودعم استيعاب النظام ) (WIGOSعلى الصعيدين اإلقليمي
والوطني؛

-4

تنفيذ الخدمات العالمية الخاصة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا في المناطق القطبية مع التركيز
على إعمال المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنھوض بالنظام العالمي المتكامل للتنبؤات
القطبية )(GIPPS؛

-5

تعزيز تنمية قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMHSsعلى الوفاء بوالياتھا عن طريق
مساعدتھا على تعزيز مواردھا البشرية وقدراتھا الفنية وبنيتھا األساسية ،ال سيما في البلدان
النامية ،والبلدان األقل نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة؛

-6

تحسين الخبرات في تقديم تنبؤات عالية الجودة قائمة على األثر ،وخاصة إنذارات مبكرة بظواھر
الطقس الشديد التأثير والمناخ والماء ،وبذلك اإلسھام ي الجھود الدولية بشأن الحد من الكوارث
والوقاية منھا؛

-7

إجراء استعراض إستراتيجي لھياكل المنظمة ) (WMOوترتيباتھا التشغيلية وممارساتھا المتعلقة
بوضع الميزانية مع التركيز على فعالية أنشطة الھيئات التأسيسية وترتيبات األمانة؛
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تقليص حجم الخطة اإلستراتيجية وتبسيطھا ،واستخدام لغة عملية المنحى.

وطلب المجلس من الرئيس العمل مع الفريق العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي الستكمال
4.8.1.3
مشروع الخطة اإلستراتيجية في موعد غايته آب /أغسطس  ،2014بما يسمح بإعداد الميزانية ،كما طلب من األمين العام
أن يعرض الخطة اإلستراتيجية والميزانية على المؤتمر السابع عشر للنظر فيھا.

الميزاينة
نظر المجلس التنفيذي في الميزانية المقترحة للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016التي قدمھا األمين
4.8.1.4
العام ،والمعدة طبقا ً للقرار  .(EC-65) 20وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المنظمة يواجھون ضغوطا ً في التمويل،
ولذا طلب اقتراحات مفصلة في الميزانية تتعلق باألولويات التي حددتھا الخطة االستراتيجية المنقحة لدعم أي مطالبة
لزيادة الميزانية في الفترة المالية المقبلة ،انطالقا ً من الميزانية األساسية المرتبطة بمستويات النفقات القائمة.
4.8.1.5

وأوصى المجلس بما يلي:

)أ(

أن يقترن مقترح الميزانية المنقحة سلسلة من التدابير المقترحة (1) :الزيادات في التكاليف التي ال يمكن
التحكم فيھا (2) ،تدابير التوفير و) (3تدابير االستثمار؛

)ب(

المكونة لكل تدبير ،وكلفتھا ومبرراتھا وخطر تنفيذ التدبير أو عدم تنفيذه؛
أن ُتعرض باختصار األنشطة
ِ

)ج(

ينبغي أن تحدد الميزانية المنقحة المقترحة التدابير الممكنة لتحقيق وفورات ،ومقدار ھذه الوفورات ،حتى
يتسنى إعادة تخصيص الموارد المناظرة لألنشطة ذات األولوية قبل النظر في العروض المقدمة للتمويل
اإلضافي؛

)د(

يمكن تحقيق الوفورات إما بتحقيق كفاءة في العمليات الداخلية وإما من التخفيضات المقترحة في برامج العمل.

تحسين عمليات وممارسات المنظمة )(WMO
أشار المجلس التنفيذي إلى قرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات  (7.4.5-7.4.1فيما يتعلق بتحسين
4.8.1.6
عمليات وممارسات المنظمة ) ،(WMOويشمل ذلك الطلب المقدم إلى المجلس التنفيذي لمواصلة تحسين عمليات
المنظمة وممارساتھا وتنفيذھا بما ھو مناسب ،والعودة باقتراحات محددة إلى المؤتمر المقبل قد تتضمن تغييرات على
الالئحة العامة أو على اتفاقية المنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء .وأحاط المجلس علما ً مع االرتياح بتقرير وتوصيات
فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) (WG/SOPبشأن ھذه المسألة.
4.8.1.7

ونظر المجلس في توصيات الفريق العامل ):(WG/SOP

)أ(

وطلب من الفريق العامل ) (WG/SOPمواصلة استعراض وإعداد المقترحات المتعلقة بعمل اللجان الفنية
وتفاعالتھا ومحتواھا ،وھياكل عمل المجلس التنفيذي وبرامج المنظمة ) (WMOالعاملة على تحقيق
النتيجة المتوقعة  1والنتيجة المتوقعة  2والنتيجة المتوقعة  4والنتيجة المتوقعة  ،5وذلك لينظر فيھا
المجلس؛

)ب(

وشجع األمين العام على إشراك خبير خارجي ،حسب االقتضاء ،في التصميم التنظيمي وھندسة عمليات
العمل للمساعدة في عملية استعراض فعالة من حيث التكاليف ،على أساس االختصاصات التي يضعھا
الفريق العامل ) (WG/SOPوأشار مع التقدير إلى استعداد الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى المنظمة
) (WMOلتقديم الدعم المالي لعملية االستعراض.
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المراقبة والتقييم )البند  4.8.2من جدول األعمال(

ذ َّكر المجلس التنفيذي بقرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات  (8.4.4-8.4.1والدورة الخامسة والستين
4.8.2.1
للمجلس التنفيذي )الفقرات  (4.8.2.2- 4.8.2.1فيما يتعلق بزيادة تطوير وتنفيذ نظام المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم.
وأشار المجلس مع التقدير إلى التقدم المحرز في تنفيذ نظام المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم .كما أشار المجلس مع
التقدير إلى تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء الذي أعدَّته األمانة لفترة السنتين األولى من الفترة المالية )كانون
الثاني /يناير  – 2012كانون األول /ديسمبر  ،(2013والذي أشار إلى التقدم المحرز إزاء ما تحقق من نتائج ونواتج
متوقعة .وأقر بالتحديات المطروحة أمام قياس األداء ،ال سيما فيما يتعلق بتدني وتقلب مستويات الرد على االستقصاء
الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،مما جعل من الصعب مقارنة نتائج االستقصاءات إلبراز التقدم المحرز.
ونظر المجلس في تقرير فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة )،(WG-SOP
4.8.2.2
ورحب بإنشاء فرقة عمل تابعة للفريق العامل ) (WG-SOPالستعراض نظام المراقبة والتقييم ،ووافق على التوصيات
التالية للفريق العامل ):(WG-SOP
)أ(

ينبغي أن يتمكن األعضاء من االطالع على كيفية استخدام البيانات في اتخاذ القرارات ذات الصلة
بمجاالت اھتمامھم؛

)ب(

ينبغي تشجيع المزيد من أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة أو حتى مساعدتھا على
استكمال استقصائھا الخاص بالمراقبة والتقييم لجعل النتائج أكثر تمثيالً للوضع السائد؛

)ج(

ينبغي أن يحدد األعضاء جھات اتصال للمراقبة والتقييم ،وينبغي إدراج مستشارين دوليين )(INTAD
للممثلين الدائمين في االتصاالت التي تدعو األعضاء إلى الرد على االستقصاء الخاص بالمراقبة والتقييم؛

)د(

ينبغي أن تكون االتحادات اإلقليمية ،بدعم من مكاتبھا اإلقليمية ،أكثر فعالية في تشجيع أعضائھا كافة على
استكمال االستقصاء الخاص بالمراقبة والتقييم ،بما في ذلك من خالل دعوتھم والمتابعة معھم .ويمكن
االستناد إلى فريق اإلدارة في كل إقليم كمصدر إضافي من مصادر المعلومات الخاصة بالتقدم المحرز
بناء على المنجزات؛

)ھـ(

وفي إطار إعداد تحليل األداء ،ينبغي أن تعتمد األمانة كذلك على معلومات أخرى تتعلق باألداء مستقاة من
مختلف برامج المنظمة ) .(WMOويمكن اعتبار قاعدة بيانات اللمحات القطرية بمثابة أداة للرد
اإللكتروني .ويمكن لموظفي أمانة المنظمة ) (WMOجمع البيانات أثناء البعثات؛

)و(

وينبغي للفريق العامل ) (WG/SOPإجراء تحليل مفصل لمؤشرات األداء الرئيسية ) (KPlsلجعلھا أكثر
وجاھة وإفادة.

4.8.3

إدارة المخاطر )البند  4.8.3من جدول األعمال(

تنفيذ إدارة المخاطر
ذ ّكر المجلس التنفيذي بالقرارات التي اتخذھا في دورته الثالثة والستين )حزيران /يونيو  (2011باعتماد
4.8.3.1
سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بإدارة المخاطر )الفقرتان  .(5.7.4 - 5.7.1وأعرب المجلس عن تقديره للتقدم الذي
أحرزته األمانة في تنفيذ إدارة المخاطر ،ولنضج النظام ،حسبما ما أشارت لجنة إدارة الحسابات .وأحاط المجلس علما ً
بأن إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من الرقابة الداخلية ،وأنھا أضحت عنصراً طبيعيا ً يُدمج في عمليات التخطيط
والمراقبة والتقييم .وقد صدر في  2013إطار المنظمة ) (WMOإلدارة المخاطر )مطبوع المنظمة رقم .(1111
وأحاط المجلس علما ً بأن لجنة مراجعة الحسابات واصلت رصد التقدم في تنفيذ إدارة المخاطر باألمانة،
4.8.3.2
وطلب إلى اللجنة مواصلة النظر في مالءمة عمليات إدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOوتطويرھا وأن تحيطه علما ً
بالوضع .وأعرب المجلس عن تقديره لكون أھم المخاطر الكبيرة بالنسبة للمنظمة ) (WMOقد عولجت أو ُخفّفت.
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ووافق المجلس على مراجعة سياسة المنظمة ) (WMOفي مجال إدارة المخاطر بما يسمح للمنظمة
4.8.3.3
باالستفادة من الفرص حين تفوق بقيمتھا الخطر ،وحين تكون إجراءات المراقبة القائمة مالئمة .وشجّع المجلس اللجان
الفنية ،واالتحادات اإلقليمية على تطبيق السياسة لدى النظر في المخاطر والفرص التي قد تقترن بتنفيذ الخطة
اإلستراتيجية للمنظمة ).(WMO
4.8.3.4
4.8.4

وفي ھذا الصدد ،اعتمد المجلس القرار  – (EC-66) 22تنفيذ إدارة المخاطر.
الرقابة )البند  4.8.4من جدول األعمال(

تقرير لجنة المراجعة
أشار المجلس مع التقدير إلى تقرير وتوصيات لجنة المراجعة ) (ACبشأن البيانات المالية السنوية وتقارير
4.8.4.1
مراجعي الحسابات الخارجي والداخلي بما في ذلك ديون المنظمة والمشتريات وإدارة المرتبات وإدارة المشاريع وإدارة
المخاطر .ورحب المجلس بالعضوة الجديدة في اللجنة ،السيدة  ،Catherine Vendatالتي عينھا الرئيس بالنيابة عن
المجلس التنفيذي وفقا ً الختصاصات لجنة المراجعة عقب استقالة السيدة  .Hélène Ploixوشكر المجلس السيدة Ploix
على ما قدمته من إسھامات في عمل المنظمة أثناء فترة خدمتھا في لجنة المراجعة.
4.8.4.2

ونظر المجلس في توصيات اللجنة عند معالجته للقضايا الواردة في جدول أعمال الدورة.

تقرير مكتب الرقابة الداخلية
نظر المجلس في التقرير السنوي عن المساءلة لعام  2013الذي قدمه مدير مكتب الرقابة الداخلية
4.8.4.3
) .(D/IOOكما أخذ المجلس تقرير لجنة المراجعة التابعة له في االعتبار لدى نظره في تقرير مكتب الرقابة الداخلية.
ونظر المجلس في ملخص لنتائج وتوصيات وإجراءات الرقابة التي اتخذت استجابة لذلك ،وفي رأي مدير
4.8.4.4
مكتب الرقابة الداخلية بشأن مدى مالءمة اإلدارة ،وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة الداخلية .والحظ المجلس التقدم
المحرز في تنفيذ توصيات لجنة المراجعة ،والخطوات التي اتخذتھا األمانة لمعالجة المسائل التي أثيرت فيھا.
4.8.5

حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة )) (JIUالبند  4.8.5من جدول األعمال(

أشار المجلس التنفيذي إلى إجراءات متابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة ) ،(JIUفأحاط علما ً مع التقدير
بالتقرير المقدم عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجھة إلى الھيئات التشريعية .وأعرب عن موافقته على
تعليقات ومقترحات اإلدارة فيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالھيئات التشريعية التابعة للمنظمة ) .(WMOكما نوه مع
التقدير بعمل وحدة التفتيش المشتركة وتقاريرھا بشأن المسائل المتعلقة بقضايا على نطاق منظومة األمم المتحدة
وبمسائل خاصة بالمنظمة ).(WMO
4.8.6

تعميم مراعاة المنظور الجنساني )البند  4.8.6من جدول األعمال(

أحاط المجلس التنفيذي علما ً بتقرير األمين العام بشأن التقدم المحرز في مجال تعميم مراعاة المنظور
4.8.6.1
الجنساني .والحظ مع التقدير تطور مؤشرات المراقبة لتتبع تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور
الجنساني وتجميع البيانات المرجعية .وشجع األعضاء على مواصلة تقديم ردود على الدراسة االستقصائية العالمية لعام
 2013بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المنظمة ) (WMOوجمع بيانات مصنفة حسب الجنس .وسلم المجلس
بالتقدم المتواضع الذي تحقق من خالل إشراك مزيد من الخبيرات في أنشطة الھيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO
والبرامج الرئيسية ،لكنه أشار إلى أن مشاركتھن التزال متدنية للغاية .وأعاد التأكيد على أنه يحث األعضاء على تعيين
مزيد من المرشحات في ھياكل عمل الھيئات التأسيسية للمنظمة ) .(WMOكما طلب إلى فريق الخبراء االستشاري التابع
له والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ومن األمانة العمل على إعداد خطة تنفيذ النظر في إدخال أية تحديثات
ضرورية على سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني تحضيراً للمؤتمر السابع عشر.
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وأعرب المجلس عن سروره للتقدم في تنظيم المؤتمر بشأن البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ
4.8.6.2
)جنيف 7-5 ،تشرين الثاني /نوفمبر  .(2014وأثنى على لجنة التوجيه الدولية الدينامية للعمل النشط واإلرشادات الفعالة
التي قدمتھا ،كما أشاد بفنلندا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وجمھورية تنزانيا
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية لتقديمھا التمويل .وشجع المجلس األعضاء اآلخرين والمنظمات الشريكة على تقديم
المساھمات الطوعية ،وبالتالي كفالة المشاركة المتوازنة والتمثيلية لألوساط ذات الصلة في ذلك اللقاء.

5

إدارة الموارد )البند  5من جدول األعمال(

5.1

المسائل المالية )البند  5.1من جدول األعمال(

النظر في البيانات المالية لعام

2013

أخذ المجلس التنفيذي في االعتبار تقرير اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACوتقرير لجنة
5.1.1
المراجعة ،فنظر في البيانات المالية المراجعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام  ،2013وفي تقرير المراجع
الخارجي للحسابات المقدم إلى المجلس التنفيذي .والحظ المجلس مع االرتياح أن مراجع الحسابات الخارجي قد أصدر
رأيا ً ال تحفظ فيه بشأن حسابات سنة .2013
وأشار المجلس إلى أن إجمالي إيرادات عام  2013قد بلغ  98.1مليون فرنك سويسري ):2012
5.1.2
 93.6مليون( وأن إجمالي النفقات قد بلغ  76.3مليون فرنك سويسري ) 84.5 :2012مليون( ،مما أسفر عن فائض قدره
 21.8مليون فرنك سويسري ) 9.1 :2012مليون(.
وأشار المجلس إلى أن مجموع األصول في  31كانون األول /ديسمبر  2013قد بلغ  241.0مليون فرنك
5.1.3
سويسري ) 219.8 :2012مليون( ،وأن إجمالي الخصوم قد بلغ  125.1مليون فرنك سويسري ) 129.5 :2012مليون( مما
أسفر عن مبلغ صافي لألصول /رأس المال قدره  115.9مليون فرنك سويسري ) 90.4 :2012مليون(.
وأشار المجلس إلى أن إجمالي الرصيد النقدي في  31كانون األول /ديسمبر  2013قد بلغ  98.6مليون
5.1.4
ً
فرنك سويسري ) 80.0 :2012مليون( ،وترجع ھذه الزيادة أساسا إلى) :أ( زيادة االشتراكات المقررة للسنوات المقبلة
بمقدار  10ماليين فرنك سويسري من  9.6مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  2012إلى  19.6مليون
فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر 2013؛ )ب( التبرعات المدفوعة نقداً في  2013زادت أيضا ً بمقدار 7.3
مليون فرنك سويسري من  10.9مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  2012إلى  18.2مليون فرنك
سويسري في  31كانون األول /ديسمبر .2013
وأشار المجلس إلى أن إجمالي اعتمادات الميزانية لعام  2013قد بلغت  69.0مليون فرنك سويسري
5.1.5
ً
) 69.0 :2012مليون أيضا( ،أما النفقات اإلجمالية فقد بلغت  64.8مليون فرنك سويسري ) 64.4 :2012مليون(.
وأشار المجلس مع القلق إلى أن االشتراكات غير المسددة في الميزانية العادية للمنظمة في  31كانون
5.1.6
األول /ديسمبر  2013قد زادت بمقدار  4.4مليون فرنك سويسري ) (%38.6من  11.4مليون فرنك سويسري في
 31كانون األول /ديسمبر  2012إلى  15.8مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  .2013وحث المجلس
األعضاء على سداد المبالغ المستحقة عليھم في أقرب وقت ممكن.
وأشار المجلس إلى أن إيرادات الصندوق العام في  2013قد بلغت  70.8مليون فرنك سويسري ):2012
5.1.7
 71.1مليون( ،وأن النفقات من الصندوق قد بلغت  61.6مليون فرنك سويسري ) 71.0 :2012مليون( ،مما أسفر عن
فائض قدره  9.2مليون فرنك سويسري ) :2012فائض قدره  0.1مليون( .كما أشار إلى أن زيادة الفائض البالغة
 12.6مليون فرنك سويسري نتجت بشكل أساسي عن) :أ( زيادة إيرادات التبرعات بمقدار  5.2مليون فرنك سويسري؛

الملخص العام

119

)ب( األرباح غير المتحققة التي بلغت  7.8مليون فرنك سويسري من إعادة تقييم القرض الخاص ببناية مقر
المنظمة ).(WMO
وأشار المجلس إلى أن الرصيد النقدي للصندوق العام في  31كانون األول /ديسمبر  2013قد بلغ
5.1.8
 24.1مليون فرنك سويسري ) 25.1 :2012مليون(.
وأشار المجلس إلى أن إيرادات الموارد الطوعية لعام  2013قد بلغت  28.0مليون فرنك سويسري ):2012
5.1.9
 22.5مليون( ،وأن النفقات قد بلغت  15.4مليون فرنك سويسري ) 13.4 :2012مليون( ،مما أسفر عن فائض قدره
 12.6مليون فرنك سويسري ) 9.1 :2012مليون(.
وأشار المجلس إلى أن الرصيد النقدي للموارد الطوعية في  31كانون األول /ديسمبر  2013قد بلغ
5.1.10
 56.4مليون فرنك سويسري ،مما يعكس زيادة قدرھا  19.9مليون فرنك سويسري على الرصيد البالغ  36.5مليون فرنك
سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  .2012وأشار المجلس إلى أن الزيادة ُتعزى بشكل أساسي إلى) :أ( التبرعات
ً
مقارنة بصفر في  31كانون األول/
التي تم تلقيھا عن السنوات المقبلة قد زادت بمقدار  9.9مليون فرنك سويسري
ديسمبر 2012؛ )ب( التبرعات المسددة نقداً مقابل عمليات  2013قد زادت أيضا ً بمقدار  7.3مليون فرنك سويسري إذ
ارتفعت من  10.9مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  2012إلى  18.2مليون فرنك سويسري في
 31كانون األول /ديسمبر  .2013كذلك أشار المجلس إلى أن ھذه الزيادة توضح السياسة الواجب اتباعھا والمتمثلة في
عدم اإلنفاق إال بعد تلقي التبرعات.
5.1.11

واعتبر المجلس أن الوضع المالي للمنظمة ) (WMOيظل سليما ً في نھاية .2013

5.1.12

واعتمد المجلس القرار  - (EC-66) 23البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام .2013

تقرير المراجع الخارجي
أخذ المجلس علما ً بتقرير المراجع الخارجي .والحظ المجلس ،مع التقدير ،أن المراجع الخارجي أصدر
5.1.13
رأيا ً ال تحفظ فيه ،وتناول المجلس التوصيات الواردة في إطار البنود ذات الصلة من جدول األعمال.

التنقيح المقترح على القرار ) 31م –  - ( 13سلطة اإلقراض القصير األجل
5.1.14

نظر المجلس التنفيذي في التنقيح المقترح على القرار  (Cg-XIII) 31المقدم من األمين العام.

وأشار المجلس التنفيذي إلى أن القرار  (Cg-XIII) 31يفوض األمين العام ،إذا تبين أن الرصيد النقدي
5.1.15
ً
ً
لصندوق رأس المال العامل ال يكفي مؤقتا لتمويل الميزانية المعتمدة ،بأن يقترض أمواال على أساس قصير األجل:
)أ(

من المساھمات الطوعية في الحدود التي ال يؤثر فيھا ھذا االقتراض على األنشطة الممولة من الصناديق
المختلفة؛

)ب(

في الظروف الطارئة للغاية فقط وحيثما ال يتاح بديل آخر ،وبعد التشاور مع المجلس التنفيذي أو مع
رئيس المنظمة ) (WMOبالنيابة عنه ،من الحكومات أو المصارف أو المصادر الخارجية األخر ،كمالذ
أخير إذا تبين أن الحصول على األموال بموجب السلطة الممنوحة له في الفقرة )أ( غير كاف أو غير
ممكن ،شريطة أال يتجاوز الحد األقصى للمبلغ المقترض إنفاق شھرين من الميزانية المعتمدة لفترة عامين
وأن يكون القرض محدو ًدا من حيث مدته بستة أشھر.

وأشار المجلس التنفيذي إلى أن صندوق المطبوعات أُغلق في نھاية الفترة المالية الرابعةعشرة ،وف ًقا
5.1.16
للقرار  (Cg-XV) 42وھذا ما جعل صالحية األمين العام في االقتراض الداخلي تقتصر على صندوق واحد.
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وأشار المجلس التنفيذي إلى أن المنظمة ) (WMOتدير عد ًدا ال يستھان به من المشاريع الممولة بفضل
5.1.17
المساھمات الطوعية وصندوق التعاون الطوعي.
وقرر المجلس التوصية بأن ينظر المؤتمر السابع عشر في توسيع نطاق سلطة األمين العام في االقتراض
5.1.18
داخليا ً بحيث يمكنه االقتراض من جميع الصناديق الطوعية شريطة أن ال يؤثر ھذا االقتراع على األنشطة الممولة من
قبل ھذه الصناديق .واعتمد القرار  - (EC-66) 24التنقيح المقترح على القرار  - (Cg-XIII) 31سلطة اإلقراض القصير
األجل.

خطة مقترحة لتمويل االلتزام الطويل األجل الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة
أحاط المجلس علما ً بأن التزام المنظمة ) (WMOللتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIبلغ  41.5مليون
5.1.19
ً
فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013وأن ذلك يجسد انخفاضا بمقدار  29.2مليون فرنك سويسري خالل
فترة السنوات األربع المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر  .2013وأحاط المجلس علما ً بأن ھذا االنخفاض يعزى
بالدرجة األولى إلى ارتفاع المعدالت المستخدمة في السنوات األخيرة في خصم التكاليف القادمة المتوقعة للرعاية
الصحية عن تلك المستخدمة في السنوات السابقة .وأحاط المجلس علما ً كذلك بأن عدد المتقاعدين قد زاد ،خالل نفس
الفترة )السنوات األربع( بثالثة أضعاف معدل الموظفين العاملين.
واستذكر المجلس أن المنظمة ) (WMOتموّ ل ھذه االلتزامات على أساس خطة سداد آنية فعلية وضعت
5.1.20
بمقتضى القرار  (Cg-LII) 7استناداً إلى حمل قدره  3في المائة على تكاليف المرتبات.
والحظ المجلس أن الخطة تغطي االلتزامات في األجلين القصير والمتوسط ذات الصلة باستحقاقات
5.1.21
العاملين إال أنھا ال تغطي نفس االلتزامات لألجل الطويل.
وأحاط المجلس علما ً بأن المنظمة ) (WMOمن بين المنظمات القليلة في منظومة األمم المتحدة التي ليس
5.1.22
لديھا أي خطة لتمويل االلتزامات الطويلة األجل لتمويل التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة.
5.1.23

ونظر المجلس في ثالثة خيارات لتمويل االلتزامات الطويلة األجل قدمھا األمين العام:

الخيار :1

اشتراك لمدة واحدة على األعضاء؛

الخيار :2

اشتراك على األعضاء لثالث فترات مالية ،تبدأ بالفترة المالية السابعة عشرة؛

الخيار :3

استخدام فوائض الميزانية ،إن وجدت.

وطلب المجلس من األمين العام أن يعيد تقديم المقترح على المؤتمر السابع عشر الذي ينبغي أن يأخذ بعين
5.1.24
االعتبار ما يلي) :أ( التوصيات التي قد تصدر عن العمليات الجارية على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن استعراض
االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة )(ASHI؛ )ب( النظر في تدابير مختلفة الحتواء االلتزام بالتأمين )(ASHI
والحد منه؛ )ج( إمكانية استخدام الفوائض المحتملة في نھاية الفترات المالية المقبلة – كليا ً أو جزئيا ً – لتغطية ھذا
االلتزام ،بدءاً بالفترة المالية السابعة عشرة؛ )د( النظر في إمكانية اعتماد تدابير لزيادة فعالية تكاليف نظام التأمين
الصحي.
5.2

الشؤون الداخلية لألمانة )البند  5.2من جدول األعمال(

5.2.1

تعديالت على الئحة الموظفين )البند  5.2.1من جدول األعمال(

أحاط المجلس التنفيذي علما ً بالتعديالت المدخلة على الئحة الموظفين المطبقة على موظفي األمانة ،والتي
أدخلھا األمين العام منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي.
5.2.2

مرتبات الموظفين غير المصنفين على رتب )البند  5.2.2من جدول األعمال(

أشار المجلس إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت في كانون األول /ديسمبر  2013أساسا ً
5.2.2.1
جديداً لجدول أجور الموظفين من الفئة الفنية والفئات األعلى ،وأصبح ھذا األساس ساريا ً في  1كانون الثاني /يناير
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 .2014كما أشار المجلس إلى أن ھذا الجدول يعكس زيادة قدرھا  0.19في المائة ناجمة عن إجراء الدمج القياسي
المتمثل في خفض نقاط مضاعف تسوية مقر العمل وزيادة المرتب األساسي ،أي على أساس مبدأ الخسارة /الربح.
وأشار المجلس إلى أنه وفقا ً للمادة  3.1من النظام األساسي للموظفين ،فإن جدول المرتبات المنقح الذي
5.2.2.2
يبين المبالغ الصافية الجديدة قد طبق في األمانة على الموظفين بالفئة الفنية ف 1-وحتى مد.2-
وأشار المجلس إلى أن المؤتمر السادس عشر قد قرر أن يأذن للمجلس التنفيذي بإجراء ما قد يلزم من
5.2.2.3
تعديالت على مرتب األمين العام ونائب األمين العام واألمين العام المساعد ،إذا حصلت زيادة في مرتبات نظرائھم من
موظفي األمم المتحدة خالل الفترة المالية السادسة عشرة.
وأشار المجلس إلى أن وكالتي األمم المتحدة المماثلتين )االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUواالتحاد
5.2.2.4
ً
البريدي العالمي ) ((UPUبصدد تعديل ،أو قد عدَّلتا بالفعل ،مرتبات موظفيھا غير المصنفين على رتب وفقا للمعدالت
المبينة أدناه .واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،قرر المجلس أن يحدد المعدالت السنوية للمرتبات
األساسية الصافية للموظفين غير المصنفين على رتب في المنظمة ) (WMOبأثر رجعي اعتباراً من  1كانون الثاني/
يناير  ،2014على النحو التالي:
االعتمادات الحالية

االعتمادات الجديدة

المرتب الصافي لل ُمعيل
األمين العام

 164 864دوالراً أمريكيا ً

 165 178دوالراً أمريكيا ً

نائب األمين العام

 151 331دوالراً أمريكيا ً

 151 618دوالراً أمريكيا ً

األمين العام المساعد

 139 027دوالراً أمريكيا ً

 139 292دوالراً أمريكيا ً

وطلب المجلس من األمين العام أن يتخذ اإلجراءات المالئمة التي يقتضيھا القرار المتخذ على ھذا النحو،
5.2.2.5
مشيراً إلى أن ھذا الجدول يعكس زيادة قدرھا  0.19في المائة ناجمة عن إجراء الدمج القياسي المتمثل في خفض نقاط
تسوية مقر العمل وزيادة المرتب األساسي ،أي على أساس مبدأ الخسارة /الربح.
5.2.3

إدارة الموارد البشرية )شؤون الموظفين( )البند  5.2.3من جدول األعمال(

التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات التي طلب المؤتمر السادس عشر اتخاذھا
أشار المجلس إلى الدراسة االستقصائية للموظفين التي أجريت في عام  ،2012وإلى نتائجھا التي ناقشتھا
5.2.3.1
الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي .كما أشار إلى إجراءات المتابعة التي اتخذتھا إدارة المنظمة ) (WMOورابطة
ً
استجابة للدراسة االستقصائية للموظفين وبنا ًء على طلب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي .وأكد
الموظفين
المجلس أن حماس وتفاني األمانة أمر ھام بالنسبة للمنظمة ) .(WMOوأشار إلى أن إدارة المنظمة ) (WMOقد عقدت
دورات تدريبية لمديري المنظمة ووفرت سلسلة من الدورات التدريبية "للمھارات الناعمة" للموظفين بشكل عام ،وأن
المنظمة تعمل على تحسين "الدورات التدريبية التعريفية" للموظفين المعينين حديثا ً .وشجع المجلس األمين العام ورابطة
الموظفين على مواصلة إذكاء وعي اإلدارة والموظفين لألدوات اإلدارية واإلشرافية المتاحة ،وتعزيز "الدورات
التدريبية التعريفية" ،وتشجيع الموظفين على المشاركة في الدورات ذات الصلة للمحافظة على مھاراتھم اإلدارية
وتحسينھا ،حسب االقتضاء.
وأشار المجلس إلى أن األمين العام قد أنشأ فريقا ً عامالً تابعا ً لألمانة ومعنيا ً بمتابعة الدراسة االستقصائية
5.2.3.2
للموظفين ،وأن األمين العام قد تلقى توصيات الفريق العامل في آب /أغسطس  .2013وتشمل ھذه التوصيات ما يلي:
كفالة توفير األموال الالزمة لدعم تطوير قدرات الموظفين العاملين على جميع المستويات في المنظمة؛ وكفالة أن تحدد
توصيفات الوظائف المھارات اإلشرافية واإلدارية الالزمة .وطلب المجلس من األمين العام إبالغه بمتابعة الدراسة
االستقصائية للموظفين لعام .2012
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استعراض سياسة السفر للمنظمة )) (WMOالبند  5.2.4من جدول األعمال(

أحاط المجلس علما ً باإلجراءات التي اتخذت بشأن تحديث سياسة السفر للمنظمة  ،WMOوطلب إلى
األمين العام تقديم تقرير حالة عن تحديث وتنقيح السياسة ،حسب مقتضى الحال ،للدورة السابعة والستين للمجلس
التنفيذي.
5.2.5

تقرير بشأن التعيينات والترقيات والترشيحات ونقل الموظفين في الفئة الفنية وما فوقھا )البند  5.2.5من
جدول األعمال(

طبقا ً للمادة ) 21ب( من االتفاقية ،بحث المجلس التنفيذي وأقر التعيينات التي أجراھا األمين العام منذ
5.2.5.1
دورته الخامسة والستين ،والمدرجة في الجدول  1من المرفق العاشر بھذا التقرير.
وطبقا ً للمادة  5-9من النظام األساسي للموظفين ،أشار المجلس إلى إقرار رئيس المنظمة ) ،(WMOنيابة
5.2.5.2
عن المجلس ،تمديد تعيين موظف واحد بعد السن القانونية للتقاعد أجراه األمين العام منذ الدورة الخامسة والستين
للمجلس ،في الجدول  2من المرفق العاشر بھذا التقرير.
وأحاط المجلس علما ً بعمليات النقل والتعيينات والترقيات التي أجراھا األمين العام منذ الدورة الخامسة
5.2.5.3
والستين للمجلس ،والواردة في الجدول  3من المرفق العاشر بھذا التقرير.
5.2.5.4

وأشار المجلس إلى قائمة المستشارين المعينين منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس.

وطلب المجلس من األمين العام أن يبقي أعضاء المجلس التنفيذي على علم ،وفقا ً لتقديره الشخصي،
5.2.5.5
بحاالت رحيل الموظفين من أمانة المنظمة ) (WMOفي الفئة الفنية وما فوقھا ،وكذلك في الھيكل التنظيمي لألمانة.
6

االتصاالت والشؤون العامة )البند  6من جدول األعمال(

قرر المجلس أن يكون موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام " 2016عالم أكثر حرارة وجفافا ً
6.1
وأمطاراً .مواجھة المستقبل".
وأشار المجلس مع التقدير إلى الجھود التي تبذلھا المنظمة ) (WMOإلبالغ صانعي القرارات والجمھور
6.2
بشكل عام بالتقدم العلمي والتشغيلي المحرز في مجال التنبؤ بالطقس ،والخدمات المناخية ،والحد من مخاطر الكوارث،
وتقلبية المناخ وتغيره ،والدورة الھيدرولوجية.
وسلّم المجلس بأن على المنظمة ) (WMOإن أرادت أن تكون فعالة عن حق ،أن تواءم رسائلھا وأنشطتھا
6.3
ُ
المتعلقة باالتصاالت مع رسائل وأنشطة منظومة األمم المتحدة ،وأن تبيّن كيف تسھم ھي وأعضاؤھا في التنمية
المستدامة ،وفي مجموعة متنوعة من الفوائد المجتمعية ،والمواجھة الدولية لتغيّر المناخ .وشجع األمانة على التواصل
مع الجمھور بشأن دور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي إصدار اإلنذارات في الحاالت المتطرفة والقضايا البحرية
وارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف وضرورة تعزيز شبكات رصد سطح البحر.
وطلب المجلس إلى األمين العام مواصلة تعزيز الدعم ألنشطة المنظمة ) (WMOالخاصة باالتصاالت
6.4
طبقا ً لتوجيھات المؤتمر ،و ّ
حث األعضاء على زيادة الموارد المخصصة ألنشطة االتصاالت ،بما في ذلك الموارد من
خارج الميزانية.
ورحّ ب المجلس بالتزام األمانة بتحسين موقع المنظمة ) (WMOالشبكي ،وتعزيز اسم المنظمة )،(WMO
6.5
وتعزيز شبكة منسقي اإلعالم والشؤون العامة.

123

الملخص العام
وأق ّر المجلس باالنتشار والتأثير المتزايدين لألنشطة الصحفية واإلعالمية في إطار برنامج المعلومات
6.6
والشؤون العامة ،وبحضور المنظمة ) (WMOالمتزايد في وسائل اإلعالم االجتماعية ،وبعملھا الدؤوب إلعداد نشرة
المنظمة ) ،(WMO Bulletinوغير ذلك من النواتج المطبوعة والمعارض والنواتج السمعية البصرية.
7

المسائل العامة والقانونية )البند  7من جدول األعمال(

7.1

الجائزة التاسعة والخمسون للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية )) (IMOالبند  7.1من جدول األعمال(

منح المجلس التنفيذي الجائزة التاسعة والخمسين للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOللدكتور
) Alexander Bedritskiyاالتحاد الروسي(.
7.2

الجوائز األخرى )البند  7.2من جدول األعمال(

جائزة  Norbert Gerbier-MUMMالدولية
أحاط المجلس علما ً بأن جائزة  Norbert Gerbier-MUMMالدولية منحت في السنوات السبع والعشرين
7.2.1
األخيرة بدعم سخي من مؤسسة  ،MUMMوشكر ھذه المؤسسة على دعمھا .بيد أن مؤسسة  MUMMلم تعد مع األسف
قادرة على دعم الجائزة .ووافق المجلس على تعليق جائزة  Norbert Gerbier-MUMMالدولية إلى أن يتسنى النظر في
إمكانية تأمين مانحين آخرين أو إعادة تشكيل الجائزة.

جائزة البحوث التي تمنحھا المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب
استناداً إلى توصية لجنة االختيارَ ،م َنح المجلس السيد  Feng Chenجائزة البحوث التي تمنحھا المنظمة
7.2.2
) (WMOللعلميين من الشباب لسنة  2014عن ورقة البحث المعنونة
" A 426-year drought history for Western Tian Shan, Central Asia, inferred from tree rings and linkages to the
 " North Atlantic and Indo-West Pacific Oceansالتي أعدھا  Chenوآخرون ،ونشرت في العدد  (8) 23من مجلة
.(1104 -1095) The Holocene

جائزتا األستاذ الدكتور

Vilho Väisala

أقر المجلس توصيات لجنة االختيار التابعة للمجلس التنفيذي ،ومنح جائزة األستاذ الدكتور
7.2.3
الرابعة والعشرين لورقة بحثية ممتازة عن أدوات وطرق الرصد لـلسادة  A. Overeemو H. Leijnseو R. Uijlenhoet
)جميعھم من ھولندا( عن البحث المعنون " ،maps from cellular communication networks" Country-wide rainfall
الذي نشر في محاضر أكاديمية العلوم النوطنية للواليات المتحدة األمريكية ،المجلد  ،110العدد  8ص،2745-2741 .
 ،2013وقرر عدم منح جائزة األستاذ الدكتور  Vilho Väisäläالخامسة الستحداث وتنفيذ أدوات وطرق الرصد ألي من
المنشورات المقترحة.

Vilho Väisälä

وأوصت لجنة االختيار بمراجعة المبادئ التوجيھية المتبعة لمنح جائزة األستاذ الدكتور
7.2.4
بالتشاور مع الدكتور ،Vilho Väisäläوذلك ألجل جملة أمور منھا:

،Vilho Väisälä

)أ(

النظر في فتح قنوات أخرى لتقديم البحوث بحيث يزداد عدد البحوث المقدمة للجائزة؛

)ب(

تشجيع تقديم المزيد من البحوث من الدول النامية ،وتوضيح الروابط بين جائزة استحداث وتنفيذ أدوات
وطرق الرصد واألدوات التي تستحدثھا الدول النامية؛

)ج(

تنقيح معايير منح الجائزة ،لتفادي سوء التفسير المحتمل لھذه المعايير.
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وأحاط المجلس علما ً بأن ورقة واحدة قُدّمت لجائزة البحوث التي تمنحھا المنظمة ) (WMOللعلميين من
7.2.5
الشباب ولجائزتي األستاذ الدكتور Vilho Väisälä؛ وأوصى األعضاء بأن يقدموا ورقة بحث لجائزة واحدة فقط وطلب
إلى األمين العام تيسير التنسيق بين اللجان بخصوص الجوائز المختلفة.
7.3

المسائل الدستورية والتنظيمية )البند  7.3من جدول األعمال(

عدد مدد والية األمين العام
نظر المجلس في التقرير ،وبشكل خاص في االقتراحين اللذين تقدم بھما فريقه العامل المعني بالتخطيط
7.3.1
اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WMO) (EC WG-SOPبشأن عدد مدد والية األمين العام ،أي أن تكون عدد مدد
والية األمين العام إما فترتان كل منھما أربع سنوات أو ثالث فترات كل منھا أربع سنوات.
وأيد المجلس ،في ھذا الصدد ،المشورة التي أسداھا الفريق العامل ) (WG-SOPبأن تعديل مدة والية
7.3.2
األمين العام إلى فترتين كل منھما خمس سنوات قد يكون أمراً غير ممكن.
وأقر المجلس بالعناصر األساسية التي عرضھا الفريق العامل ) ،(WG-SOPبما فيھا الطابع العلمي الفني
7.3.3
للمنظمة والوقت الكبير الذي يتطلبه تجسيد البحوث في صورة خدمات تشغيلية ،بوصفھا اعتبارات أساسية قد تؤثر على
القرار.
وأوصى المجلس بأن تقتصر الخيارات المعروضة على المؤتمر فيما يخص اللوائح التي تحدد عدد مدد
7.3.4
والية األمين العام على خيارين ،وھما:
)أ(

اإلبقاء على المادة  198الحالية بشأن عدد واليات األمين العام دون تغيير ،أي ثالث فترات تدوم كل منھا
أربع سنوات؛ أو

)ب(

تخفيض عدد واليات األمين العام المنصوص عليه حاليا ً في المادة  ،198أي فترتين مدة كل منھما أربع
سنوات.

وطلب المجلس من األمين العام أن يكفل إبالغ األعضاء بالمسألة سريعاً ،وذلك قبل ثالثة أشھر على األقل
7.3.5
ً
من انعقاد المؤتمر السابع عشر وفقا لمادة ) 2ز(.

عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا
نظر المجلس في التقرير وتحديدا المقترحات المقدمة من فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي
7.3.6
والتشغيلي للمنظمة ) (EC WG-SOPبشأن عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا.
7.3.7

وأخذ المجلس علما ً باقتراح االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( بإضافة مقعد لإلقليم في المجلس التنفيذي.

وأشار المجلس أيضا ً إلى مواقف االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ،واالتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا
7.3.8
الجنوبية( ،االتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( واالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب
غرب المحيط الھادئ( واالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( إزاء ھذا االقتراح ،وأوصى بموافاة المؤتمر بعرض عام
شامل للقرارات التي اتخذھا المؤتمر فيما سبق بشأن زيادة عدد المقاعد وتوزيعھا في المجلس التنفيذي.
ولكفالة أفضل قيمة مضافة للمنظمة ) (WMOبرمتھا ،ولتحسين فعاليتھا من حيث التكلفة ،أوصى المجلس
7.3.9
أيضا ً بأن توضع مسألة عدد المقاعد في المجلس التنفيذي وتوزيعھا حسب األقاليم في سياق التحديات المختلفة التي
تواجھھا المنظمة ) .(WMOوينبغي أن يتضمن العرض العام الشامل الذي سيُعرض على المؤتمر المشاكل الراھنة في
التمثيل في المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية ،والخطوات المتخذة حتى اآلن للتغلب على ھذه المسائل ،وأن يوضح
أيضا ً المزايا والتكاليف اإلضافية إلضافة مقاعد.

الملخص العام
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وطلب المجلس من األمين العام أن يكفل موافاة األعضاء بشأن ھذه المسألة في الوقت المناسب قبل
7.3.10
المؤتمر السابع عشر بستة شھور على األقل وفقا ً للمادة  28من اتفاقية المنظمة ).(WMO

دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية ،وأي تعديل ذي صلة في الالئحة العامة
أشار المجلس إلى أنه قد وافق بشكل عام في دورته الخامسة والستين على الھيكل المقترح لمشروع نص
7.3.11
تعديل الالئحة العامة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية ،وطلب من األمانة أن تساعد فريقه العامل المعني
بالتنسيق االستراتيجي والتشغيلي ) (WG-SOPفي إعداد تعريف واسع ومرن لدور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية بغية
اتخاذ قرار في دورته السادسة والستين بشأن جدوى تقديم توصية إلى المؤتمر السابع عشر بإدخال تعديالت على
الالئحة العامة في ھذا الصدد.
وأشار المجلس إلى أن مشروع نص قد نوقش في اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام  2014في كانون
7.3.12
الثاني /يناير  2014بعد تأييد الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس )أيلول /سبتمبر  (2013لضرورة تحسين
تعريف دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية وموافقتھا على ھيكل ممكن لتعديل الالئحة العامة  ،وقد اقترح اجتماع
رؤساء االتحادات اإلقليمية إدخال عدد من التعديالت على النص األصلي الذي أعدته األمانة ،وإضافة نص منقح في
المادة  162من الالئحة العامة حسبما يرد في مرفق ھذه الفقرة.
وأُحيط المجلس علما ً بأن الفريق العام ) (WG-SOPقد نظر في دورته الثالثة )شباط /فبراير  (2014في
7.3.13
النسخة سالفة الذكر لدور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية وفي التعديل الالزم إدخاله على الالئحة العامة .ورحب الفريق
العامل بإسھامات اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام  2014وإسھامات األمانة في ھذه النسخة ،فأوصى المجلس
التنفيذي بالنظر فيھا.
وقرر المجلس بأن يوصي بإدخال تعديالت على المادة  62من الالئحة العامة والمرفق الثاني منه وفقا ً
7.3.14
للمقترح الوارد في المرفق العاشر بھذا التقرير ،وطلب من األمين العام تقديم مقترح إلى المؤتمر السابع عشر.
وطلب المجلس أيضا ً من األمين العام أن يكفل إبالغ األعضاء بھذا األمر قبل بدء المؤتمر السابع عشر
7.3.15
ً
بثالثة أشھر على األقل ،وفقا للمادة ) 2ز( من الالئحة العامة.

طريقة عمل اللجان الفنية
نظر المجلس التنفيذي في التقرير ،وبشكل خاص في االقتراحات التي تقدم بھا فريقه العامل
7.3.16
المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (EC WG-SOP) (WMOبشأن التعديالت التي يمكن إدخالھا على
الالئحة العامة فيما يتعلق بوظائف اللجان الفنية.
وأشار المجلس إلى أن أي تعديل على الالئحة العامة ينبغي أن يھدف إلى تحقيق المستوى األمثل لمشاركة
7.3.17
األعضاء في ضوء الدور األساسي للجان الفنية في بناء القدرات.
وسلم المجلس بأن مواصلة النظر في ھذه المسألة كان ضروريا ً وأنه لن يقدم مقترحا ً إلى المؤتمر لتعديل
7.3.18
الالئحة العامة في ھذه المرحلة .وأنه سيطلب من أحد أفرقته العاملة ،حسب االقتضاء ،مواصلة إعداد المقترح.
7.3.19

وطلب المجلس من األمين العام أن يكتب إلى األعضاء لتأكيد عضويتھم في كل لجنة فنية.

7.4

تعيين عضو )أعضاء( بالنيابة في المجلس التنفيذي )البند  7.4من جدول األعمال(

عين المجلس التنفيذي كأعضاء بالنيابة في المجلس السيد ) Fetene TESHOMEأثيوبيا( بدالً من السيد
) Mukabanaكينيا( ،والسيد ) Daouda KONATEكوت ديفوار( بدالً من السيد ) Traoreالنيجر( ،والسيد
) Noritake NISHIDEاليابان( بدالً من السيد ) Hatoriاليابان( ،والسيد ) KO Yunhwaجمھورية كوريا( بدالً من السيد
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) Leeجمھورية كوريا( ،والسيد ) Miguel Angel LOPEZ GONZALEZإسبانيا( بدالً من السيد ) Canoإسبانيا( ،والسيد
 ) Jean-Marc LACAVEفرنسا( بدالً من السيد ) Jacqفرنسا(.
7.5

األعمال التحضيرية للمؤتمر السابع عشر )البند  7.5من جدول األعمال(

باإلشارة إلى قرارات وتوجيھات المؤتمر السادس عشر المتعلقة بالمؤتمر السابع عشر ،قرر المجلس عقد
7.5.1
المؤتمر السابع عشر في الفترة من يوم االثنين 25 ،أيار /مايو إلى يوم الجمعة 12 ،حزيران /يونيو  .2015وقرر
المجلس أن ھذه المدة كافية إليالء االھتمام الواجب لبنود جدول األعمال .وستنطبق المكاسب في الكفاءة التي تحققت من
الفترة المالية الحالية ،السيما من خالل استخدام الوثائق اإللكترونية والتصويت اإللكتروني ،على دورة المؤتمر .ولذا
س ُتعقد دورة اللجنة االستشارية المالية في يومي السبت  23أيار /مايو واألحد  24أيار /مايو .2015
واعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت للمؤتمر والوارد في المرفق الحادي عشر بھذا التقرير ،وكلف
7.5.2
الرئيس واألمين العام باستكمال البنود المندرجة تحت "التحديات والفرص المقبلة" ،بالتشاور مع ھيئة المكتب.
7.5.3

ووافق المجلس على توجيه الدعوة إلى المنظمات الدولية الواردة في المرفق الثاني عشر بھذا التقرير.

ووافق المجلس ،باإلضافة إلى محاضرة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالتي سيلقيھا الفائز
7.5.4
بالجائزة التاسعة والخمسين للمنظمة ) ،(IMOعلى أن تتناول المناقشات العلمية في أثناء المؤتمر السابع عشر المواضيع
التالية:
)أ(
)ب(
)ج(

توجه علم الطقس في المستقبل؛
المكاسب االجتماعية االقتصادية المترتبة على خدمات الطقس والمناخ؛
جدول أعمال األمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام .2015

وأذن المجلس لألمين العام باتخاذ الترتيبات الالزمة لدعوة خبراء مرموقين إلى إلقاء محاضرات علمية بشأن ھذه
المواضيع.
ووافق المجلس ،بعد سحب القرعة ،على أن يكون ترتيب مقاعد جلوس الوفود في المؤتمر السابع عشر
7.5.5
حسب الترتيب األبجدي ألسماء بلدانھم بالفرنسية ،ابتداء من مقدمة القاعة بحرف .H
وناقش المجلس تنظيم جزء رفيع المستوى في اليوم األول من المؤتمر وأوصى بدعوة الوزراء الرئيسيين
7.5.6
من المناطق ،كرئيس المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMETإللقاء بيان في المؤتمر
7.5.7

وناقش المجلس اقتراحات بشأن عقد مؤتمر رئيسي قد يعقد خالل الفترة المالية السابعة عشرة.

7.6

استعراض األفرقة والھيئات األخرى التابعة للمجلس التنفيذي )البند  7.6من جدول األعمال(

عقب التغييرات التي طرأت على عضوية المجلس التنفيذي ،قرر المجلس إجراء عمليات االستبدال
7.6.1
والتغييرات التالية في عضوية األفرقة العاملة واألفرقة واللجان التابعة للمجلس:
الفريق العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
السيد  Teshomeيحل محل السيد
السيد  Nishideيحل محل السيد
السيد  Lopezيحل محل السيد

Mukabana

Hatori

Cano

)(WMO
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السيد  Lacaveيحل محل السيد
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Jacq

الفريق العامل المعني بتقديم الخدمات
السيد  Konateيحل محل السيد
السيد  Koيحل محل السيد

Traore

Cho

السيد  Lacaveيحل محل السيد

Jacq

الفريق العامل المعني بتطوير القدرات
السيد  Sakyaيحل محل السيدة
السيد  Lopezيحل محل السيد

Harijono

Cano

فريق الخبراء المعني بعمليات الرصد والبحوث والخدمات القطبية
السيد ) J. Ikävalkoفنلندا( يحل محل السيد ) J. Damskiفنلندا(
السيد ) S.J. Parkجمھورية كوريا( يحل محل السيد ) S. Carpentierأستراليا( والسيد ) Ch. Fierzالرابطة
الدولية لعلوم الغالف الجليدي( ينضم للفريق.

