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الترتيبات المادية للدورة
المكان
ستعقد الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي
-1
جنيف في الفترة من  18إلى  27حزيران /يونيو  2014في المقر الرئيسي للمنظمة ).7 bis, avenue de la Paix ،(WMO
وستفتتح الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي يوم األربعاء  18حزيران /يونيو  2014الساعة .09:30
وستوفر الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست للمنظمة ) (WMOفي قاعة اجتماعات الجلسات العامة
-2
)قاعة  .(Obasiأما قاعات االجتماعات األخرى ،التي تتوافر فيھا أو ال تتوافر خدمات الترجمة الفورية فإنھا ستكون
متاحة أيضا ً لالجتماعات الجانبية .وتتوافر الترتيبات التفصيلية الخاصة باالجتماعات وتخصيص القاعات في خطة
العمل المؤقتة الخاصة بالدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي على صفحة الويب الرئيسية للدورة السادسة والستين.
تسجيل المشاركين
سينشأ مكتب للتسجيل واإلعالم في الطابق األرضي ،بجوار صالة المؤتمرات .وستعمل ھذه الخدمة من
-3
الساعة  08:00حتى الساعة  .18:00وستبدأ عملية التسجيل للدورة من الساعة  15:00إلى الساعة  18:00يوم الثالثاء17 ،
حزيران /يونيو  ،2014ومن الساعة  08:00يوم األربعاء 18 ،حزيران /يونيو  .2014وستتواصل عملية التسجيل طوال
الدورة .وسيحصل المشاركون على بطاقات ھوية في وقت التسجيل.
وسيطلب من جميع المشاركين ،بخالف أعضاء )األعضاء بالنيابة( المجلس التنفيذي ،ورؤساء اللجان
-4
ً
الفنية ،والخبراء المدعووين ،تقديم أوراق االعتماد .وينبغي أن ترسل أوراق االعتماد لألمين العام مقدما بالبريد
اإللكتروني  cer@wmo.intأو بالفاكس رقم  .+41 22 730 80 37ويجب أن يحدد أعضاء المجلس مستشاريھم .وينبغي
أن تقوم السلطة المختصة بتعيين ممثلي المنظمات الدولية المدعووين بصفة مراقبين للدورة .وستفحص وثائق أوراق
االعتماد المسلمة باليد لمكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم وقت الوصول في أثناء الدورة.
وينبغي لممثلي أعضاء المنظمة ) (WMOالراغبين في حضور ومتابعة الدورة أن يحددوا األعضاء الذين
-5
ينتمون إليھم والتسجيل وقت الوصول كي يسمح لھم بحضور الدورة.
قائمة المشاركين
ستوزع قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين عقب بداية الدورة .وستنقح ھذه القائمة بعد االنتھاء من وصول
-6
وتسجيل كافة المشاركين ،وبعد أن يتم فحص أوراق اعتمادھم.
لغات العمل
ستوفر خدمات الترجمة الفورية في الجلسات العامة بلغات المنظمة ) (WMOالرسمية الست وھي:
-7
اإلسبانية ،واإلنكليزية ،والروسية ،والصينية ،والعربية ،والفرنسية .وستعقد االجتماعات الجانبية باللغة اإلنكليزية أو
باستعمال الترجمة الفورية حيثما أمكن .وستصدر الوثائق بلغات المنظمة ) (WMOالرسمية الست.
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الوثائق
أعضاء المجلس التنفيذي والمنظمات الدولية المدعوون بصفة مراقبين لحضور الدورة ،والراغبون في
-8
تقديم الوثائق قبل الدورة مدعوون إلرسالھا ألمانة المنظمة ) ،(WMOفي أبكر وقت ممكن ،إلتاحة الوقت لتوزيعھا،
ويفضل أن يكون ذلك قبل موعد افتتاح الدورة بما ال يقل عن  45يوما ً ،طبقا ً ألحكام المادة )152ب( من الالئحة العامة.
معالجة الوثائق وتدفقھا
ستكون طريقة عرض وثائق الدورة وتنظيم عمل الدورة على غرار األسلوب المتبع في الدورة السابقة
-9
للمجلس التنفيذي ).(EC-65
وتجدر اإلشارة إلى أن وقائع جلسات الدورة ستسجل .أما محاضر الجلسات العامة فلن يتم تسجيلھا إال إذا