عملية تعيين أعضاء لجنة المراجعة
أشار المجلس التنفيذي إلى أنه قد اعتمد من خالل قراره  (EC-LXIII) 8االختصاصات الحالية للجنة
7.6.2
المراجعة .وكان من بين التغييرات المدخلة على ھذه االختصاصات أن يعين المجلس التنفيذي أعضاء لجنة المراجعة
من خالل عملية شفافة تنطوي على إصدار إعالنات بالشواغر لملء مقاعد لجنة المراجعة إلتاحة الفرصة لألشخاص
المؤھلين لتقديم طلبات للنظر فيھا .وأشار المجلس أيضا ً إلى أن أول عملية تعيين ألعضاء لجنة المراجعة وفقا ً لھذا
المطلب الجديد قد ُنفذت في فترة ما بين الدورتين من خالل ترتيب مخصص وأسفرت عن تعيين سبعة أعضاء في لجنة
المراجعة في آذار /مارس  2012لمدة ثالث سنوات .ومنذ ذلك الحين تم االستعاضة عن ثالثة أعضاء وستنتھي فترة
والية أربعة أعضاء في آذار /مارس  2015قبل انعقاد الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي.
ومن أجل تقنين عملية اختيار وتعيين أعضاء لجنة المراجعة بما يتفق مع القرار  ،(EC-LXIII) 8وافق
7.6.3
المجلس على الخطوات والمسار الزمني الواردين في المرفق الرابع عشر بھذا التقرير .وأنشأ المجلس لجنة اختيار
للجنة المراجعة الستعراض قائمة مقدمي الطلبات التي ستقدمھا األمانة ،ولتقديم توصية إلى المجلس حسبما ھو مطلوب.
وعالوة على ذلك ،من أجل تحقيق التزامن بين التعيين العادي ألعضاء لجنة المراجعة مع انعقاد دورات
7.6.4
المجلس التنفيذي ،وافق المجلس بصورة استثنائية على تمديد مدة تعيين أربعة أعضاء من لجنة المراجعة وھم السيد
 M.L. Bahوالسيد  J. Hirstوالسيدة  L. Makuleniوالسيد  M. Ryanلمدة ثالثة أشھر حتى  30حزيران /يونيو 2015
لتمكينھم من المشاركة في الدورة العادية للجنة المراجعة في الفترة آذار /مارس – أيار /مايو .2015
7.7

الالئحة الفنية للمنظمة ) – (WMOثقافة االمتثال )البند  7.7من جدول األعمال(

توجيھات بشأن إعداد الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوإصدارھا
أحاط المجلس علما ً مع التقدير بالتوجيھات بشأن إعداد الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوإصدارھا
7.7.1
)مطبوع المنظمة رقم  .(1127واع ُتبر أن ھذه المبادئ التوجيھية ستوفر األساس لتعزيز جودة الالئحة الفنية بشكل عام
من حيث التناسق والتجانس مع الوثائق التنظيمية والقدرة على تنفيذ األحكام واألسلوب والتنسيق .وحث المجلس جميع
الھيئات العاملة على إعداد الالئحة الفنية والحفاظ عليھا لالستفادة من المبادئ التوجيھية في إعداد مواد تنظيمية
وتحديثھا.
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وأشار المجلس كذلك إلى أن المبادئ التوجيھية توفر أيضا َ إطاراً منطقيا ً جديداً لعملية وضع اللوائح،
7.7.2
تشمل (1) :تحديد المتطلبات؛ ) (2إعداد المقترح الفني؛ ) (3التشاور مع الدوائر المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين؛
) (4االعتماد؛ ) (5اإلصدار والتنفيذ .ونظراً للتعقيد الذي ينطوي عليه التفاعل بين مختلف أصحاب المصلحة
ومسؤولياتھم في عملية وضع اللوائح ،وُ جد أن اإلطار المنطقي يعمل على تبسيط العمليات مما يضمن نتيجة متسقة.
واعتبر المجلس أن المبادئ التوجيھية الجديدة توفر التوجيھات الالزمة إلجراء مراجعة شاملة لجميع
7.7.3
اللوائح الفنية القائمة من أجل تعزيز اإلطار التنظيمي للمنظمة ) (WMOوإقامة جسور التواصل بين اللوائح طويلة األمد
وتلك التي يجري وضعھا فيما يتعلق بالنظم والبرامج الجديدة .واعترافا ً بالدور الرئيسي للجان الفنية في إعداد الالئحة
الفنية ،كرر المجلس مطلبه الوارد في القرار  (EC- 64) 26إلى اللجان الفنية بمواصلة تنقيح تلك األجزاء من الالئحة
التي تضطلع اللجنة بمسؤولية النظر فيھا ،لعرضھا على المؤتمر السابع عشر للنظر فيھا ،ثم نشر الطبعة التالية من
مطبوع المنظمة رقم  49في عام .2016

تدابير تعزيز امتثال األعضاء لالئحة الفنية
أشار المجلس إلى أن فكرة تعزيز ثقافة االمتثال لإلطار التنظيمي الدولي التي أرستھا المنظمة ) (WMOقد
7.7.4
أُثيرت في دورته الخامسة والستين .وتتضمن المبادئ التوجيھية الجديدة )الجزء  (5مجموعة من التدابير الملموسة
واإلجراءات الموصى بھا التي من شأنھا أن تساعد على تحقيق ھذه المھمة .وتشمل ھذه التدابير:

)ب(

اإلخطار المنتظم باالمتثال من جانب األعضاء .ويمكن أيضا ً اشتقاق حالة االمتثال من خالل النظم
المعتادة لرصد األداء )مثل المراقبة العالمية للطقس ) /(WWWالنظام العالمي للرصد ) (GOSونظام
معلومات المنظمة ) ،(WISونظام إدارة الجودة )(QMS؛
إنشاء قاعدة بيانات مركزية لالمتثال )مثالً كجزء من قاعدة بيانات المالمح ال ُقطرية )((CPDB؛

)ج(

إنشاء آلية لتحديد ومعالجة االنحرافات الحرجة )أوجه القصور(؛

)د(

تبسيط المساعدة الفنية التي تقدمھا المنظمة ) (WMOللتصدي ألوجه القصور التي تم تحديدھا والقضاء
عليھا.

)أ(

ونظراً إلى أن ھذه التدابير كانت تمتثل امتثاالً كامالً لألحكام ذات الصلة في االتفاقية والالئحة العامة،
7.7.5
وكذلك للخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOواالستراتيجيات البرنامجية المرافقة ،فقد طلب المجلس إلى األمين العام
أن ينشئ آليات مناسبة من شأنھا أن تسمح لألمانة برصد االمتثال لالئحة الفنية بطريقة منھجية ومنسقة في جميع
البرامج الفنية.
وعالوة على ذلك ،ينبغي إرشاد األعضاء لوضع إجراءات منھجية لتقييم االمتثال ،كما ينبغي حثھم على
7.7.6
تقديم التقارير عن االمتثال بھدف تحديد األسباب الجذرية لعدم االمتثال .وبالنظر إلى توضيح أدوار ومسؤوليات
االتحادات اإلقليمية في إطار البند  7.3من جدول األعمال ،رأى المجلس من الضروري أن يكون لالتحادات اإلقليمية
دور رئيسي في رصد االمتثال وتحديد االنحرافات الحرجة )أوجه القصور( ،كل في إقليمه.
8

المسائل الناشئة )البند  8من جدول األعمال(

8.1

خطة المالحة الجوية العالمية )البند  8.1من جدول األعمال(

خطة المالحة الجوية العالمية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي

ICAO

كان المجلس على علم بقيام منظمة الطيران المدني الدولي بإعداد طبعة جديدة )رابعة( لخطة المالحة
8.1.1
الجوية العالمية ) (GANPالتي وافق عليھا مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وأقرتھا الدورة الثامنة والثالثون لجمعية
منظمة الطيران المدني الدولي ) (2013بھدف زيادة قدرة نظام الطيران المدني العالمي وتحسين كفاءته مع تحسين

الملخص العام

129

السالمة أو على األقل المحافظة عليھا .وتتناول خطة المالحة الجوية العالمية أيضا ً األھداف اإلستراتيجية األخرى
لمنظمة الطيران المدني الدولي بما في ذلك الحد من تأثير الطيران على البيئة.
وأعدت خطة مالحة الطيران العالمي استجابة للتحديات الرئيسية التي يواجھھا النقل بالطائرات ونظام
8.1.2
ً
المالحة الجوية .فحجم الحركة الجوية العالمية يتضاعف مرة كل  15عاما منذ  1977وسيواصل تضاعفه على ھذا
النحو .ويحدث ھذا النمو على الرغم من دورات االنكماش األوسع نطاقاً ،ويساعد في توضيح كيف يمكن أن يكون
االستثمار في الطيران عامالً رئيسيا ً في دعم االنتعاش االقتصادي .فالنقل الجوي يؤدي اليوم دوراً رئيسيا ً في دفع
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة .ويدعم بشكل مباشر وغير مباشر تشغيل  56.6مليون شخص ،ويسھم بأكثر
من  2.2تريليون من دوالرات الواليات المتحدة في إجمالي الناتج المحلي العالمي ) ،(GDPوينقل أكثر من  2.9بليون
راكب وبضائع قيمتھا  5.3تريليون من دوالرات الواليات المتحدة سنويا ً.
ومع إدراك أن سرعة النقل الجوي وكفاءته تيسر إلى حد كبير التقدم االقتصادي ،يتم أيضا ً إدراك أن نمو
8.1.3
الحركة الجوية على نحو غير منظم يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر على السالمة في تلك الظروف التي يتجاوز فيھا
ذلك النمو ،تسارع التطورات التنظيمية وفي البنية األساسية الالزمة لدعمه .ولكفالة استمرار تقدم التحسين المستمر
للسالمة وتحديث المالحة الجوية جنبا ً إلى جنب ،وضعت منظمة الطيران المدني الدولي نھجا ً إستراتيجيا ً يربط ما بين
التقدم المحرز في كال المجالين .وسيتيح ذلك لألعضاء وأصحاب المصلحة تحقيق النمو اآلمن المتواصل ،وزيادة الكفاءة
وتحقيق القوامة البيئية المسؤولة التي تتطلبھا المجتمعات واالقتصادات على النطاق العالمي حاليا ً.
أخذ المجلس علما ً أيضا ً بأن خطة المالحة الجوية العالمية تمثل إستراتيجية متجددة مدتھا  15عاما ً لتوجيه
8.1.4
تحسينات إضافية على نطاق قطاع النقل الجوي على مدى الفترة  2013إلى  .2028وتستغل خطة المالحة الجوية العالمية
التكنولوجيات القائمة وتتطلع إلى التطورات المستقبلية باالعتماد على األھداف التشغيلية المتفق عليھا بين األعضاء
والصناعة ،تتيح رؤية طويلة األمد من شأنھا مساعدة أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي والصناعة على كفالة
االستمرار والتناسق فيما بين برامج التحديث الخاصة بھم .وتستكمل خطة المالحة الجوية العالمية برفيقة لھا ھي خطة
سالمة الطيران العالمي ) (GASPالتابعة لمنظمةالطيران المدني الدولي التي تحدد إستراتيجية تحسين مستمرة لنظم سالمة
الطيران الرئيسية ومن ثم األكثر تقدما ً .وكما حدث مع خطة المالحة الجوية العالمية ،وافق مجلس منظمة الطيران المدني
الدولي على خطة سالمة الطيران العالمي وأقرتھا الدورة  38لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي ).(2013

منھجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران

)(ASBU

تقصت خطة المالحة الجوية العالمية مدى الحاجة إلى تخطيط أكثر تكامالً للطيران على المستويين
8.1.5
اإلقليمي والوطني ،وتتناول الحلول المطلوبة استحداث منھجية لحزمة التحسينات في منظومة الطيران قائمة على
التوافق .ومن الناحية الجوھرية ،فإن حزمة التحسينات في منظومة الطيران )أو "حزمة التحسينات" كما يشار إليھا
عادة( توفر إستراتيجية للتحديث الھندسي للنظم الخاصة بالمالحة الجوية الدولية ،تتألف من مجموعة من النماذج عبر
أربعة مجاالت لتحسين األداء ،وأربع حزم زمنية.
وستتيح منھجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران  ASBUلجميع األعضاء الدفع قدما ً بقدرات المالحة
8.1.6
الجوية لديھم مستندين في ذلك إلى احتياجاتھم التشغيلية المحددة .وستمكن حزمة التحسينات الطيران المدني من تحقيق
التنسيق العالمي ،وزيادة القدرات ،وتحسين الكفاءة البيئية التي يتطلبھا حاليا ً نمو الحركة الجوية الحديثة في كل إقليم في
مختلف أنحاء العالم.
والحظ المجلس أيضا ً أن البرامج المستمرة لتحسين المالحة الجوية /النقل الجوي يضطلع بھا عدد من
8.1.7
األقاليم واألعضاء )نظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة ) (SESARفي أوروبا ،ونظام الجيل
التالي للنقل الجوي  NextGenفي الواليات المتحدة األمريكية ،واألعمال التعاونية لتجديد نظم الحركة الجوية
) (CARATSفي اليابان ،والمصدر الضوئي السنكروتروني الجديد ) (SIRIUSفي البرازيل ،وغيرھا في كندا والصين
والھند واالتحاد الروسي( وھي متسقة مع منھجية  .ASBUوينظم ھؤالء األعضاء تخطيطھم حاليا ً في نماذج مناسبة
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لحزم التحسينات بغية كفالة إمكانية التشغيل المشترك على النطاق العالمي لحلولھم الخاصة بالمالحة الجوية في األجلين
القريب واألطول.

مكون األرصاد الجوية في منھجية

ASBU

أشار المجلس إلى أن األرصاد الجوية للطيران ) (AMETھي تيار معلومات يمر عبر مجال تحسين األداء
8.1.8
المعنون "النظم والبيانات القابلة للتشغيل المشترك عالميا ً" .وعبر إدارة المعلومات على نطاق المنظومة )،(SWIM
ستكون معلومات األرصاد الجوية مصدر تمكين رئيسي لتحقيق المفھوم التشغيلي إلدارة الحركة الجوية العالمية ).(ATM
وبالنظر إلى ھذه األھمية المعلنة لمعلومات األرصاد الجوية للطيران ،أكد المجلس ضرورة كفالة تمويل مستدام للبنية
التحتية األساسية الالزمة لتقديم ھذه المعلومات للطيران .كما أشار المجلس إلى الحزمة ) 0القدرات الحالية( ،التي يصف
فيھا نموذج األرصاد الجوية معلومات األرصاد الجوية التي تدعم تعزيز الكفاءة والسالمة التشغيلية؛ وفي الحزمة 1
)بحلول عام  (2018يضيف نموذج األرصاد الجوية قدرات جديدة لدعم اتخاذ قرارات تشغيلية معززة من خالل
معلومات أرصاد جوية متكاملة )التخطيط والخدمة في األجل القريب(؛ وفي الحزمة ) 3بحلول عام  ،(2028يضيف
نموذج األرصاد الجوية مزيداً من اإلمكانيات لتعزيز صنع القرار المتعلق بإدارة الحركة الجوية في مواجھة األحوال
الجوية الخطرة ،وذلك في سياق القرارات التي يكون لھا أثر فوري )الخدمة في األجلين القريب والفوري(.
وأشار المجلس أيضا ً إلى أن التحسينات المتوقعة في األداء ستستند إلى التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير
8.1.9
ً
في مراقبة األحوال الجوية والتنبؤ بھا ،بما في ذلك تلك التي تشكل خطرا على سالمة الطيران .ويرد وصف ھذه
التطورات التي ستكون موضع تركيز اجتماع شعب األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة  / WMOواإليكاو ICAO
)مونت﷼ ،تموز /يوليو  ،(2014في خرائط طريق ومفاھيم للعمليات وُ ضعت بالتعاون الوثيق بين األعضاء والمنظمات
الدولية وأصحاب المصلحة .وھي تتناول متطلبات المستخدمين األساسية من أجل زيادة االستبانة األفقية والمكانية
لبيانات ونواتج األرصاد الجوية ،وتحسين التنبؤات باألخطار من خالل استخدام خوارزميات أفضل ونظم رصد وبنى
أساسية أفضل ،باإلضافة إلى المتطلب الشامل لتقاسم البيانات العالمية وإدارة البيانات الرقمية المقدم في مفھوم إدارة
المعلومات على نطاق المنظومة.

التأثيرات المتوقعة على األعضاء واإلجراءات المقبلة من جانب الھيئات التابعة للمنظمة

WMO

باإلضافة إلى التطورات التكنولوجية ،تتوخى خطة المالحة الجوية العالمية تنفيذ عمليات لكفالة توافر
8.1.10
ً
جميع إجراءات الدعم الالزمة ،واألطر التنظيمية وتطوير القدرات .ويتم التركيز فيھا أيضا على األھمية المتزايدة للنھج
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،والتعاون األقوى مع الشركاء وأصحاب المصلحة نظراً ألن الطيران يدرك ويتناول مقدما ً
التحديات المتعددة التخصصات التي تواجھه.
وأعرب المجلس عن تقديره للجھود التي تضطلع بھا لجنة األرصاد الجوية للطيران وأفرقة خبرائھا لكفالة
8.1.11
المشاركة في تطوير المفاھيم وخرائط الطريق التي تعكس مساھمة األرصاد الجوية في تحقيق أھداف خطة المالحة
الجوية العالمية وحزمة التحسينات في منظومة الطيران بالتعاون مع أفرقة الخبراء ذات الصلة في منظمة الطيران
المدني الدولي وأصحاب المصلحة اآلخرين .وشجع المجلس بقوة لجنة األرصاد الجوية للطيران على مواصلة
مشاركتھا في العملية والتأكد من أن آراء واحتياجات األعضاء معروضة ومأخوذة في الحسبان على النحو المالئم في
تخطيط المكونات الخاصة باألرصاد الجوية لدى تنفيذ حزمة التحسينات في منظومة الطيران .ASBU
وإذ يدرك المجلس الطبيعة التفصيلية لخطة المالحة الجوية العالمية ومنھجية حزمة التحسينات ،ASBU
8.1.12
والتنوع اإلقليمي ،ودون اإلقليمي ،والوطني في احتياجات تطوير القدرات المتناولة ،والطبيعة متعددة التخصصات
للتغيرات المقبلة في إدارة الحركة الجوية وخدمات األرصاد الجوية ذات الصلة بھا ،فإنه شجع لجنة األرصاد الجوية
للطيران على تنفيذ مجموعة من األنشطة إلذكاء وعي األعضاء بالتغيرات الوشيكة الحدوث في تقديم خدمات األرصاد
الجوية للطيران .وسيشمل ھذا التقييم ،الترتيبات المؤسسية المتغيرة والتأثيرات الممكنة على المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsوغيرھا من مقدمي خدمات األرصاد الجوية الوطنية للطيران .وسيولى االھتمام بوجه
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خاص نحو السير قدما ً المخطط صوب نماذج تقديم الخدمات اإلقليمية أو المتعددة الجنسيات بالنسبة لخدمات من مثل
نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة  ،SIGMETبغية إنشاء آليات مالئمة تنظيمية والسترداد التكاليف.
وإذ يدرك المجلس أيضا ً الدور الرائد للمنظمة  WMOفي تطوير العلم والتكنولوجيا األساسيين اللذين
8.1.13
يمكنان من توفير خدمة األرصاد الجوية للطيران المعززة التي عبرت عنھا خطة المالحة الجوية العالمية لمنظمة
الطيران المدني الدولي ،فإنه يحث لجنة األرصاد الجوية للطيران على إقامة تعاون وثيق مع لجنة علوم الغالف الجوي،
ولجنة النظم األساسية وغيرھا من الھيئات ذات الصلة لمعالجة المسائل الشاملة ،والمساھمة بشكل فعال من جانب
المنظمة في تطوير نظام المالحة الجوية العالمي.
وكان المجلس على علم بشواغل بعض األعضاء فيما يتعلق بالحاجة إلى تحسين فھم التغيرات البعيدة
8.1.14
المدى في اإلطار التنظيمي ،ونماذج األعمال التجارية وتكنولوجيا إدارة الحركة الجوية على المستويات العالمية
واإلقليمية والوطنية .وبوجه خاص ،أظھرت المناقشات في أوروبا بشأن النظم الجديدة للسماء األوروبية الواحدة
)المسماة  (SES 2+بعض التحديات الجديدة والمخاطر المحتملة على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
فيما يتعلق باستدامة النماذج الحالية للعمل التجاري الخاص بتقديم خدمات األرصاد الجوية إلى قطاع الطيران مع ما
يرتبط بذلك من آثار على قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى المحافظة على التبادل المتواصل لبيانات األرصاد
الجوية الجيدة والالزمة ،وكفالة ذلك التبادل لدعم تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران .وفي ھذا الخصوص ،دعت
الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس التي عُقدت مؤخراً )أيلول /سبتمبر  (2013إلى عقد مؤتمر أوروبي
بشأن األرصاد الجوية للطيران الستكشاف نھج إقليمية منسقة بشأن توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران استجابة
لنظام إدارة الحركة الجوية المتطور والمتطلبات المركزة على المعلومات – أو البيانات باالعتماد على نتائج اجتماع
شعب األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة  WMOومنظمة الطيران المدني الدولي ،المشار إليه من قبل .وأوصى
المجلس بأنه استناداً إلى الخبرة المكتسبة في االتحاد اإلقليمي السادس ،ينبغي تنظيم لقاءات إقليمية أو عالمية مماثلة
للتوعية والتنسيق لتيسير وضع األعضاء إلستراتيجيات وطنية وإقليمية وخطط تنفيذ مالئمة.
وأشار المجلس إلى المتطلبات الجديدة الغامرة التي ستنطبق على كافة األعضاء على نطاقات مختلفة ،بما
8.1.15
في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،فحث على أن تقوم االتحادات اإلقليمية وأعضاؤھا ،بالتشاور
مع المنظمة ) (ICAOومستخدمي الطيران ،باتخاذ إجراء منسق إلعداد خطط عمل وخرائط طريق إقليمية ووطنية بشأن
تنفيذ التغييرات المنظورة في تقديم خدمات األرصاد الجوية بما يتماشى مع خطة المالحة الجوية العالمية )(GANP
وحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) .(ASBUومن المتوقع أن تقدم خطط العمل وخرائط الطريق المذكورة
توجيھات بشأن التكنولوجيا والترتيبات المؤسسية المتغيرة واالعتبارات ذات الصلة الخاصة بالموارد البشرية.
وبالنظر إلى أھمية القرارات والتوصيات التي ستصدر عن االجتماع المقبل المشترك بين المنظمة
8.1.16
) (ICAOوالمنظمة ) ،(2014) (WMOواتفق المجلس على موقف موحد بشأن عدد من المسائل الحرجة ،منھا برنامج
االجتماع المشترك والدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMحسبما يرد في المرفق الخامس
عشر بھذا التقرير .وحث المجلس األعضاء كافة على استخدام ھذه المواد باعتبارھا توجيھات للمساعدة على التعريف
بمواقفھا في االجتماع المشترك .وطلب المجلس من رئيس اللجنة ) (CAeMأن يكفل على النحو الواجب إدراج الموقف
المعرب عنه في المرفق الخامس عشر في مداوالت الدورة الخامسة عشرة للجنة ) ،(CAeMوكذلك في إعداد برنامج
العمل المقبل للجنة.
8.2

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالھندسة المناخية )البند  8.2من جدول األعمال(

أشار المجلس إلى االھتمام المتزايد بالھندسة المناخية ،والتي يُشار إليھا أيضا ً باسم الھندسة الجيولوجية،
8.2.1
وتطبيقھا المقترح بوصفھا إستراتيجية محتملة للح ّد من تغير المناخ .وأقر المجلس بأن الھندسة المناخية تغطي مجموعة
واسعة من التقنيات ،تنطوي كل منھا على مستوى مختلف من التعقيد وعدم اليقين والمخاطر .وأشار المجلس إلى اھتمام
بعض األعضاء بإجراء تقييم على أساس علمي للھندسة المناخية ،وتحديد الثغرات في الفھم العلمي وتشجيع األنشطة
البحثية المحددة لمعالجة ھذه الثغرات.
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وأشار المجلس إلى أن لجنة علوم الغالف الجوي قد أفادت في دورتھا السادسة عشرة ) (CAS-16التي
8.2.2
عُقدت في أنطاليا بتركيا في تشرين الثاني /نوفمبر  2013أن ھناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحسين فھم الجدوى
المحتملة من تطبيق الھندسة المناخية وفعاليتھا والمخاطر المرتبطة بمختلف تقنياتھا  .وأشار المجلس كذلك إلى أن
اللجنة ) (CASوافقت على اإلسھام في تقييم شامل لحالة المعرفة والقدرة العلمية وفھم الثغرات في المعلومات ،وتحديد
البحوث المالئمة لمعالجة ھذه الثغرات.
وأشار المجلس إلى أن العديد من الھيئات العلمية والمؤسسات األكاديمية قد أصدرت بيانات ووثائق أخرى
8.2.3
حول الھندسة /الھندسة الجيولوجية المناخية – بما في ذلك الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) (AMSوجامعة أكسفورد
في المملكة المتحدة  -وأن عدداً متزايداً من األبحاث العلمية في الھندسة الجيولوجية قد ظھرت في األدبيات التي
يستعرضھا النظراء.
وطلب المجلس من لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASإحاطة المجلس والمؤتمر علما ً بأحدث المعلومات
8.2.4
عن أي تطورات مھمة في الھندسة المناخية ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOللتمكين من اتخاذ قرارات بشأن المستوى
المالئم وطبيعة إشراك المنظمة ) (WMOفي الھندسة المناخية.
9

المحاضرات والمناقشات العلمية )البند  9من جدول األعمال(

منح المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين الجائزة الثامنة والخمسين للمنظمة الدولية لألرصاد
9.1
الجوية ) (IMOللدكتور ) Tillmann Mohrألمانيا( .وطلب من الدكتور  Mohrأن يقدم محاضرة في الدورة السادسة
والستين للمجلس التنفيذي.
ووجه المجلس الشكر للدكتور  Mohrعلى محاضرته المعنونة
9.2
” ،System –one of WMO’s outstanding success storiesوطلب من األمين العام اتخاذ الترتيبات الالزمة لنشر ھذه
المحاضرة على النحو المالئم.
“The Global Meteorological Satellite

10

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة )البند  10من جدول األعمال(

استعرض المجلس التنفيذي قراراته السابقة التي التزال سارية عند انعقاد دورته السادسة والستين ،واعتمد
القرار  – (EC-66) 25استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة.
11

موعد ومكان انعقاد الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين للمجلس التنفيذي )البند  11من
جدول األعمال(

وافق المجلس التنفيذي أن تنعقد الدورة السابعة والستون في مقر المنظمة ) (WMOمن  15إلى
11.1
حزيران /يونيو  2015عقب المؤتمر السابع عشر في  2015مباشرة.

17

وحدد المجلس أيضا ً مؤقتا ً موعد دورته الثامنة والستين من يوم األربعاء الموافق  25أيار /مايو إلى يوم
11.2
الجمعة الموافق  3حزيران /يونيو .2016
12

اختتام الدورة )البند  12من جدول األعمال(
اختتمت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي أعمالھا في الساعة  16:45من يوم  27حزيران/

يونيو .2014

القرارات
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القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار

(EC-66) 1

رسالة إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن أجور الموظفين في المنظمات المشتركة في نظام األمم المتحدة الموحد ،بما فيھا المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOتحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل اعتماد توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية
) ،(ICSCوأن تكاليف أجر الموظفين يمثل جزءاً ھاما ً من ميزانية ھذه المنظمات ،بما في ذلك المنظمة )،(WMO
وإذ يشير أيضا ً إلى أن الھيئات الرئاسية لعدد من المنظمات المشاركة في نظام األمم المتحدة الموحد ،بما فيھا منظمة
األغذية والزراعة ) ،(FAOوالمنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOوالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) ،(WIPOواالتحاد
البريدي العالمي ) ،(UPUومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOومنظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOقد اعتمدت
مؤخراً صيغة قرار تعطي توجيھات لرؤساء منظماتھا للتواصل مع الجمعية العامة لألمم المتحدة ولجنة الخدمة المدنية
الدولية ) (ICSCللتخفيف الفوري من عبء زيادة تكاليف أجور الموظفين،
وإذ يدرك اإلدارة المالية الحصيفة لألمين العام في ظل المناخ االقتصادي العسير ،والجھود الدؤوبة الستبانة كافة
الوفورات الممكنة في التكاليف؛
يطلب من األمين العام أن ينقل إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ولجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCالقلق البالغ الذي
يساور أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOإزاء تأثير زيادة تكاليف أجور الموظفين على االستدامة
المالية للمنظمة .وينبغي لألمين العام أن يطلب من اللجنة ) (ICSCأن تقدم توصيات ،حسبما طلبت الجمعية العامة لألمم
المتحدة في دورتھا األخيرة ،لجعل رواتب الموظفين تتماشى في أقرب وقت ممكن مع المستوى الذي حددته الجمعية
العامة للتخفيف الفوري من العبء الواقع على المنظمات المشاركة في نظام األمم المتحدة الموحد والتي تشھد ضغطا ً
ماليا ً غير محتمل بسبب تزايد تكاليف أجور الموظفين ،ولكفالة ،كخطوة أولى ،استدامة نظام األمم المتحدة الموحد برمته
على المدى الطويل.

القرار

(EC-66) 2

االجتماعات الدورية لرؤساء االتحادات اإلقليمية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يحيط علما ً بالقرار  - (EC-LX) 1االجتماعات الدورية لرؤساء االتحادات اإلقليمية:
وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

أن ثمة حاجة إلى تعزيز تنسيق أعمال االتحادات اإلقليمية وتوثيق عرى التعاون فيما بين األقاليم،

)(2

أن االجتماعات القصيرة لرؤساء االتحادات اإلقليمية التي َّ
تنظم على أساس غير رسمي بالتزامن مع دورات
المؤتمر والمجلس التنفيذي أثبتت فائدتھا،
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أن االجتماعات غير الرسمية لرؤساء االتحادات اإلقليمية قد ُنظمت في العامين الماضيين بالتزامن مع اجتماعات
أخرى أتاحت فيھا مشاركة العديد من الرؤساء اإلقليميين فرصة ثمينة للتشاور،

إذ يضع في اعتباره:
)(1

أن رؤساء االتحادات اإلقليمية ،باعتبارھم أعضاء بحكم منصبھم في المجلس التنفيذي ،سيعرضون آراء اتحادات
كل منھم على المجلس التنفيذي في دوراته ،وعلى المؤتمر في دوراته العادية ،وينبغي اطالعھم على المسائل
الھامة ،حسب االقتضاء ،بين الدورات والتداول معھم بشأنھا ،اتساقا ً مع أحكام اتفاقية المنظمة )،(WMO

)(2

الحاجة إلى مزيد من التفاعل الجوھري مع رؤساء االتحادات اإلقليمية للمساھمة في التخطيط والتنفيذ المتكاملين،

يقرر:
)(1

تنظيم اجتماعات رسمية لرؤساء االتحادات اإلقليمية من أجل تحقيق ما يلي:
)أ(

إسداء المشورة إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والھيئات التأسيسية األخرى للمنظمة ) ،(WMOال سيما
بشأن المسائل موضع االھتمام اإلقليمي المشترك ،وحسب الضرورة؛

)ب( تبادل المعلومات بشأن أنشطة آحاد االتحادات وتقاسم أفضل الممارسات؛
)ج( القيام ،حسب االقتضاء ،بتنسيق تنفيذ األنشطة اإلنمائية واإلقليمية لالتحادات لتفادي تداخل األنشطة بشكل
ال موجب له ،وتنظيم المساعدة المتبادلة وترشيد استخدام الموارد؛
)د(

تقييم أھمية وفوائد جميع أنواع اللقاءات اإلقليمية بالنسبة إلى المنظمة ) ،(WMOوإسداء المشورة إلى
األمين العام بشأن دور مكاتب المنظمة ) (WMOفي األقاليم وعملھا؛

)ھـ( أداء أية وظائف أخرى يمكن أن تحال إلى ھذه االجتماعات من ِق َبل المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو
الھيئات التأسيسية األخرى للمنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء؛
)(2

أن يتولى رؤساء االتحادات اإلقليمية رئاسة ھذه االجتماعات بالتناوب؛

)(3

أن تعقد ھذه االجتماعات سنويا ً على األقل قبل دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،وكذلك بالتزامن مع اجتماعات
ھيئة مكتب المنظمة ) (WMOمتى أمكن ذلك وعند االقتضاء؛

يطلب من األمين العام أن يقدم دعم األمانة الالزم لھذه االجتماعات ،في ظل توافر موارد مخصصة مسبقا ً.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-LX) 1الذي لم يعد ساريا ً.
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(EC-66) 3

التنسيق بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-LX) 2التنسيق بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية،
وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن ثمة حاجة إلى تعزيز آلية تكفل تحقيق تعاون أوثق وتنسيق أقوى بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية من
أجل تنفيذ برامج المنظمة ) (WMOبشكل أكثر تجاوبا ً وفعالية ،وبوجه خاص على المستوى اإلقليمي،

)(2

أن االجتماعات المشتركة القصيرة لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية التي ُنظمت على أساس
غير رسمي بالتزامن مع دورتي المؤتمر والمجلس التنفيذي برئاسة رئيس المنظمة ) (WMOأثبتت فائدتھا في
تحسين التنسيق اإلجمالي بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،وخصوصا ً فيما يتعلق بالبرامج واألنشطة
الشاملة مثل التخطيط االستراتيجي والتطوع،

)(3

أن اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية التي استغرقت يوما ً واحداً و ُنظمت في السنوات
األخيرة بالتزامن مع اجتماعات أخرى ضمت الرؤساء قد أتاحت فرصة فعالة بالنسبة للتكلفة وثمينة للتشاور
بشأن المسائل البالغة األھمية بين دورتي المجلس التنفيذي والمؤتمر،

)(4

الحاجة إلى مزيد من التفاعل الجوھري بين رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية للمساھمة في التخطيط
والتنفيذ المتكاملين،

وإذ يدرك أنه ينبغي لألمانة أن تؤدي دوراً رئيسيا ً في ھذا التعاون بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية باعتبارھا حلقة
وصل من أجل تنفيذ آليات التنسيق ذات الصلة تنفيذاً متسقا ً،
يقرر:
)(1

ضرورة تنظيم اجتماعات دورية مشتركة لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية من أجل تحقيق ما يلي:
)أ(

إنشاء آليات تنسيق شتى من أجل تعزيز الروابط والتعاون بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية بھدف
تحسين تنفيذ برامج المنظمة ) (WMOفي إطار اإلدارة القائمة على النتائج المتبعة في المنظمة )(WMO؛

)ب( تبادل المعلومات والخبرات بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية بشأن أفضل ممارسات التنسيق؛
)ج( معالجة المسائل موضع االھتمام المشترك بھدف ضمان االستمرارية والنجاح في تنفيذ برامج المنظمة
) (WMOعلى المستويين العالمي واإلقليمي ،وبوجه خاص فيما يتعلق بمجاالت محددة ومسائل ناشئة
)التخطيط االستراتيجي ،والتكيف مع تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتعبئة الموارد( وإسداء
المشورة إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والھيئات التأسيسية األخرى للمنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء؛
)د(

أداء أية وظائف أخرى قد تحال إلى ھذه االجتماعات من ِق َبل المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الھيئات
التأسيسية األخرى للمنظمة )(WMO؛

)(2

أن يرأس ھذه االجتماعات رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO؛

)(3

أن ُتعقد ھذه االجتماعات سنويا ً على األقل أثناء أو قبل دورة المؤتمر أو دورة المجلس التنفيذي وكذلك بالتزامن
مع االجتماعات التي يشارك فيھا رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ،إذا ومتى اقتضى األمر ذلك.
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يطلب من األمين العام أن يقدم دعم األمانة الالزم لھذه االجتماعات ،في ظل توافر موارد مخصصة مسبقا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-LX) 2الذي لم يعد سارياً.
مالحظة:

القرار

(EC-66) 4

نتائج االجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

)(IBCS-1

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي،
)(1

القرار الذي اتخذه مؤتمر المناخ العالمي الثالث بإنشاء إطار عالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

تقرير االجتماع الحكومي الدولي لفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ،جنيف
 12-11كانون الثاني /يناير ) 2010مطبوع المنظمة رقم ،(1052

)(3

تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية :المعارف المناخية من أجل العمل:
إطار عالمي للخدمات المناخية – تمكين األشد ضعفا ً )مطبوع المنظمة رقم  (1065المقدم إلى المؤتمر السادس
عشر،

)(4

القرار  – (Cg-XVI) 47الرد على تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(5

القرار  – (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(6

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 1تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(7

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،

)(8

القرار  – (IBCS-1) 2تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(9

القرار  – (IBCS-1) 8تعبئة الموارد،

وإذ يأخذ في اعتباره ما يلي:
14-10

)(1

األعمال التحضيرية للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،التي ستعقد خالل الفترة
تشرين الثاني /نوفمبر ،2014

)(2

أن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSجار على قدم وساق وأنه البد من توفير موارد إضافية
لضمان التنفيذ الفعال لألنشطة التي تتضمنھا خطة التنفيذ والخالصة الوافية للمشاريع واألنشطة األولية لإلطار
العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(3

أن مشاركة األعضاء والوكاالت الشريكة أمر حاسم من أجل نجاح اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

القرارات
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الجھود ذات الصلة التي يبذلھا المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالعناصر األخرى ذات الصلة في
المنظمة ) (WMOيمكن تعزيزھا من خالل تحسين عالقات العمل لتحقيق مزيد من المكاسب في أوجه
التآزر في الخطط المختلفة،

)(4

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

توفير الموارد للصندوق االستئماني لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن أجل دعم التحضير
للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوتنفيذ أنشطة اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS؛

)(2

دعم مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل إعارة خبراء إلى المكتب بھدف توفير
دعم فعال لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(3

رفع تقارير ،عند الطلب ،إلى مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعن األنشطة التي تسھم
في السير قدما ً باإلطار )(GFCS؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

مواصلة جھوده لدعم اإلطار العالمي ) ،(GFCSمع العمل في الوقت ذاته على تقصي سبل تعزيز عالقات
العمل بين المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالھيئات التأسيسية ذات الصلة في المنظمة (WMO؛

)(2

تشجيع األعضاء على تقديم الموارد ألنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSولحوكمته؛

)(3

تشجيع الشركاء في اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACعلى توفير الموارد ألنشطة اإلطار العالمي
)(GFCS؛

يدعو األمين العام إلى توجيه عناية األعضاء وجميع المنظمات المختصة المعنية إلى ھذا القرار.

القرار

(EC-66) 5

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا )مطبوع المنظمة رقم ،(1129

)(2

توصيات اجتماع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات ) ،ECWG-SDجنيف ،آذار/
مارس  (2014المتعلقة باإلجراءات الالزمة لإلسراع بتنفيذ اإلستراتيجية،

)(3

القرار  - (EC-65) 4خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات،
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وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أنه يجب إدراج تقديم الخدمات ضمن نھج متسق وشامل ،استناداً إلى الخصائص والمبادئ التي تحكم تقديم
الخدمات بفعالية والمذكورة في إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا،

)(2

أن كافة برامج المنظمة ) (WMOالتي لھا دور في تقديم الخدمات ينبغي أن تشارك في تنفيذ اإلستراتيجية عبر
نھج متسق ،مع مشاركة كافة أصحاب الشأن،

)(3

أنه يجب توضيح فوائد تنفيذ اإلستراتيجية عبر مشاريع إيضاحية مناسبة،

)(4

الحاجة إلعداد مواد إرشادية وتنظيمية مناسبة تتعلق بتنفيذ اإلستراتيجية لمساعدة األعضاء على الوفاء بوالياتھم
الوطنية المتعلقة بتقديم الخدمات،

)(5

أن أفضل الممارسات الحالية لتقديم الخدمات القائمة ،مثل الممارسات المترسّخة لتقديم الخدمات للمالحة الجوية
الدولية والسالمة البحرية ،ينبغي العمل بھا في مجاالت تقديم الخدمات األخرى ،بما في ذلك تلك الممارسات
المتعلقة بإدارة الجودة ومتطلبات الكفاءة للموظفين العاملين في تقديم الخدمات،

)(6

أن جودة وأھمية تقديم الخدمات تعتمد بشكل كبير على االستيعاب السريع لإلنجازات العلمية والتكنولوجية،

)(7

المشاركة المتزايدة لموفري الخدمات من القطاع الخاص ،مما يجعل من تقديم الخدمات مجاالً شديد المنافسة،

)(8

أن متطلبات القطاعات االقتصادية المختلفة فيما يتعلق بتقديم الخدمات ،والسيما قطاع النقل )بما في ذلك
القطاعات الفرعية للنقل الجوي والبحري والبري ،واعتمادھا على تعدد الوسائط ،يمكن أن تصبح من القطاعات
الناشئة التي يمكنھا االستفادة من نھج شامل ومبتكر لتقديم الخدمات،

يطلب من:
)(1

اللجان الفنية ذات الصلة أن تتخذ إجراءات ،بدعم من األمانة ،لرفع مستوى المواد اإلرشادية الحالية والمقبلة
لتقديم الخدمات لكي تشكل جزءاً من اإلطار التنظيمي العام للمنظمة )(WMO؛

)(2

االتحادات اإلقليمية دراسة احتياجات أعضائھا لتعزيز قدراتھم على تقديم الخدمات ،وإعداد خطط عمل إقليمية
استناداً إلى خطة تنفيذ اإلستراتيجية؛

)(3

االتحادات اإلقليمية أن تحدد ،بالتعاون مع اللجان الفنية ذات الصلة ،المشاريع اإليضاحية المحتملة المتعلقة بتقديم
الخدمات في أقاليمھا ،وخاصة فيما يتعلق بالمسئل المتصلة بالمنافع االجتماعية واالقتصادية والمعلومات القائمة
على اآلثار ،والشراكات العامة/الخاصة ،وبروتوكول التحذير المشترك ) ،(CAPووسائل اإلعالم االجتماعية،
وأن تعمل مع األمانة إلعداد مشاريع من ھذا القبيل بشكل مالئم وتوفير الموارد لھا؛

)(4

اللجان الفنية ذات الصلة أن تعزز ،بدعم من األمانة ،توسيع نطاق أفضل ممارسات في إدارة الجودة ومعايير
الكفاءة لتشمل مجاالت أخرى معنية بتقديم الخدمات كمطلب أساسي من موفري الخدمات؛

)(5

اللجان الفنية ذات الصلة وضع آليات لضمان تدفق العلم والتكنولوجيا في العمليات وتقديم الخدمات؛

)(6

اللجان الفنية ذات الصلة واألفرقة العاملة المعنية بتقديم الخدمات ،مثل الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بتقديم الخدمات ) ،(ECWG-SDدراسة الفوائد المحتمل أن يثمر عنھا اتباع نھج مبتكر وشامل في تقديم
الخدمات يلبي االحتياجات الحالية والناشئة لقطاع النقل ويقدم تقاريره إلى المجلس التنفيذي للنظر فيھا؛
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األمين العام دعم تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا في برامج المنظمة )،(WMO
وخصوصا ً برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،وتسھيل جمع
األمثلة ليتم توزيعھا على األعضاء كأفضل الممارسات.

القرار (EC-66) 6

تعديل على الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني – خدمات األرصاد
الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية والمواد اإلرشادية ذات الصلة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOقد وافقت في  27شباط /فبراير  2013على التعديل رقم  76على
الملحق  3التفاقية الطيران المدني الدولي ،خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية،
وإذ يضع في اعتباره ضرورة تطابق الملحق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي والمجلد الثاني ،الجزءين األول والثاني،
من الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع رقم ،(49

وإذ يضع في اعتباره أيضا ً ضرورة تطابق المطبوع دليل بشأن نظام إدارة الجودة من أجل تقديم خدمات األرصاد
الجوية الدولية )مطبوع المنظمة رقم  ،(1001مع التعديل رقم ،76
يوافق أيضا ً على التعديل المدخل على الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني ،الذي
يضمن التطابق الالزم مع التعديل رقم  76على المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO؛
يوافق أيضا ً على تطابق المطبوع دليل بشأن نظام إدارة الجودة من أجل تقديم خدمات األرصاد الجوية الدولية )مطبوع
المنظمة رقم  (1001مع التعديل رقم 76؛
يطلب إلى األمين العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة لنشر الالئحة الفنية ،المجلد الثاني ،والدليل بشأن نظام إدارة الجودة من
أجل تقديم خدمات األرصاد الجوية الدولية للمالحة الجوية الدولية.

القرار

(EC-66) 7

تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1134
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يقرر:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير؛

)(2

اعتماد القرارات من  1إلى (CAgM-16) 6؛

)(3

التشجيع على اتخاذ إجراءات بشأن توصيات الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية
) ،16كما يلي:

(CAgM-

التوصية  – (CAgM-16) 1الجفاف والتصحر
اعتماد التوصية؛
)أ(
أن يُطلب من األمين العام ما يلي:
)ب(
’ ‘1التعاون ،حسب االقتضاء ،وفي إطار الموارد المتاحة في الميزانية ،مع المنظمات
الدولية واإلقليمية المختصة في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD
فيما يتعلق بالجفاف والتصحر؛
’ ‘2مواصلة التعاون مع االتفاقية ) (UNCCDفي األنشطة التنفيذية لمركز إدارة الجفاف
لجنوب شرق أوروبا ) ،(DMCSEEواستطالع إمكانية إنشاء مراكز مماثلة في مناطق
أخرى؛
’ ‘3مواصلة التعاون مع االتفاقية ) (UNCCDومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOوبرنامج
عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ) (CBDلدعم حلقات العمل اإلقليمية من أجل السياسات الوطنية إلدارة
الجفاف؛
’ ‘4مواصلة التعاون مع االتفاقية ) (UNCCDبشأن تنفيذ برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف
).(IDMP
التوصية  – (CAgM-16) 2التقارير المرحلية الوطنية في مجال األرصاد الجوية الزراعية
اعتماد التوصية؛
التوصية  – (CAgM-16) 3التدريب والتعليم في مجال األرصاد الجوية الزراعية
)أ(
)ب(

اعتماد التوصية؛
أن يطلب من األمين العام ما يلي:
’ ‘1إقامة اتصاالت وثيقة مع مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالمراكز المتخصصة بشأن
توفير دورات وأدوات التعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الزراعية ،وتوفير
محتواھا ،من أجل تعزيز البرامج التدريبية في ھذا الفرع وتوسيع نطاقھا ،وھذا بھدف
كفالة تلبية االحتياجات التدريبية المحددة للعاملين في مجال األرصاد الجوية الزراعية،
وفھم الدور الممكن أن تقوم به المراكز العالمية لالمتياز في األرصاد الجوية الزراعية
)(GCREAMs؛
’ ‘2أن ييسر ،حسب االقتضاء ،وفي إطار الموارد المتاحة ،تنشيط المعاھد الخاملة لزيادة
قدراتھا ،وتدعيم المؤسسات االستراتيجية التي يمكن أن تعمل بمثابة مراكز إضافية
للمراكز العالمية ) ،(GCREAMsمثل مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية
للجنوب األفريقي ).(SADC CSC
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التوصية  – (CAgM-16) 4استعراض قرارات المجلس التنفيذي القائمة على التوصيات السابقة للجنة
األرصاد الجوية الزراعية
اعتماد التوصية؛
يطلب إلى األمين العام أن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى ما تقرر أعاله.

القرار

(EC-66) 8

خارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XV) 27الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOالتي يعتبر فيھا الحد من مخاطر الكوارث من
المجاالت ذات األولوية االستراتيجية؛
وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

األھمية الكبيرة للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRبالنسبة ألعضاء المنظمة )،(WMO

)(2

أنشطة الحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة ) (WMOتستند بشكل جوھري إلى العمل األساسي للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتدعمه؛

وإذ يشير كذلك إلى ما يلي:
إطار عمل ھيوغو ) (HFAلفترة  :2015-2005بناء قدرة الدول والمجتمعات على مواجھة الكوارث؛
)(1
)(2

المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRR-IIIالذي سينعقد في الفترة  18 - 14آذار/
مارس  ،2015في سنداي ،اليابان ،سينظر في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام  2015العتماده،

وإذ يرى المجلس أنه ينبغي ألعضاء المنظمة ) (WMOبذل جھود مضاعفة لتوفير الخبرات ،بغية دعم اتخاذ قرارات
موثوقة ومستنيرة بشأن المخاطر وذلك من أجل:
)(1

مواصلة تطوير وتنفيذ نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة التي تدعم استعداد الدول والمجتمعات المحلية
وقدرتھا على التصدي للمخاطر ومقاومتھا لھا؛

)(2

تعزيز فھم الظواھر الجوية والھيدرولوجية والبيئية شديدة التأثير ،ونقل المعرفة العلمية والتكنولوجية سريعا ً
الستخدامھا في اتخاذ القرارات بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛

)(3

دعم الرسائل الفعالة إلبالغ أصحاب المصلحة بمعلومات اإلنذار؛
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وإذ يؤكد ضرورة أن ييسر برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة ) (WMOبذل الجھود الرامية إلى تعزيز
تقديم تنبؤات مبكرة ومعلومات متعلقة باإلنذارات آلليات دعم القرار على كل من المستوى المحلي والوطني واإلقليمي
والعالمي من خالل:
)(1

تنفيذ أولويات برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة ) (WMOتنفيذاً مترابطا ً ومتسقا ً مع جميع برامج
ومشاريع المنظمة ) (WMOذات الصلة ،على ضوء التوصيات التي قدمتھا االتحادات اإلقليمية وعند الضرورة،
في ضوء المشورة التي تسديھا اللجان الفنية؛

)(2

إيالء األھمية األولية لتعزيز قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى أداء أنشطتھا الجوھرية؛

)(3

توضيح دور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تقديم تنبؤات وإنذارات موثوقة  ،وإذا أمكن ،قائمة على اآلثار
ضمن شركاء المنظمة ) ،(WMOوھيئات األمم المتحدة ،وعمليات التخطيط الخارجية مثل إطار الحد من أخطار
الكوارث لما بعد عام 2015؛

يطلب من األمين العام،
)(1

أن يعد ،بالتشاور مع األعضاء ،وعلى وجه االستعجال ،خارطة طريق للحد من مخاطر الكوارث ،تتضمن
أنشطة وإنجازات متوخاة محددة األولويات وواقعية ،تتماشى مع الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة
) ،(WMOوكذا مع خطط عمل البرامج والمشاريع ذات الصلة التابعة للمنظمة )(WMO؛

)(2

أن يقدم مشروع خارطة الطريق للحد من مخاطر الكوارث إلى المؤتمر في دورته السابعة عشرة للنظر فيه
ولتجسيده في استراتيجية المنظمة ) (WMOوخطط عملھا لفترة 2019-2016؛

)(3

أن ينسق المشاركة على نطاق المنظمة ) (WMOفي إعداد وصياغة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام
 ،2015بالتوازي مع إعداد خارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث؛

)(4

أن يزود األعضاء بانتظام بمعلومات محدثة عن التقدم المحرز في برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع
للمنظمة ) ،(WM0بما في ذلك المشاركة على نطاق المنظمة ) (WMOفي إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد
عام  2015والتخطيط للفعاليات ذات الصلة في المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
).(WCDRR-III
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القرار

(EC-66) 9

استعراض برنامج النظام العالمي لرصد المناخ

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذ ّكر بالقرار ) – (Cg-XVIالنظام العالمي لرصد األرض ،والقرار  – (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،والقرار  – (EC-64) 15النظام العالمي لرصد األرض ،والقرار  – (EC-65) 6إعادة ھيكلة برنامج المناخ
العالمي :إدراج برنامج البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وآثاره والتكيف معه ) (PROVIAلمكون إضافي،

وإذ يحيط علما ً باستعراض برنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSالتقرير التجميعي ،آذار /مارس ،2014
،GCOS-181
وإذ يق ّر:
)(1

بالمساھمة الرئيسية لبرنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،فيما
يتعلق بركيزة الرصد والمراقبة،

)(2

بالتطورات والنظم واألطر الجديدة ،مثل المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSوالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونتائج تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر
المناخ ) ،(IPCCواألنشطة ذات األھمية الخاصة بالنسبة للجھات الراعية للنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
مثل مستقبل األرض ،والكوكب األزرق ،وبرنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه
)،(PROVIA

)(3

الحاجة إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التجميعي بالتنسيق مع كل المنظمات الراعية لبرنامج النظام
العالمي لرصد المناخ )،(GCOS

وإذ يضع في اعتباره مذكرة التفاھم التي وقعھا النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمع المركز الدولي للعلوم
) (ICSUولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCواليونسكو في  26تشرين األول /أكتوبر  ،1991ومع
المركز الدولي للعلوم ) (ICSUولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCواليونيسكو وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ) (UNEPفي  19نيسان /أبريل  1992وفي صيف عام ،1998
يقرر اعتماد التقرير التجميعي كأساس جيد لتحديث مذكرة التفاھم الخاصة بالنظام العالمي لرصد المناخ
وخطته اإلستراتيجية؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

التعاون مع الجھات الراعية المشاركة لتنفيذ التوصيات حسبما ما ھو مالئم؛

)(2

إبالغ المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية بنتائج تنفيذ التوصيات.

)(GCOS
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القرار

(EC-66) 10

الجدول الزمني لالجتماعات التشاورية
بشأن السياسات الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية

إن المجلس التنفيذي،
إذ يالحظ:
)(1

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية والخمسين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(915

)(2

القرار  – (Cg-XIV) 6االجتماعات التشاورية التي تعقدھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمعنية بالسياسات
الرفيعة المستوى بشأن المسائل الخاصة بالتوابع االصطناعية،

)(3

القرار  - (EC-LXII) 12الجدول الزمني لالجتماعات التشاورية بشأن السياسات الرفيعة المستوى الخاصة
بالمسائل الساتلية

إذ يشير إلى موافقة المجلس التنفيذي في دورته الثانية والخمسين على إيجاد آلية للمناقشات بين المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsودوائر السواتل البيئية ،تأخذ شكل اجتماعات تشاورية بشأن السياسات
الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية،
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

)(2

أن السواتل قد أصبحت أھم مصدر للبيانات المستخدمة في نماذج التنبؤ العددي للطقس ) ،(NWPولذا البد
للمنظمة ) (WMOأن تزيد التركيز والمناقشات اإلستراتيجية على كيفية قيام المرافق الوطنية ) ،(NMHSsفي
جميع أنحاء العالم بتمثيل ھذه البيانات واستخدامھا،
أن ھناك تفاعالً وثيقا ً جداً بين البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOوفريق تنسيق السواتل الخاص باألرصاد
الجوية ) (CGMSولجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوكيانات من قبيل النظام الفضائي العالمي لتوحيد
المعايير ) (GSICSواللجنة العلمية المعنية بمشاكل البيئة – المسائل الساتلية ) ،(SCOPE-CMغير أن مشاركة
مديري الھيئات /المسؤولين رفيعي المستوى في الھيئات الساتلية تنخفض في االجتماعات التشاورية وأساسا ً من
جانب الھيئات البيئية غير التابعة للمنظمة ) (WMOوالتي تركز على المسائل التشغيلية والبحثية،

)(3

زيادة عدد االجتماعات ذات الصلة التي تركز على السواتل ،والتي تحد من توفر المسؤولين الكبار المسؤولين
عن الھيئات الساتلية على حضور االجتماعات التشاورية،

)(4

التحسن المتوقع تحقيقه في فاعلية االجتماعات من زيادة مشاركة المسؤولين الكبار عن الھيئات الساتلية ،السيما
لتلبية االحتياجات إلى مراقبة مناخ األرض من الفضاء،

يقرر عقد اجتماعات تشاورية مرة واحدة على األقل كل عامين ،بحيث تعقد االجتماعات قبل دورات المجلس التنفيذي
أو المؤتمر ،ويفضل عقدھا بالتزامن مع اجتماعات مكتب المنظمة ) ،(WMOأو حسب االقتضاء لتيسير مشاركة أعضاء
األجھزة الرئاسية للمنظمة ) (WMOوالمسؤولين بالوكاالت الفضائية؛
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يقرر أيضا ً ضرورة وضع مزيد من التركيز على مناقشة المسائل الساتلية الھامة المدرجة في جداول أعمال دورات
الھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إعادة إدراج بند خاص بھذه المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي
وجدول أعمال المؤتمر؛
يطلب إلى األمين العام تنفيذ ھذه التغييرات.
ــــــــــــــ
مالحظة :يحل ھذا القرار محل القرار  (EC-LXII) 12الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(EC-66) 11

أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ

)(THORPEX

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XIV) 12تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وإمكانية التنبؤ ) :(THORPEXبرنامج عالمي
لبحوث الغالف الجوي،

)(2

التوصية  - (CAS-16) 1أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ )،(THORPEX
)2017-2009 :(WMO

)(3

الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالتابع للمنظمة
)الوثيقة الفنية للمنظمة رقم ،(1505

)(4

انتھاء التجربة ) (THORPEXفي نھاية  ،2014بما في ذلك غلق صندوقھا االستئماني.

وإذ يسلم بإنشاء مشاريع إرث التجربة )) (THORPEXمشروع التنبؤات القطبية ) (PPPومشروع التنبؤات دون الفصلية
إلى الفصلية ) (S2Sومشروع التنبؤ بالطقس الشديد التأثير )،((HIW
وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى أنشطة وبحوث بشأن تمثل البيانات ونظم الرصد ،وبشأن إمكانية التنبؤ والديناميات
وتنبؤ المجموعات في إطار البرنامج )،(WWRP
يوصي بما يلي:
)(1

إنشاء الفريق العامل المعني بتمثل البيانات ونظم الرصد ،والفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ والديناميات وتنبؤ
المجموعات ،في بداية عام  2015في إطار لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASعلى أن يموال من الميزانية
العادية؛

)(2

مواصلة أنشطة اللجان اإلقليمية الحالية التابعة للتجربة ) (THORPEXفي إطار البرنامج ) (WWRPبعد انتھاء
التجربة ) ،(THORPEXإذا ما قرر األعضاء اإلقليميون المشاركون ذلك ،على أساس التنظيم الذاتي والتمويل
الذاتي ،وبالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،واألفرقة العاملة التابعة للبرنامج ) (WWRPومشاريع البرنامج
) ،(WWRPبما في ذلك ،المشاريع الثالثة إلرث التجربة ) THORPEXو S2Sو ،PPPو (HIWeatherومشاريع
البحث والتطوير ،والمشاريع اإليضاحية للتنبؤ؛

)(3

عمل مشاريع إرث التجربة ) (THORPEXمعا ً من أجل ‘1’ :تنسيق أدوار المشاريع في المجاالت ذات األھمية
المشتركة؛ ’ ‘2إقامة صالت تعاون لتقاسم النتائج والتقنيات واإلنجازات فيما بين المشاريع؛

)(4

تولي فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASاإلشراف على الصناديق االستئمانية الخاصة
بمشاريع إرث التجربة )(THORPEX؛
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يطلب إلى األمين العام تقديم الدعم إلكمال أنشطة تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
وإغالق صندوقھا االستئماني في نھاية سنة .2014

القرار

)(THORPEX

(EC-66) 12

مشروع الطقس الشديد التأثير
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير

إلى:

)(1

توصية الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16بإنشاء مشروع التنبؤ بالطقس الشديد
التأثير؛

)(2

إعداد خطة لتنفيذ بحوث الطقس الشديد التأثير من ِقبل فرقة العمل المعنية بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
)،(WWRP

وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى تحسين التنبؤات بظواھر الطقس الشديد التأثير واستخدام ھذه التنبؤات في ضوء اآلثار
السلبية المستمرة لھذه الظواھرعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية،
يؤيد إعداد مشروع الطقس الشديد التأثير؛
يطلب من األمين العام أن ينشئ صندوقا ً استئمانيا ً لمشروع الطقس الشديد التأثير؛
يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

تقديم مساھمات طوعية إلى الصندوق االستئماني لتنفيذ ھذا المشروع؛

)(2

تقديم مساھمات عينية مثل استضافة اجتماع/حلقة عمل/مؤتمر بشأن ھذا المشروع؛

)(3

استضافة مكتب تنسيق دولي للمشروع؛

القرار

(EC-66) 13

نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا )(SDS-WAS
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

نقاط الوصل اإلقليمية الثالث لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) (SDS-WASلكل من آسيا،
وأمريكا ،وشمال أفريقيا ،والشرق األوسط وأوروبا،
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)(2

نقطة الوصل اإلقليمية المحتملة اإلضافية لغرب آسيا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة،

)(3

تطوير العلوم المتعلقة بنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) ،(SDS-WASوخطة التنفيذ،

وإذ يأخد في االعتبار الحاجة إلى آلية تنسيق دولية لتيسير تبادل المعلومات فيما بين نقاط الوصل اإلقليمية لنظام اإلنذار
بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا )،(SDS-WAS
يوصي بما يلي:
)(1

إنشاء لجنة توجيھية لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) (SDS-WASبتقديم مرشحين اثنين من
كل نقطة وصل؛

)(2

أن تختار اللجنة التوجيھية للنظام ) ،(SDS-WASبمجرد إنشائھا ،رئيسھا على أساس تناوبي من بين أعضائھا
على أن يعمل كل منھم لمدة عامين؛

)(3

تجتمع اللجنة التوجيھية بصورة دورية الستعراض التقدم واألولويات في مجال البحوث ،يقدم رئيس اللجنة
التوجيھية تقارير عن األنشطة ذات الصلة بالنظام ) (SDS-WASلالجتماع السنوي للجنة التوجيھية العلمية
للبرنامج العالمي لبحوث الطقس
WWRP SSC؛

)(4

تمول اللجنة التوجيھية من الصندوق االستئماني للنظام ) (SDS-WASمن األعضاء المساھمين؛

يطلب إلى األمين العام أن يدعم إنشاء اللجنة التوجيھية لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ).(SDS-WAS

القرار

(EC-66) 14

توجيھات لبرنامج التعليم والتدريب للفترة

2019-2016

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XVI) 31برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة )،(WMO
وإذ يشير أيضا ً إلى المجاالت ذات األولوية العالية المبيّنة في مشروع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة
،2019-2016
وإذ يشير كذلك إلى أن برنامج التعليم والتدريب مكوّ ن ھام من مكونات أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال تطوير
القدرات،
وإذ يدرك التوقعات والتحديات المستقبلية بالنسبة لألعضاء ،ال سيما بالنسبة لمرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،المح ِّددة في مشروع الخطة االستراتيجية ،
يقرر أن من الالزم أن يظل برنامج التعليم والتدريب ديناميا ً وفطنا ً وأن يتبع ُنھجا ً تتيح ألعضاء المنظمة تلبية
االحتياجات التي تتطور باستمرار:
)(1

التطوير المھني المستمر وإعادة تزويد الموظفين بالمھارات لضمان تمتعھم بالكفاءات حسب تغيّر متطلبات
الوظائف وتطور الخدمات في مجاالت مثل:
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)أ(

اإلدارة؛

)ب( التواصل مع المستخدمين؛
)ج( تعبئة الموارد؛
)د(

إعداد البرامج وتقييمھا؛

)ھـ( التفاوض؛
)(2

حصول الموظفين على تعليم وتدريب موقعيين مما يقلل إلى أدنى حد من مدة ابتعادھم عن مكان العمل؛

)(3

اعتماد البرامج ومنح الشھادات للموظفين على ضوء اللوائح والمعايير الوطنية والدولية؛

يقرر أيضا أن ھذه ال ُنھج يجب:
)(1

أن تدعم زيادة تنمية الخبرات التعليمية والتدريبية على الصعيد الوطني ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً ،والدول النامية الجزرية الصغيرة ،والبلدان غير الساحلية؛

)(2

أن ُتزيد إلى أقصى حد من سُبل الحصول على فرص وموارد التعليم والتدريب بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة،
بصرف النظر عن الموقع الجغرافي ،والوضع اإلنمائي ،واللغة؛

)(3

أن تتعلم من أفضل الممارسات في إطار أوساط التعليم والتدريب األوسع نطاقا ً ،وأن تسترشد بھا؛

)(4

أن تكون تطلعية ومرنة؛

يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب أن يُستخدم ھذه التوجيھات في تحديث
توصيف برنامج التعليم والتدريب للفترة 2019-2016؛
يطلب من اللجان الفنية أن تدعم تطوير قدرات المدربين المھرة وموارد التعليم والتدريب لكفالة النجاح في إدخال
الخدمات الجديدة المرتبطة باألنشطة المح ِّددة في المجاالت ذات األولوية العالية للفترة .2019-2016

القرار

(EC-66) 15

معايير المجلس التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية
التابعة للمنظمة ) (WMOوتجديد االعتراف بھا

)(RTCs

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1059
الملخص العام )الفقرة ) 6.16ج( ومرفقاتھا( بشأن معايير المجلس التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية )(RTCs
التابعة للمنظمة ) (WMOوتجديد االعتراف بھا،

القرارات
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وإذ يشير أيضا ً إلى ما يلي:
)(1

أن معايير المجلس التنفيذي مدرجة في المرفق ھاء لالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم ،49
المجلد ،(1

)(2

أن مراكز التدريب اإلقليمية تؤدي دوراً رئيسيا ً في مساعدة أعضاء المنظمة الذين ليست لديھم قدرة وطنية ،أو
الذين لديھم قدرة وطنية محدودة ،على تلبية حاجتھم إلى تعليم وتدريب جيد للموظفين،

)(3

أن شبكة مراكز التدريب اإلقليمية القائمة ستقدم مساھمة أكبر في تلبية االحتياجات التدريبية ألعضاء المنظمة
) (WMOإذا كانت جميع مراكز التدريب اإلقليمية فعالة تماماً،

)(4

بالنسبة إلى المؤسسات غير المعتمدة كمقدمة للتدريب المھني ،يوجد معيار مالئم في معيار المنظمة الدولية
لتوحيد المقاييس  – 29990:2010خدمات التعلم للتعليم والتدريب غيرالنظاميين – المتطلبات األساسية الالزم
توافرھا في مقدمي الخدمات،

)(5

أن ثمة حاجة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الشركاء الذين يقومون بترشيح مراكز التدريب اإلقليمية
واعتمادھا ومراقبتھا ودعمھا لكفالة أن يكون أداؤھا على النحو األمثل،

)(6

أن األمين العام يدعم مراكز التدريب اإلقليمية بطرق شتى من بينھا ‘1’ :السعي إلى عقد مناسبات تدريبية تدعمھا
المنظمة ) (WMOباستخدام مرافق وقدرات تلك المراكز؛ ’ ‘2دعم تطوير الخبرة المھنية والتدريبية لموظفي
مراكز التدريب اإلقليمية؛ ’ ‘3النھوض بفرص التعليم والتدريب المتاحة في مراكز التدريب اإلقليمية ألعضاء
المنظمة؛ ’ ‘4تيسير التعاون فيما بين مراكز التدريب اإلقليمية وبين تلك المراكز والشركاء اآلخرين في مجال
التدريب؛ ’ ‘5تعزيز العالقات بين مراكز التدريب اإلقليمية واالتحادات اإلقليمية،

)(7

أن أي عضو من أعضاء المنظمة ) (WMOيمكنه أن يستضيف مركزاً واحداً فقط من مراكز التدريب اإلقليمية،
ولكن أي مركز من تلك المراكز يمكن أن يتألف من عدة مكونات ،بشرط أن يستوفي كل مكوّ ن جميع المعايير
الالزمة لالعتراف به أو لتجديد االعتراف به كمركز تدريب إقليمي،

)(8

أن المجلس التنفيذي يبت في االعتراف بمكوّ ن مركز تدريب إقليمي أو تجديد االعتراف بذلك المكوّ ن ،في ضوء
توصية االتحاد اإلقليمي وكذلك ،عند االقتضاء ،في ضوء مشورة اللجنة الفنية ذات الصلة ،وفريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ،وتعليقات األمين العام،

يقرر:
)(1

أن كل دورة عادية من دورات االتحادات اإلقليمية ينبغي أن تقدم توصيات إلى الدورة التالية للمجلس التنفيذي
بشأن وضع مراكز التدريب اإلقليمية الموجودة في إقليمھا؛

)(2

أن يُدمج المواد الجديدة المحتفظ بھا كمرفق لھذا القرار كبديل لمعايير المجلس التنفيذي القائمة الواردة في الالئحة
الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير 2015؛

)(3

أن تنطبق ھذه المعايير على جميع مكونات مراكز التدريب اإلقليمية التي يُنظر في االعتراف بھا أو تجديد
االعتراف بھا في دورات االتحادات اإلقليمية التي ُتعقد بعد  1كانون الثاني /يناير 2016؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية إبالغ أعضاء المنظمة ) (WMOالذين يستضيفون مراكز تدريب إقليمية بالمعايير
الجديدة وبمواعيد سريان التنفيذ؛
يطلب من أعضاء المنظمة الذين يستضيفون مراكز تدريب إقليمية إبالغ المؤسسة )المؤسسات( التي يتكون منھا مركز
التدريب اإلقليمي في بلدھم بالمعايير المنقحة وبمواعيد سريان التنفيذ؛
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يطلب من األمين العام:
)(1

أن يقوم بتحديث الالئحة الفنية ويأذن لألمين العام بإدخال تغييرات تحريرية على المعايير لكفالة االتساق مع نسق
وأسلوب الالئحة الفنية؛

)(2

أن يراعي المعايير الجديدة وكذلك أدوار ومسؤوليات األطراف المختلفة الضالعة في مراقبة ودعم مراكز
التدريب اإلقليمية عند صياغة مذكرة التفاھم مع األعضاء الذين يستضيفون مراكز تدريب إقليمية؛

يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب أن يعد مشروع دليل للمطبوعات بشأن
االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية وتجديد االعتراف بھا وإدارتھا وذلك في وقت يتيح مناقشته في المؤتمر العالمي
السابع عشر لألرصاد الجوية الذي يُعقد في أيار /مايو .2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار

(EC-66) 15

معايير المجلس التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية
التابعة للمنظمة ) (WMOوتجديد االعتراف بھا
القسم

)(RTCs

1

إضافة للمختصرات
مركز التدريب اإلقليمي

)(RTC

مؤسسة تعليم وتدريب وطنية ،أو مجموعة مؤسسات في ذلك البلد ،يعترف االتحاد اإلقليمي ذو الصلة التابع للمنظمة
) (WMOبأنھا:
)(1

توفر فرصا ً للتعليم والتدريب ألعضاء المنظمة ) ،(WMOال 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 يعترف االتحاد اإلقليمي ذو
الصلة بمعھد تدعمه عدة بلدان لتقديم خدمات من ھذا القبيل كمركز تدريب إقليمي.
القسم  - 2نص ُيستعاض به عن مطبوع المنظمة رقم  49المجلد
4.5.1

1

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

موظفين.
بالنظر إلى أن مرافق التدريب الوطنية ليست جميعھا معترفا ً بھا كمرافق تدريب إقليمية فإن المعايير
4.5.2
ِّ
الواردة في التذييل ھاء لمطبوع المنظمة  49المجلد  1تنطبق على كل مؤسسة ُي ُجدد أنھا جزء من مركز تدريب إقليمي
تابع للمنظمة ) .(WMOويُشار إلى كل مؤسسة من ھذا القبيل على أنھا ِّ
مكون مركز تدريب إقليمي.

القرارات
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يتولى االتحاد اإلقليمي ،والممثل الدائم للبلد المضيف ،ومدير مكوِّ ن مركز تدريب إقليمي ،ومنسق مركز
4.5.3
تدريب إقليمي ذي مكونات متعددة ،األدوار والمسؤوليات التالية .وأداء المؤسسة )المؤسسات( ووضعھا المستمر كمركز
تدريب إقليمي يعتمدان على قيام كل طرف من األطراف بدوره والنھوض بمسؤولياته .فعدم قيام طرف واحد بدوره
يمكن أن يعرِّ ض للخطر أي إعادة تجديد الحقة لوضعه كمركز تدريب إقليمي.

االتحاد اإلقليمي
•

يعطي األولوية الحتياجات التعليم والتدريب الخاصة به ،وأن يوفرھا لمراكز التدريب اإلقليمية كل أربع
سنوات على األقل.

•

يبقى على علم بأنشطة وخطط كل مركز تدريب إقليمي ومكوناته عن طرق التقارير السنوية التي يقدمھا
المركز ومكوناته.

•

يقدم تعليقات لمراكز التدريب اإلقليمية ،وأعضاء المنظمة ،واألمين العام بشأن ما إذا كانت مراكز
التدريب اإلقليمية تلبي احتياجات االتحاد اإلقليمي.

•

يساھم في استعراضات رباعية السنوات لمراكز التدريب اإلقليمية يتخذ المجلس التنفيذي الترتيبات
المتعلقة بھا للوقوف على مدى تلبية مراكز التدريب اإلقليمية الحتياجات التعليم والتدريب الخاصة
باالتحاد اإلقليمي.

•

يوصي في كل دورة من دوراته المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOبمراكز تدريب إقليمية كي ينظر فيھا
المجلس من أجل االعتراف بھا استناداً إلى أدائھا على ضوء المعايير.

•

يعزز أنشطة مراكز التدريب اإلقليمية واستخدامھا من جانب أعضاء االتحاد اإلقليمي.

•

يسعى إلى فرص الحصول على تمويل وموارد لدعم عمل مراكز التدريب اإلقليمية في تلبية احتياجاته
التعليمية والتدريبية.

الممثل الدائم للبلد المضيف
•

يُبلغ األمين العام واالتحاد اإلقليمي بتفاصيل االتصال الخاصة بمنسق مركز تدريب إقليمي ومدير مكوّ ن
مركز تدريب إقليمي ،وبأي تغييرات تتعلق بذلك المنسق وذلك المدير.

•

يكفل ،حيثما كان مركز التدريب اإلقليمي يتألف من مكونات متعددة ،التواصل والتنسيق المستمرين بين
المكونات لزيادة فرص التعليم والتدريب بالنسبة لألعضاء إلى أقصى حد.

•

ييسر التنسيق بين مركز التدريب اإلقليمي واالتحاد اإلقليمي بشأن احتياجات التعليم والتدريب اإلقليمية،
والفرص المتاحة للحصول على تمويل وموارد.

•

ّ
يعزز توفير الموارد لمركز التدريب اإلقليمي من خالل الدعم المقدم من الحكومة وھيئات التمويل الوطنية
والدولية األخرى.

•

يقدم تقارير سنوية عن أنشطة مركز التدريب اإلقليمي في اإلثني عشر شھراً السابقة وعن خططه لإلثني
عشر شھراً المقبلة مع التوقع بشأن السنوات المقبلة إلى االتحاد اإلقليمي واألمين العام.

•

يتعاون مع الممثلين الدائمين اآلخرين الذين يستضيفون مراكز تدريب إقليمية لتعزيز التعاون بين تلك
المراكز.

•

يشرف على عمل مركز التدريب اإلقليمي ويعمل كداعية له من أجل )أ( االمتثال للمعايير والمبادئ
التوجيھية الوطنية والخاصة بالمنظمة ) (WMOو)ب( مواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية المتطورة.
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مدير مكوِّ ن مركز تدريب إقليمي
•

يراقب ويخطط أنشطة مكوِّ ن مركز التدريب اإلقليمي وفقا ً الحتياجات االتحاد اإلقليمي التعليمية والتدريبية
المعلنة.

•

يستخدم ،في أنشطة التدريب المھني ،عمليات في إطار مكون مركز التدريب اإلقليمي تكون متسقة مع
معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ) 29990:2010خدمات التعلّم من أجل التعليم والتدريب غير

النظاميين  -المتطلبات األساسية لمقدمي الخدمات(
•

يراقب السلطات المختصة ويبلغھا بمتطلبات تطوير خبرة موظفي مركز التدريب اإلقليمي المھنية
والتدريبية واإلبقاء عليھا ،وتوافر وصيانة البنية األساسية الكافية لتكنولوجيا االتصاالت في مجالي
التدريب والمعلومات.

•

يقدم إلى الممثل الدائم تقارير سنوية عن أنشطة مكوِّ ن مركز التدريب اإلقليمي في اإلثني عشر شھراً
السابقة والخطط المتعلقة باإلثني عشر شھراً المقبلة مع توقّع بشأن السنوات المقبلة.

•

يعزز الخدمات التي يقدمھا مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي لألعضاء من خالل االتصال المنتظم وييسر
لألعضاء الحصول على معلومات عن برنامج التعليم والتدريب الخاص بمركز التدريب اإلقليمي وعلى
معلومات االتصال الخاصة به.

•

يعمل مع مكونات مركز التدريب اإلقليمي األخرى من أجل )أ( تنسيق األنشطة و )ب( تقاسم الموارد
والخبرات في تلبية احتياجات التعليم والتدريب اإلقليمية.

•

يسعى إلى فرص الحصول على تمويل إضافي وموارد إضافية لزيادة قدرة مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي
على تلبية احتياجات التعليم والتدريب اإلقليمية.

منسّق مركز تدريب إقليمي ذي مكونات متعددة
•

ينسّق األنشطة العامة لمكونات مركز التدريب اإلقليمي وفقا ً الحتياجات االتحاد اإلقليمي التعليمية
والتدريبية المعلنة.

•

ينسّق إعداد تقارير سنوية عن أنشطة مركز التدريب اإلقليمي في اإلثني عشر شھراً السابقة والخطط
المتعلقة باإلثني عشر شھراً المقبلة مع تو ّقع بشأن السنوات المقبلة لتقديمھا إلى الممثل الدائم.

•

ينسق ترتيبات )أ( تعزيز وتقديم معلومات عن خدمات مركز التدريب اإلقليمي لألعضاء من خالل
االتصال المنتظم ،و)ب( تقاسم الموارد والخبرة بين مكونات مركز التدريب اإلقليمي في تلبية احتياجات
التعليم والتدريب اإلقليمية.

•

يكفل تعاون مكونات مركز التدريب اإلقليمي وإبالغ كل منھا بأنشطة المكونات األخرى في مجالي التعليم
والتدريب.

•

يدعم مكونات مركز التدريب اإلقليمي في السعي إلى فرص للحصول على تمويل إضافي وموارد إضافية
لزيادة قدرة مركز التدريب اإلقليمي على تلبية احتياجات التعليم والتدريب اإلقليمية.

القسم  - 3االستعاضة عن التذييل ھاء لمطبوع المنظمة رقم  49المجلد  ،1الالئحة الفنية للمنظمة

)(WMO

مركز التدريب اإلقليمي ) (RTCھو مؤسسة تعليم وتدريب وطنية ،أو مجموعة مؤسسات في ذلك البلد ،يعترف االتحاد
اإلقليمي ذو الصلة التابع للمنظمة ) (WMOأو تعترف االتحادات اإلقليمية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) ،(WMOبأنھا:
)(1

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

القرارات
)(2

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

)(3

تعزز فرص التعليم والتدريب في مجاالت الطقس والماء والمناخ ألعضاء المنظمة ).(WMO
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وھذه األنشطة يُضطلع بھا وفقا ً لالئحة المنظمة ) (WMOومبادئھا التوجيھية .ومن الممكن أيضا ً أن يعترف االتحاد
اإلقليمي ذو الصلة بمعھد تدعمه بلدان متعددة لتقديم خدمات من ھذا القبيل كمركز تدريب إقليمي.
و ُتعتبر كل مؤسسة تشكل جزءاً من مركز تدريب إقليمي مكونا ً لمركز تدريب إقليمي .ويجب على المؤسسة التي
تضطلع بعمليات تعليم وتدريب ذات صلة بالطقس والماء والمناخ أن تستوفي المعايير التالية كي تعيَّن مكونا ً لمركز
تدريب إقليمي:
)(1

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

)(2

أن يُصمَّم مكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي 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 مكونات مركز التدريب اإلقليمي قد يكون لھا اختصاص دولي أوسع نطاقاً؛

)(3

أن يوجد مكوّ ن 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.

وتسري المعايير التالية على كل مكوّ ن مركز تدريب إقليمي:

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.

•

يق ِّدم ِّ
مكون مركز التدريب اإلقليمي التدريب) :أ( بمدربين أكفاء من حيث قدرتھم العلمية /الفنية وخبرتھم
التدريبي؛ )ب( في بيئة تفضي إلى التعلم ويتوافر فيھا ما يكفي من موارد التعلم ،والمباني ،ونظم
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومرافق التدريب.
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تقييم التعلّم وتقييم خدمة التعلّم
•

ّ
ويوثق ھذه المعلومات على نحو مالئم لنظام
يقيِّم مكون مركز التدريب اإلقليمي معرفة وكفاءة الطلبة،
إلدارة 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 المتعلمين.

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

(EC-66) 16

دراسة جدوى إلقامة مج ّمع عالمي تابع للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC–LXII) 19اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب،
وبخاصة الفقرتين ) (7و) (8من "يقرر".
وإذ يشير أيضا ً إلى ما يلي:
)(1

تقرير الدورة السادسة والعشرين لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب بشأن
استعراض أدوار وعمليات مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي المستقبل،

)(2

تزايد احتياجات موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية إلى فرص للتعليم والتدريب في مجاالت األرصاد
الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ،

)(3

لئن كانت مراكز التدريب اإلقليمية تؤدي دوراً رئيسيا ً في مساعدة أعضاء المنظمة الذين ال توجد لديھم قدرة
وطنية ،أو لديھم قدرة وطنية محدودة ،على تلبية حاجتھم إلى تعليم وتدريب جيدين للموظفين ،فليس من المرجح
إلى حد كبير أن تتمكن مراكز التدريب اإلقليمية بمفردھا من تلبية االحتياجات المتوقعة من حيث النطاق،
والمستوى ،والعدد،
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يقرر:
)(1

أن يشرع فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في إجراء دراسة جدوى بشأن المجمع
العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبما في ذلك البنود الواردة في مرفق ھذا القرار؛

)(2

إعداد اقتراح مفصّل بشأن وضع وتنفيذ خطة لمجمع عالمي تابع للمنظمة ) (WMOوعرضه على الدورة السابعة
عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في أيار /مايو 2015؛

)(3

أن أي اقتراح إلقامة مجمّع عالمي تابع للمنظمة ) (WMOيجب أال يقوض الغرض من شبكة مراكز التدريب
اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوبرامجھا ،وھي شبكة تديرھا الدول األعضاء لصالح مجتمع األرصاد الجوية
بشكل عام؛

يطلب من رئيس فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب إنشاء فرقة صغيرة للعمل كلجنة
توجيھية لدراسة الجدوى بشأن المجمع العالمي التابع للمنظمة ) ،(WMOوينبغي أن يكفل تكوين الفرقة تمثيالً متوازنا ً
لألوساط المعنية بالتعليم والتدريب في المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالتعليم والتدريب ،والمستخدمون ،ومقدمو خدمات التعليم والتدريب في مراكز التدريب اإلقليمية وغير مراكز التدريب
اإلقليمية؛
يطلب من األمين العام أن يوفر الدعم للجنة التوجيھية الستكمال ودعم دراسة جدوى المجمع العالمي التابع للمنظمة
)(WMO؛
يطلب أيضا ً من األمين العام أن يقدم تحديثا ً بشأن اقتراح المجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOإلى الدورة المشتركة
المقبلة لرؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية المخطط اسميا ً عقدھا في كانون الثاني /يناير .2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنود يجب إدراجھا في دراسة جدوى بشأن إنشاء مج ّمع عالمي تابع للمنظمة

)(WMO

ينبغي أن تشمل دراسة الجدوى ما يلي:
•

بناء وضوح مفھوم المجمع العالمي وفوائده المحتملة بالنسبة ألعضاء المنظمة )(WMO؛

•

بحث خيارات إقامة سجل تجريبي لموارد المجمع العالمي وأنشطته واستكشاف األساليب الممكنة للتوزيع،
مع أخذ البنية األساسية لدى األعضاء وقدراتھم في مجال تكنولوجيا المعلومات في االعتبار؛

•

وضع معايير أساسية لقيام الشركاء ومقدمي الخدمات بإدراج الموارد واألنشطة في السجل واستحداث
سُبل للبحث بنشاط عن منظمات وتشجيعھا على تقديم مواردھا ألعضاء المنظمة )(WMO؛

•

اختبار ترتيبات /عمليات جديدة تنطوي على إمكانية تقديم مزيد من الموارد بلغات متعددة بتكلفة
متواضعة؛

•

بحث ُسبل ضمان جودة الموارد واألنشطة المتاحة عن طريق المجمع العالمي؛

•

فحص المسائل المحيطة بقبول الدورات الدراسية واالعتمادات األكاديمية من مجموعة متفرقة من مقدمي
الخدمات التعليمية والتدريبية وإجراء استقصاء بين مجموعات ممثلة للمستخدمين؛

•

االنخراط مع شريك عالمي جديد واحد على األقل كسبيل لزيادة قدرة أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجالي
التعليم والتدريب؛
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•

السعي للحصول على موارد جديدة لدعم فرص التعليم والتدريب التي يمكن توفيرھا ألعضاء المنظمة
) ،(WMOخاصة في مجالي الخدمات المناخية والھيدرولوجيا؛

•

بحث واختبار األفكار المطروحة لتوفير التعليم والتدريب لمراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsحتى يمكنھا:
)أ( زيادة اإلسھام في توفير الموارد للمجمع العالمي ،السيما للتعلم عن بعد) ،ب( االستفادة من الموارد
المتاحة للمجمع العالمي؛

•

تحديد المعوقات /التحديات المحتملة في تنفيذ المجمع العالمي واالعتراف بھا والقيام ،حيثما أمكن ،باقتراح
سُبل للتغلب عليھا؛

•

تحديد الموارد البشرية والمالية الالزمة ،إلى جانب الترتيبات الممكنة للحصول على موارد ،من أجل تنفيذ
المجمع العالمي من حيث بدئه وصيانته على حد سواء.

القرار
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مشروع اختصاصات
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير:
)(1

إلى القرار  - (EC-LXII) 19اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 31برنامج التعليم والتدريب،

)(3

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم ،(1078
الملخص العام ،الفقرة ) 3.9أ((،

وإذ يضع في االعتبار أن التعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والتخصصات المتصلة بھما ھو
نشاط رئيسي للمنظمة ) (WMOشامل لعدة قطاعات وله تأثير كبير على تعزيز المعرفة والخبرة المتاحة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستخدمين،
وإذ يضع في االعتبار أيضا ً أن نطاق التعليم والتدريب والطلب عليھما يتزايدان في ظل مبادرات من قبيل اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتزايد متطلبات االمتثال،
يقرر أن يعتمد اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب بصيغتھا التالية:
)(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 معايير تعليم وتدريب موظفي أعضاء المنظمة؛

)(4

إسداء المشورة للمجلس التنفيذي بشأن المعايير والممارسات الموصى بھا لتعليم وتدريب موظفي أعضاء المنظمة؛
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)(5

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؛

)(6

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

)(7

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

) (8اختيار أعضاء الفريق ومدد واليتھم وفقا ً للمرفق بھذا القرار.
_______
مالحظة :يحل ھذا القرار محل القرار  ،(EC-LXII) 19الذي لم يعد ساريا ً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اختصاصات
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
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 ،أو علم المناخ ،أو الھيدرولوجيا ،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؛

يعمل األعضاء لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينھم لمدة أربع سنوات إضافية .وال يجوز ألي فرد أن يعمل لمدة
يتجاوز مجموعھا ثماني سنوات.
تعيين األعضاء:
يعيِّن المجلس التنفيذي أعضاء الفريق من خالل عملية شفافة على النحو التالي:
‘’1

يوجّ ه 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
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الرسالة قبل ستة أشھر على األقل من المؤتمر التالي مباشرة للمجلس التنفيذي .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؛

‘’4

وفقا ً للمادة  35من الالئحة العامة )طبعة  (2012يجوز لرئيس الفريق أن يدعو خبراء لمساعدة الفريق في
مداوالته.

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

القرار

(EC-66) 18

وضع بيت  -داغان )إسرائيل( كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1059
الملخص العام ،الفقرة ) 6.16ج( والمرفقات،
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

أن سمعة مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOكشبكة مقدمي خدمات تدريب تحظى باالحترام والثقة
تعتمد على فرادى المؤسسات التي تلبي احتياجات التدريب اإلقليمية،

)(2

أن مركز بيت  -داغان للتدريب اإلقليمي واصل إتاحة فرص تعليم وتدريب ألعضاء المنظمة في شراكة مع
برنامج التعليم والتدريب،

)(3

أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب أجرى استعراضا ً لمركز بيت  -داغان ح ِّدد
مجاالت متعددة يمكن تحسينھا ليتسنى للمركز تلبية احتياجات االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( واألقاليم
المجاورة،

)(4

أن مركز بيت  -داغان طلب تجديد االعتراف به كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) (WMOوأن الدورة السادسة
عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس أيّدت تجديد االعتراف به،
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وإدراكا ً منه أن مركز بيت  -داغان لديه إجراءات جارية لتقديم حلقات عمل تدريبية متعددة في المستقبل القريب ذات
صلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية،
يقرر تجديد االعتراف بمركز بيت  -داغان كمركز تدريب إقليمي لمدة أربع سنوات.

القرار
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وضع معھد األرصاد الجوية األحيائية ) ،(IBIMETالتابع للمجلس الوطني للبحوث ،فلورانسا،
إيطاليا ،كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة )(WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1059
الفقرة ) 6.16ج( والمرفقات،
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

أن سمعة مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOكشبكة مقدمي خدمات تدريب تحظى باالحترام والثقة
تعتمد على فرادى المؤسسات التي تلبي احتياجات التدريب اإلقليمية،

)(2

أن معھد األرصاد الجوية األحيائية ) ،(IBIMETالكائن في فلورانسا ،إيطاليا ،لم يقدم تقارير أو لم تكن له اتصاالت
مع المنظمة ) (WMOبشأن أنشطته كمركز تدريب إقليمي لمدة تجاوزت ست سنوات،

)(3

أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب أجرى استعراضا ً للمعھد ) (IBIMETح ِّدد فيه
عدداً من المجاالت التي تلزم معالجتھا كي يعمل المعھد بشكل كامل كمركز تدريب إقليمي،

)(4

أن المعھد ) (IBIMETطلب تجديد االعتراف به كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) (WMOوأن الدورة السادسة
عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس أيّدت تجديد االعتراف به استناداً إلى أنشطته المقترحة،

وإدراكا ً منه أنه بينما توجد لدى المعھد ) (IBIMETإجراءات جارية لتقديم حلقات عمل تدريبية متعددة في المستقبل
القريب ذات صلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية،
يقرر إرجاء تجديد وضع المعھد ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي لمدة عامين عندما ستعيد الدورة الثامنة والستون
للمجلس التنفيذي تقييم وضع المعھد ،مالحظا ً التقدم الذي أحرزه المعھد في المساھمة في برنامج التعليم والتدريب التابع
للمنظمة ).(WMO
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معايير المجلس التنفيذي للحصول على المنح الدراسية التي تقدمھا المنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

)(2

مناقشة الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي وقرارھا بشأن معايير المجلس التنفيذي للحصول على المنح
الدراسية التي تقدمھا المنظمة )) (WMOالتقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي مع
القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1007الملخص العام ،الفقرة  3.6.20والمرفق،
أھمية برنامج المنح الدراسية ألعضاء المنظمة ) ،(WMOال سيما أعضائھا من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية
ومن الدول النامية الجزرية الصغيرة،

يقرر تحديث معايير المجلس التنفيذي الخاصة بالحصول على المنح الدراسية التي تقدمھا المنظمة ) (WMOعلى النحو
الوارد في مرفق ھذا القرار ،على أن يسري تنفيذ ذلك فوراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار

(EC-66) 20

معايير المجلس التنفيذي للحصول على المنح الدراسية التي تقدمھا المنظمة
معايير الحصول على المنح الدراسية التي تقدمھا المنظمة

)(WMO

)(WMO

الھدف من برنامج المنح الدراسية التابع للمنظمة ) (WMOھو دعم تعليم وتدريب المرشحين المؤھلين
-1
المالئمين ،وخصوصا ً المرشحين من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية والدول النامية الجزرية الصغيرة .ونشجّع النساء
بصفة خاصة على تقديم طلبات .وينبغي أن تفيد المنح الدراسية كالً من المرشح الفردي والمؤسسة المرشحة ،التي عاد ًة
ما تكون ھي المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHS
يمكن أن تقدم المنظمة ) (WMOالمنح الدراسية لفترات قصيرة )أقل من ستة أشھر( وطويلة ) 6أشھر أو
-2
أطول( على حد سواء ،بنا ًء على توصيات لجنة المنح الدراسية المتسقة مع أولويات برنامج التعليم والتدريب.
يجب على المرشحين الذين يقدمون طلبات للحصول على منح دراسية من المنظمة ) (WMOملء
-3
ّ
االستمارة الخاصة بتسمية المرشحين للحصول على منح دراسية ،التي يجب أن يصدق عليھا الممثل الدائم لعضو
المنظمة ) (WMOالمستفيد .ويتعين على الممثل الدائم أن ي ُج ِّدد ،في جملة أمور ،الفائدة المتوقعة للفرد المرشح )مثالً
إعداد قوة عاملة مؤھلة( ،والفائدة التي ستجنيھا المؤسسة التي تسمي المرشح )مثالً المساعدة في التطوير التنظيمي
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي ضوء االحتياجات المتغيرة من الخدمات المطلوبة لتلبية
االحتياجات المتطورة للمستخدمين(.
-4

يجب أن تتوافر في المرشحين ،كي تنظر اللجنة في طلباتھم الحصول على منحة دراسية ،الشروط التالية:
)أ(

أن يكونوا مستوفين لشروط االلتحاق بالدورة الدراسية المقترحة؛

)ب(

أن يكونوا متم ّكنين من لغة الدراسة ،أو قادرين على التعلم بھا؛
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)ج(

أن يكونوا بصحة جيدة وأن يثبتوا ذلك بشھادات طبية مستكملة؛

)د(

أن يقتصر طلبھم على دورات دراسية تنطبق مباشرة على مجاالت برامج المنظمة ).(WMO

يحق أيضا ً للمديرين المعينين حديثا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsااللتحاق
-5
بالبرامج التدريبية القصيرة جداً المتعلقة بإدارة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsكما يحق
لھم االستفادة من الزيارات التعريفية.
-6

ُتعطى األفضلية في تقديم المنح الدراسية للمرشحين الذين تتوافر فيھم الشروط التالية:
)أ(

أن يكونوا من البلدان التي توجد فيھا أقل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsتطوراً ،وكذلك من البلدان النامية ،والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة
انتقالية ،والبلدان األكثر تأثراً بالكوارث الطبيعية؛

)ب(

أن يكونوا مدعومين ماليا ً بواسطة تقاسم التكاليف؛

)ج(

أن يتقدموا بطلبات للدورات التي َّ
تنظم في مراكز التدريب اإلقليمية أو في مؤسسات التدريب
األخرى في إقليمھم؛

)د(

أن يتقدموا بطلبات الحصول على منح دراسية لفترات قصيرة أو منح دراسية لفترات طويلة
ولكن ال تتجاوز  18شھراً؛

)ھـ(

أن يُتوقع استمرارھم في العمل وتقديم مساھمة طويلة األجل في المرفق الوطني لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSفي بلدھم في وظيفة مناسبة بعد انتھاء المنحة الدراسية؛

)و(

أال يكونوا قد حصلوا من قبل على منحة دراسية من المنظمة ) (WMOلفترة طويلة أثناء
السنوات األربع السابقة؛

)ز(

أن يكون كل مرشح منھم قادما ً من بلد لم يحصل مؤخراً على فرصة االستفادة من منحة
دراسية من المنظمة )(WMO؛

-7

يُراعى عند تقديم المنح الدراسية ما يلي:

)أ(

ضرورة التوازن النسبي اإلقليمي؛

)ب(

الحاجة إلى اتباع سياسات تحقق تكافؤ الفرص )انظر القرار  - (Cg-XIV) 33مشاركة الرجل
والمرأة على قدم المساواة في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا(؛

)ج(

ما إذا كان الممثلون الدائمون لبلدان المرشحين قد قدموا للمنظمة ) (WMOالتقرير المطلوب
الخاص بأي منحة دراسية سابقة.
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القرار

(EC-66) 21

قدرات التشغيل األولية لقاعدة بيانات المالمح القطرية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

أن إعداد قاعدة بيانات المالمح القطرية للمنظمة ) (CPDB) (WMOيستجيب للتفويض الذي منحه المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية )القرار  – (Cg-XVI) 49إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات( ،والقرار (EC-64) 18
الصادر عن المجلس التنفيذي  -إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات والقرار  – (EC-65) 16خطة تنفيذ
إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات( إلنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات الطقس والمياه
والمناخ وما يرتبط بھا من معلومات عن أعضاء المنظمة من مصادر من داخل أمانة المنظمة )(WMO
وخارجھا،

)(2

أن قاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBتوفر آلية لألعضاء لتقاسم المعلومات عن ترتيباتھم المؤسسية
الوطنية ،والبنى األساسية ،والموظفين ،وجھات االتصال الوطنية ،والمشروعات وحالة التنمية فضالً عن
مشاركتھم في أنشطة المنظمة )،(WMO

)(3

أنه يمكن توقع أن تخفض قاعدة بيانات المالمح القطرية عدد ووتيرة أسئلة االستبيانات التي توجه لألعضاء،
وتوفر وسيلة لضمان جمع المعلومات سريعا ً وتقاسمھا،

)(4

أن الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي المعني بالتخطيط اإلستراتيجي قد اعترف أيضا ً بأن لدى قاعدة بيانات
المالمح القطرية إمكانية تعزيز التقييم والمراقبة المتصلين بالتخطيط اإلستراتيجي وتطوير القدرات في المنظمة
)،(WMO

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن قاعدة بيانات المالمح القطرية تمثل نموذجا ً أولياً ،وأن تطويرھا بعد ذلك أظھر جدوى ھذا النھج وما يتصل به
من تكنولوجيا،

)(2

أنه يجري إدراج مجموعة معلومات االستبيانات التي جمعتھا المنظمة ) (WMOمؤخراً في تصميم قدرات
التشغيل األولية لقاعدة بيانات المالمح القطرية )،(CPDB

)(3

أن المسؤولية عن االحتفاظ بالبيانات في قاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBيتقاسمھا أعضاء المنظمة
واألمانة،

)(4

أن فائدة قاعدة البيانات ) (CPDBسوف تعتمد ،في جزء كبير منھا ،على كفاءة ودقة البيانات،

يقرر تنفيذ قدرات التشغيل األولية لقاعدة بيانات المالمح القطرية قبل نھاية آب /أغسطس 2014؛
يطلب إلى الدول األعضاء:
)(1

)(2

استعراض قاعدة بيانات المالمح القطرية لضمان دقة وتكامل البيانات ذات الصلة بدولھا أو أراضيھا فضالً عن
المشروعات التي تشارك فيھا؛
تعيين جھة أو جھات اتصال وطنية لقاعدة بيانات المالمح القطرية يمكنھا الوصول إلى ھذه القاعدة لمساعدة
الممثلين الدائمين على الحفاظ على المعلومات القطرية وتحديثھا؛
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يطلب أن يتعاون الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ،والفريق العامل
التابع للمجلس التنفيذي بتطوير القدرات ،أو الفريقان الخلف لھما ،في وضع أدوات يمكن أن تستخدم قاعدة بيانات
المالمح القطرية في تقييم ومراقبة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
يطلب من األمين العام أن يوفر الدعم لألعضاء في تنفيذ ھذا القرار.

القرار

(EC-66) 22

تنفيذ إدارة المخاطر
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج ) (RBMفي المنظمة ) (WMOعلى أساس الخطة اإلستراتيجية والميزانية
القائمة على النتائج للفترة المالية السادسة عشرة،
وإذ يأخذ في اعتباره التحسينات المستمرة في نظم الرقابة الداخلية في األمانة ،والتقدم المحرز في تنفيذ اإلدارة القائمة
على النتائج في المنظمة،
وإذ يسلم بالدور المھم الذي تؤديه إدارة المخاطر في تحقيق أھداف المنظمة ) (WMOوتنفيذ الخطة اإلستراتيجية،
وإذ يسلّم أيضا ً بالحاجة إلى أن تستفيد المنظمة من الفرص إذا كانت تفوق قيمتھا الخطر ،وإذا كانت إجراءات المراقبة
القائمة مالئمة،
يقرر اعتماد سياسة إدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOبصيغتھا المن ّقحة الواردة في المرفق لھذا القرار؛
يطلب إلى األمين العام مواصلة تنفيذ إدارة المخاطر متبعا ً أكثر النھج فعالية من حيث التكلفة؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي وھيئاته التأسيسية ،واللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية تطبيق السياسة مع مراعاة المخاطر
والفرص قد تقترن بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية؛
يطلب إلى لجنة مراجعة الحسابات ،أن تواصل استعراض المخاطر العالية التي تواجه المنظمة ) (WMOوتقديم التوجيه
بشأن إجراءات التخفيف من تلك المخاطر ،كلما اقتضى األمر ،فضالً عن استعراض مالءمة سياسة إدارة المخاطر،
وزيادة تطويرھا وتنفيذھا.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة :يحل ھذا القرار محل القرار  (EC-LXIII) 12الذي لم يعد ساريا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق القرار

(EC-66) 22

سياسة إدارة المخاطر في المنظمة
مقدمة
تستند سياسة إدارة المخاطر في المنظمة إلى التعليمات والمراجع واللوائح والقواعد الدائمة وإلى السياسات القائمة
المتصلة بتعريف عمليات إدارة المخاطر التي تواجه المنظمة .وھي تتركز على إدارة المخاطر المصاحبة ألنشطة
المنظمة من أجل التقليل إلى الحد األدنى من اآلثار السلبية .وإدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من عمليات إدارة المنظمة
بما فيھا نظم المراقبة الداخلية .وسوف تدير األمانة المخاطر في إطار مسؤوليتھا المعرفة في اتفاقية المنظمة .وستأخذ
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية في الحسبان أي مخاطر قد ترتبط بالقرارات التي تتخذھا في إطار والياتھا.
ويعرف الخطر بأنه األثر الناجم عن عدم تيقن مقترن بحدث ما على تحقيق أھداف المنظمة .وتشمل الفئات العريضة
للمخاطر التي ستحظى باھتمام المنظمة ما يلي:
●

المخاطر اإلستراتيجية – المقترنة بعدم القدرة على تحقيق األھداف المبينة في رسالة المنظمة
وواليتھا؛

●

المخاطر التشغيلية – المقترنة بأوجه إخفاق العمليات الداخلية؛

●

مخاطر الحوكمة – المقترنة بعدم مشاركة جميع أصحاب المصلحة على كافة المستويات؛

●

المخاطر المالية – المقترنة بأوجه القصور في الموارد المالية وإدارتھا؛

●

)(WMO

مخاطر االمتثال – المقترنة بأوجه القصور التي تفضي إلى العجز عن التشغيل في إطار التعليمات الدائمة
والشفرات واللوائح والقواعد في المنظمة ) (WMOوكذلك قواعد األمم المتحدة.