- 10
طلبت الجلسات العامة التسجيل الرسمي لمداوالت بعينھا.
تم توفير بريد إلكتروني ) (plenary@wmo.intلمساعدة المشاركين في إرسال تعليقاتھم الموضوعية و/أو
- 11
التحريرية على الوثائق لألمانة .ويرجى اإلشارة إلى رمز الوثيقة في خانة الموضوع في البريد اإللكتروني .وينبغي أن
توجه التعليقات على التقارير المرحلية والمواد األساسية إلى األمانة بدون عرضھا رسميا ً في أثناء مناقشات الجلسات
العامة.
ويُدعى المشاركون لمشاھدة العرض ” “power pointالخاص بدليل دورة المجلس التنفيذي
- 12
” “EC session guideعلى موقع الدورة على شبكة الويب.
وسيقترح عدد من الوثائق باعتبارھا "وثائق غير خالفية" – وسيظھر ھذا على صفحة غالف الوثيقة
- 13
وكذلك في قائمة وثائق الدورة .التعريف :الوثائق غير الخالفية تتضمن مشاريع قرارات يمكن اعتمادھا ربما بدون
مناقشة في جلسة عامة .الرجاء الرجوع إلى المرفق التاسع للفقرة  4.8.3من التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة
والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،والتي تتضمن شرحا ً لھذا النھج .وإنكم مدعوون إلبالغنا سريعا ً بتعليقاتكم،
بواسطة البريد اإللكتروني ،plenary@wmo.int :على أي وثيقة ترغبون في مناقشتھا.
التقرير الموجز المؤقت
يتكون تقرير الدورة المؤقت الموجز من القرارات والنصوص الواردة في الوثائق المعتمدة أثناء الدورة
- 14
إلدراجھا في التقرير النھائي .وستوضع ھذه الوثائق المعتمدة ،بعد اعتمادھا عن طريق الدورة ،في ملف "التقارير
المؤقتة".
األجھزة الحاسوبية واالتصاالت
ستوفر أجھزة حاسوبية مزودة بوصلة إنترنت في مدخل القاعة في الطابق األرضي .وصالة المؤتمرات
- 15
مزودة بمقابس للطاقة واإلنترنت الالزمة للحواسيب المحمولة .وباإلضافة إلى ذلك يوجد نظام ) (wifiفي كافة أنحاء
المبنى الستخدام الوفود .والوصول إلى  wifiداخل المنظمة ) (WMOبالمجان وال يحتاج إلى كلمة سر .ويُشجع
المشاركون على اصطحاب حواسيبھم المحمولة إذ ستجري الدورة دون استخدام وثائق ورقية .وقد يتاح عدد محدود فقط
من الوثائق ،بناء على طلب أعضاء المجلس.
ونوصي المشاركين الذين يصطحبون معھم أجھزة الحواسيب المحمولة أن يصطحبوا أيضا ً توصيالت
- 16
المقابس المالئمة ) (plug adaptersالتي تمكنھم من توصيل أجھزتھم بالمقابس الكھربائية السويسرية .وتتوافر معلومات
عن المقابس على شبكة اإلنترنت )مثالً ،على الموقع  .(http://www.kropla.com/electric2.htmويتوافر عدد محدود من
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موصالت المقابس لإلعارة في مكتب المؤتمر لإلعالم .وينصح أيضا ً بإحضار وصلة للتوصيل بشبكة اإلنترنت في قاعة
المؤتمر.
استخدام الھواتف النقالة
نذ ّكر المشاركين بأنه ينبغي إغالق الھواتف النقالة عند دخول قاعة االجتماعات ،احتراما ً لزمالئھم.
- 17
ويُطلب من المشاركين إجراء المحادثات الھاتفية خارج قاعات المؤتمر.
توفير المكاتب
سيتاح عدد محدود من المكاتب لإليجار في مبنى المنظمة ) (WMOفي أثناء الدورة السادسة والستين
- 18
للمجلس .وينبغي للوفود الراغبة في استئجار مكاتب إرسال طلب إلى شعبة خدمات المؤتمرات ) (cnf@wmo.intتحدد
فيه احتياجاتھا .وھذه الطلبات سوف يتم التعامل معھا على أساس "األولوية حسب األسبقية".
أماكن انتظار السيارات
ال يسمح بانتظار السيارات أمام مدخل مبنى المنظمة ) (WMOوالمنطقة المجاورة له .وسيتوافر عدد
- 19
محدود من أماكن انتظار السيارات في مرآب المنظمة ) (WMOعند الطلب.
العنوان البريدي
- 20

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

- 21

وسيقوم مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم بجمع الرسائل الموجھة إلى المشاركين وتسليمھا إليھم.

الھاتف  -الفاكس
- 22

أمانة المنظمة:

ھاتف:
فاكس:

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

مكتب المؤتمر لإلعالم والتسجيل:
ھاتف:
فاكس:

+41 22 730 89 06
+41 22 730 89 27

مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات:
ھاتف:
بريد إلكتروني:

+41 22 730 88 88
helpdesk@wmo.int
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ترتيبات اإلقامة بالفنادق
نحيط السادة المشاركين علما ً بأن اإلقامة بالفنادق في جنيف والمناطق المحيطة بھا قد تكون غير متاحة
- 23
ً
بالشكل الذي كانت عليه في السنوات األخيرة ،نظرا إلى أن المدينة ستشھد عدة اجتماعات دولية كبرى في نفس فترة
انعقاد المجلس التنفيذي .ولعلكم ترغبون لھذا السبب في إجراء ترتيبات اإلقامة في أسرع وقت ممكن .ويمكن الحصول
على قائمة بالفنادق في جنيف ،والتي تقدم أسعاراً خاصة لألمم المتحدة من ھنا .وينبغي للمشاركين إبالغ الفنادق بأنھم
سيحضرون اجتماعا ً تعقده المنظمة ) .(WMOوتقدم الفنادق في جنيف لكل الضيوف تذكرة مجانية للمواصالت العامة
لمدة اإلقامة .وعند الوصول إلى مطار جنيف تتوافر تذاكر مجانية الستخدام المواصالت العامة لمدة ساعة ونصف
الساعة من الماكينة التي توجد داخل صالة استالم الحقائب قبل عبور الجمارك.
- 24
للزائرين‘ :ھنا

ويتوافر المزيد من المعلومات اللوجستية على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOتحت عنوان ’معلومات
ـــــــــــــــــــــــــ

عدد التذييالت:

1
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التذييل

االوصول إلى االمنظمة ) (WMOقادما ً من المطار
تتراوح بين
ح
صول )الطابق األرضي( ،اللتكلفة:
سيارات األجرة خاررج صالة الوص
ت
سيارات األجررة :من مكان انتظار
س
و 30فرنكا ً سوويسريا ً تقريبا ً.

25

ن انتظار
ق األول – الممغادرة( .ومكان
صول )الطابق
ستقالھا من خاارج مبنى الوص
االحافالت العاممة :الحافلة رققم  28يمكن اس
الحافلة في طريقھا إإلى محطة
ة
خروج من مبننى الوصول .وتسير
االحافالت يقع على الجانب ااأليسر عند الخ
ى الوصول
طة األخيرة( .والحافلة رقم  5خارج مبنى
) (WMOالمحط
 ،“Jardinالتي توجد أمام مبننى المنظمة )O
””n Botanique
على األقدام لمدةة تتراوح بين
حتى محطة ” ،“Placee des Nationnsوبعد ذذلك السير ى
األول – المغادرة( تصطحبكم ح
))الطابق ل
.(W
دقائق إلى مبنى اللمنظمة )WMO
 5إلى  10ئق
عبور الجمارك.
ل على تذاكر مجانية من المماكينة التي تووجد داخل صاللة استالم الحققائب قبل ر
ييمكن الحصول
جنيف
االوصول إلى االمنظمة ) (WMOقادما ً من وسط مدينة ج
 ،(WMفي
رقم  25مباشرة للمنظمة )MO
استقالل الحافلة رقم  1والحافلة قم
ل
طار ” “Cornavin Stationيممكنكم
ممن محطة القط
N
أيضا ً استقاللھا التترام رقم  15ح
ااتجاه ” .”Jardin Botaaniqueويمكنكم ض
” .“Place des Nationsوبعد ذلك يممكنكم
حتى
حطة األخيرة
 ،Avenue de la Pفي اتجاه البحيرة –  5دقائق( .والمح
على األقدام )Paix
االوصول إلى المنظمة ) (WMOسيراً ى
حظة :ال تمر ھاتان
للحافلتين رقم  11و 28ھي ” ،“Jardinn Botaniqueالتي توجد مقابل ممبنى المنظمة )) (WMOمالح
سط المدينة(.
االحافالتان بوس
 UNفي  Cornavin Stationأأو من
مات NIRESO
من مركز معلوم
الت مجانا ً ن
خريطة لشبكة الحافال
ة
ل على
ييمكن الحصول
صفحة الويب.
 TPGعلى ص
G
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المجلس التنفيذي
الدورة السادسة والستون
جنيف 27-18 ،حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