وثمة اعتراف بوجود ترابط في أحيان كثيرة بين المخاطر وأنھا تكون خارج نطاق سيطرة المنظمة مما يؤدي إلى تعقيد
عمليات إدارتھا .وتنفذ المنظمة ) (WMOأنشطة ومشاريع برامجھا ضمن إطار عام منخفض الخطورة .وتنتھج المنظمة
أدنى قبول لمواجھة المخاطر في ما يتعلق بالمخاطر ذات الصلة بالعمليات واالمتثال ،وقبول أكبر لمواجھة المخاطر،
إلى ح ّد معقول ،في ما يتعلق بالمخاطر اإلستراتيجية واإلدارية والمالية .وتراعى في ذلك األمور التالية:
)أ(

قبول الخطر حين تفوق الفرص قيمته وحين تكون إجراءات المراقبة القائمة مالئمة .تقييم المخاطر والفرص
بحصافة ،واالستعداد للمساءلة بشأن ذلك .لكن يتعين على األمانة أن تواصل مراقبة المخاطر؛

)ب(

تجنب الخطر من خالل عدم تنفيذ نشاط )أنشطة( البرنامج المقترن بالخطر أو من خالل تغيير النطاق أو
عملية الشراء أو المورد أو سلسلة األنشطة ،من بين أمور أخرى ،وفقا ً لنوع الخطر؛

)ج(

معالجة الخطر لتخفيض األثر ،أو احتمال الحدوث ،أو كليھما و/أو تحسين إجراءات المراقبة القائمة أو إعداد
إجراءات مراقبة جديدة لتخفيض الخطر إلى مستويات مقبولة؛

)د(

نقل الخطر حتى تتحمل جھة خارجية مسؤولية جانب من جوانب التھديد،

)ھـ(

مشاركة الخطر .النھج مماثل لنقل الخطر ولكن ،في ھذه الحالة ،تتم مشاركة الخطر من خالل نقل جزء منه.

القرارات
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الغاية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ملتزمة بتحقيق أھدافھا في إطار واليتھا عن طريق تحديد وتحليل وإدارة المخاطر
المقترنة بأنشطتھا بقصد التقليل إلى أدنى حد ممكن من آثارھا السلبية ،واالستفادة من الفرص حسب االقتضاء .وسوف
تقوم المنظمة بما يلي:
وضع إطار يراعي المصالح الطويلة األجل لجميع أعضاء المنظمة وشركائھا؛
●
تحديد األحداث والمخاطر المقترنة بھا والتي قد تؤثر سلبا ً على تحقيق األھداف والنتائج المتوقعة؛
●
تحديد الفرص التي يمكن االستفادة منھا ضمن ھامش قبول المنظمة بمواجھة المخاطر؛
●
تحديد مؤشرات الخطر الرئيسية ورصدھا واإلبالغ عنھا للمساعدة في تقليل التعرض للمخاطر؛
●
وضع تدابير مراقبة مناسبة واستعراضھا بصفة مستمرة من أجل تقليل التعرض للمخاطر؛
●
التقليل من ھشاشة األوضاع وتعزيز القدرة على التحمل من خالل بناء قدرات الموارد البشرية في مجال
●
إدارة المخاطر؛ و
استعراض المخاطر التي تواجه المنظمة بصورة منتظمة.
●
وسيتم التدليل على نجاح تنفيذ ھذه السياسة من خالل تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في إدارة المخاطر.
المبادئ
ستسترشد إدارة المخاطر في المنظمة بالمبادئ التالية:
●

●
●

●
●

●

●

النھج المتكامل – ستنفذ إدارة المخاطر كجزء ال يتجزأ من نظام ضوابط داخلية واإلدارة القائمة على النتائج،
وليس كعملية قائمة بذاتھا؛
االتساق – استخدام طرائق متسقة لتحديد المخاطر وتقييمھا ورصدھا والتخفيف من آثارھا واإلبالغ عنھا؛
الملكية – يتعين أن يكون مالك المخاطر على جميع المستويات مطلعين على المخاطر التي تؤثر على
إسھامات كل منھم في تحقيق أھداف المنظمة وعلى العمليات المناسبة لتقييم تلك المخاطر ورصدھا والتخفيف
من آثارھا؛
المساءلة – يكون مالك المخاطر على جميع المستويات مسؤولين عما يتخذونه من إجراءات إلدارة المخاطر؛
السلطة – يكون لمالك المخاطر سلطة تعزيز وتنفيذ اإلجراءات المناسبة للتصدي للمخاطر في مجاالت
اختصاصھم؛
الوعي بالمخاطر – سيجري تعزيز الوعي بالمخاطر على جميع المستويات لتمكين الموظفين من تحديد
وتحليل المخاطر المصاحبة لإلجراءات التي يتخذونھا وطرائق التخفيف من آثارھا؛
االتصاالت – تصميم نظم المعلومات بطريقة تيسر إجراء تقييم فعال للمخاطر ورصدھا واإلبالغ عنھا.

التنفيذ
سيقوم المجلس التنفيذي ،وفرق اإلدارة التابعة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،واألمانة بتحديد المخاطر المتعلقة بھا
وتقييمھا وتسجيلھا والتخفيف من آثارھا بصورة دورية .وستركز العمليات الدورية الستعراض المخاطر على المخاطر
اإلستراتيجية والتشغيلية والمالية ومخاطر الحوكمة واالمتثال .وسيشمل االستعراض العناصر التالية ،ولكنه لن يكون
مقصوراً عليھا:
●
●
●

استعراض وتحديث دوريان لسجالت المخاطر؛
تخطيط إجراءات التخفيف من آثار المخاطر الشديدة؛
رصد مؤشرات الخطر لتحديد المخاطر الناشئة وإيجاد إجراءات مناسبة للتخفيف من آثارھا.
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وقد أنشأ األمين العام لجنة إلدارة المخاطر باألمانة بغرض وضع واستعراض ورصد إطار إدارة المخاطر وسياستھا؛
ورصد التنفيذ واالمتثال لسياسة إدارة المخاطر؛ وتقديم توصيات إلى األمين العام وبخاصة بشأن المخاطر العالية.
وسيبقي المجلس التنفيذي المخاطر العالية للمنظمة قيد االستعراض ،بموجب مشورة من لجنة مراجعة الحسابات،
وسيوفر توجيھا ً بشأن إجراء التخفيف حسبما ھو مطلوب.
وقد اعتمد المجلس التنفيذي ھذه السياسة.

القرار

(EC-66) 23

البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام

2013

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (EC-LXII) 21النظر في حسابات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام ،2009
وإذ يشير إلى المادتين  14و 15من الالئحة المالية،
وإذ ينظر في التقرير المالي لألمين العام عن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتھية في  31كانون األول/
ديسمبر  ،2013وفي التقرير الذي قدمه المراجع الخارجي إلى المجلس التنفيذي،
يعتمد رسميا ً البيانات المالية المراجعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام 2013؛
يطلب من األمين العام أن يحيل البيانات المالية ،مشفوعة بتقريره وبتقرير 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 سريعا ً.

القرار

(EC-66) 24

التنقيح المقترح القرار  - (Cg-XIII) 31سلطة االقتراض القصير األجل
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XIII) 31سلطة االقتراض القصير األجل،
يقرر توصية المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية بتوسيع نطاق سلطة األمين العام لالقتراض القصير األجل
لتشمل المساھمات الطوعية بأثر فوري.

القرارات

القرار
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(EC-66) 25

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-65) 23استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

)(2

المادة  (9)156من الالئحة العامة )طبعة  (2012بخصوص استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

)(3

المادة  27من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن الموضوع نفسه،

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

)(2

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
EC-IV
EC-XII
EC-XXV

2
6
12

EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XL

13
21
6
4

EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI

19
15
13
12 ،4 ،3
5

EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX

18 ،9
18 ،17 ،5
15
27 ،26 ،19 ،17 ،16 ،6
18 ،6 ،4

EC-LXI
EC-LXII
EC-LXIII
EC-64

15 ،14 ،8 ، 4
15 ،10 ،7 ،6
13 ،11 ،8* ،7* ،6* ،5* ،4 ،3 ،2
،24* ،23 ،22 ،20* ،19 ،18 ،17 ،16 ،15* ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
26

EC-65

22 ،20 ،19 ،18 ،16 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى التي اع ُتمدت قبل دورته السادسة 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.
ـــــــــــــــــــــــــ
حواشِ ي القرارات المشار إليھا بالعالمة النجمية أعاله تشير إلى قرارات أخرى لم تعد سارية.
المرفق:
ــــــــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (EC-65) 23الذي لم يعد ساريا ً.
مالحظة:
______________________________________________________________________________
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مرفق القرار

(EC-66) 25

حواشي خاصة بالقرارات التالية
-1

القرار  - (EC-LXIII) 5فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية

سار
القرار  (EC-LXII) 11غير ٍ
-2

القرار  - (EC-XIII) 6الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات

سار
القرار  (EC-LX) 5غير ٍ
-3

القرار  – (EC-LXIII) 7الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي للمنظمة )(WMO

سار
القرار  (EC-LIX) 2غير ٍ
-4

القرار  – (EC-LXIII) 8اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات وعضويتھا

سار
القرار  (EC-LVIII) 10غير ٍ
-5

القرار  – (EC-64) 15النظام العالمي لرصد المناخ

سار
القرار  (EC-LXII) 13غير ٍ
-6

القرار  – (EC-64) 20سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بتكاليف دعم البرامج

سار
القرار  (EC-LVI) 19غير ٍ
-7

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

سار
القرار  (EC-LVI) 13غير ٍ
سار
القرار  (EC-LVI) 20غير ٍ

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺟز ﻟﻠدورة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺗﻳن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي

المرفقات
المرفق األول
مرفق الفقرة  2.6.16من الملخص العام
القرارات المقترحة للنظر فيھا من قبل مؤتمر المنظمة ) (WMOفي دورته السابعة عشرة
مشروع القرار

(Cg-17) X.1

تعديالت على دليل النظام العالمي للرصد) ،مطبوع المنظمة رقم ،(544
المجلد الثاني ،الجوانب اإلقليمية – المنطقة القطبية الجنوبية
إن المؤتمر،
إذ يشير إلى:
القرار  – (Cg-17) x.4أنشطة المنظمة في المنطقة الجنوبية الغربية،

)(1
)(2

القرار  – (Cg-XVI) 56تعديالت على دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد
الثاني ،الجوانب اإلقليمية – المنطقة القطبية الجنوبية،

)(3

الخطة االستراتيجية للمنظمة لفترة ) (2019-2016بشأن المراقبة العالمية للطقس وبالمنطقة القطبية
الجنوبية،

يقرر تعديل دليل نظام الرصد العالمي – المجلد الثاني – الجوانب اإلقليمية – المنطقة القطبية الجنوبية ،وفق ما ورد في
مرفق ھذا القرار؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

إدخال التعديالت المناسبة وفق ما ھو مبين في مرفق ھذا القرار؛

)(2

توجيه نظر األعضاء إلى ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

عدد

المرفقات1:

ملحوظة :يحل ھذا القرار محل القرار  ،(Cg-XVI) 56الذي لم يعد ساريا ً.
مرفق مشروع القرار

(Cg-17) X.1

-7

المنطقة القطبية الجنوبية

7.1

شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية لمحطات الرصد السطحي ومحطات رصد الھواء العلوي في المنطقة
القطبية الجنوبية

7.1.1

تكوين شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
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 7.1.1.1تتألف شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONمن محطات للرصد السطحي وأخرى لرصد الھواء
العلوي مالئمة لتلبية احتياجات األعضاء ،وتشكل واحداً من أھم التزامات األعضاء بموجب المادة  2من اتفاقية المنظمة
).(WMO
ُ 7.1.1.2تستعرض شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية من قبل ھيئة فرعية مخصصة تابعة للمجلس التنفيذي،
ويعتمدھا مؤتمر المنظمة ) (WMOأو مجلسھا التنفيذي في قرار .وترد قائمة بالمحطات التي تشكل الشبكة ) (AntONفي
مرفق قرار يعتمده المؤتمر أو يعتمده المجلس التنفيذي .والتغييرات يتم اإلعالن عنھا في "الرسالة اإلخبارية" الشھرية
التي تصدرھا أمانة المنظمة )) (WMOانظر الفقرة  7.1.6أدناه(.
 7.1.1.3يجب أن تفي المحطات األرضية السطحية المأھولة المدرجة في شبكة رصد المنطقة القطبية
بالمواصفات المحددة للمحطات األرضية في المجلد األول من ھذا الدليل.
7.1.2

الجنوبية )(AntON

الرصدات السينوبتيكية السطحية

يجب أن تقوم جميع المحطات السطحية المأھولة المدرجة في الشبكة ) (AntONبعمليات رصد سطحية لساعات التوقيت
المعياري الرئيسية األربع ،أال وھي  1200 ،0600 ،0000و 1800بالتوقيت العالمي .ويجب أن تتم الرصدات ،كلما كان
ذلك ممكنا ً ومستصوباً ،في البعض من األوقات القياسية المتوسطة األربعة للرصد أو فيھا جميعاً ،أي ،0300 :و،0900
و 1500و 2100بالتوقيت العالمي .ويجب إعطاء األولوية الرئيسية لتنفيذ الرصدات في أوقات الرصد القياسية الرئيسية.

فقرة جديدة
ينبغي أن تقيس محطة األرصاد الجوية األوتوماتية ) (AWSالضغط والحرارة وسرعة الرياح واتجاھھا كل ساعة على
األقل .وينبغي القيام بقياسات إضافية في حدود المستطاع.
7.1.3

الرصدات السينوبتيكية للھواء العلوي

يجب أن تقوم جميع محطات رصد الھواء العلوي في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONبرصدات من
خالل المسابير الالسلكية و/أو السبر الالسلكي في الھواء وعلى التوقيتين التاليين 0000 :و 1200بالتوقيت العالمي .وإذا
سمحت االعتبارات األخرى يجب أن تعطي المحطات غير القادرة على االضطالع بكامل برنامج رصد الھواء العلوي
األولوية للرصدات التي تحتفظ بتسجيالت حسب تسلسلھا .أما المحطات التي ال تفصل بينھا مساحة ال تتجاوز قرابة
 600كيلومتر فقد ترغب في النظر في اتخاذ ترتيبات ثنائية تقوم بموجبھا كل واحدة منھا بتنفيذ إحدى درجات الصعود
لكي تنجز بشكل كامل فيما بينھا برنامج الرصد المطلوب.
7.1.4

الرصدات المناخية

 7.1.4.1تقدم المحطات السطحية لشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ، (AntONقدر المستطاع ،تقارير عن رسائل
المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية ) ، (CLIMATمن أجل تحسين مراقبة المناخ.
 7.1.4.2يجب أن تعتبر تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية ) (CLIMATعن محطات
تابعة لشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONبيانات أساسية بمعنى القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة
وممارساتھا فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ
التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية.
7.1.5

إجراءات التشغيل العملي

البد من حث األعضاء على االمتثال كليا ً إلجراءات التشفير العالمية ومعايير جمع البيانات وفقا ً لإلجراءات المحددة في
اللوائح الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (49في األدلة بشأن النظام العالمي للرصد ) ،(GOSوبشأن
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الرموز )مطبوع المنظمة رقم  ،(306والنظام العالمي لالتصاالت )) (GTSمطبوع المنظمة رقم  ،(386وبشأن نظام
معلومات المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1060وفي ھذا الدليل عند تشغيل المحطات في الشبكة ).(AntON
7.1.6

الترتيبات واإلجراءات لتحديث وتعديل شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

)(AntON

البد من إدخال بعض التغييرات الطفيفة في محطات الرصد السطحي ومحطات رصد الھواء العلوي التابعة للشبكة
) (AntONالتي ال تؤثر في االحتياجات للبيانات بالنسبة للمنطقة القطبية الجنوبية ككل .ولتوفير وسيلة بسيطة وسريعة
إلدخال األعضاء للتغييرات ،البد من اتباع اإلجراء التالي:
)أ(

يجوز لرئيس المنظمة ) (WMOبناء على طلب العضو المعني وبناء على مشورة رئيس الفريق الفرعي
المخصص التابع للمجلس التنفيذي وبالتشاور مع األمين العام ،الموافقة على إدخال تغييرات طفيفة على الشبكة
) .(AntONأما أي تغيير ھام في تكوين الشبكة ) ،(AntONيظل يحتاج إلى موافقة رسمية من جانب األعضاء
المشغلين لعناصر مكونة للشبكة )(AntON؛

)ب(

يخطر األمين العام جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOمن خالل الرسالة اإلخبارية أو بتعميم ،بالتغيرات المتفق
عليھا مع رئيس المنظمة ).(WMO

7.2

تقارير الطقس المقدمة من وحدات االستقصاء

البد من تشجيع األعضاء المشغلين لمحطات في المنطقة القطبية الجنوبية على اإليعاز لجميع األطراف بالقيام برصدات
سطحية كلما سمحت بذلك الظروف عندما تكون على بعد أكثر من  200كيلومتر عن قاعدتھا .والرصدات التي يجب
القيام بھا بأقرب ما يمكن من المواعيد القياسية لعمليات الرصد يجب أن ترسل على األقل مرة في اليوم.
7.3

محطات الطقس األوتوماتية في المنطقة القطبية الجنوبية

البد من تشجيع األعضاء على استخدام محطات الطقس األوتوماتية ،كجزء من الشبكة ) ،(AntONمع اإلفادة من قدرات
جمع البيانات لدى السواتل التي تمر مداراتھا قرب القطب ،وفي بعض الحاالت ،لدى السواتل الثابتة بالنسبة لألرض.
7.4

السفن المبحرة في مياه المنطقة القطبية الجنوبية

 7.4.1يجب أن يسھر األعضاء على أن تمد جميع سفن البحث السفن وبواخر نقل السياح التي تعمل في المنطقة
القطبية الجنوبية برصدات سينوبتيكية سطحية منتظمة على الساعات السينوبتيكية الرئيسية والمتوسطة ،ونقل ھذه
البيانات في الوقت الحقيقي .ومتى تعذر نقل ھذه البيانات في الوقت الحقيقي تعين تقديمھا في غير الوقت الحقيقي أو
كبيانات مسجلة بالتسلسل.
 7.4.2يجب أن يسھر األعضاء على أن تقوم السفن أيضاً ،متى كان ذلك ممكنا ً عملياً ،برصدات للھواء العلوي ،وعلى
أن تنقل أي رصدات في الوقت الحقيقي.
7.5

المحطات العائمة على السطح

البد من تشجيع األعضاء على تعزيز نشر وصيانة المحطات العائمة فوق السطح التي يجب أن تجھز على األقل بأجھزة
استشعار الضغط الجوي ودرجة حرارة سطح البحر ،ونقل البيانات في الوقت الحقيقي .كما والبد من تشجيع األعضاء
على زيادة تطوير تكنولوجيا المحطات العائمة لتعزيز العمليات وتقديم التقارير في الوقت الحقيقي على الجليد وخارجه.
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التقارير التي توفرھا الطائرات

البد من تشجيع األعضاء على اتخاذ الترتيبات إلعداد تقارير الرصد الواردة من جميع الرحالت الجوية إلى /من
المنطقة القطبية الجنوبية وداخلھا ،وتسجيل ھذه التقارير وتوزيعھا في الوقت الحقيقي.
7.7

الرصدات اإلضافية والموسعة

البد من تشجيع األعضاء على اتخاذ التدابير للقيام برصدات إضافية وموسعة من السفن والمحطات في المنطقة القطبية،
وتسجيل ھذه الرصدات وتوزيعھا في الوقت الحقيقي .ويجب أن تسجل قائمة الرصدات المجراة للمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWفي نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAWSIS
7.8

البيانات الشرحية

ال بد أن يزود األعضاء ومشغلو السواتل في محطات /منصات الرصد المنظمة ) (WMOببيانات شرحية وصفية وكشفية
وفقا ً للممارسات الواردة في دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد )) (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ] xyيُدرج رقم
المطبوع خالل المؤتمر السابع عشر[.
________________

مشروع القرار

(Cg-17) x.2

شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

)(AntON

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 55شبكة الرصد في المنطقة المتجمدة الجنوبية،

)(2

الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49الالئحة )باء،3.1.1.2 (1-

)(3

خطة المنظمة اإلستراتيجية المتعلقة بعمليات الرصد في القطب الجنوبي،

)(4

الدليل بشأن النظم العالمي للرصد )) (GOSمطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد األول ،الجزء الثاني ،الفقرتين
 2.1.3و،2.1.4

)(5

الدليل بشأن النظم العالمي للرصد )) (GOSمطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد الثاني ،القطب الجنوبي،

وإذ يضع في االعتبار:
)(1

أن إنشاء وصيانة شبكة لرصد المنطقة القطبية ) (AntONللمحطات السطحية ولمحطات رصد الھواء العلوي لتلبية
احتياجات األعضاء ،يشكالن التزاما ً من أھم التزامات األعضاء بموجب المادة  2من اتفاقية المنظمة )،(WMO

)(2

أن كثافة الشبكة الحالية لرصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONالمؤلفة من محطات الرصد السطحي ورصد
الھواء العلوي أقل بكثير من المستصوب لتقديم المعلومات على الوجه المالئم عن الطقس والمناخ في المنطقة
القطبية الجنوبية،
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)(3

أنه من أجل توفير عرض جيد للمناخ في المنطقة القطبية الجنوبية ،يلزم التمييز بين الشبكة السينوبتيكية والشبكة
المناخية،

)(4

أن محطات الرصد في المنطقة القطبية الجنوبية تساھم بشكل كبير في المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
التابعة للمنظمة )،(WMO

)(5

أن المحطات المأھولة في المنطقة القطبية الجنوبية تساھم أيضا ً في عمليات مراقبة األوزون وغيرھا من عمليات
الرصد للمراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW

)(6

الحاجة إلى زيادة التكامل بين نظم المراقبة في المنطقة القطبية الجنوبية وفقا ً للممارسات ذات الصلة بنظم
) (WIGOSالتابع للمنظمة )،(WMO

)(7

احتياجات مجتمع الباحثين كما أعربت عنھا اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية )،(SCAR

يقرر أن المحطات وبرامج الرصد المذكورة في مرفق ھدا القرار تشكل شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية )(AntON؛
يحث األعضاء على:
)(1

عدم ادخار أي جھد في المساعي الرامية إلى تأمين التنفيذ الكامل لشبكة المحطات وبرامج المراقبة المشار إليھا
في مرفق ھذا القرار ،والسيما منھا تلك التي تساھم في النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛

)(2

السعي إلى صيانة محطات السبر الالسلكي في المنطقة القطبية الجنوبية وإصالحھا متى كان ذلك ممكناً؛

)(3

النظر في إدراج محطات الرصد التابعة لھم في الشبكة الرئيسية  CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي استنا ًدا إلى معايير االنتقاء الخاصة بھا؛

)(4

النظر في إمكانية التعاون مع األعضاء اآلخرين في تقاسم تكاليف إعادة فتح وتشغيل المحطات الصامتة وفتح
محطات جديدة في مواقع رئيسية؛

)(5

االمتثال كليا ً لألطر الزمنية النموذجية للمراقبة ،وإجراءات الترميز ومعايير جمع البيانات ،كما ھي محددة في
اللوائح الفنية للمنظمة ) (WMOواألدلة المتعلقة بالنظام العالمي للرصد ) ،(GOSومراجع الشفرات ،والنظام
العالمي لالتصاالت ) (GTSوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSلتوفير البيانات في الوقت الحقيقي
طالما تقتضي الممارسة ذلك؛

)(6

اعتماد مواقع المحطات واالرتفاعات باستخدام تقنيات االستقصاء الحديثة في مقابل تلك التي وردت اإلشارة إليھا
في تقارير الطقس )مطبوع المنظمة رقم  ،(9المجلد "ألف" ،وإحالة نتيجة ھذه القياسات إلى أمانة المنظمة
)(WMO؛

)(7

السھر على إتاحة شھادات المعايرة القابلة للتتبع لغرض استخدام األدوات ،تمشيا ً مع إصدار شھادات تستجيب
لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في مجال إدارة الجودة؛

)(8

التحديث المتواصل للبيانات الشرحية في جميع المحطات وإتاحة البيانات الشرحية الكشفية المالئمة وتزويد
المحطات بكافة مجموعات بيانات الرصد من خالل نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)(9

إتاحة البحوث المتاحة وبيانات الرصد الروتيني لمراكز تجميع البيانات أو النواتج فيما يتعلق بالمنطقة القطبية
الجنوبية ) (DCPCsلتحقيق األغراض المناخية مع التركيز على اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(10

إدماج منشآت البحث القائمة والجديدة في شبكة رصد المنطقة القطبية )(AntON؛
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)(11

السھر على تقديم المعلومات للمحطات عندما تكشف التنبؤات العددية بالطقس عن وجود مشاكل فيما يتصل
بالبيانات أو بإرسالھا؛

يطلب من األمين العام توجيه نظر أعضاء المنظمة ) (WMOإلى أي تغيرات في شبكة رصد المنظمة القطبية الجنوبية.
__________

ملحوظة:

يحل ھذا القرار محل القرار  (Cg-XVI) 55الذي لم يعد ساريا ً.

)مالحظة :سيتضمن مرفق ھذه الوثيقة قائمة بمحطات شبكة ) (AntONوالتي س ُتحدَث قبل المؤتمر السابع عشر بثالثة
أشھر بالتشاور مع األعضاء المعنيين(
_________

مشروع

القرار(Cg-17) x.3

النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية

)(GIPPS

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-15) 36السنة القطبية الدولية ،2008-2007

)(2

القرار  – (Cg-16) 57النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )،(GIPPS

)(3

القرار  – (EC-64) 17مشروع التنبؤ القطبي،

وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

المشاغل إزاء تفاقم تغير المناخ باألماكن البعيدة عن خط االستواء ،والتي يرافقھا اھتمام متزايد من جانب العديد
من الحكومات بالمناطق القطبية يستدعي فھما ً أفضل للطقس والمناخ والماء والتقلب والتغير البيئيين اللذين لھما
صلة بذلك ،لتحسين قدرتنا على تقديم تنبؤات موثوقة وبكميات كافية لمواسم وعقود وقرون قادمة،

)(2

زيادة األنشطة االقتصادية وأنشطة النقل في المنطقتين القطبيتين ،وما يرتبط بذلك من متطلبات طويلة األجل
الستدامة المعلومات الرصدية والتنبؤية المتكاملة الخاصة بالطقس والمناخ والماء لدعم اتخاذ القرارات؛

)(3

أنه التزال ھناك ثغرات رئيسية:
)أ(

في الفھم العلمي للعمليات والتفاعالت في المناطق القطبية ،بما في ذلك الطبقات المتاخمة المستقرة،
والغيوم واألمطار القطبية ،وديناميكا الجليد /المحيطات ،والھيدرولوجيا ،والغطاء الجليدي والصفائح
الجليدية،
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)ب(

في الفھم العلمي للروابط بين الطقس والمناخ وتغير الجليد في المناطق القطبية وخطوط العرض
المنخفضة،

)ج(

العمل على استدامة الرصدات الموقعية والساتلية واستخدامھا على الوجه األمثل في المنطقتين
القطبيتين ،بما في ذلك الرصدات المرجعية،

)د(

النواتج والخدمات المتوافرة للمنطقتين القطبيتين،

)(4

ما للنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSمن فوائد عالمية ،بما يتيحه ليس فقط من توفير الخدمات
ووضع إستراتيجيات الرصد في المناطق القطبية وإنما أيضا ً بمعالجة بعض أوجه عدم اليقين الرئيسية في الطقس
والمناخ والماء وتقلب وتغير البيئة اللذين لھما صلة بذلك ،وبما يحسّن التنبؤ العالمي ويساھم في تحقيق جميع
األولويات العليا لدى المنظمة ) ،(WMOوبشكل خاص الحد من مخاطر الكوارث ،واإلطار العالمي للخدمات
المناخية )،(GFCS

)(5

أن ما تقدم ال يمكن أن تقوم به المنظمة ) (WMOبمفردھا ،وسوف يحتاج إلى اإلنجاز من خالل أنشطة بحث
وتطوير تعاونية تشمل البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى والشركاء
الخارجيين،

وإذ يسلم بشكل خاص بمساھمات برامج األعضاء الوطنية للبحث والتشغيل في الرصد وتوفير البيانات في الوقت
الحقيقي ،والدراسات التشخيصية ،وأنظمة التنبؤ الحالية المصمّمة للمناطق القطبية،
يقرر:
)(1

متابعة المسعى العقدي من أجل النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
الدولية لفائدة المجتمع العالمي؛

)(2

أن يوفر النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSالمعلومات لتلبية احتياجات المستخدمين من أجل
صنع القرار حسب نطاقات زمنية تتراوح ما بين ساعات وقرون؛

)(3

أن توضع دعائم البحث الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSمن خالل أنشطة منسقة
بشكل وثيق في إطار مشروع التنبؤ القطبي )) (PPPنطاقات زمنية تتراوح ما بين ساعات ومواسم( ،ومبادرة
التنبؤات المناخية القطبية التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )) (WCRPنطاقات زمنية تتراوح ما بين
مواسم وعقود(؛

)(GIPPS

باعتباره إرث السنة القطبية

يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

توفير المراقبة والتوجيه ورصد التقدم على نطاق واسع؛

)(2

العمل على قيام تشاور ومشاركة على نطاق واسع من جانب المنظمة والوكاالت الدولية األخرى التي ترغب في
المساھمة في تطوير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛

)(3

تقديم تقرير شامل يتضمن تحديثا ً للتقدم للبرنامج العالمي ) (GIPPSإلى المؤتمر الثامن عشر؛
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يطلب من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية دعم عمل المجلس التنفيذي من خالل تنسيق البحث الدولي ،وتطوير وتنفيذ
النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSوإسداء المشورة بشأن ھياكل الحوكمة الممكنة في المستقبل؛
يدعو الھيئات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة ،كالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوبرامج البحث التي تجري
تحت إشراف اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARواللجنة الحكومية الدولية لعلوم
المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو ،واللجنة الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(IASCوالرابطة الدولية
لعلوم الغالف الجليدي ) (IACSواالتحادات األخرى ذات الصلة التابعة لالتحاد لدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) (IUGGوالبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا ،والتي تقودھا المنظمة ) (WMOمن قبيل البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSإلى االنضمام إلى الجھود المتعددة
السنوات الرامية إلى إقامة نظام عالمي متكامل تشغيلي للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛
يطلب إلى األعضاء:
)(1

دعم الجھود لسد الثغرات الرئيسية في الفھم العلمي لنظام األرض والعمليات البيئية والتفاعالت في المناطق
القطبية؛

)(2

دعم و/أو إعداد برامج وطنية للبحث من أجل ھذه الجھود؛

)(3

توفير موارد طوعية كافية لدعم تطوير النظام العالمي ) ،(GIPPSبما في ذلك المساھمة في الصناديق االستئمانية
ذات الصلة؛

)(4

تقديم الدعم بشكل خاص إلى سنة التنبؤ القطبي ) (YOPPمن منتصف  2017إلى منتصف .2019

يطلب إلى األمين العام:
)(1

في حدود الميزانية المتاحة ،تقديم الدعم لتطوير النظام العالمي )(GIPPS؛

)(2

تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع المنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة الشريكة والبرامج ،في ھذا المسعى؛

)(3

اتخاذ أي إجراءات ضرورية أخرى لتنفيذ ھذه المقررات؛

)(4

توجيه نظر كل من يعنيھم األمر إلى ھذا القرار.

__________

مالحظة :يحل ھذا القرار محل القرار  (Cg-XVI) 57الذي لم يعد ساريا ً.
___________
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مشروع القرار
أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية
(Cg-17) x.4

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 55شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية )،(AntON

 -تعديالت على دليل النظام العالمي للرصد

)(2

القرار
الجوانب اإلقليمية – المنطقة القطبية الجنوبية،

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 57النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )،(GIPPS

)(4

القرار  – (Cg-XVI) 58أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية،

)(5

القرار  – (Cg-XVI) 59مبادرة العقد القطبي الدولي )،(IPD

)(6

القرار  – (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(7

القرار  – (EC-LXIV) 17مشروع التنبؤات القطبية )،(PPP

)(8

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(2019-2016

)(9

القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستھا فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات
والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،

(Cg-XVI) 56

)(GOS) (WMO-No 544

– المجلد الثاني،

وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

الطلب المتزايد على الخدمات القائمة على الرصدات والبحوث المستدامة في المناطق القطبية والمناطق الجبلية
العالية ،األمر الذي دفع المؤتمر السادس عشر إلى دعم النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(2

أنه التزال ھناك فجوات كبيرة في الفھم العلمي للعمليات والتفاعالت في المناطق البعيدة عن خط االستواء
والمرتفعة بما في ذلك ،من بين جملة أمور ،سلوك الطبقة المتاخمة ،والسحب والھطول في المناطق القطبية،
وديناميات الجليد البحري /المحيطات ،والھيدرولوجيا ،والتربة الصقيعية ،وديناميات صحائف الجليد ،وتأثيرھا
على منظومة األرض،

)(3

أن ھناك توافقا ً في اآلراء بشأن تفاقم تغير وتقلبية المناخ في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،بيد أن ھذه
المناطق التزال واحدة من أقل مجاالت األرض التي أُخذت منھا عيّنات،

)(4

أن تنفيذ السنة القطبية الدولية
وبحوث في مجال البيئة القطبية،

2009-2008

بنجاح قد خلّف تركة تتمثل في نظم محسنة لرصد المناطق القطبية

178

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

)(5

أن الترتيبات التي تضمن تعزيز شبكات الرصد الموروثة عن السنة القطبية الدولية إنما ھي شاملة لعدة مجاالت
وينبغي تنسيقھا بشكل وثيق مع تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )،(WIS
وھي ترمي إلى تحسين قدرة األعضاء بأكثر الطرق كفاءة على توفير مجموعة متزايدة االتساع من الخدمات
التشغيلية وتحسين تلبية احتياجات برامج البحوث،

)(6

أن استمرار سلسلة الرصدات الطويلة األمد المرتبطة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والرصدات البيئية ذات
الصلة عنصر أساسي لكشف التغير البيئي،

)(7

أن ھناك توافقا ً متناسبا ً في اآلراء على أن بيانات ونواتج األرصاد الجوية الھيدرولوجية والبيئية ذات الصلة
الناجمة عن البحوث المموّ لة من القطاع العام ينبغي أن تتوافر على نطاق واسع وأن ھناك مكاسب متبادلة من
توافر بيانات بحوث األرصاد الجوية ألغراض التنبؤات والمناخ،

)(8

أن ھناك حاجة مستمرة لتنسيق أنشطة المنظمة
المناطق القطبية،

مع أنشطة المنظمات الدولية األخرى النشطة في

)(9

أنه ينبغي دمج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية في المناطق القطبية )بما في ذلك شبكة الرصد في المنطقة
القطبية الجنوبية( والغالف الجليدي بشكل عام )مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ((GCWفي
إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISكما ينبغي تعزيزھا لتشمل
المتغيرات ذات الصلة بالغالف الجليدي،

)(10

إنجازات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي ) (EC-PORSفي تأمين تنسيق األنشطة التشغيلية مع منظمات
دولية أخرى نشطة في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،وفي إشراك اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية
للمنظمة ) (WMOفي عمل الفريق )،(EC-PORS

)(WMO

يقرر:
)(1

ضرورة وجود نھج متكامل لفھم التأثير العالمي للتغيرات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية كي يتسنى
توفير الخدمات الالزمة للمستخدمين ،وأنه يمكن إسداء المشورة للحكومات بشأن جوانب التكيف والتخفيف؛

)(2

أنه ينبغي إدماج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية ،بما في ذلك شبكة الرصد في المنطقة القطبية الجنوبية،
ومكوّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GCWفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
ونظام معلومات المنظمة )،(WIS

)(3

بذل جھود متضافرة لدفع أعضاء المنظمة ) (WMOواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،فضالً عن المنظمات
والھيئات البحثية والدولية ذات الصلة ،لتحسين الخدمات في المناطق البعيدة عن خط االستواء والمرتفعة عن
طريق دعم عمليات الرصد والقدرة على التنبؤ على نطاقات زمنية تتراوح بين ساعات وقرون؛

يدعو األعضاء ،والسيما األعضاء الذين لھم أنشطة تشغيلية في المناطق القطبية إلى:
)(1

ضمان استمرارية برامجھم في مجاالت الطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك من برامج بيئية في المناطق
القطبية؛

)(2

ضمان توفير بيانات األرصاد الجوية الھيدرولوجية المالئمة والبيانات البيئية ذات الصلة المستمدة من البحوث
المموّ لة من القطاع العام ،إلى المجتمع المحلي في الوقت الحقيقي؛
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)(3

توفير رصدات إضافية في المناطق القطبية عن طريق استخدام محطات األرصاد الجوية الھيدرولوجية
المأھولة بالعاملين واألوتوماتية ،وعمليات سبر الغالف الجوي ،وغير ذلك من المراصد الجيوفيزيائية على
األرض ،وعن طريق استخدام سفن رصد طوعية إضافية ،وتجھيز الطائرات بالوسائل المالئمة لتسجيل
وتوزيع الرصدات ،وعن طريق نشر منصات آلية للرصد في البحر وفي الجليد وتحتھما ،قصد تلبية احتياجات
التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالخدمات الھيدرولوجية ،ودراسات المناخ ،وبرامج البحث؛

)(4

تعزيز برامجھم الساتلية في توفير بنية أساسية مالئمة لنظم الرصد بالسواتل والمنتجات والخدمات الالزمة
للمناطق القطبية؛

)(5

النظر في إمكانية التعاون مع أعضاء آخرين في تقاسم تكاليف إعادة فتح وتشغيل المحطات التي كانت تعمل في
السابق ،وتوسيع المحطات القائمة أو نشر نظم جديدة للرصد واالتصال؛

)(6

دعم األنشطة القطبية للمنظمة ) (WMOعن طريق مدّھا بالموارد البشرية والمالية في مساعيھا الرامية إلى تعزيز
الرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية؛

يشجع األعضاء على:
إقامة روابط مع المجموعات الوطنية التي قد تضطلع بأنشطة تشغيلية في المناطق القطبية؛
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

تشجيع تنسيق أنشطة الطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك من أنشطة بيئية في المناطق القطبية؛

)(2

ضمان التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ،مثل االجتماع االستشاري المعني بمعاھدة المنطقة
القطبية الجنوبية ) ،(ATCMواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARواللجنة العالمية
المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(IASCوالرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) (IACSومجلس
مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية ) ،(COMNAPومنتدى بحوث المنطقة القطبية الشمالية
) ،(FAROواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC؛ ومنظمة اليونسكو.

)(3

ضمان أن تدعم أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
وما بعدھا؛

)2019 -2016 (WMO

يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية دعم أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية؛
يطلب من األمين العام أن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى ھذا القرار.
__________

مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 58الذي لم يعد ساريا ً.
______
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مشروع القرار

(Cg-17) x.5

مبادرة الشراكة القطبية الدولية

)(IPPI

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المذكرة المفاھيمية "مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) "(IPPIالتي أعدھا الفريق التوجيھي المعني بمبادرة قطبية
تعاونية دولية طويلة األمد،

)(2

مقترح الفريق التوجيھي بتأييد مشاركة المنظمة ) (WMOفي المبادرة )،(IPPI

)(3

القرار ) – 59 (Cg-XVIمبادرة العقد القطبي الدولي،

)(4

تقرير فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )،(EC-PORS
)ويلينغتون ،نيوزيلندا 28-25 ،شباط /فبراير ،(2014

وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

الدور الھام للمناطق القطبية في الطقس والمناخ والھيدرولوجيا على نطاق العالم ،بما في ذلك الظواھر المتطرفة،
والدورة المتغيرة للكربون وعدم التجانس على المستوى اإلقليمي لمستوى سطح البحر ،و"التفاقم القطبي" لتغير
المناخ،

)(2

األنشطة الجارية في المنطقتين القطبيتين على حد سواء واألھمية الخاصة التي ينطوي عليھا "فتح" المنطقة
القطبية الشمالية أمام االقتصاد العالمي،

)(3

الحاجة إلى إشراف بيئي فعال في المناطق القطبية يشمل إدارة المخاطر البيئية ،والتأھب لمكافحة التلوث
ومواجھته وإجراء عمليات البحث واإلنقاذ ،ودعم السكان المحليين بمن فيھم مجتمعات السكان األصليين،

)(4

التكاليف المرتفعة للبحوث الميدانية الرصدات في البيئة القطبية التي تعوق تطوير ُنظم رصد شاملة ومستدامة
مما يؤدي إلى فھم ناقص للعمليات األساسية وانخفاض دقة المعلومات البيئية ،بما في ذلك التنبؤات في المناطق
القطبية وتفاعالت المناطق القطبية مع بقية مناطق العالم،

)(5

أنشطة تخطيط البحوث الواسعة النطاق تحت إشراف اللجنة العلمية الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية
الشمالية ) (IASCواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) (SCARفضالً عن عدة منظمات دولية
أخرى ،والتخطيط لسنة التنبؤات القطبية ) ،(YOPPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس وأنشطة مشروع التنبؤ
القطبي ) ،(WWRCP-PPPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ومبادرة التنبؤ بالمناخ القطبي )،(WWRCP-PCPI
والتطور المستمر لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GCWواألنشطة القطبية لباقي برامج المنظمة
)،(WMO

)(6

جوانب التآزر المختلفة بين األنشطة والبحوث والرصد والخدمات في المناطق القطبية التي تضطلع بھا منظمات
شريكة أخرى في المناطق القطبية ،إلى جانب تآزر مماثل بين المنطقتين القطبيتين والمنطقة القطبية الثالثة
والمناطق الجبلية العالية،

المرفقات
)(7

)(8
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االستثمارات المستدامة في البحوث العلمية والبنية األساسية القطبية التي قامت بھا عدة دول خالل السنة القطبية
الدولية ) 2008-2007 (IPYوما بعدھا ،ونتائجھا اإليجابية من حيث التكنولوجيات الجديدة المعنية بالرصد
والتحليل وتحسين نماذج التنبؤ بنظام األرض،
النتائج التي خلُص إليھا فريق التوجيه المعني بمبادرة قطبية تعاونية دولية طويلة األمد ومفادھا أن القضايا
القطبية ال ُتعالج حاليا ً بالفعالية المطلوبة ،وأن اإلخفاق في معالجة القضايا القطبية بشكل فعال قد يؤثر على
األجيال القادمة بوسائل بارزة،

وإذ يدرك أن:
)(1

عدداً من المنظمات الدولية قد أعرب عن دعمه القتراح المبادرة ) (IPPIومفھومھا،

)(2

المبادرات التي اتخذتھا المنظمة ) (WMOمن قبيل النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(JIPPSوالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONواألنشطة القطبية للجنة
الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(JCOMMمن شأنھا أن تقدم
إسھاما ً كبيراً في المبادرة ) ،(IPPIوستستفيد بقوة من إسھامات المنظمات الشريكة وتحسين تنسيق األنشطة
معھا،

)(3

عناصر تعزيز التعاون وتحسين التنسيق وتقاسم الموارد التي تقترحھا المبادرة ) (IPPIيمكن إنجازھا من خالل
خطة تنفيذ مشتركة لتطوير نظم الرصد والبحوث والخدمات والتعليم والتوعية والتطبيقات العملية للمعارف في
المناطق القطبية،

يوافق على المشاركة في المبادرة ) (IPPIعلى أساس المفھوم الوارد في المرفق بھذا القرار؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يقوم بما يلي من خالل فريق الخبراء التابع له والمعني بعمليات الرصد والبحوث
والخدمات القطبية:
)(1

تحديد وتأمين تمثيل المنظمة ) (WMOفي الھياكل الرئاسية للمبادرة )(IPPI؛

)(2

العمل مع المشاركين في المبادرة ) (IPPIعلى ضمان أن تسفر مشاركة المنظمة ) (WMOعن دعم كبير لتحقيق
األھداف القطبية للمنظمة ) (WMOواإلسھام في مبادرات المنظمة ) (WMOالقطبية ،واالتفاق مع المشاركين
على ذلك؛

)(3

تنسيق مشاركة المنظمة ) (WMOفي المبادرات ذات الصلة التي س ُيتخذ زمامھا تحت رعاية المبادرة )(IPPI؛

يطلب من األمين العام أن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى ھذا القرار.
ــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1

مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 59الذي لم يعد ساريا ً.
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مرفق مشروع القرار
المفھوم) :مبادرة( الشراكة القطبية الدولية
(Cg-17) x.5

ما ھي أسباب اتخاذ )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية؟
طالما أثارت المناطق القطبية انبھار الناس ،فغالبا ً ما ينظر الناس إلى المناطق القطبية على أنھا صحارى ثلجية نائية
مغطاة بالجليد ال يغامر بحياته فيھا سوى قلة من الناس من ذوي القدرة على التحمل ومن المستكشفين والباحثين
العلميين .غير أن ھذه الرؤية في طريقھا في التغير ،واألبحاث العلمية في المناطق القطبية ھي التي تقود ھذا التغير.
ذلك أن البيئة القطبية تؤثر على نظام األرض ومناخه بوسائل شتى ،كما أنھا تؤثر على أنماط الطقس والظواھر
المتطرفة في مختلف أنحاء العالم .ويجري حاليا ً استغالل المنطقتين القطبيتين اقتصادياً ،ولعل "انفتاح" المنطقة القطبية
الشمالية يزيد من دورھا الكبير أصالً كمنطقة فاعلة كبرى في االقتصاد العالمي .وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في
البحوث البيئية ،فاليزال العلميون يبذلون الجھود لفھم العمليات الفيزيائية والبيولوجية الكيميائية المتعددة والمعقدة التي
تحدث في كال المنطقتين القطبيتين ،وكيف تتصل ھذه العمليات بسائر مناطق العالم .فبسبب الترابط بين العمليات
الفيزيائية واألنشطة البشرية والتباينات المناخية المترابطة ال يمكن ترك ھذه المسألة أكثر من ذلك دون توضيح :إن ما
يحدث في المنطقتين القطبيتين اليقتصر على ھاتين المنطقتين.
وعلى الرغم من اإلدراك العام في الوقت الراھن ألھمية المسائل القطبية ،فإن ھذا الفھم ،والسيما للعالقة بين التأثيرات
البشرية والطبيعية ،يظل في معظمه غير كامل .فالواقع أننا نحتاج إلى النظر في المنطقتين القطبيتين باعتبارھما نظاما ً
متقارنا ً بالكامل مع األنشطة البشرية والطبيعية .إن وتيرة التغير تتجاوز فھمنا للمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة
القطبية الجنوبية ،كما تتجاوز قدراتنا على توفير المعارف الالزمة التخاذ القرارات المتعلقة بالمنطقتين القطبيتين.

ماذا ستتناول )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية؟
ستقوم )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية بما يلي:
•
•
•

تجميع األطراف العاملة في المسائل القطبية ،وتنسيق أنشطتھا لتحديد أوجه التآزر واستخدام الموارد الموجود
بفاعلية للتصدي للمسائل الھامة ذات األھمية المشتركة،
تيسير البحوث لتناول مسألة التفاعل بين النظم البشرية والنظم األحيائية الفيزيائية على نطاقات زمنية كثيرة،
التوصل إلى فھم دقيق للعمليات البشرية والطبيعية في المنطقتين القطبيتين ،والتي تتصل اتصاالً مباشراً
بمستقبل الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

ومع مراعاة ھذه األھداف ،فإن التوجھات الواعدة للمبادرة ) (IPPIھي تلك التي تدعم مواصلة تنمية المعرفة الدقيقة
لھاتين المنطقتين ،وتشرك كافة األطراف المعنية ،وتتصل اتصاالً وثيقا ً بالقضايا المجتمعية ،واألھم من ذلك ھي التي
تستفيد من تعزيز التعاون والتنسيق في األنشطة القطبية ،من مثل:
•
•
•
•

إنشاء وصيانة نظم للرصد والتقييم والتنبؤ والخدمات،
تعزيز جمع البيانات في فروع العلم المختلفة /من منابر متعددة ،وتبادلھا واستخدامھا بشكل متبادل،
بناء قدرات جماعات العلميين والممارسين في المنطقتين القطبيتين،
استحداث لھجة واحدة وعالقات تعاونية تآزرية بين السكان المحليين والباحثين العلميين والممارسين في العلوم
االجتماعية والطبيعية.

ھل نتصدى بالقدر الكافي للمشاكل الرئيسية؟ وإن لم يكن األمر ھكذا فما ھي العواقب؟
تظل المنطقتان القطبيتان أوسع المناطق التي تشح فيھا البيانات على وجه األرض .فمعظم شبكات الرصد الحالية تعتمد
على تمويل قصير األجل للبحوث بينما تتوافر اإلسھامات في نظم الرصد القطبية في شكل بدائي فقط .ففي المنطقة
القطبية الشمالية ،تعاني خدمات المعلومات القطبية الالزمة للتنمية المستدامة عدم وجود رصدات كافية .وفي المنطقة
القطبية الجنوبية ،يؤدي عدم كفاية نظام الرصد إلى انعدام فھم ،أو عدم كفاية فھم ،عدد من العمليات الرئيسية.

المرفقات
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ال يجري في الوقت الحالي التصدي للمسائل القطبية الرئيسية بفاعلية على النحو المطلوب .البد أن يكون ھناك شعور
أكبر بكثير لدى صانعي القرارات ووعي لدى الجمھور للطابع الملح ولألھمية العالمية للقضايا البيئية في المنطقتين
القطبيتين ،ولضرورة التصدي لھا على نحو منسق ومستدام ومخطط وسريع وقادر على مواجھة المشاكل ،والتعجيل
باالنتقال باألنشطة من مرحلة البحوث إلى العمليات .فاإلخفاق في التصدي بفاعلية للقضايا القطبية سينعكس على
األجيال المقبلة بشكل أقوى بكثير وبأشكال أكثر عدداً وتنوعا ً.

ھل نحن في وضع يسمح لنا بمواجھة التحديات القائمة في المنطقتين القطبيتين؟ إن كانت اإلجابة نعم ،فكيف؟
قدمت السنة القطبية الدولية " 2008-2007صورة لحظية" غير مسبوقة للمنطقتين القطبيتين أدت إلى زيادة كبيرة في
فھمنا للمنطقتين القطبيتين ،وطرحت في الوقت ذاته أسئلة كثيرة بقدر ما قدمت إجابات .وتتوافر حاليا ً إمكانية علمية
وتكنولوجية لكفالة مراقبة المنطقتين القطبيتين بشكل موثوق وشامل ،ومواصلة تعميق فھمنا للعمليات والظواھر الرئيسية
وتفاعالتھا من أجل دعم اتخاذ قرارات مدروسة .بيد أن االعتبارات المالية الحالية تقتضي زيادة كفاءة استخدام التمويل
الموجود بھدف زيادة عائد االستثمار والتركيز على االستخدام العملي للنواتج البحثية والقدرة على تنفيذ مزيد من المھام
بموارد أقل .ولذا ،ينبغي أن تكون اإلستراتيجية الرئيسية لتطوير األنشطة القطبية ھي التعاون والتنسيق وتقاسم الموارد.
ولما كانت المبادرة موجھة نحو المستقبل البعيد ،فإنھا ستتمكن من مواصلة ضمان تدريب األجيال القادمة من الباحثين
القطبيين .وحتى تحقق المنظمات العديدة زيادة الكفاءة في أنشطتھا المشتركة يلزم إعداد خطة تنفيذ مشتركة لتطوير نظم
الرصد والبحوث والخدمات والتعليم والتوعية والتطبيقات العملية للمعارف في المنطقتين القطبيتين .وينبغي أن تساعد
ھذه الخطة على االضطالع باألنشطة القطبية المقبلة على نحو يدرك األبعاد االجتماعية ،وفي ظل تعاون حقيقي مع
المقيمين المحليين.
ومن النجاحات الممكنة التي يمكن أن تتصدى لھا )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية:
•

•

نظم الرصد ونظم تمثل البيانات في المنطقتين القطبيتين ،والتي يمكنھا أن تدعم إجراء تنبؤات بيئية متقنة على
مجموعة من النطاقات الزمنية ،وتقييمات بيئية فعالة ،ونظم اإلنذار المبكر ،وأنشطة البحث واإلنقاذ ،وعمليات
الوقاية من التلوث ومكافحته،
أمثلة أخرى.