27.V.2014

األصل:

إنكليزي

2014

النتيجة المتوقعة

8

البند  5.1من جدول األعمال :المسائل المالية

النظر في البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون

األول /ديسمبر2013

ملخص
تشير المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة إلى الوثيقة .EC-66/Doc. 5.1
محتويات الوثيقة:
التذييالت:
ألف -

بيان مسؤوليات األمين العام وطريقة عرض البيانات المالية؛

باء -

بيان بشأن الرقابة الداخلية لعام 2013؛

جيم -

بيان األمين العام؛

دال -

مشروع البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر .2013
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التذييل ألف:
بيان مسؤوليات األمين العام
و
طريقة عرض البيانات المالية
مسؤوليات األمين العام
مطلوب من األمين العام بموجب الالئحة المالية أن يحافظ على ما يلزم من حسابات وأن يعد بيانات مالية لكل فترة تبيِّن
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛ وحالة االعتمادات؛ وبيانات أصول المنظمة وخصومھا في نھاية الفترة .ومطلوب منه
أيضا تقديم ما قد يلزم من معلومات أخرى لتبيان الوضع المالي الحالي للمنظمة.
واألمين العام مسؤول ،من أجل إرساء أسس البيانات المالية ،عن وضع قواعد وإجراءات مالية مفصلة لضمان اإلدارة
المالية الفعالة؛ وممارسة االقتصاد؛ واإليداع الفعال لألصول المادية للمنظمة .ومطلوب من األمين العام أيضا ً أن يحتفظ
برقابة مالية داخلية توفر فحصا ً فعاالً للمعامالت المالية لضمان انتظام استالم جميع األموال وإيداعھا وصرفھا؛ ومطابقة
االرتباطات أو االلتزامات لالعتمادات أو للمخصصات المالية األخرى التي يصوّ ت عليھا المجلس التنفيذي ،أو مطابقتھا
لألغراض أو القواعد أو األحكام المتعلقة بالصندوق المعني.

طريقة عرض البيانات المالية لعام

2013

أُعدت البيانات المالية المذيّلة التالية ،التي تضم البيانات األول والثاني والثالث والرابع والخامس ،والمالحظات على
البيانات المالية على النحو السليم وفقا ً لالئحة المالية والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،ومص ّدق بھذا على
صحتھا.

)توقيع(

)توقيع(

)(A. Rolli

)(M. Jarraud

مدير
اإلدارة المعنية بإدارة الموارد
التاريخ 16 :أيار /مايو 2014

األمين العام
التاريخ 16 :أيار /مايو

2014
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التذييل باء:
بيان بشأن الرقابة الداخلية لعام 2013
-1

نطاق المسؤولية

إنني ،بصفتي األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOأخضع للمساءلة ،وفقا ً للمسؤولية
المكلّف بھا ،ال سيما في المادة ) 22أ( من االتفاقية والمادة  (1) 200من الالئحة العامة والمادة  13من الالئحة المالية،
عن االحتفاظ بنظام سليم للرقابة الداخلية يدعم تحقيق سياسات المنظمة ومقاصدھا كما يحددھا أعضاء المنظمة ).(WMO
-2

القصد من نظام الرقابة الداخلية

القصد من نظام الرقابة الداخلية ھو التقليل من مخاطر اإلخفاق في تحقيق أھداف المنظمة وإدارة تلك
المخاطر وليس إزالتھا .ومن ثم فإنه يمكن أن يوفر ضمانا ً معقوالً فقط ،وليس ضمانا ً مطلقا ً للفعالية .فھو يستند إلى
عملية مستمرة مصممة لتحديد المخاطر الرئيسية ولتقييم طبيعة ونطاق تلك المخاطر وإلدارتھا بكفاءة وفعالية واقتصاد.
وأمانة المنظمة ) (WMOمكلّفة بمسؤولية إنشاء شبكة من العمليات بھدف السيطرة على عمليات المنظمة ) (WMOعلى
نحو يوفر لألجھزة الرئاسية ضمانا ً معقوالً لما يلي:
•
•
•
•
•