نطاق )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية
جاءت )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية انطالقا ً من االقتناع بأن حجم التغيرات في المنطقتين القطبيتين وقوة تفاعالتھا
مع سائر مكونات نظام األرض تدعو إلى توسيع كامل لنطاق العلوم والرصدات والبيانات والتحليالت والنمذجة
والتنبؤات والخدمات القطبية والبيئية .ويلزم وجود نھج مشترك بين التخصصات والنظم للتصدي لكل من النظم الطبيعية
والبشرية ،وكذلك لتفاعالتھا .و)مبادرة( الشراكة القطبية الدولية لن تسعى إلى تحديد مسائل بحثية ھامة ولكنھا ستترك
ھذه المھمة للمشاركين المؤھلين .ويقوم المشاركون المحتملون في المبادرة بالفعل بذلك من خالل المؤتمر الدولي الثالث
للتخطيط البحثي في المنطقة القطبية الشمالية ) (ICARP-IIIللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية،
وتقنيات "إسناد المھام إلى الجمھور" مثل اللجنة العلمية الستكشاف اآلفاق البحثية في المنطقة القطبية الجنوبية ،والتقرير
الثاني للتطوير البشري في المنطقة القطبية الشمالية الصادر عن الرابطة الدولية للعلوم االجتماعية في المنطقة القطبية
الشمالية .وتعتمد ھذه العمليات "من القاعدة إلى أعلى" على خبرة الجماعات البحثية الواسعة وتحمسھا.
وتقر )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية بأوجه التشابه الكبيرة بين المنطقتين القطبيتين ومناطق جبال األلب .فنظم الرصد
في مناطق جبال األلب أقل تطوراً عادة من مثيالتھا في المناطق األخرى ،وھو ما يشابه إلى حد كبير المنطقتين
القطبيتين .وھذا التداخل للبيئات المتطرفة يمكن أن يأوي النظم الفيزيائية أو اإليكولوجية أو البشرية ذات الصلة.
والروابط بين البيئات عند خطوط العرض المرتفعة وفي المناطق المرتفعة ھامة للمبادرة ،وس ُتدرج في الوثائق
التخطيطية في جميع الجوانب التي يتوقع فيھا وجود أوجه تآزر كبيرة.
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وتوعية العلميين البراعم والمتخصصين ،وتعليمھم وتوجيھھم وتدريبھم ،في الشمال والجنوب على السواء ،شروط
ضرورية لنجاح المبادرة ،واستثمار في بناء قوة عاملة للعقود المقبلة .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي تأمين مشاركة المقيمين
المحليين ،بما في ذلك الشعوب األصلية ،بشكل كبير وموفر للموارد.

من سيشارك في )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية؟
حتى يتسنى التصدي للتحديات القطبية ،يتعين أن يكون للوكاالت والمنظمات الوطنية والدولية الكبرى مجموعة كبيرة
من األفراد واألنشطة التعاونية .ومراعاة األھداف والمقاصد والموارد الرئيسية لألطراف المعنية ،وخبرتھا المتوافرة،
ومقارنتھا بحجم التحديات التي تواجھنا ،يقودنا إلى استنتاج واضح ال لبس فيه ھو أن لن يتسنى ألصحاب المصلحة
تحقيق أھدافھم بفاعلية في المنطقتين القطبيتين دون تنسيق فعال وتقاسم الموارد مع الشركاء.
وقد أُعدت وثيقة مفھوم المبادرة ) (IPPبإسھامات من ممثلي منظمات من قبيل ما يلي:
•

برنامج مراقبة وتقييم المنطقة القطبية الشمالية )فريق عامل تابع لمجلس المنطقة القطبية الشمالية(،

•

رابطة العلميين البراعم القطبيين،

•

مركز ) GRID-Arendalفيما يتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )،((UNEP

•

لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات،

•

اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية،

•

الرابطة الدولية للعلوم االجتماعية في المنطقة القطبية الشمالية،

•

المجلس الدولي للعلوم،

•

المنطقة الھيدروغرافية الدولية،

•

مبادرة البحوث الجبلية،

•

اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية،

•

منظمة اليونسكو،

•

جامعة المنطقة القطبية الشمالية،

•

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

ومن المزمع أن تكون )مبادرة( الشراكة القطبية الدولية منصة تجمع معا ً المنظمات )الوطنية والدولية والحكومية الدولية
واألكاديمية والصناعية وما إلى ذلك( التي تشترك اھتماماتھا مع األھداف والمواضيع المنصوص عليھا في الوثيقة
ً
المفاھيمية .ونظراً إلى أن المبادرة تھدف إلى جلب مجموعات أخرى للجلوس إلى نفس المائدة ،وتنسيق القيم عوضا عن
إعداد برامج إضافية جديدة ،فيُعتقد أنھا يمكن أن ُتدار بواسطة أمانة مصغرة فقط )شخص يعمل لنصف الوقت؟( مما
ييسر إجراء اتصاالت كثيرة ووثيقة بين المشاركين.
ولئن كانت المنظمات الدولية توفر منتدى لمناقشة القضايا وإيجاد ُنھُج وحلول مشتركة ،فإن الدول ھي المستفيد النھائي
من األنشطة المشتركة وھي أيضا ً األطراف الفاعلة الرئيسية فيھا .وسيأتي تمويل محدود في أول األمر لتنسيق البرنامج
من وكاالت وبرامج دولية ،لكن الجزء األعظم من الموارد الالزمة ألنشطة البحث والتطوير ولألنشطة الميدانية والبناء
واستغالل الموارد الطبيعية ،سيأتي من الدول المھتمة.
____________
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القرار (Cg-17) x.6

المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(2

قرار المؤتمر السادس عشر بتطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،كإرث للسنة القطبية الدولية ،بغية
التوصل إلى مراقبة عالمية للغالف الجليدي ) (GCWقابلة للتشغيل،

)(3

أن ھيكل عمل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWقد أنشئ وأن تقدما ً كبيراً قد أحرز باتجاه إعداد مراقبة
عالمية للغالف الجليدي ) (GCWقابلة للتشغيل،

)(4

خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتي أُع ّدت برعاية المجلس التنفيذي،

وإذ يضع في اعتباره أن:
)(1

الغالف الجليدي عالمي وموجود بأشكال مختلفة ويمتد على جميع خطوط العرض ويظھر في قرابة مائة بلد،
إضافة إلى قارة المنطقة القطبية الشمالية،

)(2

الغالف الجليدي جزء ال يتجزأ من نظام المناخ ويوفر أحد أكثر المؤشرات فائدة في مجال تغير المناخ ،بيد أنه
واحد من أقل مجاالت نظام المناخ الذي أخذت ألجله عيّنات،

)(3

التعليقات المقدمة ومفادھا أن تفاقم تغير المناخ يؤثر على الطقس والمناخ والھيدرولوجيا على نطاق العالم،

)(4

الغالف الجليدي وتغيراته وآثاره قد حظيت بزيادة اھتمام العلماء في األعوام األخيرة ،وإنما أصبحت اآلن تحظى
باھتمام متواصل من جانب صانعي القرارات وبتغطية وسائل اإلعالم ،مما يولّد طلبا ً ال نظير له على المعلومات
الموثوقة عن حالة الثلج والموارد الجليدية في العالم في الماضي والحاضر والمستقبل،

)(5

المراقبة العالمية للغالف الجليدي مكون ھام من مكونات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) ،(WISوالسيما في تشجيع الرصدات القابلة للتشغيل المتبادل والرصدات المرجعية ،وتبادل
البيانات والمعلومات في الوقت الحقيقي تقريباً،

)(6

أنه من المسلّم به أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWتش ّكل مساھمة قيّمة في تطوير رصدات الغالف
الجليدي والخدمات داخل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وفي تنفيذھا،

)(7

المراقبة العالمية للغالف الجليدي ال يمكن أن تنجح إال بالعمل مع أعضاء المنظمة ) (WMOوغيرھا من
المنظمات التي لھا اھتمامات بالغالف الجليدي،

)(8

أن تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWقد تق ّدم بفضل الموارد المحدودة التي خصصھا لھا المؤتمر
السادس عشر لألرصاد الجوية ،والدعم بالموارد من خارج الميزانية،

وإذ يقدّ ر:
)(1

المساھمات الھامة التي يقدمھا أعضاء المنظمة والمنظمات والبرامج الدولية الشريكة في سبيل تطوير المراقبة
العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
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)(2

األعمال ذات الصلة التي اضطلع بھا أعضاء المنظمة والمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
وفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSبشأن
تطوير مبادرة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتي أطلقھا المؤتمر السادس عشر ،وتنفيذھا،

)(3

مساھمات األعضاء في الصندوق االستئماني الخاص بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(PORSلدعم
تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

يقرر تعميم المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوتنفيذھا في برامج المنظمة ) (WMOكنشاط شامل؛
يقرر كذلك أن أنشطة التنفيذ ستجرى خالل الفترة المالية التالية باعتبارھا جھداً من الجھود الرئيسية التي تبذلھا المنظمة
لجعل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWقابلة للتشغيل اعتباراً من سنة 2020؛
يدعو المنظمات الشريكة إلى:
)(1

التعاون مع المنظمة ) (WMOفي تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

دعم تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعبر توفير الموارد البشرية والمالية؛

يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

إنشاء آلية لتوجيه ومراقبة النشاط ولتحقيق أوسع قدر ممكن من التعاون والتعاضد؛

)(2

ضمان المشاركة النشطة للھيئات الرئيسية والمعنية وتمثيلھا ،وكذلك مشاركة الخبراء الفنيين ،عند االقتضاء،
وأيضا ً ممثلي الوكاالت التي تتولى مبادرات الرصد والبحث فيما يتصل بالغالف الجليدي؛

يطلب إلى االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن تدرج ھذا النشاط في برامج عملھا قصد األخذ كليا ً بالطابع الشامل لعدة
برامج لھذه المبادرة؛
يحث األعضاء على:
)(1

تطوير نظم الرصد الخاصة بھم لدعم مكون المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالمتعلق بالرصد؛

)(2

تنسيق أنشطتھم الخاصة بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة
تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(3

تقديم خبراء للمشاركة في العمل المرتبط بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالذي يضطلع به فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSواللجان الفنية؛

)(4

تقديم الموارد البشرية والمالية لدعم تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(5

دعم األنشطة اإلقليمية والعالمية المتعلقة بتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(6

إبقاء األمين العام على علم بخططھم وأنشطتھم المتعلقة بتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(7

تقاسم الخبرات ذات الصلة والتعاون فيما بينھم في تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك
تقديم المساعدة إلى أعضاء المنظمة الذين لھم احتياجات محددة في مجال تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
)(GCW؛

)(WIS

مع
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يطلب إلى األمين العام:
)(1

ضمان إدارة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوتوفير الدعم لھذا التنفيذ؛

)(2

إنشاء مكتب تنسيق للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(3

تنسيق أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمع مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات
والبرامج الدولية األخرى ذات الصلة ،والتعاون معھا في ھذا الشأن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 60الذي لم يعد ساريا ً.
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المرفق الثاني
مرفق الفقرة  3.2.4من الملخص العام

االقتراح الخاص بإبراز قيمة التبادل الدولي للبيانات والنواتج لدعم تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
عندما اعتمد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة ) (WMOالقرار  40في  ،1995كان ھناك اتفاق واسع النطاق على أن تبادل
بيانات األرصاد الجوية على المستوى العالمي كان ضروريا ً تماما ً لتحسين التنبؤ بالطقس من خالل تمثل البيانات
وإدراجھا في النماذج العددية للتنبؤ بالطقس ،واستفاد كافة أعضاء المنظمة ) (WMOمن ھذا القرار من خالل زيادة دقة
التنبؤات وتحسين الفترات الزمنية للتنبؤ .وھذا يوضح تماما ً قيمة التبادل العالمي للبيانات.
وبالمثل ،فإن القرار  ،25الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر في  ،1999قد ساعد في تبادل البيانات الھيدرولوجية فيما بين
البلدان ،السيما في أحواض األنھار المشتركة )العابرة للحدود( .ويعزز تبادل البيانات المذكور كثيراً اإلدارة المشتركة
والمستدامة لموارد المياه ،ويحسّن قدرات الدول على توفير خدمات التنبؤات واإلنذار بالفيضانات عندما تمس الحاجة
إليھا في أوقات التھديد بالفيضانات .وھذا يوضح فوائد تبادل البيانات فيما بين بلدان الجوار.
واآلن في القرن الحادي والعشرين ،أصبح تغير المناخ حقيقة واقعة وھا نحن اآلن نشرف على توقيع اتفاق يتعلق
بالتبادل الدولي للبيانات الھامة على المستويين العالمي واإلقليمي .وتتسم التغيرات في تقلبية المناخ باألھمية لقطاعات
كثيرة ولھا أبعاد مكانية وزمنية .ويرافق ذلك اعتراف واسع النطاق بأن البيانات في حد ذاتھا ليس لھا أھمية إال عندما
تستخدم في اتخاذ تقديم خدمات ونواتج يمكن أن تستخدم في اتخاذ قرارت تدعم الفوائد االجتماعية – االقتصادية
والبيئية .والواقع أن الوصول المجاني وغير المقيد للبيانات يمكن أن ييسر ،بل وييسر فعالً ،االبتكار واكتشاف وسائل
وأغراض جديدة الستخدام تلك البيانات .ويذكرنا الشكل  1بسلسلة فوائد البيانات.

اإلبالغ
التنبؤ

رؤى متعمقة

التحليل
التوزيع
المعلومات

التكامل
الحفظ داخليا ً
البيانات

ضمان الجودة
القياس

الشكل  :1تزايد القيمة:

بيانات <<< معلومات <<< رؤى متعمقة

وشھد أيضا ً القرن الحادي والعشرون بروز عبارات آسرة مثل" :ال يمكنك إدارة ما ال تعرف أبعاده" و"ال تحقق البيانات
قيمتھا الحقيقية إال حينما تستخدم" .وحتى يتحقق ذلك يجب أن تكون البيانات متاحة ويسھل الوصول إليھا.
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وتزداد الفوائد التي تتحقق من البيانات والنواتج المناخية بشكل كبير عند دمجھا مع المعلومات االجتماعية واالقتصادية.
كما أن الربط بين معلومات العلوم المادية والعلوم االجتماعية يثمر عن مجموعة واسعة من الفوائد المجتمعية ويعزز
دعم اتخاذ القرار .و ُتعزى قيمة ھذه األدوات والقدرات مباشرة إلى ممارسات التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات
والنواتج .وكلما اتسع نطاق توافر وتبادل البيانات ،زادت دقة ھذه األدوات والقدرات وإمكانية تطبيقھا ،والتي – على
الصعيد المجتمعي  -تدعم إقامة مجتمعات تمتاز باالستعداد واالستجابة والمرونة.
ومع ذلك ،فإن االنتقال من ممارسة الوصول المجاني وغير المقيد ،مثل تلك التي يتبناھا القراران  40و ،25يشكل
تحديات للبلدان التي استھلت سياسات استرداد التكاليف فيما يتعلق بأنشطة جمع البيانات .فھذه السياسات تھدف أساسا ً
إلى تحقيق عائدات من استثمار األموال العامة وتمثل جزءاً من إيرادات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي تستخدم في تشغيل شبكات الرصد وصيانتھا .وھناك حاجة لمعالجة مسألة كيف يمكن نقل مكون استرداد
التكاليف من بيع البيانات إلى استرداد التكاليف من النواتج والخدمات المشتقة من البيانات التي لھا قيمة حقيقية.
وھذا يقتضي أن تكون المرافق الوطنية ) ،(NMHSsأو البلدان ذاتھا ،في وضع يم ّكنھا من تحقيق عائدات من االستثمار
في جمع البيانات ،إما من خالل فرض رسوم على النواتج والخدمات ذاتھا ،وإما من استرداد التكاليف من وكاالت
القطاع الخاص التي توفر النواتج والخدمات .ومن ثم ،فإن القدرة على إعداد النواتج والخدمات وتوفيرھا يشكل مطلبا ً
رئيسيا ً لدعم تنفيذ سياسة تبادل البيانات المناخية ،السيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة
النامية ) .(SIDSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيوفر قوة الدفع لتحقيق ذلك .وتنشأ الحاجة لنھج جديد
لتوفير األموال وتمويل الشبكات التي يُرى أن استرداد التكاليف المرتبط بنواتج القيمة المضافة ،والعائدات من االستثمار
في الفوائد االجتماعية ،والشراكات بين القطاعين العام والخاص ،إلخ ،أمر الزم ،كما يلزمه إرشادات بشأن كيفية تنفيذه.
قد يتطلب ذلك أيضا ً من األعضاء إنشاء آليات مالية ،بما في ذلك االستثمارات الجديدة ،من أجل المحافظة على شبكة
المحطات وأجھزة االستشعار الالزمة للنظم العالمية لرصد المناخ ،وكذلك صيانة وتشغيل نظم إعداد البيانات وإدارتھا،
الالزمة لدعم تنفيذ سياسة التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج.
وقد حددت فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات المناخية الفوائد التالية التي تتحقق من الحصول
المجاني وغير المقيد على البيانات المناخية:
)(1

تحسين جودة وتنوع النواتج والخدمات ،السيما على أساس عالمي وإقليمي؛

)(2

تحسينات في الخدمات العديدة األخرى المتوقفة على البيانات والمعلومات المناخية؛

)(3

تعزيز البحوث الوطنية والدولية بشأن المناخ وفھم نظام المناخ ،مما يفضي إلى تحسُّن صنع القرار لصالح
المجتمع؛

)(4

تحسين فھم /تقدير أھمية ھذه البيانات ،مما يفضي على األرجح إلى تقديم مزيد من الدعم ل ُنظم الرصد؛

)(5

استحداث نواتج إقليمية جيدة بنفس الجودة والدقة على نطاق المنطقة؛

)(6

تشجيع الدراسات المحلية واإلقليمية المتعلقة بالمناخ؛

)(7

تشجيع التعليم في ميدان المناخ ،مما يفضي إلى تحسين فھم المناخ ،بما في ذلك نظام المناخ وتغيره؛

)(8

تشجيع وتعزيز التعاون بين مقدمي البيانات والنواتج المناخية ومستخدميھا.
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المرفق الثالث
مرفق الفقرة  3.2.5من الملخص العام

القرارات المقترحة للنظر فيھا من قبل مؤتمر المنظمة ) (WMOفي دورته السابعة عشرة
مشروع القرار

(Cg-17) xxx

تبادل البيانات والنواتج دعما ً لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتھا فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات
والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،

)(2

القرار  – (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية،

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 16المتطلبات من البيانات المناخية،

)(4

القرار  – (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(5

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 1خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(6

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،

)(7

القرار  – (IOC-XXII) 6سياسة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCبشأن تبادل البيانات
األوقيانوغرافية،

)(8

مرفق الفقرة  3.2.4من الملخص العام للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي – دور المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعملھا – بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

وإذ ُيذ ِّكر بما يلي:
)(1

أن الدورة االستثنائية للمؤتمر المعقودة في عام  2012قد اعتمدت خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSلتنظر فيھا الحقا ً الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )،(IBCS-1

)(2

أن رؤية اإلطار العالمي ) (GFCSتتمثل في تمكين المجتمع من تحسين إدارته للمخاطر والفرص الناجمة عن
تقلبية المناخ وتغيره ،السيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثراً بالمخاطر المتصلة بالمناخ،

)(3

جميع المبادئ الثمانية الخاصة بتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSالسيما المبادئ  2و 5و 6التي تنص على ما يلي:
)أ(

الھدف الرئيسي لإلطار ھو كفالة زيادة توافر خدمات مناخية محسنة وإمكانية وصول جميع البلدان إليھا
واستخدامھا،

)ب( المعلومات المناخية ھي في المقام األول سلعة عامة دولية توفرھا الحكومات ،التي سيكون لھا دور
محوري في إدارتھا من خالل اإلطار،
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)ج( يشجع اإلطار التبادل المجاني والمفتوح للبيانات المتصلة بالمناخ واألدوات والنھج القائمة على أساس
علمي مع احترام السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالبيانات؛
)(4

دور المنظمة )) (WMOوھيئاتھا التأسيسية( في إنشاء وصيانة النظم الالزمة للتبادل السريع لمعلومات األرصاد
الجوية وما يتصل بھا من معلومات،

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن ھذا القرار سيقتصر تطبيقه على بيانات ونواتج األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والبيئة والبيانات والنواتج
المتصلة بھا والالزمة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوالتي يُشار إليھا فيما يلي باسم البيانات والنواتج
المتصلة بالمناخ،

)(2

األھمية الكبيرة للتبادل المجاني وغير المقيد ١للبيانات والنواتج المتصلة بالمناخ لتمكين المجتمع من تحسين إدارة
المخاطر والفرص الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره ،السيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثراً بالمخاطر المتصلة
بالمناخ،

)(3

)(WMO

األھمية المتواصلة للتبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج المتصلة بالمناخ بين أعضاء المنظمة
لتيسير تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSمن أجل تقديم الخدمات المناخية لدعم حماية األرواح والممتلكات،

)(4

الدور الذي تضطلع به المراكز العالمية للبيانات ) ،(WDCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) (GPCsمن أجل
التنبؤات الطويلة المدى ،والمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية )،(RCOFs
في تقديم بيانات ونواتج متصلة بالمناخ وموحدة على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،على النحو المحدد في نظام
معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(5

بيان المنظمة ) (WMOبشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعملھا فيما يتعلق بدور
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOفي تقديم البيانات
والنواتج المتصلة بالمناخ على الصعيد الوطني لتوسيع نطاق تطبيقات األرصاد الجوية لتشمل جميع األنشطة
البشرية،

)(6

أھمية المساھمات المقدمة من المنظمات الشريكة األخرى في اإلطار العالمي ) ،(GFCSوالدور الذي يمكن أن
تؤديه ھذه المنظمات لدعم أھداف وغايات اإلطار العالمي )،(GFCS

)(7

المجاالت ذات األولوية األولية األربعة الخاصة بتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوھي الصحة ،والحد من مخاطر
الكوارث ،والزراعة واألمن الغذائي ،والمياه ،ومتطلبات ھذه المجاالت ذات األولوية من البيانات المتصلة
بالمناخ على النحو الوارد في المرفقات بخطة تنفيذ اإلطار العالمي )،(GFCS

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

الحاجة إلى زيادة الوصول إلى جميع أنواع البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ،

)(2

أھمية الحصول على بيانات ونواتج موثوقة وھامة وفي حينھا لدعم مقاومة تقلبية المناخ وتغيره ،ولتعزيز التنمية
المستدامة على النحو الذي تتبناه المحافل الدولية المختلفة ،من قبيل مؤتمر ريو ،20+في إطار الموضوع
"المستقبل الذي ننشده" ،واجتماعات مؤتمر األطراف ) (COPsفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ )،(UNFCCC

1

"المجاني وغير المقيد" تعني غير التمييزي وبدون مقابل القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتھا فيما يتعلق
بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في
أنشطة األرصاد الجوية ،في سياق ھذا القرار ،تعني بدون تكلفة البيانات والنواتج ذاتھا ،ولكن بتكلفة ال تتجاوز تكلفة إعادة
إنتاجھا وتقديمھا.
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)(3

أن زيادة توافر البيانات المتصلة بالمناخ والوصول إليھا ،السيما في المناطق التي تشح فيھا البيانات ،يمكن أن
تؤدي إلى تحسين جودة النواتج والخدمات وزيادة تنوعھا،

)(4

أن زيادة استخدام النواتج المناخية الموثوقة وتقوية التعاون بين موفريھا ومستخدميھا يمكن أن يؤدي إلى تحسين
اتخاذ قرارات مواتية مناخياً ،بما في ذلك تلك التي تتعلق بمشكالت تغيّر المناخ،

)(5

أن البلدان ستستفيد من النواتج المناخية الناجمة عن استخدام بياناتھا على الصُعد العالمية واإلقليمية والوطنية،

)(6

حق األعضاء في اختيار طريقة تمكنھم من توفير بياناتھم ونواتجھم المتصلة بالمناخ محليا ً أو للتبادل الدولي،
ومن تحديد نطاق توافر تلك البيانات والنواتج ،مع األخذ في االعتبار الصكوك الدولية ذات الصلة والسياسات
والتشريعات الوطنية؛

)(7

أھمية االلتزام بشروط االستخدام التي يحددھا منتجو البيانات والنواتج ،من قبيل اإلشارة إلى الجھة المنتجة
للبيانات والنواتج ،لتيسير الوصول إلى تلك البيانات والنواتج،

)(8

الخبرة التي اكتسبھا األعضاء في وضع وتنفيذ القرار  (Cg-XII) 40والقرار ،(Cg-XIII) 25

يقرر:
)(1

اعتماد السياسات والممارسات الواردة في القرار  (Cg-XII) 40والقرار  (Cg-XIII) 25والمتعلقة بتبادل البيانات
والنواتج المتصلة بالمناخ للتمكين من تحقيق أھداف وغايات اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(2

أن يقدم األعضاء البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ مجانا ً وبدون قيود على النحو الوارد في المرفق األول بھذا
القرار لتمكين المجتمع من تحسين إدارة المخاطر والفرص الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره في جميع البلدان،
السيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثراً بالمخاطر المتصلة بالمناخ؛

)(3

أن يقدم األعضاء أيضا ً البيانات والنواتج اإلضافية المتصلة بالمناخ والمطلوبة لدعم وتعزيز مبادرات اإلطار
العالمي ) (GFCSوالمنظمة ) (WMOعلى الصُعد العالمية واإلقليمية والوطنية ،وأن يقدموا المساعدة كذلك
لألعضاء اآلخرين ،على النحو المتفق عليه بين األطراف ،لدعم الوصول إلى البيانات المتصلة بالمناخ ،ولتقديم
نواتجھم المناخية في بلدانھم .وينبغي أن تكون ھذه البيانات والنواتج اإلضافية المتصلة بالمناخ بدون مقابل ،ولكن
يمكن أن تكون ھناك شروط مصاحبة الستخدامھا من قبيل فرض قيود على استخدامھا في األغراض التجارية،
أو ضرورة عزوھا لمصدرھا ،أو الحصول على ترخيص الستخدامھا؛

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

تدعيم التزاماتھم بالتبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج المتصلة بالمناخ؛

)(2

زيادة حجم البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ التي يمكن الحصول عليھا ،لتلبية احتياجات تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSومتطلبات الشركاء في اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(3

استخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISفي تبادل البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ بين األعضاء؛

)(4

توفير البيانات الشرحية ذات الصلة المحددة في نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )(WIGOS؛

)(5

تدعيم التزاماتھم تجاه المراكز العالمية للبيانات ) (WDCsللمنظمة ) (WMOوالنظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع
للمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUمن حيث جمع وتقديم البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ مجانا ً وبدون قيود؛

)(6

تنفيذ الممارسة المعمول بھا بشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المتصلة بالمناخ ،على النحو الوارد في البند
يقرر ) (1إلى ) (3أعاله؛
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)(7

إبالغ جميع األطراف الثالثة باألحكام والشروط المرتبطة بالبيانات والنواتج اإلضافية المتصلة بالمناخ )بما في
ذلك البيانات الشرحية ذات الصلة( ،من قبيل الملكية واإلشارة إلى الجھة صاحبة البيانات والنواتج اإلضافية؛

)(8

بذل قصارھم لكفالة أن يعلم المستخدمون والمستخدمون الالحقون شروط استخدام البيانات والنواتج اإلضافية
المتصلة بالمناخ ،السيما فيما يتعلق بإعادة نشرھا؛

يشجع األعضاء على إنشاء آليات مالية ،بما في ذلك االستثمارات الجديدة ،من أجل المحافظة على شبكة المحطات
وأجھزة االستشعار الالزمة للنظم العالمية لرصد المناخ ،وكذلك صيانة وتشغيل نظم إعداد البيانات وإدارتھا ،الالزمة
لدعم تنفيذ سياسة التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج؛
يطلب من المجلس التنفيذي ما يلي:
)(1

دعوة رئيس لجنة علم المناخ ) (CClإلى أن يقدم ،بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى ،السيما رئيس لجنة النظم
األساسية ) ،(CBSالمشورة والمساعدة بشأن الجوانب الفنية في تنفيذ ھذا القرار وكفالة تحديد المعايير المالئمة
وتنفيذھا وإستيفائھا؛

)(2

تكلفة اللجان الفنية ،حسب االقتضاء ،أن تقوم بانتظام باستعراض وتحديث البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ،
التي تقدمھا المراكز المناخية العالمية واإلقليمية ،بغية زيادة الوصول إلى تلك البيانات والنواتج وإتاحتھا على
نطاق أوسع؛

)(3

مراعاة آراء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSفي المسائل التي قد ُتثار عند تنفيذ ھذا القرار؛

)(4

تقديم الدعم للمبادرات التي:
)أ(

تعزز قدرات األعضاء ،السيما أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالبلدان النامية ،على توفير البيانات والنواتج
المتصلة بالمناخ وتقديمھا وتحسين الوصول إليھا ،من أجل تلبية احتياجات المستخدمين بشكل كا ٍ
ف
وتمكين جميع القطاعات المجتمعية ذات الصلة من استخدام تلك البيانات والنواتج في اتخاذ القرارات؛

)ب( تدعم األعضاء في تنفيذ ھذا القرار ،السيما األعضاء األكثر تأثراً بالمخاطر المتصلة بالمناخ؛
يطلب من المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ما يلي:
)(1

تطبيق ھذا القرار في سياق تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(2

)(FAO

المحافظة على تنسيق فعال مع الشركاء في اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما فيھم منظمة األغذية والزراعة
وبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد
من الكوارث ) (UNISDRومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ) (UNDPواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمنظمات الدولية األخرى ،وتشجيعھم
على اعتماد سياسات وممارسات مماثلة للتبادل المجاني وغير المقيد لبياناتھم ونواتجھم ذات الصلة دعما ً
لإلطار العالمي )(GFCS؛

)(3

النظر في مدى إمكانية معالجة بيانات ونواتج األطراف الثالثة في سياق تنفيذ ھذا القرار ،وتقديم توصية للمؤتمر
في ھذا الشأن؛

يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي إقناع حكوماتھا بإنشاء آليات مالية ،بما في ذلك االستثمارات الجديدة ،من
أجل المحافظة على شبكة المحطات وأجھزة االستشعار الالزمة للنظم العالمية لرصد المناخ ،وكذلك صيانة
وتشغيل نظم إعداد البيانات وإدارتھا ،الالزمة لدعم تنفيذ سياسة التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج؛
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)(2

توجيه انتباه أعضاء المنظمة ) (WMOوالنظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم )(ICSU
والمراكز العالمية للبيانات ) (WDCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمراكز العالمية لإلنتاج )(GPCs
والشركاء في اإلطار العالمي ) (GFCSوالمنظمات الدولية األخرى المعنية إلى ھذا القرار؛

)(3

إبالغ جميع األعضاء بالبيانات والنواتج المناخية ذات الصلة التي يقترن استخدامھا بشروط؛

)(4

تنفيذ عملية لمراقبة إمكانية الوصول إلى البيانات والنواتج المتعلقة بالمناخ وتبادلھا في إطار ھذا القرار؛

يقرر أيضا ً استعراض تنفيذ ھذا القرار في المؤتمر الثامن عشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق مشروع القرار

(Cg-17) xxx

تبادل البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ بدون مقابل وبال شروط على استخدامھا

الغرض
الغرض من إعداد ھذه القائمة بشأن البيانات والنواتج المتصلة بالمناخ ھو تحديد مجموعة دنيا من البيانات والنواتج
األساسية ،والتي سيتبادلھا األعضاء مجانا ً وبدون قيود ،لتمكين المجتمع من تحسين إدارته للمخاطر والفرص الناجمة
عن تقلبية المناخ وتغيره في جميع البلدان ،السيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثراً بالمخاطر المتصلة بالمناخ.
وتشمل البيانات والنواتج األساسية المتصلة بالمناخ ،بوجه عام ،البيانات اآلتية من الشبكات المناخية األساسية اإلقليمية
) (RBCNsوالشبكات السطحية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوأكبر قدر ممكن من البيانات األخرى
التي تساعد في تعريف المناخ على األقل على نطاق يبلغ  200كم تقريبا ً أفقيا ً ويوميا ً من الناحية الزمانية.
المضمون
فضالً عن البيانات والنواتج المناخية الواردة في المرفق األول بالقرار  ،(Cg-XII) 40البيانات والنواتج التالية ،والتي
تشمل المتغيرات المناخية األساسية للنظام العالمي )) ،(ECVs) (GCOSالغالف الجوي والمحيطات واألرض(:
)(1

جميع البيانات ٢الشرحية المتاحة للبيانات المقدمة والتي تفي بمعايير البيانات الشرحية لنظام معلومات المنظمة
) /(WISالنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

)(2

جميع السالسل الزمنية التاريخية ٣المناخية ٤التي توفرھا الشبكات المناخية األساسية اإلقليمية
والشبكات السطحية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلالستبانة الزمنية الالزمة لحل إحصاءات
المناخ ،بما في ذلك االتجاھات والقيم العظمى؛

)(3

جميع البيانات المناخية المتاحة المتصلة بالطبقات العليا من مياه المحيطات )700 – 0م( ،السيما الجليد البحري
ودرجة الحرارة والملوحة؛

)(4

جميع البيانات المناخية المتاحة المتصلة بواجھات السواحل ،السيما مستوى سطح البحر واألمواج وعرام
العواصف؛

)(RBCNs

"2جميع البيانات" تعني أن أصحاب البيانات يمكنھم توفيرھا بموجب ھذا القرار.
"3البيانات التاريخية" تعرَّ ف بأنھا الرصدات التي ُجمِّعت على فترة طويلة عند توافرھا.
"4البيانات المناخية" تعرَّ ف بأنھا رصدات األحوال الجوية التي تكون أقدم من  24ساعة.
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)(5

جميع البيانات المناخية المتاحة حول التأثير القسري اإلشعاعي لكافة غازات االحتباس الحراري والھباء الجوي؛

)(6

جميع البيانات والنواتج الساتلية المتاحة ذات الصلة بالمناخ؛

)(7

جميع البيانات المتاحة الخاصة بتدفق المجاري المائية ومستوى سطح البحيرات ،بما في ذلك مستوى ارتفاع
المياه والتصريف؛

)(8

جميع البيانات المناخية المتاحة المتصلة بالغالف الجليدي ،السيما الغطاء الجليدي وعمق الجليد ومراقبة األنھار
الجليدية والتربة الصقيعية وجليد البحيرات واألنھار؛

)(9

جميع النواتج المناخية التي يوزعھا النظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم )،(ICSU
والمراكز العالمية للبيانات ) (WDCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) ،(GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsوالمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية ) (RCOFsللوفاء بالتزاماتھا تجاه المنظمة ) (WMOعلى النحو
الذي يحدده نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع لإلطار العالمي )(GFCS؛

)(10

جميع البيانات والنواتج المناخية ذات الصلة المتاحة والمطلوبة للمجاالت ذات األولوية الحالية والمستقبلية لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSعلى النحو المحدد في مرفقات خطة تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS

المرفق الرابع
مرفق الفقرة  3.2.8من الملخص العام

مقترح بخصوص مشروع اختصاصات فريق عامل مقبل محتمل تابع للمجلس التنفيذي ومعني
بالمناخ والمسائل األخرى ذات الصلة ) (ECWG-CRM
)(1

االستعراض الدوري للخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOوالتعليق عليھا بقدر ما تتعلق بالمناخ والمسائل
ذات الصلة المتعلقة بالطقس والماء والبيئة ،والتنسيق مع المجلس التنفيذي والھيئات الفرعية ذات الصلة
التابعة له في صياغة الخطة؛

)(2

تقديم توجيھات لكل من برنامج المناخ العالمي ) (WCPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRPوبرنامج
تطبيقات األرصاد الجوية ) (AMPبخصوص المناخ والمسائل المتصلة بالطقس والماء والبيئة بھدف توثيق
التعاون والتنسيق مع الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوغيرھا من الھيئات ذات الصلة في المنظمات
األخرى؛

)(3

تقديم توجيھات إستراتيجية بخصوص التعاون مع البرامج المشمولة برعاية مشتركة في سياق برنامج
المناخ العالمي ) (WCPواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوغيرھا من األنشطة ذات الصلة
بالمناخ؛

)(4

استعراض قرارات المنظمات الدولية األخرى واتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بتشغيل برامج المنظمة
) (WMOالمتصلة بالمناخ وأنشطتھا وتقييم اآلثار المترتبة على ذلك وتقديم توصية باإلجراءات المالئمة؛

)(5

متابعة نتائج المؤتمرات الدولية الكبرى التي تتناول المسائل المتعلقة بالمناخ ،مع مراعاة احتياجات البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً ،وتقديم توصية باإلجراءات المالئمة؛

)(GAW
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)(6

التعاون مع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات وتقديم المشورة بشأن تعبئة
الموارد لدعم الخدمات المناخية واحتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ ،السيما للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً؛

)(7

التعاون مع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات المناخية.

المرفقات

المرفق الخامس
مرفق الفقرة  4.4.6من الملخص العام

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
التابع للمنظمة WMO

خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
)(WIP
الطبعة

2.9

)(2014/03/19
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مراقبة الطبعات

النسخة
1.0
1.0.1
1.0.2
1.0.3
1.0.4

جھة اإلصدار
الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي

التاريخ
12/06/27

مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
رئيس فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد

13/01/09

التغييرات
اعتمدتھا الدورة الرابعة والستون للمجلس
التنفيذي
االتساق مع  WIRو RRR) R-WIPو(WIR

13/02/20

إسھامات في الجدول ) 2من خطط عمل مھام
إدارة نظم الرصد والمعلومات )((OBS
إسھامات للجدول " 2الكلفة التقديرية
)"(2015-2012
تصويبات وتعديالت طفيفة

13/03/04
13/03/14

ICG-WIGOS
1.0.5

مدير مشروع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS PM
الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي

2.1

مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO

13/05/20

2.2

مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO

13/09/30

2.4

مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
رئيس الفريق )(ICG-WIGOS

2.6

مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO

2.0

2.3

2.5

2.7
2.8
2.9

13/03/20

مقترحات مقدمة من الفريق

13/05/17

اعتمدتھا الدورة الرابعة والستون للمجلس
التنفيذي
مقترحات مقدمة من اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMفي الدورة الخامسة والستين
للمجلس التنفيذي )الفقرتان  2.3و(2.8
مقترحات مقدمة من ) (IPET-WIFI-1بعد أن
نظر فيھا رئيس الفريق )(ICG-WIGOS
مزيد التفاصيل عن الموارد )الجدول  (2بناء
على طلب مجلس اإلشراف على المشروع
التابع للنظام )(WIGOS OPB-2
تحريرية من قبل المكتب )(WIGOS- PO

14/02/02

تحريرية وإيضاحية )أساسا ً الفقرات
و 2.3و(2.8
تحريرية من قبل المكتب )(WIGOS- PO

14/02/13

مقترحات من الفريق

14/02/18

تحريرية من قبل المكتب

14/03/19

مقترحات من رئيس الفريق

13/10/30

14/01/31

14/02/03

ICG-WIGOS-2

 2.1و2.2

)(ICG-WIGOS-3
)(WIGOS- PO
)(ICG-WIGOS
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المحتويات
-1

مقدمة ومعلومات أساسية

1.1

الغرض من النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSونطاق خطة تنفيذ إطار النظام

1.2

الرؤية الخاصة بالنظام  WIGOSوتوجيھات المؤتمر بشأن تنفيذ النظام

-2

مجاالت النشاط الرئيسية لتنفيذ النظام

2.1

إدارة تنفيذ النظام

2.2

التعاون مع المنظمة  WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة والمنظمات والبرامج الدولية الشريكة

2.3

تصميم وتخطيط نظم الرصد المكونة للنظام العالمي  WIGOSوتطورھا األمثل

2.4

تشغيل وصيانة نظام الرصد المتكامل

2.5

إدارة الجودة المتكاملة

2.6

التوحيد القياسي وإمكانية التشغيل المتبادل

WIGOS

2.7
2.8

اكتشاف البيانات وتوافر )البيانات والبيانات الشرحية(

2.9

تنمية القدرات

2.10

االتصال والتوعية

-3

إدارة المشروع

3.1

إطار المشروع

3.2

مراقبة المشروع واالستعراض وآلية اإلبالغ

3.3

تقييم المشروع

-4

التنفيذ

4.1

األنشطة واإلنجازات المتوخاة ،والنقاط الفارقة والتكاليف والمخاطر

-5

الموارد

-6

تقييم/إدارة المخاطر

-7

التوقعات

النظام )(WIGOS

مواد مقترحة لالتصال والتوعية المتعلقين بالنظام

المرفق الثاني الوثائق المرجعية
المرفق الثالث

WIGOS

WIGOS

موارد معلومات

المرفق األول

WIP

قائمة المختصرات

WIGOS
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خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد

WIGOS

-1

مقدمة ومعلومات أساسية

1.1

الغرض من النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSونطاق خطة تنفيذ إطار النظام

WIP

يوفر النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSالتابع للمنظمة  WMOإطاراً جديداً لنظم الرصد في المنظمة
ومعلومات عن إسھامات المنظمة  WMOفي نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة .ومن األھمية بمكان إدراك أن
النظام  WIGOSال يحل محل نظام الرصد الحالي وإنما يوفر باألحرى إطاراً شامالً لتطور ھذا النظام سوف يستمر
لتتولى زمامه وتديره مجموعة متنوعة من المنظمات والبرامج .وسوف يركز النظام  WIGOSعلى إدماج وظائف
الحوكمة واإلدارة ،واآلليات واألنشطة التي ستضطلع بھا نظم الرصد المساھمة ،على أساس الموارد المخصصة على
المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
WMO

وتعالج خطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIPھذه األنشطة الالزمة إلنجاز نظام عالمي متكامل شغال
للرصد  WIGOSبحلول نھاية الفترة  ،2015-2012وفقا ً لتوجيھات مؤتمر المنظمة .على أن النظام  WIGOSسوف يستمر
في التطور والتحسن إلى ما بعد عام  2015من خالل آليات الحوكمة واإلدارة التي سيرسيھا تنفيذ ھذه الخطة.
كما تعالج خطة تنفيذ النظام ) (WIPعدداً من األنشطة اإلضافية التي ستحسن كثيراً من القدرات التشغيلية للنظام
 WIGOSبعد التنفيذ في الفترة  ،2015-2012وإن اعتمدت ھذه األنشطة على الموارد التي ستتوفر إلى جانب الميزانية
العادية .وفي حالة عدم استكمال ھذه األنشطة ،يمكن أن يظل نظام  WIGOSنظاما ً عامالً ،وإن قلت فعالية النظام الناتج
في تحقيق األھداف والمنافع لألعضاء أو تأخرت في تحقيقھا.
وترد ھذه الخطة في عدد من الفصول التي تحدد وتصف مختلف مجاالت النشاط التي سيضطلع بھا .وترد األنشطة
المحددة لكل مجال في الجدول ) 2انظر القسم  ،(4الذي يحدد اإلنجازات المتواخاة ،وتوقيتاتھا ،والمسؤوليات المرتبطة
بھا ،وتكاليفھا ومخاطرھا ،وإمكانية تطبيقھا على مستويات التنفيذ العالمية واإلقليمية والوطنية .وترد أنشطة مماثلة
مجمعة تحت العناوين المناظرة لألقسام الفرعية الواردة تحت القسم .2
وعمالً بتوجيه المؤتمر والمجلس التنفيذي قام النظام  WIGOSبإنتاج ونشر عدد من الوثائق القيمة التي تتناول مفھوم
النظام  ،WIGOSوھيكله ،والرؤية المتصلة به ،وكتيب متعلق به .واستخدمت ھذه الوثائق في تحقيق منافع جمة من
جانب مشاريع تجريبية وإيضاحية ،وھي متاحة على اإلنترنت من خالل الموقع الشبكي التالي:
وثائق  WIGOSاألساسية ووثائق االتصاالت
1.2

الرؤية الخاصة بالنظام  WIGOSوتوجيھات المؤتمر بشأن تنفيذ النظام

WIGOS

قرر المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ضرورة مواصلة تعزيز التكامل بين نظم الرصد في المنظمة
باعتبار ذلك ھدفا ً إستراتيجيا ً من أھداف المنظمة  WMOوحدد ذلك بوصفه نتيجة متوقعة كبيرة للخطة اإلستراتيجية
٥
للمنظمة .
ووافق المؤتمر على رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  ،WIGOSالتي تدعو إلى وضع نظام متكامل
ومنسّق وشامل للرصد لكي يلبي ،بطريقة مستديمة وفعّالة بالقياس إلى التكلفة ،المتطلبات المتطورة للرصد التي يحتاجھا
أعضاء المنظمة في تقديم الخدمات المتصلة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من خدمات بيئية .وسيعزز النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSتنسيق نظم الرصد التابعة للمنظمة مع نظم رصد المنظمات الشريكة لما فيه فائدة
المجتمع .وعالوة على ذلك ،سوف يوفر النظام  WIGOSإطاراً يتيح تحقيق التكامل والتطور األمثل لنظام الرصد التابع
للمنظمة  WMOوإلسھام المنظمة في النظام المشمول برعاية مشتركة .وإلى جانب نظام معلومات المنظمة )(WIS
 ٥انظر الموقع الشبكي

http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf
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سيتيح ھذا أيضا ً وسيلة للحصول المستمر والموثوق على مجموعة موسعة من البيانات والنواتج المتعلقة بالبيئة وما
يرتبط بھا من بيانات شرحية ،مما سيسفر عن زيادة المعارف وتعزيز الخدمات عبر جميع برامج المنظمة.

ومتأن ،في أثناء الفترة المالية السادسة عشرة  ،أن
وينبغي أن يتم تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد على نحو نشط
ٍ
يركز على إطار لتحسين الحوكمة واإلدارة والتكامل وتعظيم نظم الرصد المتعددة التي تقوم المنظمة )(WMO
بتنسيقھا ،وذلك بغية ضمان انتقال سلس ،وعدم ادخار أي جھد لتشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSقبل
حلول سنة .2016

وينبغي أن يعتمد تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSعلى نظم الرصد القائمة التابعة
للمنظمة  WMOوأن يضيف قيمة لھا مع التركيز على تكامل الرصدات السطحية القاعدة والرصدات الفضائية القاعدة
في عملية تتسم بالتطور لتلبية متطلبات برامج المنظمة  WMOوبرامجھا المشمولة برعاية مشتركة .وينبغي على كل
جھة أن تشارك بفعالية وأن تسھم بخبرتھا الفنية ومواردھا في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ،نظراً ألن جميع
برامج المنظمة  WMOسوف تستفيد من ذلك.
ووافق المؤتمر على أنه من األمور الالزمة ،في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSأن يتم استعراض
األنشطة الحالية الخاصة بالتنظيم اإلداري واإلدارة الرشيدة والدعم ،وأن يتم استعراضھا وتنسيقھا مع أولويات
المنظمة  .WMOوسيعزز ھذا التنسيق التعاون والتنسيق على المستويات الفنية والتشغيلية واإلدارية.
و ُتعد النظم الساتلية مصدراً فريداً وھاما ً لبيانات الرصد المتعلقة بمراقبة الطقس والمناخ والبيئة .وتتمثل أھميته في
مواصلة النھوض بالمعايرة البينية لألدوات ،وتبادل البيانات ،وإدارتھا وتوحيدھا قياسياً ،وتزويد المستخدمين بالمعلومات
والتدريب بغية تحقيق االستفادة الكاملة من القدرات الفضائية القاعدة في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد WIGOS
التابع للمنظمة .WMO
وسيكون النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSستكون عنصراً أساسيا ً في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوخدمات األرصاد الجوية للطيران ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتطوير القدرات باعتبارھا من أولويات
المنظمة  .WMOوسوف يكفل المؤتمر أيضا ً إسھاما ً منسقا ً من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في النظم المشمولة
برعاية مشتركة مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام
العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSوفي المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS

-2

مجاالت النشاط الرئيسية لتنفيذ النظام

WIGOS

تشمل نظم الرصد المكوّ نة في  WIGOSالنظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW
والنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية التابع للمنظمة ) (WHYCOSالتابع للمنظمة ،والمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك المكونات األرضية القاعدة والفضائية القاعدة .وتشمل األنظمة المكوّ نة السابقة جميع
مساھمات المنظمة في األنظمة المشمولة برعاية مشتركة ،أي النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي
لرصد المحيطات ) ،(GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض
).(GEOSS
لالنتقال من نظم الرصد الحالية إلى نظام وحيد أكثر تكامالً ھو النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSيتعين تركيز
الجھود في المجاالت الرئيسية التالية ،المبينة في الفصول الفرعية التالية:
)أ(

إدارة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد WIGOS؛

)ب(

التعاون مع المنظمة  WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة والمنظمات والبرامج الدولية الشريكة؛

)ج(

التصميم والتخطيط والتطور األمثل؛
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)د(

تشغيل وصيانة نظام الرصد المتكامل؛

)ھـ(

إدارة الجودة؛

)و(

التوحيد القياسي وإمكانية التشغيل المتبادل؛

)ز(

موارد معلومات النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

)ح(

اكتشاف البيانات وتوافر )البيانات والبيانات الشرحية(؛

)ط(

تنمية القدرات؛

)ي(

االتصال والتوعية.

2.1

إدارة تنفيذ النظام

WIGOS

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSھو نشاط تكاملي لجميع نظم الرصد التابعة للمنظمة  WMOونظم الرصد
المشمولة برعاية مشتركة :وھو يعزز جميع برامج وأنشطة المنظمة  .WMOويؤدي المجلس التنفيذي واالتحادات
اإلقليمية من خالل الھيئات العاملة التابعة لكل منھما دوراً حاكما ً في تنفيذ النظام  .WIGOSوكان المؤتمر السادس عشر
للمنظمة  WMOقد قرر أن توجه اللجان الفنية الجوانب الفنية لتنفيذ النظام  ،WIGOSبقيادة تقدم من خالل لجنة النظم
األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) .(CIMOوداخل أمانة المنظمة ،سيقدم مكتب مشروع النظام العالمي
المتكامل للرصد  WIGOSالدعم لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد.
سينفذ األعضاء ،فرادى ومن خالل االتحادات اإلقليمية ،النظام ) (WIGOSوسيديرون شؤونه طبقا ً للممارسات
واإلجراءات التي أعدتھا اللجان الفنية والمبينة في المواد التنظيمية للمنظمة بشأن النظام ) .(WIGOSولذا ،فإن إعداد
مواد تنظيمية للمنظمة بشأن النظام ) (WIGOSخطوة حاسمة األھمية في تنفيذ إطار النظام ).(WIGOS

المجلس التنفيذي
سيواصل المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOمراقبة وتوجيه وتقييم ودعم تنفيذ النظام  .WIGOSوالتزاما ً بتوجيھات
المؤتمر السادس عشر ،أنشأ المجلس التنفيذي الثالث والستين فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد  ICG-WIGOSبغية توفير التوجيه ومساعدة الفنيين في تخطيط وتنفيذ وزيادة تطوير مكونات النظام
العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوسوف تقدم تقارير عن تقدم تنفيذ النظام  WIGOSإلى الدورات الالحقة للمجلس
التنفيذي .وقد عين المجلس رئيس لجنة النظم األساسية رئيسا ً لفريق التنسيق  .ICG-WIGOSوفوض رئيس اللجنة
) (CBSبعد ذلك دور رئيس الفريق ) (ICG-WIGOSلنائب رئيس اللجنة ).(CBS

اللجان الفنية
بالنظر إلى الحاجة إلى تعاون كبير ونشط وتنسيق معزز فيما بين اللجان الفنية ،وبخاصة تلك التي تضطلع بمسؤولية
بمكونات نظام الرصد  ،WIGOSسيكفل فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام  WIGOSإدماج الجوانب
الفنية لتنفيذ النظام  WIGOSفي برامج العمل وخطط التنفيذ للجان الفنية المعنية التابعة للمنظمة.