تحقيق خطة المنظمة وبرامجھا وأھدافھا وغاياتھا؛
الحصول على الموارد بطريقة اقتصادية واستخدامھا على نحو مربح؛
توفير حماية كافية لموارد المنظمة )بما في ذلك موظفوھا ونظمھا وبياناتھا /معلوماتھا(؛
امتثال اإلجراءات التي يتخذھا المديرون والمسؤولون والموظفون لسياسات المنظمة ومعاييرھا وخططھا
وإجراءاتھا ،وجميع القوانين واللوائح ذات الصلة؛
ً
دقة البيانات والمعلومات المنشورة إما داخليا ً أو خارجيا ،وموثوقيتھا وحُسن توقيتھا.

وإدارة المخاطر وإدارة الضوابط الداخلية ھما وظيفتان من وظائف اإلدارة وتشكالن جزءاً ال يتجزأ من
عملية إدارة العمليات بوجه عام .ومن ثم ،تتحمل أمانة المنظمة ) (WMOالمسؤولية على جميع المستويات عن ما يلي:
•
•
•
•

تحديد وتقييم عمليات التعرّض للمخاطر المحتملة التي تتعلق بمجال عملياتھا المعيّن؛
تحديد واقتراح سياسات وخطط ومعايير تشغيلية وإجراءات و ُنظم كي ُتستخدم لإلقالل من المخاطر
المرتبطة بعمليات التعرّض المحددة أو للتخفيف من تلك المخاطر؛
إنشاء عمليات للرقابة العملية تتطلب من الموظفين أداء واجباتھم ومسؤولياتھم على نحو يساعد على
تحقيق أھداف الرقابة المبينة في الفقرة السابقة وتشجعھم على ذلك؛
الحفاظ على فعالية عمليات الرقابة التي وُ ضعت وتشجيع التحسين المتواصل لتلك العمليات.

وإني ملتزم بإصدار بيان بشأن الضوابط الداخلية ) (SICبصفة طوعية امتثاالً ألفضل الممارسات ،مع أن
ھذا ال يمثل ممارسة واسعة االنتشار من جانب وكاالت منظومة األمم المتحدة.
-3

القدرة على التعامل مع المخاطر

إن عملية إدارة المخاطر المؤسسية ) (ERMفي المنظمة ) (WMOالتي بدأت في عام  2006كجزء ال يتجزأ
من نظام الرقابة الداخلية ،قد نضجت ومدمجة في عمليات التخطيط والمراقبة والتقييم .وتستند إدارة المخاطر المؤسسية
) (ERMإلى سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالمنظمة والتي اعتمدھا المجلس التنفيذي في عام  2011وإلى إطار إدارة
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المخاطر الذي بدأ تطبيقه في عام  .2012وتواصل لجنة إدارة المخاطر ،التي أنشئت في عام  ،2010مراقبة المخاطر
الشديدة وإسداء المشورة لي بشأنھا وبشأن التخفيف منھا ودينامياتھا.
وقد حققت عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي تكامالً أكبر بين خطط الھيئات التأسيسية واألمانة.
فالخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOتوفر مرجعا ً وحيداً لجميع الدوائر ومصدراً وحيداً للميزانية العادية ومخصصات
اإلدارات فضالً عن المراقبة والتقييم )(M&E؛ وسوف يُعد أول تقرير كامل عن المراقبة والتقييم في منتصف المدة لفترة
السنتين األولى من الفترة المالية السادسة عشرة .ويجري بذل جھود متواصلة لتحسين آليات جمع بيانات الرقابة بشكل
روتيني بدرجة أكبر وللحد من عبء استقصاءات أعضاء المنظمة.
وتراقب لجنة االستثمار بصفة منتظمة استثمارات المنظمة ) (WMOلضمان اتساقھا مع السياسة
االستثمارية للمنظمة ،وتبلغني بأي انحرافات عن السياسة ،وأسبابھا ،وإجراءات تداركھا .وقد ظل الوضع النقدي
للمنظمة أثناء عام  2013سليماً ،ولكن خطر تأ ّخر المساھمين الرئيسيين في دفع االشتراكات المقررة أو تأخيرھم لھا،
مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث نقص في النقدية في نھاية السنة )يمكن أن يتجاوز قدرة صندوق رأس المال العامل(،
ما زال شديداً .وقد أوصت لجنة االستثمار بإجراءات للتخفيف من ذلك الخطر ،يجري تنفيذھا.
ويواصل مجلس إدارة المشاريع المنشأ في عام  2012مراقبة المخاطر المحددة المرتبطة بالمشاريع
الممولة من خارج الميزانية ،والتخفيف من تلك المخاطر .وھو يراقب بالتحديد المشاريع الكبيرة والمعقدة التي تنطوي
على تمويل كبير بعدة ماليين من الفرنكات السويسرية وتنفذھا إدارات متعددة.
وقد أصبح مطلوبا ً اآلن من اللجنة االستشارية الستراتيجية ُنظم المعلومات أن تعالج األمن اإللكتروني
والمخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وواصلت لجنة المشتريات والعقود استعراض حاالت الشراء ذات الصلة وإسداء المشورة لي بشأن
إجراءات الشراء المالئمة.
ويسدي مجلس المطبوعات المشورة لي بشأن الجدول الزمني إلنتاج المطبوعات وما يرتبط به من
مخاطر .وقد أدت التدابير التي بدأ تطبيقھا في عام  2012إلى تعزيز إصدار المطبوعات في الوقت المناسب وتعزيز
جودتھا وإلى استخدام الموارد بكفاءة .وجرى تبسيط وتوثيق عملية النشر ھذه منذ ذلك الحين.
-4

استعراض الفعالية

يستنير استعراضي لفعالية نظام الضوابط الداخلية بعمل مديري البرامج داخل أمانة المنظمة )،(WMO
الذين يتولون المسؤولية عن تحديد إطار الرقابة الداخلية والمحافظة عليه في مجاالت مسؤوليتھم .وأحصل على ضمان
من بيانات الرقابة الداخلية التي يوقع عليھا المديرون /المسؤولون الرئيسيون في المنظمة ،وھي بيانات تدرج اإلجراءات
التي اتخذوھا في سجل المخاطر المؤسسية الخاص بالمنظمة ،فضالً عن اإلجراءات التي اتخذوھا بنا ًء على توصيات
مكتب الرقابة الداخلية ،ووحدة التفتيش المشتركة وتوصيات المراجعة الخارجية.
وتخضع أمانة المنظمة ) (WMOلمراجعة داخلية من مكتب الرقابة الداخلية .ويستنير عمل ھذا المكتب
بتقييم للمخاطر التي تتعرض لھا األمانة ،والخطط السنوية للمراجعة الداخلية تحيط لجنة المراجعة بالمنظمة علما ً بھا
وأعتمدھا .ويزودني مدير مكتب الرقابة الداخلية بتقرير سنوي عن المساءلة ،يشمل أيضا ً رأيا ً بشأن كفاية الحوكمة،
وإدارة المخاطر ،والضوابط الداخلية .وتستعرض لجنة المراجعة والمراجع الخارجي للمنظمة ھذا التقرير .ويستند رأي
مدير مكتب الرقابة الداخلية أيضا ً إلى نتائج التعھدات بضمان الجودة المقدمة في عام ) 2013انظر المرفق( .وقد خلص
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مدير مكتب الرقابة الداخلية إلى أن ُنظم الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية توفر ضمانا ً معقوالً إلدارة
المخاطر األكثر أھمية ضمن حدود قدرة المنظمة على التحمّل .ووجّ ه االھتمام أيضا ً إلى بضعة مجاالت ال يزال من
الممكن تحقيق بعض التحسينات فيھا.
وتسدي المشورة لي أيضا ً لجنة المراجعة التي تتحمل ،ضمن جملة أمور أخرى ،المسؤولية عن التقييم
المنتظم لإلجراءات التي اتخذھا للحفاظ على ضوابط داخلية مالئمة وفعالة ولتشغيل تلك الضوابط .واللجنة مسؤولة
أيضا ً عن أن تقرر أن جميع القضايا الرئيسية التي يُبلغ عنھا مكتب الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي قد عُولجت على
مرض .وأخيراً ،تتولى اللجنة المسؤولية عن إبالغ المجلس التنفيذي بالمسائل الھامة المتعلقة بعمليات الرقابة
نحو
ٍ
الخاصة بالمنظمة.
-5