االتحادات اإلقليمية
سوف تؤدي االتحادات اإلقليمية دوراً أساسيا ً في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  .WIGOSوسوف تقوم االتحادات
اإلقليمية من خالل ھيئاتھا اإلقليمية العاملة المعنية بالنظام ) WIGOSاألفرقة العاملة أو فرق العمل( بتنسيق تخطيط
وتنفيذ النظام  WIGOSعلى المستوى اإلقليمي مع مراعاة جميع األولويات المستقبلية للمنظمة ،مثل اإلطار العالمي
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المرفقات
للخدمات المناخية ) (GFCSوبرنامج الحد من خطر الكوارث ) .(DRRوسوف تكون الھيئات العاملة على الصعيد
اإلقليمي مسؤولة عن:
)أ(

وضع خطط تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي؛

)ب(

تحقيق التكامل بين مكونات الشبكة اإلقليمية للنظام  WIGOSمع مفھوم الشبكة اإلقليمية األساسية للرصد؛

)ج(

تطوير شبكاتھا اإلقليمية ،وفقا ً لخطة التنفيذ من أجل تطور نظم الرصد العالمية ).٦(EGOS-IP

وسوف تتناول خطط التنفيذ اإلقليمية للنظام  WIGOSأيضا ً الجوانب اإلقليمية للمتطلبات ،والتوحيد القياسي ،والتشغيل
المشترك لنظم الرصد ،وتواؤم البيانات ،وإدارة البيانات ،وإجراءات نظام إدارة الجودة ،بما في ذلك مراقبة األداء،
ومراقبة جودة البيانات ،والتحسينات المقترحة في شبكات /نظم الرصد .وسيتمثل أحد األدوار المھمة لالتحادات اإلقليمية
في تقييم المتطلبات اإلقليمية ومراقبتھا بصفة مستمرة وتحديد الفجوات اإلقليمية وتحديد مشاريع تنمية القدرات من أجل
سد تلك الفجوات.

أعضاء المنظمة

WMO

باالستناد إلى خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد  (WIP) WIGOSوالخطة اإلقليمية لتنفيذ إطار النظام
العالمي المتكامل للرصد ُ ،(R-WIP) WIGOSيطلب من األعضاء خططھا الوطنية لتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل
للرصد  (N-WIP) WIGOSلمساعدتھا في تخطيط ،وتنفيذ ،وتشغيل ،وصيانة الشبكات الوطنية ورصد البرامج على
أساس المعايير والتوصيات وأفضل الممارسات الواردة في الالئحة الفنية للمنظمة  WMOودليلھا عن النظام العالمي
المتكامل للرصد ) .(WIGOSوسوف يتم تشجيعھم على العمل من خالل نھج يعتمد على شبكة مؤلفة تتعلق بشبكاتھم
وتشمل حيازة البيانات المستمدة من مصادر خارجية وإحالتھا ،بما في إحالتھا للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،وغيرھا من الوكاالت الحكومية ،والقطاع التجاري واألفراد من عامة الجمھور .وسوف يتمثل أحد
المجاالت التي سيركز عليھا أعضاء المنظمة في ما يتعلق بإطار النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSفي زيادة
االھتمام بحماية المواقع وحماية طيف الترددات الراديوية.
وينبغي وضع خطط لتعزيز التعاون من خالل إقامة الشراكات مع مختلف المالك الذين يشرفون على مكونات الرصد
في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة .وسوف تھدف ھذه األنشطة تحديداً إلى زيادة التعاون فيما بين
المؤسسات /الدوائر المعنية باألرصاد الجوية ،والھيدرولوجية ،والبحرية /األقيانوغرافية ،واألكاديمية /البحثية حيثما
تكون تلك المؤسسات والدوائر منفصلة عن بعضھا على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بحماية طيف الترددات الراديوية ،ينبغي على الدول األعضاء المداومة على التنسيق الوثيق مع السلطات
الوطنية لالتصاالت الرامية ل تسجيل تردداتھا بغية توفير الحماية الكافية ،والدفاع عن توافر الترددات ألغراض
مالحظات األرصاد الجوية وعلم المناخ واألرض ،مما يؤثر إيجابيا ً على الوفود الوطنية في المؤتمرات العالمية
لالتصاالت الراديوية ).(WRC

أمانة

المنظمة )(WMO

سيتولى مكتب مشروع  ٧ WIGOSالتنسيق والدعم الشاملين فيما يتعلق بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
بتوجيه من الھيئات التأسيسية للمنظمة  WMOومجلس لمراقبة المشروع المتعلق بالنظام (POP/WIGOS) WIGOS
يضطلع بالمسؤولية عن آلية التنسيق داخل األمانة .وسوف يكون مكتب مشروع النظام  WIGOSأيضا ً على اتصال دائم
بالمنظمات الشريكة ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ النظام .WIGOS
WIGOS

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip ٦
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التعاون مع المنظمة ) (WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة والمنظمات والبرامج الدولية الشريكة

سوف تكون النظام  WIGOSنظما ً متكاملة شاملة منسقة تتألف أساسا ً من مكونات الرصد األرضية القاعدة والفضائية
القاعدة للنظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي
)) ،(GCWبما فيھا النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،((WHYCOSومن جميع مساھمات المنظمة  WMOفي
النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض
) .(GTOSويجدر بالمالحظة أنه على خالف نظم الرصد المملوكة أساسا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSوالتي بنيت على أساسھا المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWستكون نظم الرصد المكونة لنظام
 WIGOSالمقترح مملوكة لمجموعة متنوعة من المنظمات البحثية والتشغيلية التي ستتولى أيضا ً إدارتھا .والتفاعل بين
ھذه المكونات المختلفة سيكون إذاً لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوبصفة خاصة ،سيكون تعزيز
التفاعل بين مجتمعي الرصد ألغراض البحوث والتشغيل مھما ً الستدامة وتطور نظم وممارسات الرصد ،بما يتماشى
مع النواتج الجديدة للعلم والتكنولوجيا .فالنظام  WIGOSمكون رصد رئيسي في اإلطار ) (GFCSوسيوفر مساھمات،
إلى جانب نظام معلومات المنظمة ) ،(WMOال غنى عنھا لمنظومة .GEOSS

البرامج والمنظمات الشريكة
سوف يتعين دعم ھذا التنسيق والتعاون المحسنين بآلية رفيعة المستوى للتوفيق يتم تعريفھا في مذكرة تفاھم بين المنظمة
 ،WMOواليونسكو ،والھيئة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األغذية
والزراعة ،والمجلس الدولي للعلوم  WMO-UNESCO/IOC-UNEP-FAO-ICSUمن أجل حل أي مشاكل محتملة في
السياسات المتعلقة بالبيانات وتقديم النواتج وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالحوكمة .وسيتعين استكمال ودعم آليات
التنسيق المشتركة بين الوكاالت والمشتركة بين نظم الرصد من خالل ترتيبات مماثلة للتعاون والتنسيق بين المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن خالل آليات التنفيذ الوطني لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد
األرض ) ،(GTOSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS
وأقر المؤتمر بأن ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء ينبغي أن يحدد باعتباره نظاما ً شامالً يشمل مختلف أصحاب المصلحة
بما في ذلك مشغلو السواتل التشغيلية ،ووكاالت الفضاء المعنية بالبحث والتطوير ،وفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ) ،(CGMSولجنة السواتل لرصد األرض ) ،(GEOSوالنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالفريق المخصص المعني برصدات األرض ) .(GEOوفي ساق
المنظمة ) ،(WMOينبغي أن يكون الھيكل جزءاً من المكون الفضائي للقاعدة من النظام العالمي المتكامل للرصد
) .(WIGOSوعلى ذلك ،سيتم التركيز بصفة خاصة على إسھامھا المنسق في النظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSانطالقا ً من آليات التنسيق القائمة المذكورة أعاله.
2.3

تصميم وتخطيط نظم الرصد المكونة للنظام العالمي  WIGOSوتطورھا األمثل

وافقت المنظمة على رؤية نظم الرصد العالمية في عام  ٨ 2025التي توفر أھدفا ً عالية المستوى لتوجيه تطور نظم
الرصد العالمية خالل العقود المقبلة .والستكمال ھذه الرؤية واالستجابة لھا ،تم اعتماد خطة لتطور النظم العالمية
للرصد ) (EGOS-IPمن قبل لجنة النظم األساسية في دورتھا الخامسة عشرة )أيلول /سبتمبر  (2012وتم تقديمھا للنظر
فيھا من المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين )أيار /مايو  .(2013وستركز ھذه الخطة  EGOS-IPعلى التطور
الطويل األجل لنظم الرصد المكونة للنظام  ،WIGOSفيما ستركز خطة تنفيذ النظام  WIGOSعلى تحقيق التكامل
لمكونات نظم الرصد ھذه .وبعد عام  ،2015ستزود ھاتان الخطتان أعضاء المنظمة بمبادئ توجيھية واضحة ومركزة،
تحدد اإلجراءات التي تحفز التطور الفعال من حيث التكلفة لنظم الرصد لكي تعالج بطريقة متكاملة احتياجات جميع
برامج المنظومة  WMOواألجزاء ذات الصلة للبرامج المشمولة برعاية مشتركة.
٨

متاحة عبر موقع المنظمة ) (WMOعبر:

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
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وفيما يتعلق بالنظم الفرعية السطحية القاعدة للنظام  ،WIGOSفإن التركيب الحالي لھا ،والمكون أساسا ً من شبكات
منفصلة لمحطات الرصد يتضمن أنواعا ً مختلفة عديدة من المواقع ،مثل:
)أ(

المحطات السينوبتيكية السطحية )المحطات األرضية والبحرية(؛

)ب(

المحطات السينوبتيكية للھواء العلوي )المحطات األرضية والبحرية(؛

)ج(

محطات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات؛

)د(

محطات األرصاد الجوية للطيران؛

)ھـ(

محطات السفن المخصصة للبحوث وألغراض خاصة؛

)و(

المحطات المناخية؛

)ز(

شبكة الرصد السطحي ) (GSNالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ؛

)ح(

شبكة رصد الھواء العلوي ) (GUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ؛

)ط(

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

)ي(

محطات األرصاد الجوية الزراعية؛

)ك(

المحطات الھيدرولوجية؛

)ل(

المحطات الخاصة التي تشمل:

)م(

محطات رادارات الطقس؛

)ن(

محطات قياس اإلشعاعات؛

)س(

محطات قياس اتجاھات الريح؛

)ع(

محطات كشف التشويشات الجوية )محطات شبكة الكشف عن البرق(؛

)ف(

محطات قياس تدفق عناصر األرصاد الجوية ذات النطاقات الصغيرة؛

)ص(

محطات الرصد لعلم المناخ النباتي؛

)ق(

محطات صواريخ األرصاد الجوية؛

)ر(

محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛

)ش(

محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)ت(

محطات طبقات حدود الكواكب؛

)ث(

عوامات جمع البيانات )السابحة والراسية( والطائرات الشراعية فوق سطح المحيطات؛

)خ(

المحطات القائمة لقياس المقطع الرأسي للمحيطات والطائرات الشراعية للقياسات تحت السطحية؛

)ذ(

الرصدات المأخوذة من السفن )سطح البحر ،وعلم المحيطات ،والھواء العلوي(؛

)ض(

محطات قياس المد والجزر؛

)ظ(

محطات مراقبة موجات التسونامي.

)(GRUAN
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ومع تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSسوف تستمر ھذه الشبكات المنفصلة في التطور ولكنھا س ُتعطي
أيضا ً ھوية جماعية أكثر بروزاً باعتبارھا نظاما ً فرعيا ً سطحي القاعدة لنظام  WIGOSوقد تعد ،لبعض األغراض،
نظاما ً مؤلفا ً وحيداً )ثابتا ً أو متنقالً( لمواقع /منصات الرصد .وستضطلع االتحادات اإلقليمية بدور أكبر في تنسيق وتنفيذ
العناصر ذات الصلة في النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSلتتطور من
المفاھيم السابقة للشبكات السينوبتيكية والمناخية .وستضاف محطات أخرى مع تطور النظام ).(WIGOS
وبالمثل ،يتألف النظام الفرعي الفضائي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمن منصات وأنواع مختلفة
كثيرة من السواتل .ويوجد اآلن بالفعل تكامل جزئي ناتج عن وجود خطة منسقة على الصعيد العالمي ترعاھا المنظمة
 WMOوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوتأخذ بعين االعتبار احتياجات عدد من مجاالت التطبيق .على أنه
ينبغي مواصلة تطويرھا وتوسيع نطاقھا لتحسين دعمھا لمجاالت تطبيق معينة ،ال تستفيد ،في الوقت الراھن ،من
اإلمكانات الكاملة للرصدات الفضائية القاعدة ،مثل المكونات األخرى للمراقبة العالمية للغالف الجوي  GAWوالنظام
العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSوالمبادرات الجديدة ،مثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوباإلضافة إلى ذلك ،سيتواصل العمل على زيادة التكامل فيما يتعلق
بالمعايرة المشتركة ،وتوافق البيانات والنواتج ،وتوفير المنتجات المؤلفة .وسوف تضطلع االتحادات اإلقليمية بدور نشط
في تجميع آراء األعضاء وتوفير االحتياجات من الوثائق والبيانات والنواتج ذات األولوية التي سيتيحھا النظام الفرعي
الفضائي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

االستعراض المستمر للمتطلبات

)٩(RRR

سوف يرتكز التخطيط االستراتيجي المنسق على جميع المستويات على عملية االستعراض المستمر للمتطلبات )،(RRR
وسوف يدعم في ذلك بالمواد التنظيمية النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وتتطلب عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRاستعراضا ً دوريا ً للمتطلبات من بيانات الرصد ١٠لكل مجال من
مجاالت التطبيق المحددة للمنظمة  WMOوجميع المتغيرات الالزمة )انظر الجدول  .(1كما تستلزم عملية االستعراض
المستمر ) (RRRاستعراض قدرات نظم الرصد التابعة للمنظومة  WMOوالنظم المشمولة برعاية مشتركة ،والتفاصيل
المتعلقة بالشبكات /المنصات الموجودة ،١١لكل من النظم الفضائية القاعدة والنظم السطحية القاعدة ،في تقديم البيانات
المتصلة بمتغيرات مختلفة .والمعلومات الشاملة التي جمعت عن العالم بشأن كل من المتطلبات والقدرات مسجلة كميا ً
في قاعدة بيانات االستعراض المستمر للمتطلبات التابعة للمنظمة ،التي يمكن الوصول إليھا حاليا ً من خالل موقع
المنظمة  WMOعلى شبكة اإلنترنت وسوف يتاح الوصول إليھا في نھاية المطاف عن طريق بوابة النظام العالمي
المتكامل للرصد  .WIGOSوالمعلومات المتعلقة بالشبكات السطحية القاعدة وتفاصيل األجھزة مسجلة حاليا ً في المجلد
ألف ،ولكنھا ستتاح في نھاية المطاف ،مع بيانات شرحية إضافية في قاعدة البيانات ) (OSCAR١٢للنظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوھي أحد مكونات قاعدة بيانات االستعراض المستمر لمتطلبات النظام العالمي المتكامل
للرصد ) WIGOS RRRانظر أيضا ً الفرع  .(2.7والمعلومات المتعلقة بالشبكات السطحية القاعدة وتفاصيل األجھزة
موجودة حاليا ً في مطبوع المنظمة رقم  ،9المجلد ألف ،ولكنھا ستتاح في نھاية المطاف ،مع بيانات شرحية إضافية ،من
٩

محددة حاليا ً في دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المفصل في دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع
المنظمة رقم  ،(488كما انه موصوف أيضا ً في موقع المنظمة على االنترنت على الشبكة
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html

١٠
١١
١٢

تقدم عمليات االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRوصفا ً للبيانات المطلوبة التي يعبر عنھا باالستبانه المكانية /الزمانية،
وعدم التيقن ،وحسن التوقيت ،الخ ،لكل متغير من المتغيرات المشاھدة ،وھي قياسات ال تعتمد على تكنولوجيا الرصد.
تستمد القدرات من خصائص المنصات الفردية التي يقدمھا األعضاء إلى المنظمة  WMOمن خالل مطبوع المنظمة رقم ،٩
المجلد ألف ،أو طبعاته المتطورة.
المكونات التالية متاحة حاليا ً من خالل موقع المنظمة  :WMOمتطلبات المستخدمين:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html؛ والقدرات الفضائية القاعدة:
 .http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.phpأما الجزء الخاص بالقدرات السطحية القاعدة فھو حاليا ً قيد
اإلنشاء.
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خالل األداة  .OSCARوتتيح ھذه األداة إجراء تحاليل للفجوات للتعرف على أوجه الضعف في برامج الرصد القائمة
حاليا ً.

وتمثل الخطوات المذكورة أعاله مرحلة التحليل في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتي تبلغ أقصى حد
ممكن من الموضوعية .تلي تلك المرحلة مرحلة تحديد األولويات والتخطيط لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات
) (RRRالتي يقوم فيھا الخبراء في مختلف مجاالت التطبيق بشرح الثغرات التي تم تحديدھا ،ووضع االستنتاجات،
وتحديد إجراء العمل المتصلة بأھم المسائل واألولويات .ويصاغ ھذا المدخل في بيانات توجيه ) (SOGفي كل مجال من
مجاالت التطبيق .وتستجيب اللجان الفنية لبيان التوجيه ) (SOGبصياغة متطلبات جديدة للنظام العالمي للرصد
والمنشورات التنظيمية والتوجيھية لمساعدة األعضاء في معالجة المتطلبات الجديدة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتمد لجنة
النظم األساسية ) (CBSوغيرھا من اللجان الفنية على بيانات التوجيه لوضع رؤية وخطة تنفيذ لعمليات تطوير أخرى
للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
الجدول  :1مجاالت التطبيق االثنى عشر المعترف بھا في المنظمة
الرقم

مجاالت التطبيق

الرقم

1

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى
العالمي

7

2

التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة

8

3

التنبؤ اآلني والتنبؤ قصير المدى

9

مجاالت التطبيق
التطبيقات المحيطية
األرصاد الجوية الزراعية
١٣

الھيدرولوجيا

مراقبة المناخ

4

التنبؤ الموسمي إلى التنبؤ فيما بين
السنوات

10

5

األرصاد الجوية للطيران

11

التطبيقات المناخية

6

كيمياء الغالف الجوي

12

الطقس الفضائي

على المستوى اإلقليمي
ستتم عملية التنسيق األساسية لالستعراض المستمر لالحتياجات ) (RRRفي لجنة النظم األساسية ) (CBSمن أجل
التخطيط الشامل للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوتلتزم االتحادات اإلقليمية من خالل ھيئات العمل اإلقليمية
للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع لكل منھا بالتوجيھات الفنية الصادرة عن اللجان الفنية بصيغتھا الممثلة
في خطة تنفيذ تطوير النظام العالمي للرصد ) (EGOS-IPوخطط تنفيذ نظم الرصد األخرى من أجل تطوير وتنفيذ نظم
الرصد في األقاليم المختلفة.
وسوف تشجع االتحادات اإلقليمية أيضا ً على دراسة المتطلبات العالمية من البيانات وإبالغ النتيجة إلى لجنة النظم
األساسية ) ،(CBSمراعية في ذلك المتطلبات المحددة لإلقليم والسلطات الدولية لألحواض النھرية .وسوف تتطلب ھذه
العملية أساسا ً استخدام البيانات العالمية إلعداد المتطلبات من البيانات اإلقليمية ،ثم تستخدم ما تسفر عنه ھذه العملية
لتخطيط مكونات نظم الرصد على النطاق اإلقليمي ثم تشجع أعضاء المنظمة داخل اإلقليم على تنفيذ ھذه المكونات،
رھنا ً بإجراء استعراض آخر على المستوى الوطني أو دون اإلقليمي ،حيثما يكون ذلك مناسبا ً.
وستقوم االتحادات اإلقليمية أيضا ً تنسيق وتحديد المسائل المتصلة باحتياجات األعضاء المتعلقة بالبيانات واستخدام
المنتجات وخاصة فيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات والتوجيھات الواردة في خطة تنفيذ تطوير النظام العالمي للرصد
١٣

يشمل ھذا المعلومات الھيدرولوجية فقط؛ أما رصد نوعية المياه والمعلومات المتصلة بھا مستبعدة في الوقت الراھن.
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) (EGOS-IPوالخطة الحالية لتحديث التنفيذ واألنشطة على المستوى العالمي والتأثير عليھما بما في ذلك على
االستعراض المستمر للمتطلبات ).(RRR

على المستوى الوطني أو دون اإلقليمي
سوف يسھم أعضاء المنظمة  WMOفي الجھود اإلقليمية الجماعية لتطوير وتنفيذ نظم الرصد وفق خطة تنفيذ تطوير
النظام العالمي للرصد ) (EGOS-IPوالخطط األخرى لتنفيذ نظم الرصد.
وسوف تتاح ألعضاء المنظمة  WMOأيضا ً المعلومات المتعلقة بمتطلبات البيانات على الصعيدين العالمي واإلقليمي
لالسترشاد بھا في إعداد المعلومات المتعلقة بالمتطلبات الوطنية التي يمكن أن تستخدم عندئذ في وضع خطط تفصيلية
لتطوير مكونات الرصد الوطنية للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وفي بعض الحاالت ،التي تكون فيھا البلدان صغيرة ومتقاربة جغرافيا ً أو تكون لديھا عالقات عمل متعددة األطراف
قائمة ،قد يكون اتباع نھج دون إقليمي أجدى من إتباع نھج وطني في تخطيط البنية األساسية للرصد للنظام .WIGOS
وفي ھذه الحالة ،قد يتطلب األمر من األعضاء المعنيين العمل في تعاون وثيق إلعداد استعراضات دون إقليمية
للمتطلبات التي ستستخدم كأساس لوضع خطط تفصيلية على ذلك النطاق.
2.4

تشغيل وصيانة نظام الرصد المتكامل

مالك أو ودعاء نظم الرصد مسؤولون عن تشغيل وصيانة نظمھم وعن االمتثال للوائح التنظيمية للمنظمة ونظم الرصد
المشمولة برعاية مشتركة التي يسھمون فيھا .وبصفة عامة تكون نظم الرصد مملوكة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا أو لمنظمات أخرى داخل البلدان األعضاء ،في المنظمة  WMOولكنھا تكون مملوكة أحيانا ً لكيانات
أخرى.
ويتطلب النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعملية تشاطر بين نظم الرصد ،للمعارف التشغيلية ،والخبرات،
واألفكار وتجميع الموارد لألنشطة المشتركة ،على النحو الذي يتم في شبكة  .EUMETNET١٤والفائدة التي تتحقق من
ذلك ھي التآزر وزيادة الكفاءة .وقد تنشأ ھذه التفاعالت بين فرق مختلفة داخل منظمة واحدة )المرفق الوطني لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ،مثالً( أو فيما بين المنظمات .وقد تفيد ھذه العملية من التوجيه الفني المقدم من اللجان الفنية ذات
الصلة ،وقد تحدث أيضا ً على المستوى اإلقليمي أو العالمي ،وإن كانت تحدث أساسا ً على المستوى الوطني .فمثالً:
)أ(

زيارات الصيانة :غالبا ً ما تحتاج شبكات األرصاد الجوية ،والشبكات الھيدرولوجية والشبكات األخرى إلى
قيام الفنيين العاملين بھا بزيارات إلى مناطق جغرافية مشابھة لصيانة معدات الرصد .وقد يمكن ،عند
االقتضاء ،إدارة زيارات الصيانة باعتبارھا نشاطا ً مشتركا ً من أجل رفع الكفاءة.

)ب(

إدارة الطيف :يتحسن التأثير الذي يغذي االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUعلى المستوى الوطني؛

)ج(

المعايرة والتوافق :إمكانية زيادة أوجه الكفاءة وإدخال تحسينات على نوعية بيانات الرصد من خالل
تضافر الجھود على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي؛

)د(

الشراء :تستلزم عمليات الشراء لنظم الرصد ،في أحيان كثيرة ،بذل جھود كبيرة .وعندما تسمح
المتطلبات ،يمكن أن تتحقق زيادات كبيرة في الكفاءة من خالل عمليات الشراء المشتركة؛

)ھـ(

حماية رادارات الطقس من التداخل الذي ينجم عن التوربينات الريحية :تشاطر المخاطر وزيادة التأثير مع
تزايد االعتراضات المتعلقة بالتخطيط؛

 ١٤مجموعة تتألف من  29مرفقا ً من مرافق األرصاد الجوية األوروبية توفر إطاراً لتنظيم البرامج التعاونية بين أعضائھا في شتى
مجاالت األنشطة األساسية لألرصاد الجوية.

المرفقات
)و(

209

تتحقق عمليات تآزر كثيرة عن طريق مشغلي السواتل من خالل فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ) (CGMSوالبرامج الفضائية للمنظمة  WMOباالستفادة من الجھود المشتركة لمشغلي السواتل،
وسيتم توسيع نطاق ھذه الممارسات الفضلى لتشمل المبادرات الجديدة للمنظمة ،مثل اإلطار العالمي
للخدمات المناخية .GFCS

ويجدر بالمالحظة أيضا ً أن ثمة حاجة إلى أن يضاعف أعضاء المنظمة  WMOجھودھم في مجال صيانة البيانات
الشرحية وتوفيرھا للمنظمة من أجل فعالية أدوات دعم النظام العالمي المتكامل للرصد.
2.5

إدارة الجودة المتكاملة

ُتعد تلبية متطلبات المستعملين وتوقعاتھم المتعلقة بالجودة ستكون حاسمة لنجاح النظام العالمي المتكامل للرصد
) .(WIGOSوسوف يتطلب ھذا فحصا ً متعمقا ً للممارسات الحالية التي تستخدمھا برامج الرصد في المنظمة ،والمتطلبات
المحددة المتصلة بالمھام التي كانت قائمة بالفعل ،وبالفرص التكنولوجية المتاحة .وسوف تحدد إدارة الجودة في إطار
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSجميع العمليات لمكونات الرصد في النظام العالمي المتكامل للرصد ،بما في
ذلك التوجيھات المتعلقة باإلدارة الفعالة لتلك المكونات.
والنھج الذي سيتبعه النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفيما يتعلق بإدارة الجودة ھو تطبيق إطار إدارة الجودة
في المنظمة  WMOعلى مكونات الرصد للنظام ) WIGOSانظر المجلد  4من الالئحة الفنية ،مطبوع المنظمة رقم .(49
وسيسعى النظام  WIGOSإلدارة الجودة جاھداً لتحقيق امتثال جميع مكوناتھا للمعايير الدولية ،مثل المعيار ISO
 9001/9004والمعيار  ISO 17025كلما كان ذلك مناسبا ً )أي فيما يتعلق بمعايرة األجھزة وتوافق البيانات( .وينبغي
االمتثال للمعايير الدولية في جميع إجراءات ضمان الجودة ) (QAالتي يطبقھا األعضاء على جميع مكونات النظام
 WIGOSالوطنية التابع لھم .وباإلضافة إلى وثيقة المنظمة  WMOالخاصة بإطار إدارة الجودة ) ،(QMFستقدم المنظمة
 WMOإلى األعضاء إرشادات أخرى عن طريق المعايير والتوصيات المبينة في المواد التنظيمية ،مثل دليل نظام
 WIGOSوأفضل الممارسات الواردة في الكتيب الخاص به .ويمكن الرجوع إلى ھذه اإلرشادات فيما يتعلق بكل من
الممارسات واإلجراءات اإللزامية والمرغوبة لتطبيق وتنفيذ إدارة الجودة في نظم الرصد الوطنية .وفي ھذا الصدد،
سيولى النظام  WIGOSعناية لما يلي:
)أ(

دراسة الممارسات الراھنة إلدارة الجودة التي تستخدمھا برامج الرصد في المنظمة؛

)ب(

الوثائق المتعلقة بجودة الرصد في جميع مراحل تجھيز البيانات؛

)ج(

ضمان التوافق مع النظام الدولي للوحدات ).(SI

وھناك مكون من مكونات النظام  WIGOSتجدر اإلشارة إليه بصفة خاصة في سياق إدارة الجودة ھو المكون الفضائي
القاعدة .إذ إن فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSبالتنسيق والتعاون مع المنظمة  ،WMOيدعم
وضع معايير وأنساق لضمان جودة الرصدات الساتلية ،وخوارزميات للسواتل المتعددة ونبائط االستشعار المتعددة
لوضع تقديرات للبيانات والمنتجات المستعادة ،وصفقات اشتقاق متقدمة لسبر الغالف الجوي يستخدمھا أعضاء المنظمة
 .WMOوھذه عملية راسخة وفعالة يتوقع أن تستمر في معالجة المتطلبات الجديدة للمنظمة وأن تقدم إسھامات مھمة.
ولتعزيز ھذا الجھد ،سيكفل نظام  WIGOSأيضا ً تحديد المواقع السطحية القاعدة الالزمة لمعايرة بيانات السواتل والتحقق
منھا.
وأحد الجوانب المھمة إلدارة الجودة التي تتطلب اھتماما ً خاصا ً في إطار النظام  WIGOSھو رصد وتقييم األداء بصورة
منھجية وصارمة لقدرات نظام  WIGOSفيما يتعلق بكل من) :أ( تدفق لبيانات /النواتج المتعلقة بالرصد إلى النماذج،
)ب( توفير منتجات /معلومات ألدوات وخدمات دعم القرارات وفقا ً للمتطلبات التي يحددھا المستعملون النھائيون.
ويمكن لرصد وتقييم األداء اللذين يتسمان بالفعالية أن يحسنا من األداء الكلي للنظام  WIGOSومن قدرته على االستجابة
الفعالة للمجتمعات التي تستعمله وتلبيه احتياجات تلك المجتمعات ومتطلباتھا.
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وإجماالً ،تقع المسؤولية عن تطوير إدارة الجودة للنظام  ،WIGOSوتوفير التوجيه لألعضاء بشأن كيفية االمتثال للمعاير
الفنية ذات الصلة على اللجان الفنية للمنظمة وعلى فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSبينما تقع
المسؤولية عن ضمان االمتثال لمبادئ إدارة الجودة في النظام ) WIGOSمثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) (17025 ،9004 ،9001 (ISOبصفة أساسية على أعضاء المنظمة أنفسھم.
2.6

١٥

التوحيد القياسي وإمكانية التشغيل المتبادل للنظم

يتعلق أحد المجاالت الرئيسية للتوحيد القياسي للنظام ) (WIGOSبأدوات وطرق الرصد .فيلزم وضع معايير قياسية
لعمليات الرصد لتحقيق التشغيل المتبادل للنظام )بما في ذلك توافق البيانات( عبر كافة نظم الرصد المكونة للنظام
) ،(WIGOSوھذه النظم ال غنى عنھا لتحويل عمليات الرصد إلى بيانات /نواتج فعالة تلبي االحتياجات الحقيقية لكافة
األعضاء.
وينبغي أن يستند التوحيد القياسي للنظام ) (WIGOSإلى المعايير وأفضل الممارسات التي تتبعھا المنظمة
والمعايير وأفضل الممارسات الدولية األخرى ،وأن يأخذ في االعتبار التقدم الحثيث المستمر في التكنولوجيا التي ستظل
توفر األساس لمزيد من التحسينات في قدرة عمليات الرصد وإمكانية التعويل عليھا وجودتھا وفعاليتھا من حيث التكلفة.
)(WMO

كما يعتمد التشغيل المتبادل للنظام وتوافق البيانات على استخدام تمثيالت وأنساق البيانات الموحدة قياسياً ،والطرائق
الموحدة قياسيا ً لتبادل المعلومات ،والتوحيد القياسي في إدارة البيانات .ويكمن العنصران األوليان في مجال نظام
معلومات المنظمة ) ،(WISبينما يتمثل العنصر الثالث في التوسع الطبيعي لمسؤوليات النظام ) .(WISومن األھمية أن
ُتنسق في ھذا الصدد أنشطة تنفيذ النظام ) (WIGOSوالنظام ) (WISتنسيقا ً وثيقاً ،وأن تتفق المنظمة ) (WMOعلى نھج
للتوحيد القياسي إلدارة البيانات في مختلف البرامج.
وس ُتوثق كافة المعايير والممارسات الموصى بھا واإلجراءات في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك مرجع
النظام ) (WIGOSوالمراجع األخرى ذات الصلة .كما س ُتوثق مواد توجيھية أخرى في األدلة وفي غير ذلك من الوثائق
الفنية تحت مسؤولية اللجان الفنية المختلفة.
2.7

موارد المعلومات للنظام

)(WIGOS

ستوفر موارد معلومات النظام ) ،(WIGOSالتي يمكن الوصول إليھا عن طريق نقطة مركزية )بوابة لشبكة اإلنترنت(،
سبيا ً للحصول على جميع المعلومات التشغيلية المتصلة بالنظام  ،WIGOSبما في ذلك متطلبات المستعملين المتعلقة
بالرصد ،ووصف لشبكات الرصد المساھمة )األدوات /الموقع /منصة البيانات الشرحية( وقدراتھا ،وقائمة المعايير
والممارسات واإلجراءات الموصى بھا والمستخدمة في إطار النظام  ،WIGOSوسياسات البيانات المطبقة ،ومعلومات
عن سبل الوصول إلى البيانات .كما ستوفر معلومات عامة عن مزايا النظام  WIGOSوتأثيراتھا على األعضاء .وسوف
تكون أداة إلجراء استعراضات بالغة األھمية كجزء من االستعراض المستمر للمتطلبات ،كما يمكن استخدامھا لمساعدة
األعضاء ،واالتحادات اإلقليمية في إجراء دراسات عن شبكة الرصد عند االقتضاء .وستتضمن توجيھات عن كيفية
تنمية القدرات في البلدان النامية وفقا ً لمتطلبات النظام  ،WIGOSوتزويدھا بصندوق عدد يستخدم على المستوى الوطني
عندما تدعو الحاجة .والمقصود بالمعلومات التي يتم جمعھا تحديداً ھو تحديد الثغرات في شبكات الرصد ،وتحديد
المجاالت التي يمكن فيھا استخدام نظم الرصد القائمة ،أو توسيع نطاقھا بتكلفة محددة لتلبية متطلبات مجاالت تطبيق
إضافية .وسوف تدعم المعلومات المقدمة عن المعايير والممارسات واإلجراءات الموصى بھا إنتاج مزيد من مجموعات
البيانات المتجانسة وجعل الرصدات متوافقة ومعروفة الجودة.
وسوف تشمل موارد معلومات النظام  WIGOSأيضا ً معلومات عن شبكات الرصد المخطط لھا والتطور المزمع لنظم
الرصد القائمة ،إلتاحة الحصول على رؤية للمساھمات المستقبلية العالمية واإلقليمية والوطنية في شبكات المنظمة
 ،WMOوالكيفية التي ستعالج بھا تلك الشبكات متطلبات المستعملين .وسوف تعتمد على أدوات دعم النظام WIGOS
وتتيح الوصول إليھا على النحو المبين في المخطط البياني في الشكل  .1واستناداً إلى التغذية المرتدة بالمعلومات الواردة
١٥

إمكانية التشغيل المتبادل خاصية تشير إلى قدرة نظم مختلفة على العمل معا ً )التشغيل المتبادل(.

المرفقات
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من األعضاء ومستعملي موارد المعلومات ،سينظر فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) (ICG-WIGOSفي الحاجة لوجود وظائف و/أو مصادر معلومات إضافية يمكن الوصول إليھا من داخل موارد
المعلومات وذلك بمجرد إنشائھا.

الشكل  :1موارد معلومات النظام ) (WIGOSوأھم األدوات الداعمة له

أدوات الدعم الرئيسية للنظام  WIGOSھي:
-1

البوابة :وھي بوابة تتيح النفاذ إلى المعلومات العامة والمكونات األخرى؛

-2

أداة المرجعية لتوحيد الرصدات ) :(SORTوھي أداة تربط بين المعلومات المتاحة عن معايير نظام
 WIGOSوالممارسات واإلجراءات الموصى بھا.

-3

أداة استعراض وتحليل قدرات نظم الرصد :وھي أداة تختص بعملية متطلبات االستعراض المستمر
) ،(RRRوتصميم الشبكات وتخطيطھا ،وتوفير معلومات عن احتياجات المستخدمين المتعلقة بالرصد
وقدرات نظم الرصد ،بما في ذلك وصف نظم الرصد المكونة للنظام العالمي ) WIGOSأي البيانات
الشرحية الوصفية( والروابط بقواعد البيانات الحالية )أي قاعدة بيانات المنظمة ) (WMOللمحات القطرية،
حسب الحالة(.

لمزيد من المعلومات ،ھناك إشارة إلى المتطلبات الوظيفية لموارد المعلومات التشغيلية للنظام  (WIR) WIGOSالمتاحة
عبر) www.wmo.int/wigos :الوثائق الرئيسية(.
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اكتشاف البيانات وتوافر )البيانات والبيانات الشرحية(

من بين الجوانب الھامة لتنفيذ النظام ) (WIGOSإعداد البيانات الشرحية )التفسيرية( ١٦للنظام ) ،(WIGOSوكفالة أن
يتبنى كافة األعضاء المعايير والممارسات الموصى بھا واإلجراءات الخاصة بالنظام ) ،(WIGOSوأن يجعلوا بياناتھم
وبياناتھم الشرحية متاحة .كما س ُتعد اللوائح والتوجيھات ذات الصلة وس ُتوفر من خالل المواد التنظيمية الخاصة بالنظام
).(WIGOS
أما تقديم البيانات والبيانات الشرحية ذاتھا وإدارتھا وحفظھا فإنه يقع عادة على عاتق مالكي نظم الرصد /الجھات
الوديعة للبيانات .غير أن عدداً من المراكز العالمية للبيانات تقوم بجمع البيانات الرصدية األساسية ذات الصلة بتطبيقات
المنظمة ) ،(WMOوإدارتھا وحفظھا.
وفي إطار النظام ) ،(WIGOSيوفر نظام معلومات المنظمة ) ١٧ (WISالوسيلة لتبادل البيانات و)في نطاق محدود( بيانات
شرحية تفسيرية ،17وإدارة البيانات الشرحية االستكشافية ذات الصلة .١٨وتؤدي ھذه البيانات الشرحية االستكشافية دوراً
ھاما ً في اكتشاف رصدات النظام ) (WIGOSوالوصول إليھا واستعادتھا .وفي ھذا الصدد ،سيلقى تعزيز وتنفيذ النظام
) (WISالدعم والتشجيع من خالل المراكز العالمية لنظام المعلومات ) ،(GISCsومراكز تجميع البيانات و /أو النواتج
) ،(DCPCsوكذلك المراكز الوطنية.
وتجدر اإلشارة إلى أن اكتشاف البيانات والوصول إليھا واستعادتھا ،التي تندرج في حد ذاتھا في مجال النظام )،(WIS
تعتمد بشكل كبير على حفظ البيانات .ذلك أن حفظ البيانات ليس جانبا ً من الجوانب التي يجري تناولھا إما في إطار
النظام ) (WISوإما في إطار النظام ) ،(WIGOSولكنه يرد في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
التابع للمراقبة العالمية للطقس ).(WWW
وقد كلف المجلس التنفيذي النظام ) (WIGOSبمھمة ضم الرصدات الصادرة عن المحطات العالية الجودة التي تشغلھا
جھات غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأو وكاالت أخرى )مثل المختبرات البحثية
ومنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية ) ،((CTPTOبغرض تقاسمھا والكشف عنھا عبر نظم معلومات المنظمة
) (WMOمن قبيل النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSوالنظام ) .(WISوبالنسبة إلى عدد كبير من نظم الرصد المكونة
للنظام ) ،(WIGOSمثل المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWونظم
الرصد البحرية ،يكون وصول المنظمات الشريكة إلى ھذه الرصدات أمراً حاسم األھمية ألداء مھمتھا .ولئن كان عدد
كبير من ھذه المنظمات على استعداد لتقاسم بياناتھا ،فإن بعضھا يواجه صعوبات كبيرة فيما يلي) :أ( الحصول على
ھوية المحطات التابعة للمنظمة )(WMO؛ )ب( الوصول إلى نظام االتصاالت العالمي /نظام معلومات المنظمة
) (GTS/WISإلجراء مراقبة الجودة في مرحلة ما بعد التنفيذ باعتبارھا من المھام المعتادة لمعدي البيانات المسؤولين.
وتواجه ھذه المشاكل منذ فترة دون إيجاد حلول مناسبة لھا ،وستظل تعرقل تنفيذ المھمة التوعوية لنظام ) (WIGOSتنفيذاً
فعاالً ما لم ُتعالج.
2.9

تنمية القدرات

بذل جھود منسقة لبناء القدرات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية أمر بالغ األھمية للبلدان النامية .ويصدق
ھذا بصفة خاصة على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألقل البلدان نمواً وللدول
الجزرية الصغيرة النامية لتمكينھا من تطوير وتحسين وإدامة مكونات الرصد الوطنية للنظام  .WIGOSوينبغي استكمال
ھذا بجھود تنمية القدرات خارج النظام  WIGOSولكن في المجاالت التي توجد بينھا صالت وثيقة من أجل تحسين
الوصول للرصدات والبيانات والمنتجات والتكنولوجيات ذات الصلة واستخدامھا بصورة فعالة .وتتركز أنشطة تنمية
قدرات النظام  WIGOSعلى المستويين الوطني واإلقليمي في ما يلي:
١٦
١٧
١٨

البيانات الشرحية التفسيرية ھي معلومات الزمة لتفسير البيانات.
)(High-level coordination, and engagement from all WMO Programmes and expertise available
البيانات الشرحية االستكشافية ھي معلومات توضح مجموعات البيانات ،عادة باستخدام المعيار ،ISO 19115
واللمحات الرئيسية للمنظمة ) (WMOفي حالة نظام معلومات المنظمة ).(WIS
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)أ(

تقديم المساعدة إلى األعضاء في إدخال أو تحسين الواليات والسياسات المؤسسية التي تمكنھم من تنفيذ
وتشغيل وإدارة نظم الرصد بصورة فعالة؛

)ب(

ملء الثغرات الحالية في تصميم وتشغيل وصيانة نظم الرصد التابعة للنظام  WIGOSبما في ذلك تنمية
البنية األساسية والقدرات البشرية؛

)ج(

االبتكارات التكنولوجية ،ونقل التكنولوجيا ،وتقديم المساعدة الفنية وأدوات دعم القرارات.

وتعالج خطة التنفيذ أيضا ً تنمية القدرات في مجال التطبيقات الساتلية للبلدان النامية ،وأقل البلدان نمواً ،والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،من أجل تطوير النظام العالمي للرصد ) GOSانظر الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  .(1267وسوف يستمر
المختبر االفتراضي ) (VLفي النمو وتقديم المساعدة ألعضاء المنظمة كافة في تحقيق منافع البيانات الساتلية.
2.10

االتصال والتوعية

سوف يقوم النظام  WIGOSبوضع استراتيجية لالتصال والتوعية من خالل جھود أعضاء المنظمة  ،WMOوالبرامج،
واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والمشاركين في الرعاية .وستبدأ االستراتيجية بوصف الغرض منھا ،والجمھور
الذي تستھدفه ،والرسائل األساسية التي ستنقل إلى ھذا الجمھور.
وسوف تقدم اإلستراتيجية تفاصيل المنافع التي سيحققھا النظام ) ،(WIGOSوتأثيره على أنشطة أعضاء المنظمة ،فضالً
عن منافع بيانات النظام ) .(WIGOSوسوف تفيد من برامج التوعية التي وضعتھا ونشرتھا المنظمة )(WMO
والمنظمات الشريكة لھا بصورة فعالة حتى اآلن .كما ستوفر اإلستراتيجية مواد معينة لتنامي النظام ) (WIGOSعلى
الصعيد الوطني ،بما في ذلك دراسات الحالة التي تسلط الضوء على النجاح المحقق وعلى فرص النمو .ويبين المرفق
األول قائمة لمواد التوعية المقترحة التي حددت لدعم النظام .WIGOS
وسوف توفر بوابة النظام  WIGOSوسيلة ميسرة للوصول إلى المعلومات المتعلقة باالتصال والتوعية وتنمية القدرات
بھدف استكمال جھود اآلخرين وليس تكرارھا .وسوف يتم إعداد طبعة خاصة من مواد التوعية لتعريف أعضاء
المنظمة ووكاالت التمويل وصانعي السياسات وعامة الجمھور بأھمية النظام  WIGOSللمجتمع .وتشمل مواد التوعية
ملصقات ومواد تعليمية أخرى لفصول المدارس االبتدائية والثانوية ،وكتيب عن النظام  ،WIGOSورسائل إخبارية
نصف سنوية وسنوية ،وصور فوتوغرافية وأشرطة فيديو على شبكة اإلنترنت ،ومعلومات عن الحالة الراھنة لنظم
الرصد.

-3
3.1

إدارة المشروع
اإلشراف على المشروع

يتم تنفيذ إطار نظام  WIGOSبدعم من مكتب مشروع  WIGOSفي ظل الترتيبات التالية المتعلقة باإلشراف على
المشروع:
)أ(

أنشأ المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSمن أجل تقديم التوجيه الفني والمساعدة في تخطيط وتنفيذ ومواصلة
تطوير إطار نظام  WIGOSوعين رئيس لجنة النظم األساسية ) (CBSرئيسا ً للفريق ICG-WIGOS؛

)ب(

الھيكل اإلداري داخل أمانة المنظمة .توفر أمانة المنظمة  ،WMOمن خالل مجلس اإلشراف المشروع
المخصص للنظام  ،(POB/WIGOS) WIGOSباالشتراك مع البرامج واإلدارات المرتبطة بالنظام
) WIGOSإدارة نظم الرصد والمعلومات ) ،(OBSوإدارة البحوث ) ،(RESوإدارة المناخ والماء )،(CLW
وإدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) ((DRAدعما ً متكامالً إلى فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSوفرقته العاملة والھيئات العاملة المعنية األخرى.

214

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

3.2

مراقبة المشروع واالستعراض وآلية اإلبالغ

)أ(

سيقوم المكتب التنفيذي بمراقبة واستعراض وتوجيه ودعم التنفيذ الشامل للمشروع WIGOS؛

)ب(

سيقدم فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSتقارير
إلى الدورات الالحقة للمجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ النظام WIGOS؛

)ج(

سيكون مكتب المشروع للنظام  WIGOSمسؤوالً ،في إطار التوجيه المؤسسي للھيئات التأسيسية للمنظمة
 WMOومن خالل آلية التنسيق الداخلي والمراقبة في األمانة ،خالل مرحلة التنفيذ ،عن تقديم تقارير إلى
جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة  WMOواألعضاء على أساس دوري ،عن التقدم المحرز في التنفيذ وعن
توثيق ذلك التقدم وكذلك ألغراض مشاركتھم المباشرة والفعالة في تلك العمليات.

3.3

تقييم المشروع

ستصمم منھجية التقييم على أساس جداول أنشطة تنفيذ النظام  ،WIGOSأي على أساس األنشطة ،واإلنجازات المتوخاة،
واألطر الزمنية ،وتوزيع المسؤولية ،واعتمادات الميزانية .وسوف يتضمن ذلك جدوالً ألنشطة المراقبة والتقييم
والمسؤوليات ذات الصلة .ومن المزمع تقديم تقييم منتصف المدة ،وتقارير مرحلية مؤقتة واستعراضات لما بعد التنفيذ
كوسيلة لتقديم تغذية مرتدة بالمعلومات في مرحلة مبكرة بشأن التقدم نحو تحقيق النجاح ،وكوسيلة لتحقيق متطلبات
المساءلة والشفافية لمرحلة التنفيذ بكاملھا .وسوف تقدم االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا تقارير مرحلية بناء على طلب مكتب المشروع.

-4
4.1

التنفيذ
األنشطة واإلنجازات المتوخاة ،والنقاط الفارقة ،والتكاليف والمخاطر

قرر المؤتمر السادس عشر أن يصل تنفيذ ذلك النظام  WIGOSإلى مرحلة التشغيل بحلول  .2016ويقدم الجدول
أنشطة التنفيذ الرئيسية الالزمة لتنفيذ النظام  WIGOSفي حدود اإلطار الزمني  .2015-2012والجدول مرتب بحيث
يناظر مجاالت األنشطة المقدمة في الفرع  .2ويقدم كل نشاط من أنشطة التنفيذ الواردة في الجدول مقرونا ً باإلنجازات
المتوخاة واألطر الزمنية ،والمسؤوليات والمخاطر المرتبطة به.
2

وستقوم الكيانات المسؤولة ،بدعم من مكتب المشروع وتوجيه من فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام
 WIGOSبوضع خطة تفصيلية لكل نشاط من األنشطة الواردة في الجدول  .2وسيضطلع مكتب المشروع بالمسؤولية
عن متابعة تنفيذ ھذه األنشطة والخطة ذاتھا.

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺟز ﻟﻠدورة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺗﻳن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي
الجدول

2

أنشطة تنفيذ النظام

WIGOS

األنشطة المكتوبة بخط داكن ھي أھم األنشطة بالنسبة لنظام  WIGOSوالتي يجب تنفيذھا بحلول عام .2015
وبحسب نطاق التنفيذ ،تقسم األنشطة المخططة إلى أنشطة :عالمية ) ،(Gوإقليمية ) ،(Rووطنية ).(N
مفتاح أرقام األنشطة ،a.b.c :حيث  aھي رقم القسم الفرعي في القسم  ،2و bتمثل نشاطا ً عالميا ً ) ،(1أو إقليميا ً ) ،(2أو وطنيا ً ) ،(3و cتمثل رقما ً قياسيا ً مسلسالً للتمييز فيما بين
األنشطة = RQ .النقص = RB .الميزانية العادية.
)تقييم التقدم المحرز :تم إنجازه ،على المسار السليم ،متأخر مبين في عامود "اإلطار الزمني"(
الرقم

اإلنجازات المتوخاة

النشاط

اإلطار
الزمني

مناط المسؤولية

التكاليف التقديرية )-2012
 (2015بآالف الفرنكات
السويسرية

النقص

الميزانية

المجموع

المخاطر
المحتملة
أوجه االعتماد

العادية
المتاحة

 -1إدارة تنفيذ النظام
1.1.1
G

1.1.2
G

WIGOS

 (1إعداد /تنقيح /تحديث المواد التنظيمية  (1تحديث الالئحة الفنية للمنظمة
في المنظمة )الالئحة الفنية ،دليل
) WMOمطبوع المنظمة رقم (49
تقديم دليل النظام  WIGOSإلى
 (WIGOSلتشمل لوائح .WIGOS
المؤتمر السابع عشر العتماده
 (2إعداد دليل النظام .WIGOS
 (3وضع الھيكل الوظيفي للنظام  (2 WIGOSخطة للكتيب الخاص بالنظام
١٩
WIGOS
)(FA
 (3الھيكل الوظيفي للنظام WIGOS
إدماج الجوانب الفنية لتنفيذ النظام
 (1تعديل ھيكل عمل االتحادات
 WIGOSوتطوره المستمر في ھياكل
اإلقليمية واللجان الفنية لمعالجة

 ١٩سيقدم المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18دليل النظام
 ٢٠تنسيق رفيع المستوى ومشاركة كافة برامج المنظمة ) (WMOوتوفير الخبرة المتاحة.
)(WIGOS

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام

 (1المؤتمر
السابع عشر
2015 (2
2016 (3

WIGOS

2012 (1
2014 (2

 (1االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية

400

٢٠

مرتفعة
3.1.1؛ 4.1.1؛
5.1.1؛ 5.1.2؛
6.1.1؛ 7.1.1؛
8.1.1

0

منخفضة
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 (2فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام

وإجراءات العمل القائمة/الجديدة للجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية

أنشطة النظام .WIGOS
 (2االنتھاء من إعداد آليات النسق
المتقاطعة للھيئات

1.1.3
G

تقديم تقارير سنوية وتوصيات إلى
المجلس التنفيذي والمؤتمر عن التقدم
المحرز في تنفيذ النظام WIGOS

تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي
والمؤتمر عن حالة تنفيذ النظام

الدورة
للمجلس
التنفيذي
الدورة 66
من المجلس
التنفيذي
المؤتمر
السابع عشر

1.2.1
R

وضع خطط إقليمية لتنفيذ النظام

وضع الخطط اإلقليمية لتنفيذ النظام

2015

1.3.1
N

وضع خطط وطنية لتنفيذ النظام

٢١

مؤجل إلى ما بعد المؤتمر السابع عشر )تحديداً في أقل البلدان نمواً( )الفريق )((ICG-WIGOS-2

WIGOS

WIGOS

WIGOS

65

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام

0

منخفضة

WIGOS

االتحادات اإلقليمية

100

منخفضة

WIGOS
WIGOS

 (1إعداد توجھات لخطط وطنية
لتنفيذ النظام )(WIGOS
 (2وضع الخطط الوطنية لتنفيذ
النظام WIGOS

2015 (2
2019 (3

األعضاء

100

٢١

متوسطة
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 -2التعاون مع المنظمة  WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة ٢٢والمنظمات والبرامج الدولية الشريكة
2.1.1

إعداد إرشادات وآليات وإجراءات من
أجل العمل والتنسيق والتعاون مع
المنظمات الشريكة )الستخدامھا على
جميع األصعدة العالمية واإلقليمية
والوطنية(.
إعداد إطار التعاون لھيكل مراقبة المناخ
من الفضاء )(ACMS

 (1نشر استراتيجية الشركاء
وإتاحته من خالل البوابة
 (2إبرام مذكرات تفاھم أو شكل
مالئم من اتفاقات التعاون مع
الشركاء المھتمين
 (1إستراتيجية  ACMSالتي يوافق
عليھا الشركاء
 (2وضع إطار التعاون ألجل 3.1.2
 (3نظام ھيكلة  ACMSالذي يوافق
عليه الشركاء

2.2.1
R

دراسة المجاالت التي يكون فيھا تعزيز
التعاون والتنسيق اإلقليمي مفيداً وتقديم
توصيات بشأنھا
إقامة تعاون أوثق على المستوى الوطني،
داخل المرفق الوطني لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا مع الوكاالت الحكومية
األخرى ،ومع مقدمي البيانات الخارجيين
المحتملين

إدراج التوصيات في الخطط
اإلقليمية لتنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد
 (1التوجيه بشأن تأسيس أطر
التعاون الوطنية
 (2تأسيس أطر التعاون الوطنية

٢٢

أكد المؤتمر على أن الدعم القوي والتعاون الوثيق فيما بين أعضاء المنظمة الزمان لتقدّم المعرفة العلمية والبنية التحتية الفنية لتلبية متطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) .(WIGOSوفي داخل األقاليم ،من المستصوب تعزيز التعاون والشراكة من خالل المنظمات على نطاق اإلقليم أو التجمعات دون اإلقليمية المشرفة على مكونات الرصد
في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة .وھذا يشير تحديداً إلى تعزيز التعاون فيما بين المؤسسات/الخدمات في مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجية
البحرية/علوم البحار حيث أنھا تعمل بشكل منفصل على المستوى الوطني.

G

2.1.2
G

)ملحوظة :لالطالع على إعداد ھيكل
 ACMSذاته ،راجع (3.1.2

2.3.1
N

2015 (1
2015 (2

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام

0

متوسطة
7.1.1

WIGOS
2013 (1
2014 (2
2015 (3

2015

2015 (1
2015 (2

الشركاء
فريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد
الجوية  ،ولجنة
السواتل لرصد
األرض ،ومكتب
البرنامج الفضائي،
ولجنة النظم األساسية
االتحادات اإلقليمية
فريق ،ICG-WIGOS
األعضاء ،االتحادات
اإلقليمية

35

متوسطة

0

منخفضة

0

متوسطة
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 -3التصميم والتخطيط والتطور األمثل للنظام  WIGOSومكونات الرصد اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية التابعة له
3.1.1
G

3.1.2
G

 (1وجود االستعراض المستمر
استكمال ممارسات وإجراءات
ومسؤوليات وآليات االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRفي مواد
 WIGOSالتنظيمية ،تحقيق االتساق
للمتطلبات ) (RRRلجميع األنظمة
مع مواد  WIGOSالتنظيمية
ومجاالت لتطبيق المتفق عليھا
االخرى
 (2مسؤوليات الھيئات المسؤولة
فيما يتعلق باالستعراض المستمر
للمتطلبات محددة في اختصاصاتھا
 (1النموذج المنطقي لمراقبة المناخ
إعداد ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء
)(ACMS
) (ACMSيركز على األولويات األربع
 (2التخطيط المادي لمراقبة المناخ
لإلطار العالمي )(GFCS
)(ACMS
 (3حالة تنفيذ
)(ACMS

3.1.3

استخدام عملية االستعراض المستمر
للمتطلبات ) (RRRواالستفادة من
الخبرات ذات الصلة لألعضاء ،وضع
اإلرشادات بشأن مبادئ تصميم شبكات
الرصد

3.1.4

استحداث مفھوم شبكة الرصد األساسية

وصف مفھوم  RBONالذي تطبقه

3.1.3

2015 (2

3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

2013 (1

فريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد
الجوية )،(CGMS
لجنة السواتل لرصد
األرض )،(CEOS
اللجنة ) ،(CBSمكتب
البرنامج الفضائي
للمنظمة )(SAT
فرقة الخبراء
المشتركة بين البرامج
والمعنية بتصميم نظم
الرصد وتطويرھا،
فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام
 ،WIGOSاللجان الفنية

2015

الفريق ،ICG-WIGOS

2014 (2
2015 (3

مراقبة المناخ

تزويد األعضاء بوثيقة اإلرشادات
بشأن تصميم الشبكات

G

2014 (1

لجنة النظم األساسية
اللجان الفنية األخرى

50

2015

مرتفعة

50

مرتفعة
2.1.2

50

منخفضة
3.1.1
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

0

منخفضة
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المرفقات
G
3.2.1
R

3.2.2
R
3.2.3
R

3.3.1
N

اإلقليمية ) (RBONليتم تطبيقھا من قبل
االتحاد اإلقليمية
تطبيق وتنفيذ نظم الرصد في اإلقليم
باالستناد إلى اإلرشادات الفنية للجان
الفنية بصيغتھا الواردة في خطة تنفيذ
تطوير النظم العالمية للرصد EGOS-IP
وخطط تنفيذ نظم الرصد األخرى

األقاليم

فصاعداً

االتحادات اإلقليمية

 (1إبالغ فرقة الخبراء المعنية
بالنظم العالمية للرصد ET-EGOS
باإلجراءات المبينة في خطة تنفيذ
تطوير النظم العالمية للرصد

2014 (1

االتحادات اإلقليمية

1.1.1
80

3.1.1, 3.1.3
3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

2015 (2

EGOS-IP

 (2بدء خطة تنفيذ تطوير النظم
العالمية للرصد  EGOS-IPداخل
اإلقليم
تحديث قاعدة بيانات االستعراض المستمر قاعدة بيانات محسنة لالستعراض
المحسن ) (RRRعلى الصعيد العالمي مع المتسمر للمتطلبات )(OSCAR
مراعاة متطلبات المستعمل اإلقليمي
االنتقال من محطات الشبكة السينوبتيكية
شبكات الرصد األساسية اإلقليمية
) (RBONالتي تعتمدھا االتحادات
األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة
المناخية األساسية اإلقليمية )(RBCN
اإلقليمية
الحالية إلى شبكة الرصد األساسية
اإلقليمية )(RBON
 (1إبالغ فرقة الخبراء المشتركة
اإلسھام في الجھود الجماعية اإلقليمية
بين البرامج والمعنية بتصميم نظم
لتطوير وتنفيذ نظم الرصد وفقا ً لخطة
الرصد وتطويرھا )(IPET-OSDE
تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد
) (EGOS-IPوخطط تنفيذ نظم الرصد
باإلجراءات المبينة في خطة تنفيذ
األخرى
تطوير النظم العالمية للرصد

2015

مرتفعة

االتحادات اإلقليمية،

0

مرتفعة

IPET-OSDE

اعتباراً من

االتحاد اإلقليمية،
األعضاء

2014 (1

أعضاء المنظمة

2015

0

منخفضة
1.1.1
3.1.4

0

عالية
3.1.3 ،3.1.1
،3.2.2 ،3.2.1
7.1.1 ،3.3.2

2015 (2

EGOS-IP

3.3.2
N

تحديد احتياجات المستخدمين اإلقليمية
الفرعية من عمليات الرصد

 (2بدء خطة تنفيذ تطوير النظم
العالمية للرصد  EGOS-IPعلى
المستوى الوطني
خطة لتحديث قاعدة بيانات
االستعراض المستمر للمتطلبات
)(OSCAR

2015

أعضاء المنظمة

15

مرتفعة
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 -4تشغيل وصيانة نظام الرصد
4.1.1

وضع إرشادات وآليات وإجراءات
لتحسين تكامل بيانات ومنتجات الرصد

 (1إدراج اإلرشادات ضمن خطة
دليل النظام WIGOS
 (2العمل جار في أنشطة محددة
لتحقيق تكامل النواتج

2015 (1
 (2اعتباراً
من 2015

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد

4.1.2

وضع إرشادات لعملية التشاطر بين
مكونات نظم الرصد والخبرات التشغيلية،
وتبادل الخبرات واإلرشادات حول تدبير
الموارد لألنشطة المشتركة

إدراج اإلرشادات في خطة دليل
النظام WIGOS

2015

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد

G

0

عالية
1.1.1؛
3.1.1؛
4.1.2؛
6.1.1؛
8.1.1

G

90

متوسطة
4.1.1

 -5إدارة الجودة
5.1.1

وضع إرشادات وآليات وممارسات
وإجراءات بما في ذلك المراقبة إلدارة
الجودة في النظام WIGOS

 (1إدماج إدارة الجودة األولية
للنظام  WIGOSفي مواد
التنظيمية
 (2تحديد مسؤوليات الھيئات
المناسبة في اختصاصاتھا

5.1.2

فحص الممارسات الراھنة واإلجراءات
إلدارة الجودة المستخدمة حاليا ً في برامج
الرصد التابعة للمنظمة WMO

اإلبالغ عن ممارسات وإجراءات
إدارة الجودة المستخدمة وتحديد
المجاالت القابلة للتحسين

G

G

WIGOS

2015 (1
2015 (2

2014

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد
اللجان الفنية ذات
الصلة
فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام
WIGOS

 ٢٣تنسيق رفيع المستوى؛ إسھامات من كافة نظم الرصد المكونة للنظام ) (WIGOSوالخبرات المتوافرة.

280

٢٣

مرتفعة
)الموارد(
5.1.2
8.1.1

200

مرتفعة
)الموارد(
5.1.1

221

المرفقات

 -6التوحيد القياسي وإمكانية التشغيل المشترك
6.1.1
G

 (1وضع إرشادات فيما يتعلق بمعايير
النظام WIGOS
 (2توثيق المعايير المنفذة ،والممارسات
واإلجراءات الموصى بھا والمتعلقة
باألدوات وطرائق الرصد ومنتجات
البيانات ،الخ

 -7موارد المعلومات الخاصة بالنظام
7.1.1
G

WIGOS

7.1.2

دراسة الحاجة إلى قاعدة بيانات تصف
المنتجات العالمية للرصد )بيانات
السواتل ،ورادارات الطقس(
إجراءات دراسة استقصائية بين أعضاء
المنظمة  WMOلما يمكن أن يقدموه لدعم
تطوير وتشغيل موارد معلومات النظام

7.1.3
G

WIGOS
 (2توثيق

المعايير المنفذة،
والممارسات واإلجراءات الموصى
بھا وإتاحتھا عبر البوابة عند
االقتضاء
 (3توثيق المعايير الموضوعة
حديثا ً والممارسات الموصى بھا في
المواد التنظيمية للنظام WIGOS
 (1المواصفات الفنية
 (2اتخاذ قرار بشأن عمليات تطوير
موارد معلومات النظام WIGOS
)داخليا تقديم عطاءات(
 (3القبول التشغيلي
المتطلبات الموثقة لقواعد البيانات

نشر نتائج الدراسة االستقصائية
والقرارات المتخذة بناء عليھا

)(WIGOS
7.3.1
N

توفير المعلومات التي تستلزمھا موارد
المعلومات التشغيلية للنظام WIGOS

 ٢٤الموارد البشرية في عدد السنوات

100

مكتب مشروع النظام

;1.1.1
;7.1.1
;7.1.3

WIGOS

;8.1.1

TT-WRM

)(WIGOS

تصميم وتطوير موارد معلومات النظام

G

 (1وضع إرشادات لمعايرة النظام

2015 (1
 (2اعتباراً
من 2015
 (3اعتباراً
من 2015

اللجان الفنية ذات
الصلة

منخفضة

إتاحة المعلومات التي تستلزمھا
موارد المعلومات التشغيلية للنظام
 WIGOSوالحفاظ عليھا

2014 (1
2014 (2

األمانة بالتعاون مع
األعضاء

330
و2:HR
Y٢٤

2015 (3

3.1.1, 3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2

2013

مكتب البرنامج
الفضائي ،اللجان الفنية
ذات الصلة
مكتب البرنامج
الفضائي ،لجنة النظم
األساسية

اعتباراً من

مكتب مشروع

2015

WIGOS

2013

97

233

مرتفعة

0

50

منخفضة

منخفضة
7.1.1

50

متوسطة
7.1.1
7.1.3
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 -8اكتشاف البيانات وتوافر )البيانات والبيانات الشرحية(
8.1.1

تطوير معايير البيانات الشرحية ،
والممارسات واإلجراءات

8.1.2

وضع آلية لمساعدة األعضاء في تنفيذ
واستغالل معايير البيانات الشرحية
والممارسات واإلجراءات

G

G

 (1اعتماد معايير البيانات الشرحية
للنظام  WIGOSوالممارسات
واإلجراءات وإدراجھا في المواد
التنظيمية للنظام WIGOS
 (2النفاذ األولي للبيانات الشرحية
للنظام  WIGOSمن خالل WIR
 (3وضع الممارسات واإلجراءات
في مرجع النظام )(WIGOS
 (4إنشاء آلية لصيانة معايير
البيانات الشرحية
 (1وضع اآللية

2015 (1
2014 (2

اللجان الفنية ،وفريق
التنسيق المشترك بين
اللجان المعني بالنظام
ICG-) WIGOS
(WIGOS

100

مرتفعة
7.1.1
5.1.1

2015 (3
2015 (4

2014

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام

0

منخفضة
4.1.1
8.1.1
10.1.1

WIGOS

 -9تنمية القدرات
9.1.1

وضع إستراتيجية لتطوير قدرة النظام
 (WCD) WIGOSبما في ذلك التعليم
والتدريب

 (1نشر اإلستراتيجية
وإتاحتھا ضمن موارد معلومات
النظام WIGOS
 (2إستراتيجية تطوير النظام
) (WCDقيد اإلنجاز

9.1.2

تقديم المساعدة إلى أعضاء المنظمة فيما
يتعلق بكامل النظام WIGOS

 (1توفير المساعدة لألعضاء بغية
وضع خطط وطنية لتنفيذ النظام

)(WIGOS

WIGOS

أعضاء المنظمة

G

WCD

2013(1
2015 (2

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام
 ،WIGOSومكتب
التعليم والتدريب،
واالتحادات اإلقليمية

0

متوسطة
1.1.1, 1.2.1
2.3.1,3.1.3,
3.2.1, 4.1.1,
;4.1.2, 5.1.1
;6.1.1, 7.1.1
8.1.1, 9.1.3,
9.3.1, 9.3.2

G

2015

مكتب مشاريع النظام

)(WMO

200

متوسطة
3.1.1; 4.1.1
5.1.1, 5.1.2
6.1.1; 7.1.1
8.1.1

223

المرفقات
9.1.3

وضع المبادئ التوجيھية ومواد التدريب
والوثائق األخرى ذات الصلة

9.3.1

تعبئة الموارد لتنفيذ النظام

G

N
9.3.3
N

;1.1.1
;7.1.1; 7.1.3
;6.1.1; 8.1.1

WIGOS

اللجان الفنية
WIGOS

N

9.3.2

إتاحة المواد التدريبية والمبادئ
التوجيھية

2015

مكتب المشروع للنظام

100

مساعدة األعضاء في استخدام أدوات
موارد معلومات النظام  WIGOSلتصميم
وإدارة الشبكات الوطنية للنظام WIGOS
مساعدة األعضاء في تنفيذ البيانات
الشرحية للنظام WIGOS

توفر المزيد من الموارد للمرافق
الوطنية لألرصاد والھيدرولوجيا
) (NMHSsلتنفيذ النظام WIGOS
اتخاذ الخطوات األولية لتحسين
تصميم الشبكات الوطنية
إتاحة األدوات لمساعدة األعضاء
في توفير البيانات الشرحية للنظام

2015

أعضاء المنظمة
 WMOبمساعدة أمانة
المنظمة WMO

2015

أعضاء المنظمة

0

120

WMO
2014

أمانة المنظمة
األعضاء

متوسطة

متوسطة

متوسطة
7.1.1

WMO

250

متوسط
8.1.1

WIGOS

 -10االتصال والتوعية
10.1.1

وضع استراتيجية فعالة لالتصاالت
والتوعية للنظام WIGOS

وضع استراتيجية النظام
لالتصال والتوعية

10.1.2

إعداد مواد لالتصال والتوعية )لالطالع
على االقتراحات ،انظر المرفق (1

إتاحة مواد االتصال والتوعية عبر
بوابة WIGOS

G

WIGOS

2013

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
المعني بالنظام

0

منخفضة

WIGOS
G

2015

مكتب المشروع للنظام
WIGOS

125

منخفضة
7.1.1

-5

الموارد

وافق المؤتمر على أن إنجاز تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي الوقت المناسب في أثناء الفترة المالية
السادسة عشرة يعتمد بشكل مباشر على الموارد المتاحة .ومن ثم ،أسند المؤتمر أولوية عالية لالعتمادات المقترحة في
الميزانية فيما يتعلق بأنشطة النظام العالمي المتكامل للرصد .وحث المؤتمر األعضاء على مواصلة توفير موارد في
شكل تبرعات لدعم تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  .WIGOSوأق ّر المؤتمر بأن الدور الذي سيكون على اللجان
الفنية االضطالع به في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSسيتطلب موارد إضافية ،كما ّ
حث األعضاء

على توفير الموارد التي تتيح أداء ھذا الدور بشكل تام ،كجزء من مساھماتھم الطوعية.
وستتم تلبية متطلبات توفير الموظفين بشكل كامل لمكتب مشروع  WIGOSأساسا ً من خالل إعارة خبراء من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوفي ھذا الصدد ،حث المؤتمر أعضاء المنظمة على توفير خدمات
اإلعارة إلى األمانة أثناء تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSلضمان إنجازه بنجاح.
واالستثمار في تنفيذ النظام  WIGOSبصورة كاملة ينبغي أن يعطى أولوية عالية في خطط األعضاء للتنمية والتنفيذ.
وإضافة إلى ذلك ،سيتعين تقديم موارد من خارج الميزانية إلى أمانة المنظمة لتغطية التكاليف المتعلقة بالموظفين وغير
المتعلقة بالموظفين على السواء لعمليات التنفيذ والتنسيق التي تتجاوز األنشطة البرنامجية لألمانة .ولضمان توفر
التمويل الالزم لتنفيذ النظام ،ينبغي النظر في توفير الموارد التالية:
)أ(

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

)ب(

صناديق استئمانية للنظام العالمي المتكامل للرصد لتكملة الميزانية العادية للمنظمة؛

)ج(

مساھمات عينية؛

)د(

إعارة الموظفين؛

)ھـ(

أموال برامج التعاون الطوعي ألنشطة التعاون الفني وتنمية القدرات للنظم العالمية المتكاملة للرصد؛

)و(

أنشطة إقليمية لجمع األموال لدعم النظام العالمي المتكامل للرصد؛

)ز(

المضيفون التشغيليون لنظم المعلومات.

وينبغي تلبية الحاجة القوية لمساعدة الثالثة موظفين العاديين أساسا ً عن طريق إعارة الخبراء ،بما في ذلك إعارة
موظفين من الشباب ) (JPOمن الدول األعضاء ،الستكمال المھام األساسية لمكتب المشروع على النحو التالي:
)أ(

مساعدة الموظفين العاديين على إدارة وتنسيق مشروعات النظام ) WIGOSيستلزم ذلك موظفين من
الشباب وتدبير  200ألف فرنك سويسري من خارج الميزانية(؛

)ب(

تصميم وتطوير وصيانة موارد معلومات النظام )) (WIGOSيستلزم ذلك موظفين مؤقتين وتدبير  400ألف
فرنك سويسري من خارج الميزانية(؛

)ج(

المساعدة في إعداد الوثائق الفنية للنظام ) WIGOSيستلزم ذلك اإلعارات وتدبير  150ألف فرنك سويسري
من خارج الميزانية(؛

)د(

المساعدة في األنشطة العالمية واإلقليمية للنظام ) WIGOSاإلعارات( وتنسيق إدارة مضمون موارد
المعلومات للنظام ).(WIGOS

يتضمن الجدول  3أدناه موجزاً بالموظفين المطلوبين ألغراض تنفيذ إطار النظام .WIGOS
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المرفقات
الجدول  :3الموارد الالزمة الموظفين العاديين في مكتب المشروع المتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد
للفترة 2015-2013
الرقم
4

5

6

الموارد اإلضافية الالزمة

المنصب
مدير مشروع (P.3) WIGOS

مطلوب

)مسؤول عن إعداد وتنفيذ موارد معلومات
النظام )((WIGOS

 400ألف فرنك سويسري

موظف من الشباب

مطلوب

)مسؤول عن تنسيق الخطط اإلقليمية والوطنية
للنظام  WIGOSوالمشروعات ذات الصلة ،بما
في ذلك مشروعات تنمية القدرات(

 150ألف فرنك سويسري

خبراء معارون

مطلوب

)مسؤولون عن إعداد المواد التنظيمية للنظام
(WIGOS

 150ألف فرنك سويسري

WIGOS

ملحوظة
المشاورات األولية مع الجھات
المانحة

المشاورات األولية مع األعضاء

المشاورات األولية مع األعضاء

المجموع 700 :ألف فرنك سويسري

-6

تقييم/إدارة المخاطر

ستوضع خطة إلدارة المخاطر ) (RMPلكل نشاط من األنشطة/مشروع من المشاريع بما في ذلك التخفيف من تأثير
المخاطر؛ وقد تم تحديد مجاالت الخطر التالية:
)أ(

تعقيد النظام WIGOS؛

)ب(

إمكانية توفير البنية األساسية البسيطة؛

)ج(

االلتزام القوي لجميع أصحاب المصلحة بتنفيذ األنشطة/المشاريع في حدود اإلطار الزمني المتفق عليه،
بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية الالزمة؛

)د(

الحاجة إلى قيادة مناسبة لتنفيذ األنشطة/المشاريع؛

)ھـ(

عدم التقاء المصالح الجزئية ألصحاب المصلحة عند األھداف المذكورة؛

)و(

تنسيق مشاريع تعتمد على بعضھا بعضاً؛

)ز(

توفير أداة تواصل فعالة بين مستعملي الخدمات والكيانات العاملة في نظم الرصد؛

)ح(

سلطات ومسؤوليات الكيانات واألفراد المنفذين للمشاريع؛

)ط(

انعدام الشفافية في إدارة التنفيذ؛

)ي(

إمكانية التنفيذ غير المالئم إذا لم تتوفر الموارد البشرية.
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التوقعات

قدمت ھذه الوثيقة وصفا ً لألنشطة الرئيسية للفترة  .2015-2012والھدف كما حدده المؤتمر السادس عشر ھو وصول
النظام  WIGOSإلى مرحلة التشغيل بحلول  .2016وھذه مھمة تشكل تحديا ً .فالخبرة المكتسبة خالل اختبار النظام
 WIGOSلمرحلة المفھوم تبين بوضوح أنه سيكون من المستحيل إتمام تكامل جميع نظم الرصد على المستويات العالمية
واإلقليمية والوطنية خالل  4سنوات فقط .وفي الحين الذي ينبغي أن تبدأ فيه عمليات النظام  WIGOSفي  ،2016ستظل
ھناك حاجة شديدة إلى مواصلة عدد كبير من أنشطة التنفيذ .من الضروري إذا إدراك أنه ستكون ھناك حاجة إلى موارد
إضافية لكفالة دعم األمانة الستمرار عملية التنفيذ .على أن الوقت ال يزال مبكراً لتقديم بيان دقيق عن عدد الموارد من
الموظفين وموارد التمويل التي ينبغي توفيرھا .وينبغي اتخاذ القرار المتعلق بھذه األمور بحلول موعد انعقاد المؤتمر
السابع عشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

227

المرفقات
المرفق األول

مواد مقترحة لالتصال والتوعية المتعلقين بالنظام
الجمھور
المستھدف
بوابة شبكة
اإلنترنت

الوثيقة األساسية
للنظام WIGOS
نشرة عن النظام
WIGOS

عرض موحد
للنظام
)يستخدم لمختلف
المناسبات ويعدل
حسب االقتضاء(
WIGOS

ملصق عن نظام
) WIGOSيستخدم
لمختلف المناسبات
ويعدل حسب
االقتضاء(

األساس المنطقي
للنظام WIGOS

فوائد النظام

نوع الوثيقة
وحجمھا

WIGOS

النشاط

أعضاء المنظمة،
صفحات على
االتحادات اإلقليمية ،اإلنترنت
اللجان الفنية،
برابطات لمواد
الوكاالت الفضائية ،أخرى
المنظمات الشريكة،
عامة الجمھور
سيقوم مكتب المشروع
أعضاء المنظمة
وثيقة 10
صفحات ) WIGOS-PO (PDFبتحديث الوثيقة
سينتج مكتب المشروع
إعالن في
عامة الجمھور
 WIGOS-POمشروع اإلعالن
صفحتين
)(PDF
ويعممه على فريق التنسيق
المشترك بين اللجان المعني
بالنظام )(ICG-WIGOS
والخبراء ذوي الصلة،
ويستكمله ويسعى للحصول
على موافقة رئيس فريق
التنسيق المشترك عليه
سيعد مكتب المشروع
عرض في 20
أعضاء المنظمة
صفحة ) WIGOS-PO (PPTمشروع العرض
ويعممه على فريق التنسيق
المشترك بين اللجان المعني
بالنظام ICG-) WIGOS
 (WIGOSوالخبراء ذوي
الصلة ،ويستكمله ،ويسعى
للحصول على موافقة رئيس
فريق التنسيق عليه
سيعد مكتب المشروع مشروع
ملصق )،A2
المؤتمرات
ملصق ،ويعممه على فريق
(PDF
المخصصة
التنسيق المشترك بين اللجان
المعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد  ICG-WIGOSوالخبراء
ذوي الصلة ويقوم بتحديثه
والحصول على موافقة رئيس
فريق التنسيق عليه
وثيقة من صفحة سيقوم مكتب المشروع
أعضاء المنظمة
 WIGOS-POبتجميع
واحدة )(PDF
WMO
المعلومات المتعلقة باألساس
الوكاالت الفضائية
المنطقي للنظام  WIGOSمن
المنظمات الشريكة
المواد المختلفة الموجودة حاليا ً
سيقوم مكتب المشروع
وثيقة في
أعضاء المنظمة
سيشرف مكتب المشروع
للنظام  WIGOS-POعلى إنشاء
البوابة

اإلطار
الزمني

الحالة

 -2012سينفذ
2013

2012

تم التنفيذ

2012

المادة
موجودة

2012

المادة
موجودة

2012

المادة
موجودة

2012

المادة
موجودة

يتم إعدادھا
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 WIGOSالمتعلقة
بتنفيذ نظم الرصد؛
وفعاليتھا وكفاءتھا

الفوائد االقتصادية-
االجتماعية لبيانات
النظام WIGOS

تأثير تنفيذ النظام
 WIGOSعلى
أعضاء المنظمة
WMO

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
WMO

الوكاالت الفضائية
المنظمات الشريكة

الحكومات
أعضاء المنظمة
WMO

الوكاالت
الوكاالت الفضائية
الشركاء
المنظمات الشريكة
عامة الجمھور

أعضاء المنظمة
WMO

صفحتين
 WIGOS-POبصياغة النسخة
)(PDF
األولى وتعميمھا على فريق
التنسيق ICG-WIGOS
والخبراء ذوي الصلة وتحديثھا
والسعي للحصول على موافقة
رئيس فريق التنسيق عليھا
سيقوم مكتب المشروع
وثيقة من
 WIGOS-POبصياغة النسخة
صفحتين
)(PDF
األولى ،باالشتراك مع
اإلدارات األخرى )،WEDS
 (RESتحديث الوثيقة وتعميمھا
على فريق التنسيق
 ICG-WIGOSوالخبراء ذوي
الصلة ،وتحديثھا والحصول
على موافقة رئيس فريق
التنسيق عليھا
سيقوم مكتب المشروع
وثيقة تتراوح
 WIGOS-POبصياغة النسخة
بين  5إلى 10
صفحات ) (PDFاألولى ،واستطالع آراء
األعضاء عن طريق دراسة
استقصائية ،واستكمال الوثيقة
وتعميمھا على فريق التنسيق
 ICG-WIGOSوالخبراء ذوي
الصلة ،وتحديثھا والسعي
للحصول على موافقة رئيس
فريق التنسيق عليھا

كوثيقة
جديدة

2012

يتم إعدادھا
كوثيقة
جديدة

 -2012يتم إعدادھا
 2013كوثيقة
جديدة

المرفقات
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المرفق الثاني

الوثائق المرجعية
تقارير الھيئات التأسيسية للمنظمة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

-16

-17

-18

WMO

المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم (1026
المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
(1077
الدورة الثامنة والخمسون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1007
الدورة التاسعة والخمسون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم( 1027
الدورة الستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1032
الدورة الحادية والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1042
الدورة الثانية والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1059
الدورة الثالثة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1078
الدورة الرابعة عشرة للجنة النظم األساسية ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة
رقم (1040
الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) ،(2010التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم (1070
التقرير النھائي للدورة األولى للفريق العامل المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ونظام معلومات المنظمة
)كانون األول /ديسمبر (2007
التقرير النھائي للدورة الثانية للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
ونظام معلومات المنظمة )أيار /مايو (2009
التقرير النھائي للدورة الثالثة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
ونظام معلومات المنظمة )آذار /مارس (2010
التقرير النھائي للدورة الرابعة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
ونظام معلومات المنظمة )شباط /فبراير (2011
التقرير النھائي للدورة األولى للفريق الفرعي المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد والتابع للفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ونظام معلومات المنظمة )تشرين الثاني /نوفمبر
(2008
التقرير النھائي للدورة الثانية للفريق الفرعي المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد والتابع للفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ونظام معلومات المنظمة )تشرين األول /أكتوبر
(2009
التقرير النھائي للدورة الثالثة للفريق الفرعي المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد والتابع للفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ونظام معلومات المنظمة )تشرين األول /أكتوبر
(2010
التقرير النھائي للدورة األولى التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)أيلول /سبتمبر (2011

وثائق أخرى ذات صلة
 -19الرؤية الخاصة للنظام العالمي للرصد في عام ) 2025الدورة الرابعة عشرة للجنة النظم األساسية(2009 ،
 -20مشروع نظام معلومات المنظمة وخطة التنفيذ )النسخة  ،1.2شباط /فبراير (2010
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-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(GCOS-132الوثيقة
الفنية للمنظمة رقم ) 1523تحديث (2010
الخطة اإلستراتيجية للمراقبة العالمية للغالف الجوي) 2015-2008 :الوثيقة الفنية للمنظمة رقم (1384
خطة تنفيذ بشأن تطور النظم الفرعية الفضائية والسطحية القاعدة التابعة للنظام العالمي للرصد )الوثيقة الفنية
للمنظمة رقم (1267
خطة تنفيذ البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPللفترة ) 2015-2010الوثيقة الفنية للمنظمة رقم (1503
أول خطة تطوير لنظام الواليات المتحدة المتكامل لرصد المحيطات ) ، (IOOSواشنطن العاصمة ،كانون الثاني/
يناير 2006
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض – خطة التنفيذ العشرية )الفريق المعني برصدات األرض  ،GEO 1000شباط/
فبراير (2005
وثائق إدارة برنامج نظام الرصد المركب لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
خطة التنفيذ الدولية لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ)) (THORPEXالوثيقة الفنية للمنظمة
رقم (1258
أھداف تنفيذ نظام الرصد للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلبناء نظام عالمي مستديم لرصد المحيطات لدعم
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض )(2009
خطة التنفيذ الرئيسية لبوابة البيانات المحيطة والمشاريع التجريبية للنظام  WIGOSفيما يخص التبادل الدولي
للبيانات األوقيانوغرافية  IDOEواللجنة المشتركة  6) JCOMMتشرين الثاني /نوفمبر .(2008

المرفقات
المرفق الثالث

قائمة المختصرات
CEOS

لجنة السواتل لرصد األرض

CGMS

فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية

CONOPS

مفھوم عمليات

DAR

اكتشاف )المعلومات( والوصول إليھا واستعادتھا

DB

قاعدة بيانات

DCPC

مراكز تجميع البيانات أو إنتاجھا

DRR

برامج الحد من خطر الكوارث

ET

فرق الخبراء )للجان الفنية في المنظمة (WMO

EUMETNET

شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية

FAO

منظمة األغذية والزراعة

GAW

المراقبة العالمية للغالف الجوي

GCOS

النظام العالمي لرصد المناخ

GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

GEO

الفريق المخصص المعني برصدات األرض

GEOSS

المنظومة العالمية لنظم رصد األرض

GISC

المراكز العالمية لنظام معلومات المنظمة

GFCS

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

GOOS

النظام العالمي لرصد المحيطات

GTOS

النظام العالمي لرصد األرض

ICG-WIGOS

فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد

ICPC

لجنة التخطيط والتنسيق المالية المشتركة بين الوكاالت المعنية برصدات األرض

ICSU

المجلس الدولي للعلوم

IOC

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بعلوم المحيطات

ISO

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

ITU
LDCs

االتحاد الدولي لالتصاالت
أقل البلدان نمواً

MOU

مذكرة تفاھم

NMHS

المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

NOS

النظام الوطني للرصد

OSEs

تجارب نظم الرصد
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OSSEs

تجارب محاكاة نظم الرصد

QA

ضمان الجودة

QC

مراقبة الجودة

QMF

إطار إدارة الجودة

QMS

نظام إدارة الجودة

RA

اتحاد إقليمي

RCC

المراكز المناخية اإلقليمية

RIC

مركز إقليمي لألدوات

RMIC

المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية

RRR

عمليات االستعراض المستمر للمتطلبات

SIDS

الدول الجزرية الصغيرة النامية

SoG

بيان توجيه

SORT

األداة المرجعية "للتوحيد القياسي للرصدات"

SLA

اتفاق مستوى الخدمة

TC

لجنة فنية

TOR

االختصاصات

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

WCRP

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

WIGOS

النظام العالمي المتكامل للرصد

WIP

خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد

WIR

موارد معلومات النظام

WIS

نظام معلومات المنظمة

WHYCOS

النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

WWW

المراقبة العالمية للطقس

)(WIGOS
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المرفقات

المرفق السادس
مرفق الفقرة  4.4.91من الملخص العام

خدمات الطقس الفضائي
-1

الغرض من ھذه الوثيقة

تلخص ھذه الوثيقة االحتياجات إلى خدمات الطقس الفضائي ،وتوصي بمجموعة من األنشطة لالطالع بھا في إطار
المنظمة ) (WMOلتحقيق طفرة في القدرات لتلبية ھذه االحتياجات.
-2

الطلب المجتمعي على خدمات الطقس الفضائي

يتزايد الطلب على خدمات الطقس الفضائي مع تواصل زيادة االعتماد على التكنولوجيات المتأثرة بالطقس الفضائي.
فالزيادة الكبيرة مثالً في استخدام مسارات الخطوط الجوية القطبية المعرضة لظواھر الطقس الفضائي تولد الحاجة إلى
معلومات عالمية عن الطقس الفضائي من أجل حركة المالحة الجوية .كما أن التوسع في استخدام أساليب المالحة
والتوقيت القائمين على السواتل ،والتصميم األمثل لعمليات شبكة الطاقة الكھربائية ،يزيد من التعرض لظواھر ومخاطر
الطقس الفضائي .ھذا ،وتشارك الصناعات والحكومات بشكل أكبر في تقييم المخاطر وإعداد إستراتيجيات لتخفيف
اآلثار .وتعد وكاالت إدارة الطوارئ إجراءات إلدارة المخاطر الناجمة عن ظواھر الطقس الفضائي القاسية في إطار
نھجھا الشامل إلدارة المخاطر .و ُتستخدم اليوم خدمات الطقس الفضائي بانتظام في عدد من البلدان من قبل الخطوط
الجوية التجارية وصناعة السواتل وعمليات الحفر والمسح ،ومن قبل مستخدمي نظم المالحة القائمة على السواتل .ومن
المتوقع أن يزداد ھذا الطلب بشكل كبير مع زيادة الوعي آلثار ظواھر الطقس الفضائي.
وعلى الساحة الدولية ،تحدد منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( المتطلبات إلى خدمات الطقس الفضائي .وفي إطار
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ) (COPUOSالتابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة ،أُعرب عن
الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي لجھود مراقبة بيئة الفضاء لدعم استدامة األجھزة واألنشطة الفضائية على المدى
الطويل .وتعد لجنة أبحاث الفضاء ) (COSPARالتابعة للمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUخارطة طريق لتحديد التحديات
العلمية والرصدية الرئيسية لفھم عمليات الطقس الفضائي .والتنسيق التشغيلي ھو الحلقة المفقودة فيما ترى المنظمة
) (WMOبين ھذه المبادرات الھامة.
وتحسين تقديم خدمات الطقس الفضائي على نطاق العالم يتطلب تنسيقا ً وتعاونا ً دوليين من أجل إنشاء نظام رصدي قائم
على السواتل ومشترك لتأمين توافر الرصدات العالمية واإلقليمية الھامة ،وضمان االتساق العالمي للنواتج النھائية.
-3

أنشطة فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالفضاء الخارجي

)(ICTSW

تعمل فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) (ICTSWالتابعة للمنظمة ) (WMOمنذ إنشائھا في
أيار /مايو  2010على إثبات أھمية وفوائد أنشطتھا المبكرة الرامية إلى تلبية ھذه المطالب .وقد أنشأت المنظمة )(WMO
للتركيز على الخدمات التشغيلية إطاراً يتيح لألعضاء أن توحد جھودھا لتعزيز رصدات ونواتج وخدمات الطقس
الفضائي ،وزيادة قدرتھا على تقديم فوائد على نطاق العالم .ويجري ھذا في إطار شراكة وثيقة مع الخدمة الدولية لبيئة
الفضاء ) (ISESومنظمة اإليكاو واالتحاد الدولي لالتصاالت واللجنة ) (COPUOSواللجنة ) (COSPARوفريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSمع مراعاة القدرات والمصالح التكاملية لھذه المؤسسات ،واالستفادة منھا.
-4

الطقس الفضائي في إطار برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتھا

تندرج األنشطة األولية للطقس الفضائي في عدد من برامج المنظمة ) (WMOومشاريعھا .فمن حيث النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSتشمل ھذه اإلنجازات إنشاء بوابة لنواتج الطقس الفضائي ،وتحديد االحتياجات الرصدية
للطقس الفضائي ،وتقييم الثغرات الراھنة في نظمنا الرصدية حسبما ترد في البيان التوجيھي لعمليات رصد الطقس
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الفضائي .ويندرج الطقس الفضائي بشكل كامل في االستعراض المستمر للمتطلبات وفي خطط التنفيذ التابعة للمنظمة
لتطوير النظم العالمية للرصد.
ويجري تنفيذ مشروع تجريبي باستخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISفي تبادل نواتج التنبؤ بالطقس الفضائي )النشاط
األرضي المغناطيسي ،والتوھجات الشمسية ،والجسيمات الشمسية الحاملة للطاقة(.
وتعمل المنظمة ) (WMOفي إطار برنامج األرصاد الجوية للطيران مع منظمة اإليكاو لتحديد خدمات الطقس الفضائي
لحركة المالحة الجوية العالمية .وقد استعرضت فرقة العمل ) (ICTSWمفھوم اإليكاو للعمليات المتصلة بالطقس
الفضائي ،وقدمت توجيھات بشأن تنظيم خدمة فعالة لتقديم الخدمات التشغيلية للطقس الفضائي في المستقبل .وستتحمل
المنظمة ) (WMOالمسؤولية عن تنسيق تلبية االحتياجات التي تحددھا منظمة اإليكاو .وتقر منظمة اإليكاو بأن فرقة
العمل ) (ICTSWھي الھيئة الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOإلسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالطقس الفضائي.
ومشاركة المنظمة ) (WMOبنشاط أمر أساسي إذ من المتوقع أن يطلب المرفق  3من اتفاقية منظمة اإليكاو تقديم ھذه
الخدمات الخاصة بالطقس الفضائي للطيران المدني.
-5

األھداف المقترحة ألنشطة الطقس الفضائي

يمكن أن توفر المنظمة ) (WMOإطاراً عالميا ً لخدمات الطقس الفضائي الناشئة ،لمساعدة األعضاء من خالل ما يلي:
تقييم احتياجات مستخدمي الطقس الفضائي من حيث عمليات الرصد والنواتج والخدمات؛
)أ(
)ب(

تنسيق عمليات الرصد األرضية القاعدة والفضائية القاعدة للظواھر الرئيسية للطقس الفضائي ،والعناصر
التي تنذر بھا ،وضمان تشغيلھا بشكل متبادل؛
تعزيز وتيسير تبادل البيانات وتوحيدھا قياسياً؛

)د(

إعداد أفضل الممارسات لرصد الطقس الفضائي وتسجيله وتحليله والتنبؤ به واإلنذار به وإبالغ
المستخدمين بالمعلومات الناجمة عن ذلك؛

) ھ(

التدريب وبناء القدرات ،وتعزيز االنتقال من البحوث إلى العمليات ،وقدرة المستخدمين على االستيعاب
بعد ذلك؛

)و(

كفالة وجود صوت رسمي يقوم على أساس علمي بشأن حالة الطقس الفضائي.

)ج(

وبالنظر إلى اتساع مجال النشاط الذي سينفذ ،يُقترح أن تركز المنظمة ) (WMOكخطوة أولى على عدد محدود من
المشاريع التجريبية تحدد فيما بعد طبقا ً للموارد التي يكون األعضاء على استعداد لتوفيرھا لدعم ھذه األنشطة واالستفادة
منھا.
-6

ضرورة توسيع نطاق ھيكل الطقس الفضائي

استھل عدد كبير من المجاالت البرنامجية األساسية للمنظمة ) (WMOأنشطة للطقس الفضائي .بيد أن فرقة ،مثل الفرقة
) ،(ICTSWال تملك بمفردھا القدرة أو الخبرة المحددة لتطوير القدرات الالزمة تطويراً كامالً في كافة المجاالت .ولذا،
فمن المزمع استعراض أفضل اآلليات لتلبية احتياجات األعضاء المتطورة عن طريق إشراك الخبرات المالئمة في
المجاالت المذكورة أعاله.

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ):(WIGOS
-

تحديث متطلبات الرصد ،والبيان التوجيھي )تحليل الثغرات( ،ومحتوى قاعدة بيانات أداة تحليل
واستعراض قدرات نظم الرصد )(OSCAR؛

-

تنسيق مواصفات القياس ودعم التشغيل المتبادل للرصدات وتكاملھا؛

-

تحديد أجھزة الرصد في كل إقليم ،والتي يمكن دمجھا في نظم الرصد العالمية؛

المرفقات
-
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تعزيز التنسيق على مستوى رفيع ألجھزة الرصد الساتلية القاعدة واألرضية القاعدة لكفالة معالجة
الثغرات العالية األولوية على نحو فعال من حيث التكلفة من خالل تقاسم القدرات.

نظام معلومات المنظمة ):(WIS
-

توحيد وتحسين تقديم نواتج ومعلومات الطقس الفضائي من خالل النظام )(WIS؛

-

الحفاظ على النواتج المتوافرة من خالل بوابة نواتج الطقس الفضائي ،وتوسيع نطاقھا؛

-

تنسيق تعريف النواتج والخدمات بالتشاور مع جماعات المستخدمين الرئيسية؛

-

تحديد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي كل إقليم ،والتي يمكن أن تشارك
في جمع البيانات وإعداد الخدمات وتوزيعھا.

التطبيقات:
-

-

إسداء المشورة للبرامج واألنشطة التطبيقية الرئيسية ،مثل األرصاد الجوية للطيران ،والحد من مخاطر
الكوارث ،والخدمات المقدمة لقطاعي الطاقة واالتصاالت ،وما إلى ذلك ،بشأن قدرات خدمات الطقس
الفضائي ،وال ُنھج الموصى بھا لتقديم الخدمات؛
إعداد مبادئ توجيھية لضمان الجودة وإجراءات لإلنذار في حاالت الطوارئ استناداً إلى متطلبات
المستخدمين؛

-

إنشاء آليات لالتصال في الوقت الحقيقي لتقاسم المعلومات العاجلة ،والمحافظة على اتساق المعلومات
خالل الظواھر المتطرفة؛

-

إجراء تحليالت بعد حدوث الظواھر لتحسين القدرات وتوثيق إمكانية التعويل على المعلومات.

تطوير القدرات:
-

تحديد المستوى الحالي للخدمات المتاحة في كل إقليم؛

-

توفير التدريب وتقاسم المعارف إلتاحة استخدام كافة األعضاء للنواتج والخدمات الحالية ،وتشجيع
المشاركة في توفير الخدمات اإلقليمية؛

-

تعزيز إعداد نماذج عملية واستيعابية للبيانات وتنبؤية تستفيد من القدرات المتطورة للتنبؤ بالطقس والمناخ.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية:
-

تنسيق المتطلبات الرصدية للطقس الفضائي مع ھياكل مراقبة الطقس والمناخ.

وحتى تكون أنشطة فرق الخبراء المذكورة أعاله فعالة بشكل كامل ،فإنھا تحتاج إلى زيادة الدعم من األمانة ومشاركة
قوية من جانب األعضاء .فالطقس الفضائي مسعى متطور وعلينا دراسة كيف نلبي احتياجات األعضاء بكفاءة وبما
يتسق مع ھيكل المنظمة ).(WMO
-7

ملخص

توضح النتائج األولية الناجمة عن الفترة المالية الحالية مجاالت النشاط الواسعة التي يمكن أن تستفيد من مشاركة
المنظمة ) (WMOفي الطقس الفضائي ،وتبين قدرة المنظمة ) (WMOعلى أن تيسر بفاعلية إحداث طفرة في ھذا المجال.
وبالنظر إلى تزايد الطلب على تقديم خدمات الطقس الفضائي لقطاع الطيران وللقطاعات األخرى ،يوصى بأن تشارك
المنظمة ) (WMOعلى نطاق أكبر ،وعلى أساس مستدام ،في تحسين القدرات العالمية للطقس الفضائي.
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المرفق السابع
مرفق الفقرة  4.6.22من الملخص العام
قائمة مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOووضعھا
عضو
المنظمة

المؤسسة األم

الوضع واالعتراف أو تجديد
االعتراف في العام الماضي من
جانب المجلس التنفيذي أو
المؤتمر

)(WMO

اإلقليم األول
أنغوال

المعھد الوطني لألرصاد الجوية وفيزياء األرض ) (INAMETلواندا

الجزائر

معھد التدريب والبحوث على األرصاد الجوية المائية
وھران

جنوب أفريقيا

مرفق األرصاد الجوية في جنوب أفريقيا ) NMTC (SAWSبريتوريا

كينيا

 -1معھد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية
نيروبي

)(IHFR

)(IMTR

 -2جامعة نيروبي ) (UONBIنيروبي
مدغشقر
مصر

النيجر

نيجيريا

 -1المدرسة الوطنية لعلوم الطيران واألرصاد الجوية
أنتاناناريفو  -مجلس التدريب اإلقليمي في مدغشقر

)(ENEAM

ُج ِّدد االعتراف به في عام

ُج ِّدد االعتراف به في عام ،2006
وسوف يُستعرض في عام 2014
ُج ِّدد االعتراف به في عام

2011

ُج ِّدد االعتراف به في عام

2010

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2010

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2011

 -2مدرسة البوليتكنيك العليا في أنتاناناريفو ) (ESPAأنتاناناريفو

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

الھيئة العامة لألرصاد الجوية المصرية ) (EMAالقاھرة

ُج ِّدد االعتراف به في عام

 -1المدرسة األفريقية لألرصاد الجوية والطيران المدني
نيامي

)(EAMAC

2009

2011
2010

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام ،2002
وسوف ُتستعرض في عام 2014

 -2المركز اإلقليمي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الزراعية
) (AGRHYMETنيامي

ُج ِّدد االعتراف به في عام ،2002
وسوف يُستعرض في عام 2014

 -1الجامعة الفيدرالية للتكنولوجيا ) (FUTأكوري

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام ،2006
وسوف ُتستعرض في عام 2015

 -2معھد بحوث األرصاد الجوية والتدريب ) (MRTIالغوس*

ُج ِّدد االعتراف به في عام ،2006
وسوف يُستعرض في عام 2015

اإلقليم الثاني
أوزباكستان

كلية طشقند لألرصاد الجوية الھيدرولوجية) (THMPCطشقند

جمھورية
إيران
اإلسالمية

ھيئة األرصاد الجوية في جمھورية إيران اإلسالمية

)(IRIMO

 -1جامعة علوم وتكنولوجيا المعلومات ) (NUISTنانجينغ

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2012

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام ،2009
وسوف ُتستعرض في عام 2015
ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2012

الصين

 -2مركز التدريب التابع لإلدارة الصينية لألرصاد الجوية
) (CMATCبيجين

ُج ِّدد االعتراف به في عام

العراق

منظمة األرصاد الجوية العراقية ) (IMOبغداد

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام ،1976
وليس من المقرر أن ُتستعرض

قطر

كلية قطر لعلوم الطيران ) (QACالدوحة

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2012

2010
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الھند

 -1مركز التدريب التابع إلدارة األرصاد الجوية الھندية
نيودلھي وبيون*
 -2األكاديمية الوطنية للمياه

)(IMD

ُج ِّدد االعتراف به في عام
ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

)(NWA

2012
2012

اإلقليم الثالث
 -1جامعة بيونس آيرس ) (UBAبيونس آيرس

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

 -2المرفق الوطني لألرصاد الجوية ) (SMNبيونس آيرس

ُج ِّدد االعتراف به في عام

البرازيل

جامعة بارا االتحادية ) (UFPAبيليم

أبلغ الممثل الدائم الدورة الخامسة
والستين للمجلس التنفيذي بسحب ترشيح
 Belemكمركز تدريب إقليمي فردي ،مع
مواصلة العمل مع عدد من الجامعات
إلنشاء مركز تدريب إقليمي افتراضي

بيرو

جامعة ال مولينا الزراعية الوطنية ) (UNALMليما

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

فنزويال

جامعة فنزويال المركزية ) (UCVكاراكاس

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام ،2006
وسوف ُتستعرض في عام 2014

األرجنتين

2010
2010

2012

اإلقليم الرابع
بربادوس

المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHبريدجتاون

ُج ِّدد االعتراف به في عام

كوستاريكا

جامعة كوستاريكا ) (UCRسان خوسيه

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2010
2010

اإلقليم
الخامس
إندونيسيا

الفلبين

 -1وكالة األرصاد الجوية وعلم المناخ وفيزياء األرض

)(BMKG

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2012

 -2مركز بحوث موارد المياه ) (RCWRباندونغ

ُج ِّدد االعتراف به في عام

 -1اإلدارة الفلبينية لخدمات الغالف الجوي والخدمات الجيوفيزيائية
والفلكية ) (PAGASAكويزون سيتي

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2011

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2011

 -2الجامعة الفلبينية ) (UPكوينزون سيتي

2012

اإلقليم
السادس
 -1الجامعة الحكومية الروسية لألرصاد الجوية الھيدرولوجية
) (RSHUسانت بطرسبورغ
االتحاد
الروسي

 -2معھد التدريب المتقدم التابع للمرفق الفيدرالي لألرصاد الجوية
والھيدرولوجية ومراقبة البيئية )) (ROSHYDROMETموسكو(
 -3كلية موسكو الفنية لألرصاد الجوية الھيدرولوجية التابعة لمرفق
* (ATI) ROSHYDROMET

ُج ِّدد االعتراف بھا في عام
ُج ِّدد االعتراف به في عام
ُج ِّدد االعتراف بھا في عام

2012
2012
2012

موصى بتحديد االعتراف به في عام

إسرائيل

مركز التدريب للدراسات العليا لألرصاد الجوية التطبيقية
بيت داجان

2014

إيطاليا

المعھد الوطني لمجلس بحوث األرصاد الجوية األحيائية
) (CNR-IBIMETفلورنسا

موصى بإرجاء تجديد االعتراف به
حتى حزيران /يونيو 2016

تركيا

المرفق الحكومي التركي لألرصاد الجوية

)(TSMS

* قد تقوم ھذه المؤسسة بتشغيل أكثر من مرفق مادي واحد للتدريب.

)(PTCAM

ُج ِّدد االعتراف به في عام

2012
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المرفق الثامن
مرفق الفقرة  -4.6.29من الملخص العام
عرض للملخص الوافي للمنظمة )(WMO

المرفقات
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المرفق التاسع
مرفق الفقرة  4.6.38من الملخص العام
الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام

2014

تكلفة اسمية
المخصصات
مقدرة بالدوالر
األمريكي
الرصيد في

14/01/01

330 000

المساھمات المتوقعة في
الرصيد المتاح المتوقع في 2014
2014

2014

200 000
350 000

المجاالت ذات األولوية
قطع الغيار /شحن المعدات
خدمات الخبراء
المنح الدراسية وأنشطة التدريب )قصيرة األجل(
أنشطة تطوير المشاريع الخاصة بمشاريع التنمية
اإلقليمية
تحسين النظام العالمي لالتصاالت

30 000

تحسين نظم الرصد

30 000

20 000
50 000
120 000

تحسين النظام العالمي لمعالجة البيانات
أنشطة األرصاد الجوية الزراعية
تقديم الدعم لنظام إدارة قواعد البيانات المناخية
) (CDMSواألنشطة المناخية
األنشطة الھيدرولوجية التطبيقية
تحسين االستقبال الساتلي

30 000

وسائل االتصال /وسائل اإلعالم

30 000

المجموع الفرعي

430 000

االحتياطي

100 000

)(GDPS

30 000
30 000
30 000
30 000
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المرفقات

المرفق العاشر
مرفق الفقرات  5.2.5.1و 5.2.5.2و 5.2.5.3من الملص العام
التعيينات والترقيات والنقل في الفئة الفنية وما فوقھا منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
بموجب مسابقات أجريت بعد صدور إعالنات عن الوظائف الشاغرة
الجدول  – 1التعيينات
قائمة التعيينات في الفئة الفنية وما فوقھا منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
بموجب مسابقات أجريت بعد صدور إعالنات عن الوظائف الشاغرة
االسم والجنسية

السيدة
)فرنسا(

GELLÉ, F.

السيد
)إيطاليا(

اإلقليم
التابع
للمنظمة

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

تاريخ السريان

االتحاد
اإلقليمي
السادس

مترجمة /محررة )ف –  ،(3إدارة الخدمات
اللغوية والمؤتمرات والمطبوعات

 16حزيران /يونيو
2013

ROLLI, A.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

مدير )مد –  ،(2اإلدارة الخاصة بإدارة
الموارد

 1أيلول /سبتمبر

2013

TANG, X.

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

مدير )مد –  ،(2إدارة خدمات الطقس والحد
من مخاطر الكوارث

 1أيلول /سبتمبر

2013

ESCOBAR JARITON, C.

االتحاد
اإلقليمي
الثالث

موظف وطني ،المكتب اإلقليمي لألمريكتين،
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية )الوظيفة في
آسونثيون(

 1أيلول /سبتمبر

2013

GOMEZ DELGADO, F.

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

موظف وطني ،المكتب اإلقليمي لألمريكتين،
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية )الوظيفة في
سان خوسيه(

 1أيلول /سبتمبر

2013

PEÑA FERNANDEZ, J.

االتحاد
اإلقليمي
األول

مدير مشروع )ف –  ،(4المكتب اإلقليمي
لألمريكتين ،إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)الوظيفة في ھايتي(

 8أيلول /سبتمبر

2013

CAPELLAS ESPUNY, G.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

مترجمة /محررة )ف –  ،(4إدارة الخدمات
اللغوية والمؤتمرات والمطبوعات

 10أيلول /سبتمبر

HILL, K.

االتحاد
اإلقليمي
الخامس

موظفة برنامجية – فريق الخبراء المعني
برصد المحيطات لألغراض المناخية
)) (OOPCف –  (3أمانة النظام العالمي
لرصد المناخ ،إدارة نظم الرصد والمعلومات

 1تشرين الثاني/
نوفمبر 2013

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظف علمي بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )) (WIGOSف – ،(4
فرع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) ،(WIGOSإدارة نظم الرصد
والمعلومات

 3تشرين الثاني/
نوفمبر 2013

السيد
)الصين(

السيد
)باراغواي(

السيد
)كوستاريكا(
السيد
)أسبانيا(
السيدة
)أسبانيا(

السيدة
)أستراليا(

السيد ANTUNES DA CRUZ
NUNES, L.

)البرتغال(

2013
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االسم والجنسية

السيد
)كينيا(

MUKABANA, J.

السيد
)االتحاد الروسي(

اإلقليم
التابع
للمنظمة
االتحاد
اإلقليمي
األول

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية
مدير )مد –  ،(1مكتب أفريقيا وأقل البلدان
نمواً ،إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية

تاريخ السريان
 5كانون الثاني /يناير
2014

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظف علمي )ف –  ،(4فرع بحوث الغالف
الجوي والبيئة ،إدارة البحوث

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظفة علمية )ف –  ،(4فرع التنبؤ بالمناخ
والتكيف معه ،إدارة المناخ والماء

HUSSAIN, A.

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

موظف تنسيق المشاريع )ف –  ،(3شعبة
معالجة البيانات والتنبؤ ،إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث

 12كانون الثاني/
يناير 2014

RIISHØJGAARD, L.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

مدير مشروع بالنظام العالمي المتكامل
للرصد )) (WIGOSف –  ،(5فرع النظام
العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSإدارة
نظم الرصد والمعلومات

 14كانون الثاني/
يناير 2014

BUCH, M.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

رئيس وحدة االستحقاقات وإدارة العقود )ف
–  ،(4شعبة الموارد البشرية ،اإلدارة
الخاصة بإدارة الموارد

 1شباط /فبراير

RALIJEMISA, H.

االتحاد
اإلقليمي
األول

مراجعة داخلية قديمة )ف –  ،(5مكتب
الرقابة الداخلية

 12شباط /فبراير

السيد FUHR, M.
)الواليات المتحدة األمريكية(

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

رئيس شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات
والخدمات المشتركة )ف –  ،(5اإلدارة
الخاصة بإدارة الموارد

 9آذار /مارس

PILON, P.

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

رئيس شعبة التنبؤ الھيدرولوجي وموارد
المياه )ف –  ،(5فرع الھيدرولوجيا وموارد
المياه ،إدارة المناخ والماء

 23آذار /مارس

2014

HAROU, Abdoulaye

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

رئيس شعبة معالجة البيانات والتنبؤ )ف –
 ،(5إدارة خدمات الطقس والحد من مخاطر
الكوارث

 1نيسان /أبريل

2014

TANCREDI, C.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

مھندس بإدارة المرافق )ف –  ،(3شعبة
خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات
المشتركة ،اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد

 1أيار /مايو

2014

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

مدير )مد –  ،(1فرع التنبؤ بالمناخ والتكيف
معه ،إدارة المناخ والماء

 1أيار /مايو

2014

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظف بتطوير موارد المعلومات التشغيلية
بالنظام )) (WIGOSف –  ،(3فرع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSإدارة نظم الرصد والمعلومات

 18أيار /مايو

BAKLANOV, A.

السيدة
)أرمينيا(

HOVSEPYAN, A.

السيد
)باكستان(

السيد
)الدانمرك(

السيد
)ألمانيا(

السيدة
)مدغشقر (

السيد
)كندا(

السيد
)كندا(

السيد
)فرنسا(

السيد DILLEY, M.
)الواليات المتحدة األمريكية(

السيد
)ألمانيا(

PRÖSCHOLDT, T.

 6كانون الثاني /يناير
2014

 6كانون الثاني /يناير
2014

2014

2014

2014

2014
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االسم والجنسية

السيد
)غامبيا(

GOMEZ, B.

السيد CARLSON, D.
)الواليات المتحدة األمريكية(

اإلقليم
التابع
للمنظمة

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

االتحاد
اإلقليمي
األول

ممثل المنظمة ) (WMOلشمال ووسط وغرب
أفريقيا )ف –  ،(4مكتب أفريقيا ومكتب أقل
البلدان نمواً ،إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)الوظفية في أبوجا(

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

مدير )مد –  ،(2البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ،إدارة البحوث

تاريخ السريان

 1حزيران /يونيو
2014

 16حزيران /يونيو
2014

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة التعيينات في الفئة الفنية وما فوقھا منذ الدورة الخامسة والستين
للمجلس التنفيذي دون إجراء مسابقة
االسم والجنسية

السيد
)جمھورية كوريا(
LEE, B.

اإلقليم
التابع
للمنظمة

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

خبير معار )ف –  ،(4المكتب اإلقليمي آلسيا
وجنوب غرب المحيط الھادئ ،إدارة التنمية
واألنشطة اإلقليمية

تاريخ السريان

 7نيسان /أبريل

2014

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة التعيينات في الفئة الفنية وما فوقھا منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
موظفون فنيون مبتدئون
االسم والجنسية

اإلقليم
التابع
للمنظمة

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

تاريخ السريان

SJAAVIK, L.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظفة فنية مبتدئة )ف –  ،(2مكتب حشد الموارد
وتطوير الشراكات ،إدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية

 1أيلول /سبتمبر

SANDSTRÖM, S.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظفة فنية مبتدئة )ف –  ،(2مكتب حشد الموارد
وتطوير الشراكات ،إدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية

 15أيلول /سبتمبر

االتحاد
اإلقليمي
السادس

موظف فني مبتدئ )ف –  ،(2شعبة الحد من
مخاطر الكوارث ،إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث

السيدة
)النرويج(

السيدة
)فنلندا(

السيد
)ألمانيا(

LUTHER, J.

2013

2013

 4تشرين الثاني/
نوفمبر 2013

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجدول  - 2قائمة تمديدات التعيين بعد السن القانوني للتقاعد منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
االسم والجنسية

السيد
)كندا(

CHEN, P.

اإلقليم
التابع
للمنظمة
االتحاد
اإلقليمي
الرابع

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

رئيس شعبة معالجة البيانات والتنبؤ )ف – ،(5
إدارة الحد من مخاطر الكوارث

تاريخ السريان

 6شھور إلى
حزيران /يونيو

30
2014

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول  -3قائمة الترقيات والتعيينات والنقل منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
االسم والجنسية

اإلقليم
التابع
للمنظمة

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

تاريخ السريان

االتحاد
اإلقليمي
األول

موظفة مالية )الحسابات( )ف –  ،(2شعبة
الشؤون المالية ،اإلدارة الخاصة بإدارة
الموارد )تعيين مع الترقية عقب مسابقة
أجريت بعد صدور إعالن عن وظيفة
شاغرة(

 1حزيران /يونيو

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

مدير قديم لبرنامج للتنسيق اإلقليمي )ف –
 ،(5إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية )تعيين
مع ترقية عقب مسابقة أجريت بعد إصدار
إعالن عن وظيفة شاغرة(

 1تموز /يوليو

السيدة
)جمھورية تنزانيا المتحدة(

االتحاد
اإلقليمي
األول

مساعدة شخصية لألمين العام )ف – ،(3
مكتب األمين العام )تعيين على رتبة
الوظيفة عقب تعيين غير كامل في الوظيفة(

 1تشرين األول/
اكتوبر 2013

AVELLAN, C.

االتحاد
اإلقليمي
السادس

وظيفة فنية مبتدئة )ف –  ،(2إدارة المناخ
والماء )نقل وظيفي أفقي من اإلطار العالمي
للخدمات المناخية(

 1تشرين األول/
أكتوبر 2013

PENG, T.

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

رئيس شعبة برنامج األعاصير المدارية )ف
–  ،(5إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )تعيين مع ترقية عقب
مسابقة أجريت بعد صدور إعالن عن
وظيفة شاغرة(

 1كانون الثاني /يناير

TAMRAKAR, N.

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

موظف مشاريع )ف –  (2المكتب اإلقليمي
آلسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ ،إدارة
التنمية واألنشطة اإلقليمية )نقل وظيفي أفقي
من إدارة المناخ والماء(

السيدة
)موريشوس(

PARATIAN, K.

السيد
)اليابان(

SHIDA, K.

KAHAMA, G.

السيدة
)ألمانيا(

السيد
)الصين(

السيد
)نيبال(

2013

2013

2014

 1كانون الثاني /يناير
2014
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االسم والجنسية

اإلقليم
التابع
للمنظمة

اسم الوظيفة والرتبة والوحدة التنظيمية

تاريخ السريان

LUCIO, F.

االتحاد
اإلقليمي
األول

مدير )مد –  ،(1اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )تعيين مع الترقية عقب مسابقة
أجريت بعد صدور إعالن عن وظيفة
شاغرة(

IVANOV, D.

االتحاد
اإلقليمي
األول

رئيس )ف –  (5شعبة األرصاد الجوية
للطيران ،إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )تعيين عقب مسابقة
أجريت بعد صدور إعالن عن وظيفة
شاغرة(

 1شباط /فبراير

HOUNTON, F.

االتحاد
اإلقليمي
األول

مدير قديم لبرنامج )ف –  ،(5مكتب أفريقيا
وأقل البلدان نمواً ،إدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية )تعيين مع الترقية عقب مسابقة
أجريت بعد صدور إعالن عن وظيفة
شاغرة(

 1آذار /مارس

السيد
)موزامبيق(

السيد
)بلغاريا(

السيد
)بنين(

 15كانون الثاني /يناير
2014

2014

2014

المرفق الحادي عشر
مرفق الفقرة  7.3.12والفقرة  7.3.14من الملخص العام
تعديالت الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
تعديل المادة ) 162إضافة نص تحته خط(
اتحادات المنظمة واختصاصاتھا العامة ھي تلك التي ورد ذكرھا في المرفق الثاني لھذه الالئحة .ويكون كل اتحاد
مسؤوالً عن تولي وظائفه المحددة في المادة ) 18د( من االتفاقية في المنطقة المخصصة له في المرفق الثاني.
تعديل المرفق الثاني )إدراج النص التالي قبل بيان الحدود الجغرافية لألقاليم(
اختصاصات عامة
عند االضطالع بالمھام المحددة في الفقرة ) 18د( من االتفاقية في حدود المناطق الجغرافية المخصصة والمعرَّ فة في
ھذا المرفق ،تحت التوجيه العام للمؤتمر والمجلس التنفيذي ،وبدعم من األمانة ،يقوم كل اتحاد إقليمي ،في إطار تنسيق
وتعاون وثيقين مع الھيئات المعنية األخرى ،بما يلي:
)أ(

تنسيق وتنظيم أنشطة أعضائه على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي فيما يتصل بتخطيط البرامج
واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليھا ،وتنفيذھا وتقييمھا؛
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)ب(

دراسة احتياجات أعضائه ومناطقه الفرعية فيما يتعلق بقدراتھم الفنية والمؤسسية ،وتحديد الثغرات التي
تعوق تنفيذ البرامج واألنشطة المزمعة في الوقت المحدد؛ والتعاون مع األعضاء واللجان الفنية والھيئات
األخرى ،حسب االقتضاء ،في معالجة أوجه القصور الحرجة؛

)ج(

تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة،
بالتنسيق الوثيق مع اللجان الفنية المعنية؛ ومراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية ،والمطالبة باتخاذ
تدابير تصحيحية عن االقتضاء؛

)د(

إنشاء خطط تشغيلية إقليمية وخطط تنفيذ أخرى ،حسب االقتضاء ،تتناول األولويات االستراتيجية المتفق
عليھا من منظور إقليمي ،وكفالة مشاركة األعضاء في أنشطة مركزة ترمي إلى تحقيق النتائج المتوقعة
في الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)ھـ(

ھيكلة العمل بحيث يتصدى لمجاالت األولوية اإلقليمية ويضم خبرات األعضاء المتوافرة لتقديم التوجيھات
والمساعدة طبقا ً الحتياجات اإلقليم؛

)و(

بناء وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية
اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،وھيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،والشركاء
اإلنمائيين ،والمنظمات غير الحكومية ،واالتحادات المھنية؛

)ز(

كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوقيمتھا في األقاليم المختلفة ،والمشاركة في المبادرات والمشاريع
اإلقليمية المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة.

المرفق الثاني عشر
مرفق الفقرة  7.5.2من الملخص العام
جدول األعمال المؤقت المشروح للمؤتمر السابع عشر
-1

تنظيم الدورة

1.1

افتتاح الدورة

1.2

إنشاء لجنة أوراق االعتماد

1.3

إقرار جدول األعمال

1.4

تقرير لجنة أوراق االعتماد

1.5

إنشاء اللجان

1.6

برنامج العمل

1.7

إقرار المحاضر

-2

الجزء الرفيع المستوى والتقارير

2.1

تقرير رئيس المنظمة

2.2

تقرير األمين العام

247

المرفقات
2.3

تقرير رئيس اللجنة االستشارية المالية

2.4

تقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية

2.5

تقارير رؤساء اللجان الفنية

2.6

تقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

-3

تحسين جودة الخدمات وتقديمھا

3.1

تقديم الخدمات

تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة للطقس والمناخ والماء وتنبؤات
ومعلومات وإنذارات وخدمات بيئية ذات صلة وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين
القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات )النتيجة المتوقعة (1
•

إستراتيجية تقديم الخدمات

•

األرصاد الجوية للطيران  -أولوية

•

الخدمات العامة في مجال الطقس

•

برنامج األعاصير المدارية

•

األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافيا

•

األرصاد الجوية الزراعية

•

إدارة المياه

3.2

الحد من مخاطر الكوارث ) – (DRRأولوية

تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات الصلة،
وتخفيف تأثيراتھا المحتملة )النتيجة المتوقعة (2
-4

النھوض بالبحوث والتطبيقات العلمية ،فضالً عن تطوير وتنفيذ التكنولوجيا

4.1

معالجة البيانات والتنبؤ :الطقس والمناخ والماء

تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء ومعلومات
وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ وإستراتيجيات
التكيف معھا على وجه الخصوص )النتيجة المتوقعة (3
•

الطقس

•

المناخ ،بما في ذلك نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج التواصل مع المستخدمين
التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

•

الماء

4.2

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) – (WISأولوية

)(UIP

تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ،أرضية القاعدة وفضائية القاعدة
وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية

248

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير العالمية التي أرستھا المنظمة )) (WMOالنتيجة
المتوقعة (4
•
•

•
•
•
•
4.3

النظام العالمي المتكامل للرصد
نظم مكونات النظام العالمي المتكامل للرصد ) :(WIGOSعناصر الرصد في المراقبة العالمية للطقس
) (WWWوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
والرصدات الھيدرولوجية
برنامج السواتل
النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
نظام معلومات المنظمة )(WIS
إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا
)(WIGOS

البحوث

تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء
وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا )النتيجة المتوقعة (5
•
•
•
•

5

البرنامج العالمي للبحوث المناخية
البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
البرنامج العالمي لبحوث الغالف الجوي )(GARP
النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبما في ذلك مشروع التنبؤات القطبية ومبادرة إمكانية
التنبؤ بالمناخ القطبي
)(WCRP

تعزيز تطوير القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،والسيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً )النتيجة المتوقعة  – (6أولوية

•

إستراتيجية تطوير القدرات
برنامج التعليم والتدريب
برنامج التعاون الفني
برنامج لصالح أقل البلدان نمواً
البرنامج اإلقليمي ،بما في ذلك التعاون بين الھيئات اإلقليمية
تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية

6

بناء وتعزيز الشراكات والتعاون

•
•
•
•
•

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
واالتفاقيات الدولية والمسائل اإلستراتيجية الوطنية ذات الصلة بھا )النتيجة المتوقعة (7
•

التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

•

تقرير رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

•

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض )– (GEOSS
اإلسھامات المتبادلة

•

مستقبل األرض

•

مبادرة الشراكة القطبية الدولية

)(IPPI

)(IPCC

المرفقات
•

شراكات اإلطار العالمي للخدمات المناخية

•

الشراكات األخرى

-7

تعزيز الحوكمة الجيدة
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)(GFCS

قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة )النتيجة المتوقعة (8
7.1

اإلشراف على المنظمة

•

تقرير لجنة المراجعة

•

تقرير مراجع الحسابات الخارجي

•

تقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية

•

وحدة التفتيش المشتركة

7.2

المراقبة والتقييم

7.3

إدارة المخاطر

7.4

خدمات المؤتمرات

7.5

اللغات

7.6

المطبوعات

7.7

دعم تكنولوجيا المعلومات

7.8

تواصل تحسين عمليات وممارسات المنظمة

7.9

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

-8

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

-9

التحديات والفرص المقبلة

•

سياسات البيانات المفتوحة وآثارھا على المنظمة

•

المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث )سنداي ،اليابان ،آذار /مارس  – (2015النتائج
واآلثار على المنظمة )(WMO
خطة المالحة الجوية العالمية

•

جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام

•

نھج شامل لتقديم الخدمات – المفھوم

•

بناء شراكات جديدة

•

دور القطاع الخاص في األرصاد الجوية في المستقبل

•

اآلثار االجتماعية – االقتصادية وإطالع الحكومات والمجتمعات عليھا

-10

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالميزانية

•

)(WMO

)(WMO

2015

2019-2016

9.11

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

9.12

ميزانية الفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016
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9.13

المؤتمرات الرئيسية في الفترة

9.14

إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة

-11

إدارة الموارد

11.1

المسائل المالية

11.2

االشتراكات التناسبية لألعضاء

11.3

شؤون الموظفين

11.4

عقد األمين العام

-12

االتصاالت والشؤون العامة

-13

المسائل العامة والقانونية

13.1

المسائل المتعلقة باالتفاقية

13.2

عضوية المنظمة

13.3

تعديل الالئحة العامة

13.4

تعديالت الالئحة الفنية – تقرير موحد

13.5

الالئحة المالية

13.6

استعراض قرارات المؤتمر السابقة

-14

االنتخابات والتعيينات

14.1

تعيين األمين العام

14.2

انتخاب رئيس ونائب رئيس المنظمة

14.3

انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي

-15

المحاضرات والمناقشات العلمية

-16

موعد ومكان انعقاد المؤتمر الثامن عشر

-17

اختتام الدورة

2023-2020

المرفق الثالث عشر
مرفق الفقرة  7.5.3من الملخص العام
قائمة بالمنظمات الدولية التي ستدعى لحضور المؤتمر السابع عشر
المنظمات الداخلة في منظومة األمم المتحدة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اللجنة االقتصادية ألوروبا

المرفقات
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
*
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية*
منظمة الطيران المدني الدولي*
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية*
منظمة العمل الدولية
المنظمة البحرية الدولية*
صندوق النقد الدولي
االتحاد الدولي لالتصاالت*
وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
اتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة*
برنامج األمم المتحدة للبيئة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )األمم المتحدة – الموئل(
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )األمم المتحدة(
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
مكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة
صندوق األمم المتحدة للسكان
جامعة األمم المتحدة
األمم المتحدة*
ھيئة األمم المتحدة للمرأة
االتحاد البريدي العالمي
البنك الدولي
برنامج األغذية العالمي
منظمة الصحة العالمية*
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المنظمة العالمية للسياحة*
منظمة التجارة العالمية

المنظمات التي ترتبط مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية باتفاق أو بترتيب عمل ينص على التمثيل

*

تنص المادة )131أ( )طبعة  (2012من الالئحة العامة على إرسال دعوة إلى األمم المتحدة .أما المنظمات الداخلة في
منظومة األمم المتحدة والتي توجد أمامھا عالمة نجمية )*( فھي مرتبطة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية باتفاق أو
بترتيب عمل ينص على التمثيل المتبادل ،ومن ثم توجه إليھا عادة الدعوة لحضور المؤتمر.
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االتحاد األفريقي
وكالة السالمة الجوية في أفريقيا ومدغشقر )(ASECNA
المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة واألراضي الجافة
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )(ALECSO
المنظمة العربية للتنمية الزراعية )(AOD
جمعية الموظفين الدوليين الناطقين باللغة الفرنسية )(AFFOI
اتحاد خدمات األرصاد الجوية من القطاع الخاص )(PRIMET
لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق )لجنة ھلسنكي(
المنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية )(CMO
الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا )(CEMAC
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية )(CTBTO
لجنة الدانوب
جماعة شرق أفريقيا
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
المنظمة األوروبية للبحوث النووية )(CERN
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(EUMETSAT
وكالة الفضاء األوروبية )(ESA
المجلس الحكومي الدولي لألرصاد الجوية الھيدرولوجية التابع لكومنولث الدول المستقلة )(ICH CIS
الرابطة الدولية للمناخ الحضري
اللجنة الدولية للموازين والمقاييس )(CIPM
المجلس الدولي للبحوث واالبتكار في المباني والتشييد
المجلس الدولي للعلوم
المجلس الدولي الستكشاف البحار
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر )(IFRC
المعھد الدولي لتحليل النظم التطبيقية
المنظمة الدولية لالتصاالت النقالة بواسطة السواتل )(IMSO
المعھد الدولي للمحيطات
المنظمة الدولية للھجرة )(IOM
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )(ISO
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )(IRENA
المركز الدولي لعلوم الزالزل
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )(IUCN
االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )(ISESCO
لجنة حوض بحيرة تشاد )(LCBC
جامعة الدول العربية
ھيئة حوض نھر النيجر
االتحاد الجيوفضائي المفتوح )(OGC
الجمعية البرلمانية لمنطقة البحر األبيض المتوسط )(PAM
اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل
الھيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الھادئ

المرفقات
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البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الھادئ )(SPREP
منظمة المزارعين العالمية )(WFO
االتحاد العالمي لمنظمات الھندسة )(WFEO
المنظمة العالمية لصحة الحيوان
*

المنظمات ذات الصفة االستشارية

رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية
الرابطة الدولية لألرصاد الجوية المذاعة
الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز
االتحاد الدولي للمالحة الفضائية
االتحاد الفلكي الدولي
اللجنة الدولية للري والصرف
االتحاد الدولي للتوثيق
االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين
االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية
اللجنة الدولية لالسلكي البحري
الجمعية الدولية لألرصاد الجوية الحيوية
الجمعية الدولية لعلوم التربة
االتحاد الدولي للعلوم الراديوية
فريق العمل المعني بالتآكل والتكنولوجيا والتركيز
المجلس العالمي للطاقة
االتحاد العالمي لرابطات األمم المتحدة

منظمات أخرى
المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
مصرف التنمية األفريقي
مصرف التنمية اآلسيوي
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث )(ADRC
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
األمين التنفيذي لمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية )(ATCM
أمانة رئاسة المنطقة القطبية الشمالية )(AC
لجنة السواتل لرصد األرض )(CEOS
المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو )(CIIFEN
السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي )(COMESA
اللجنة اإلقليمية للموارد المائية )(CRRH
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )(CEEAC
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(CGMS
مجلس أوروبا
وكالة البلدان الناطقة بالبرتغالية وإقليم ماكاو للمناخ والقضايا البيئية المتصلة بالمناخ )(CRIA
)(ACMAD

*

تمنح الصفة االستشارية )القرار  ((EC-IV) 2أي منظمة دولية غير حكومية الحق في أن يمثلھا مراقب دون أن يكون
له حق التصويت في دورات الھيئات التأسيسية طبقا ً للمادة ) 26ب( وللقرار .(EC-IV) 2
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منظمة التعاون االقتصادي )(ECO
منظمة أوروبا والبحر المتوسط لحماية النباتات
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير )(EBRD
المفوضية األوروبية
ھيئة التعاون األوروبي في مجال البحوث العلمية والفنية
الجمعية األوروبية لألرصاد الجوية )(EMS
الشراكة العالمية للمياه
الفريق المعني برصدات األرض )(GEO
مصرف التنمية للبلدان األمريكية
معھد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة )(IICA
الجمعية الدولية للنقل الجوي
الغرفة الدولية للنقل البحري
اللجنة الدولية لھيدرولوجيا حوض نھر الراين
المجلس الدولي لرابطات مالك الطائرات والطيارين )(IAOPA
المعھد الدولي لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة
المعھد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع
منظمة أمريكا الالتينية للطاقة
المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية
منظمة الدول األمريكية
اللجنة اإلقليمية للموارد المائية
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )(SADC
المعھد الدولي لبحوث األرز
المنظمة العالمية لتعليم علوم الفضاء
مجلس المياه العالمي

الدعوات الموجھة بموجب القرار (Cg-VII) 39
دولة فلسطين

*

الدعوات الموجھة إلى البلدان غير األعضاء في المنظمة
عمالً بالمادة  19من الالئحة العامة ،ستوجه دعوات إلى البلدان التالية غير األعضاء في المنظمة لكونھا أعضاء في
األمم المتحدة أو لوجودھا فيھا بصفة مراقبين:
أندورا
غينيا االستوائية
غرينادا
الكرسي الرسولي
ليختنشتاين
* يُستخدم اسم "دولة فلسطين" عمالً بقرار الدورة الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي )الفقرة  13.3من الملخص العام(.
ھذا ،ولم يُبلَّغ األمين العام بأي أسماء أخرى لبلدان مستقلة يلزم الحصول على موافقة مسبقة بشأنھا من أعضاء المنظمة
).(WMO
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جزر مارشال
ناورو
باالو
سان مارينو
سانت كيتس ونيفيس
سانت فنسنت وغرينادين
ھذا ،ولم يُبلَّغ األمين العام بأي أسماء أخرى لبلدان مستقلة يلزم الحصول على موافقة مسبقة بشأنھا من أعضاء
المنظمة ).(WMO

]وفقا ً للمادة ) 20طبعة  ،(2012تدعى البلدان التي ليست أعضاء في المنظمة ) (WMOولكنھا أعضاء في األمم المتحدة،
والبلدان األخرى غير األعضاء في المنظمة ) (WMOوال في األمم المتحدة والتي منحتھا األمم المتحدة صفة المراقب
إلى حضور المؤتمر بصفة مراقبين ،شريطة أن يكون لدى ھذه البلدان مرافق لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية
الھيدرولوجية[.

المرفق الرابع عشر
مرفق الفقرة  7.6.3من الملخص العام
عملية اختيار وتعيين أعضاء لجنة المراجعة ومسارھا الزمني
اإلجراء

الموعد النھائي لدورة
2015

1

يستشير األمين العام أعضاء لجنة المراجعة الذين يتمون فترة
واليتھم األولى للتأكد من استعدادھم للعمل لفترة والية ثانية.
و ُتدرج أسماء أعضاء لجنة المراجعة الذين يبدون استعدادھم
للعمل في فترة والية ثانية في قائمة المرشحين ويُبلغوا بأن ليس
مطلوبا ً منھم تقديم طلبا ً للترشيح

نيسان /أبريل

2

يعين المجلس التنفيذي لجنة اختيار مؤقتة الختيار أعضاء لجنة
المراجعة

أيار /مايو – حزيران/
يونيو 2014

3

يوضع إعالن على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOويُنشر في
الصحف و ُترسل رسالة تعميمية إلى الممثلين الدائمين )وفقا ً
الختصاصات لجنة المراجعة(

تموز /يوليو

4

يُحدد موعد نھائي لتلقي الردود

آب /أغسطس

5

تستعرض األمانة الطلبات المقدمة فيما يتعلق بالمؤھالت
والمتطلبات الدنيا ،وتعد قائمة بالمرشحين

كانون الثاني /يناير

6

تقدم األمانة قائمة المرشحين إلى لجنة اختيار أعضاء لجنة
المراجعة بعد انتخاب المجلس التنفيذي ،وتنظم اجتماعا ً )رفق
رسالة سرية(

أيام قليلة قبل انعقاد
الدورة السابعة والستين
للمجلس التنفيذي،
حزيران /يونيو 2015

الموعد النھائي العام لدورة
الثالث سنوات
دورة لجنة المراجعة
نيسان /أبريل السنة

2014

1

2014

2014
2015

دورة المجلس التنفيذي
السنة 2
آب /أغسطس السنة

2

أيلول /سبتمبر السنة

2

كانون الثاني /يناير السنة
3

في بداية دورة المجلس
التنفيذي ،السنة 3
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7

تقدم األمانة قائمة المرشحين إلى المجلس التنفيذي مشفوعة
بتوصية لجنة االختيار )رفق رسالة سرية(

في بداية الدورة السابعة
والستين للمجلس التنفيذي

في بداية دورة المجلس
التنفيذي ،السنة 3

8

يقدم رئيس لجنة االختيار توصيات إلى المجلس التنفيذي
بالتعيينات وقائمة باالحتياطيين ألي استبداالت الحقة خالل فترة
الثالث السنوات ،عند االقتضاء

في أثناء الدورة السابعة
والستين للمجلس التنفيذي

في أثناء دورة المجلس
التنفيذي ،السنة 3

9

ينظر المجلس التنفيذي في توصية لجنة االختيار ويعين أعضاء
لجنة المراجعة )ويحيط علما ً باالحتياطيين(

في أثناء الدورة السابعة
والستين للمجلس التنفيذي

في أثناء دورة المجلس
التنفيذي ،السنة 3

يُبلَّغ أعضاء لجنة المراجعة بتعيينھم )بإعادة تعيينھم(

بعد الدورة السابعة
والستين للمجلس التنفيذي

بعد دورة المجلس
التنفيذي ،السنة 3

في حالة استقالة أحد أعضاء لجنة المراجعة في فترة ما بين
الدورتين ،يجوز للرئيس بصفته نائبا ً عن المجلس التنفيذي أن
يعين بديالً من قائمة االحتياطيين ،وفقا ً للقرار (EC-LXIII) 8

حسب االقتضاء

حسب االقتضاء

10

11

المرفق الخامس عشر
مرفق الفقرة  8.1.16من الملخص العام
موقف الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي إزاء المسائل المتصلة باجتماع شعب األرصاد الجوية
المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة )(WMO
نظر المجلس في منھجية خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في
-1
منظومة الطيران ) (ASBUالمرتبطة بھا باعتبارھا تطوراً رئيسيا ً للعقود المقبلة يطرح تحديات ھائلة ولكنه يتيح أيضا ً
فرصا ً لألعضاء لتحديث وترشيد الخدمات المقدمة للطيران .ورحب المجلس باالعتراف بمعلومات األرصاد الجوية
باعتبارھا عنصر تمكين رئيسياً ،ويأتي ذلك االعتراف من خالل دمجھا في إدارة المعلومات على نطاق منظومة
الطيران ) (SWIMمن أجل تحقيق مفھوم إدارة الحركة الجوية العالمية .ووافق المجلس على ضرورة مواصلة قيام كافة
أعضاء المنظمة ) (WMOبتنفيذ مكونات األرصاد الجوية في الخطة ) (GANPوفي حزمة التحسينات في منظومة
الطيران ) (ASBUعلى نحو متسق ،وأكد ضرورة إعداد إستراتيجية ذات صلة لتطوير القدرات .واتفق المجلس على
ضرورة أن تتصدى المنظمة ) (WMOعلى سبيل األولوية ،بالتعاون مع المنظمة ) ،(ICAOللشواغل التي أعرب عنھا
أعضاء المجلس في دورته السادسة والستين )حزيران /يونيو :(2014

استرداد التكاليف وإضفاء الطابع اإلقليمي
كما يرد في الوثيقة ) ،EC-66/Doc. 4.1(2فعلى الرغم من اآلليات والتوجيھات القائمة والمعدة عبر السنوات فإن
-2
ً
عددا من األعضاء ،السيما في البلدان النامية ،لم ينشئ آليات استرداد التكاليف لتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران.
وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أن إنشاء ھذه اآلليات يستند إلى اتفاق يُبرم على المستوى الوطني بين مقدمي
الخدمات والسلطات المعنية .وطلب المجلس من المنظمة ) (WMOأن تواصل وتكثف مساعداتھا المقدمة لھؤالء
األعضاء من خالل إعداد توجيھات إضافية والترويج ألفضل الممارسات واألمثلة للتمكين من إعداد آليات وطنية مالئمة
السترداد التكاليف .وثمة اعتراف مع ذلك بأن نجاح ھذه اإلجراءات يتوقف بدرجة كبيرة على التزام السلطات الوطنية
للطيران المدني ووزارات النقل )أو السلطة المختصة( باعتماد المخططات المقترحة وتنفيذھا عمليا ً .وأقر المجلس في
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المرفقات
ھذا الصدد باألھمية الحيوية لاللتزام على المستوى اإلقليمي من خالل آليات من قبيل المؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ).(AMCOMET

وينطوي تنفيذ الخطة ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUعلى تقديم مزيد من الخدمات
-3
على كل من الصعيد اإلقليمي والعالمي .وأكد المجلس أنه ينبغي تنفيذ ھذه النھج المتعددة الجنسيات لتقديم الخدمات في
ظل مبادئ توجيھية متفق عليھا ،ومع مراعاة الخصوصيات واالختالفات اإلقليمية .وأشار المجلس في ھذا الصدد إلى
أن الخدمات اإلقليمية والعالمية تنفذ بالفعل على نطاق واسع في بعض نظم األرصاد الجوية للطيران ،من قبيل النظام
العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSوالمراكز االستشارية المعنية بالرماد البركاني ) (VAACsوالمراكز االستشارية
لألعاصير المدارية ) ،(TCACsوخدمات التنبؤ لدول جنوب غرب المحيط الھادئ التي تقدمھا فيجي ،وما إلى ذلك .ولعل
التطورات التكنولوجية ،وفي بعض المناطق التطورات المؤسسية )مثل بدء العمل بالوحدات الوظيفية للمجال الجوي
) (FABفي أوروبا( تشجع على إضفاء الطابع اإلقليمي في المستقبل استناداً إلى اتفاقات متعددة الجنسيات بين األعضاء.
وشدد المجلس على ضرورة إجراء تحليل مخاطر لھذه االتجاھات وآثارھا المحتملة على األعضاء وعلى مرافقھم
الوطنية ) (NMHSsوالبنية األساسية لألرصاد الجوية .وأشار المجلس على وجه الخصوص إلى ضرورة أن تقوم
المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOبإعداد مبادئ توجيھية وترتيبات تقاسم االستثمارات والمسؤوليات.
وأشار المجلس في ھذا الصدد إلى أن االجتماع المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة
-4
سيناقش مجالين يعتزم فيھما إعداد نموذج إقليمي للخدمات (1 :خدمة الطقس الفضائي التي يرجح أن تنفذ من خالل
مركزين عالميين وعدة مراكز إقليمية )قيد اإلعداد من قبل فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس
الفضائي ) (ICTSWالتابعة للمنظمة ) ،(WMOوباالتفاق مع المنظمة )((ICAO؛  (2اقتراح إنشاء مراكز إقليمية جديدة
لتقديم تقارير الطقس الخطر ) (RHWACsتشابه المراكز ) (VAACsبھدف معالجة أوجه القصور الطويلة األمد المتصلة
بتقارير ) (SIGMETفي بعض المناطق .ويستھدف كال االقتراحين تحسين خدمات السالمة الرئيسية ،وسيتطلب تنفيذھما
شراكات قوية بين األعضاء وإقليم كل منھم .وتجدر اإلشارة إلى أن إنشاء المراكز ) (RHWACسيستند إلى اتفاق إقليمي،
أي أنه لن يكون إلزاميا ً في المرحلة األولى ) (2017-2014لجميع األقاليم ولكن في المناطق التي تكون القدرات الوطنية
إلصدار التقارير ) (SIGMETغير كافية .غير أن المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلم تعد بعد آليات العمل المختلفة
واألطر التنظيمية وأطر استرداد التكاليف .ومن األھمية بمكان في ھذا الصدد كفالة تبني موقف إقليمي موحد من قبل
جميع االتحادات اإلقليمية التي سيتم تشجيعھا أيضا ً على إقامة تعاون وثيق مع الفرق اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ )(PIRGs
التابعة للمنظمة ).(ICAO
)(2014) (WMO

ويُتو َّقع أن يكون إعداد آليات مناسبة السترداد التكاليف في حالة توفير الخدمات على صعد وطنية متعددة أو
-5
على الصعيد اإلقليمي مھمة ھامة .وأشار المجلس إلى أن االجتماع المشترك ) (2014سيوصي بأن تضطلع المنظمة
) (WMOوالمنظمة ) ،(ICAOعلى سبيل األولوية ،باستعراض ،وعند الضرورة تحديث ،مرجع منظمة الطيران المدني
الدولي )) (ICAOالوثيقة  (9161ودليل المنظمة ) (WMOاسترداد تكاليف خدمات األرصاد الجوية للطيران )مطبوع
المنظمة رقم  (904بغية ضمان أن يعكسا ممارسات منصفة ومتفقا ً عليھا وعادلة السترداد التكاليف وفي الحاالت التي
ُتق َّدم فيھا خدمات األرصاد الجوية للطيران على أساس متعدد األقاليم ،أو إقليمي ،أو دون إقليمي )متعدد األعضاء(.
ولھذا طلب المجلس من اللجنة ) (CAeMومن األمانة ضمان إجراء مشاورات على نطاق واسع مع األعضاء واالتحادات
اإلقليمية لمتابعة التوصية الواردة أعاله .كما طلب من اللجنة ) (CAeMتحضير وثيقة توجيھية تعرض بالتفصيل نموذجا ً
إقليميا ً السترداد التكاليف أو تستعرض نموذج استرداد التكاليف القائم لضمان التمويل المناسب للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،كحد أدنى ،بغية الحفاظ على التبادل المستمر لبيانات األرصاد الجوية العالية الجودة
الالزمة لدعم توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران بشكل َّ
معزز .كما طلب المجلس أن تتضمن ھذه الوثيقة توجيھات
ومبادئ توجيھية خاصة بإنشاء ھياكل إدارية شاملة للحوكمة.

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا إزاء القطاع الخاص ودعم البنية التحتية األساسية
أخذ المجلس علما ً بالقلق الشديد الذي أعرب عنه بعض األعضاء فيما يتعلق بإسناد عملية تقديم خدمة األرصاد
-6
الجوية للطيران إلى ھيئات من خارج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوأحيانا ً إلى ھيئات
خاصة /تجارية .واع ُتبر أن ھذا األمر يعود بالضرر على العديد من المرافق الوطنية ) (NMHSsبسبب الخسارة في
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إيرادات قطاع المالحة الجوية ،وما لھذا من تبعات على استمرارية ھذه المرافق واستدامتھا .وأشار المجلس إلى أن نقل
تقديم خدمة األرصاد الجوية للطيران للقطاع الخاص قد يمثل تھديداً حقيقيا ً الستدامة وصيانة البنية التحتية األساسية التي
تعزز تقديم ھذه الخدمات .واتفق المجلس على ضرورة إعداد المنظمة ) (WMOلبيان موحد عن دور المرافق الوطنية
) (NMHSsفي تقديم خدمة األرصاد الجوية للطيران مع التركيز على عناصر البنية التحتية األساسية ،والبحث والتطوير
التي تم ّكن جزئيا ً من تقديم خدمة األرصاد الجوية للطيران وسيكون لھا دور أساسي في التحسين المزمع لھذه الخدمات
في إطار خطة المالحة الجوية العالمية وحزمة التحسينات في منظومة الطيران .وطلب المجلس من األعضاء
المشاركين في االجتماع المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة ) (WMOاإلدالء برأيھم في ھذا
الخصوص خالل المناقشات ذات الصلة .كما طلب المجلس من اللجنة ) (CAeMالعمل ،من خالل الفريق العامل التابع
لھا والمعني باإلدارة الرشيدة والتعاون ،وبالتعاون مع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات،
على إصدار بيان يخص دور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي نظام المالحة الجوية العالمية في المستقبل .وسيُقدم ھذا
البيان إلى المؤتمر السابع عشر للنظر فيه .وال بد أن يراعي ھذا البيان روح وأحكام اتفاقيات المنظمة ) (WMOوالمنظمة
) (ICAOالتي تسمح لألعضاء بمواصلة إتاحة فرص متكافئة لتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،مع اإلشارة إلى
حق األعضاء في تقرير تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران بما يتناسب مع كثافة حركة الطيران ومع قدرتھم.
وإضافة إلى ذلك ،رحب المجلس بالخطط الرامية إلى إذكاء وعي األعضاء من خالل عقد مؤتمرات إقليمية
-7
على مستوى مديري المرافق الوطنية ) (NMHSsبالتنسيق مع األطراف اإلقليمية المعنية بالطيران ،وأوصى بعقد ھذه
المؤتمرات في أقرب وقت ممكن بعد االجتماع المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOللتمكين من تقليص
نطاق الخطة ) (GANPعلى كل من الصعيد اإلقليمي والوطني ،مع إيالء االعتبار الواجب لكافة المسائل المؤسسية
ومسائل الحوكمة.

سياسة تطوير التكنولوجيا والبيانات
أشار المجلس أيضا ً إلى ضرورة التركيز على مبادئ الدقة والموثوقية والمالءمة للغرض في إدارة المعلومات
-8
على نطاق المنظومة ) ،(SWIMمع اإلشارة إلى حق األعضاء في تحديد الوصول إلى معلومات األرصاد الجوية
للطيران داخل البلد العضو المعني .وشجع المجلس األعضاء على االستعداد لتقديم التكنولوجيات الداعمة لخدمات
األرصاد الجوية للطيران )مثل التنبؤ العددي بالطقس باستبانة عالية على المستوى اإلقليمي ،والتنبؤ اآلني ،واالستشعار
عن بعد( مع توفير الدعم للبحث والتطوير الالزمين.
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Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Jacob NKOMOKI
Joseph Katongo KANYANGA
Loveness Nikisi SHABALENGU (MS)

Alternate
Adviser

Mieczyslaw OSTOJSKI
Janusz FILIPIAK
Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA (MS)
Janusz ZALESKI

Alternate
Adviser
Adviser

Laxman Singh RATHORE
S.D. ATTRI
Shailesh NAYAK

Adviser
Adviser

Andi Eka SAKYA
Che Gayah ISMAIL (MS)
Edvin ALDRIAN
Jaumil Achyar DEWANTORO SITUMEANG
Aries ERWANTO
Anni Arumsari FITRIANY (MS)
Asteria Satyaning HANDAYANI (MS)
Helminah HERAWATI (MS)
Dian NURATRI (MS)
NURHAYATI (MS)
Mulyono Rahadi PRABOWO
Suko PRAYITINO
Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Adviser (23 June (p.m.) to 27 June 2014)
Adviser (until 24 June 2014)
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Tyrone SUTHERLAND
David FARRELL
Glendell DE SOUZA

Alternate
Adviser

Petteri TAALAS
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Maria HURTOLA (MS)
Joanna SAARINEN (MS)

Alternate
Adviser

Robert VERTESSY
Jon GILL
Sue BARRELL (MS)
Jeffie KAINE (MS)

Alternate
Adviser
Adviser

Alipate WAQAICELUA
Misaeli FUNAKI

Adviser

Guoguang ZHENG
XIAONONG SHEN
XIANGHUA XU
JUN YANG
HENG ZHOU

Alternate (23–27 June 2014)
Adviser
Adviser
Adviser

Presidents of technical commissions
Fred BRANSKI
Bertrand CALPINI
Oystein HOV
Byong-lyol LEE
Harry LINS
Thomas PETERSON
Nadia PINARDI (MS)
Chi-ming SHUN
Johan STANDER

5.

Regional Hydrological Advisers
Dominique BÉROD
Dora GONIADZKI (MS)
Frigui HASSEN LOTFI
Edouardo PLANOS

6.

Representatives of Members of WMO
Mikhail KHVOSTOV
Vitali KORNEU
Konstantin ANDREEV
Georgi KORTCHEV
Ali Abdulnabi ALMUTAWAA
Mohammed Karam GOHAR ALI
Peter LENNOX
Jenny ARANA VIZCAYA (MS)
Salman BAL
Peter BINDER
Gabriela SEIZ
Stefan SIGRIST
Gerhard ULMANN
Bryson KOEHLER

7.

Belarus
Belarus
Bulgaria
Bulgaria
Kuwait
Kuwait
New Zealand
Nicaragua
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
United States of America

Representatives of Itnernational organizations
Association of Hydro-Meteorology Equipment Industry (HMEI)
Brian DAY
Andy MCDONALD
Ashish RAVAL
Caribbean Meteorological Organization (CMO)
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التذييل
Tyrone W. SUTHERLAND
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Alan J. THORPE
European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Paul COUNET
Group on Earth Observations (GEO)
Barbara J. RYAN (MS)
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Jean-Pascal VAN YPERSELE
International Civil Aviation Organization (ICAO)
G. BROCK
International Council for Science (ICSU)
Steven WILSON
International Ocean Institute (IOI)
Awni BEHNAM
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Arthur ASKEW
The World Bank Group
Daniel KULL
David ROGERS

8.

Invited experts
Stephen BRIGGS
Antonio J. BUSALACCHI
Eric Serge JEANNET
Wolfgang KUSCH
Tillmann MOHR
Gian-Kasper PLATNER
Neville SMITH

Chairperson, GCOS Steering Committee
Chairperson, WCRP Joint Scientific Committee
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