المسائل الھامة المتعلقة بالرقابة الداخلية الناشئة أثناء السنة

ح ّددت عملية التعليقات الداخلية والمراجعة الداخلية والخارجية بعض المجاالت التي تتطلب اھتماماً ،من
قبيل الشراء ،والسفر ،والضوابط الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ،والتعاقد مع االستشاريين ،وإدارة إجازة زيارة الوطن،
واإلشراف العام على كشف المرتبات ،وإدارة الصناديق االستئمانية .وقد قبلت اإلدارة جميع توصيات مكتب الرقابة
الداخلية والمراجع الخارجي وتجري معالجة تلك التوصيات .وإني ،بوجه عام ،أرى أن المجاالت التي لم ُتعالج تماما ً
حتى اآلن ال تخل بقدرتي على إصدار بيان بشأن الضوابط الداخلية.
-6

بيان

إني ملتزم بكفالة التحسين المتواصل لنظام الضوابط الداخلية وبمعالجة أوجه الضعف في الضوابط
الداخلية الملحوظة أثناء السنة .ويشجعني أيضا ً التقدم المتواصل المُحرز بشأن تنفيذ التوصيات اإلشرافية أثناء العام
الماضي .ولكن ،حتى الرقابة الداخلية الفعالة ،مھما كانت مصمَّمة جيداً ،لھا أوجه قصورھا المتأصلة ،ومن بينھا إمكانية
االلتفاف حولھا ،ومن ثم يمكن أن توفر ضمانا ً معقوالً فقط .وعالوة على ذلك ،ونتيجة لتغير الظروف ،قد تتغير فعالية
الضوابط الداخلية بمرور الوقت .واستناداً إلى ما ھو مذكور أعاله ،فإني أخلص إلى أن أمانة المنظمة ) (WMOكان
لديھا نظام كا ٍ
ف للرقابة الداخلية للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013وحتى تاريخ اعتماد البيانات المالية.
)توقيع(
)(M. Jarraud

األمين العام
 16أيار /مايو 2014
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التذييل جيم:
بيان األمين العام
مقدمة
يشرفني أن أقدم ،وفقا ً للمادة  14من الالئحة المالية ،إلى المجلس التنفيذي )المشار إليه فيما بعد باسم
-1
“المجلس”( ،لالعتماد ،البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOعن السنة المنتھية في  31كانون
األول/ديسمبر  .2013وقد أعطى المراجع الخارجي رأيه وتقريره عن البيانات المالية لعام  ،2013وكالھما مق ّدم أيضا ً
إلى المجلس ،حسبما تقتضيه المادة  15.10من الالئحة المالية ومرفق الالئحة المالية.

تحليل العمليات المالية والميزانية
ملخص
لقد خدمت المنظمة ) (WMOأعضاءھا في عام  2013على أساس موظفيھا المكرّسين لخدمتھا .وبحلول نھاية
-2
عام  ،2013بلغ مجموع عدد الموظفين ذوي العقود المحددة األجل والموظفين الدائمين الذين يعملون في خدمة أمانة
ً
مقارنة بمجموع قدره  264في العام األسبق .وقد استمر في عام  2013تحسين البنية األساسية الفنية
المنظمة )277 (WMO
الذي بدأ في عام  ،2012ال سيما استبدال المكونات العتيقة وغير المدعومة من مكونات الشبكة المحلية ) (LANوإعادة
تصميمھا وفقا ً لمعايير الصناعة ،مما يوفر بنية شبكية عالية الجودة وآمنة .وقد تضمّن التحسين ارتحال منصة التشغيل :من
مايكروسوفت ويندوز  XPإلى مايكروسوفت ويندوز  .7وجرى تنفيذ أو تحسين مزيد من الحلول الشبكية لتمكين اجتماعات
المنظمة ) (WMOمن العمل في بيئة غير ورقية ،مما يقلل من األثر الكربوني للمنظمة ويسفر عن تخفيضات في التكاليف.
وقد بدأ عام  2013وانتھى على أساس مالي سليم .فالمنظمة ) (WMOتعمل وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية
-3
للقطاع العام ) (IPSASالتي يُعترف بمقتضاھا باإليرادات في الفترة التي تتعلق بھا ،ويُعترف فيھا بالمصروفات في
الفترة التي يتم فيھا توريد السلع أو الخدمات .وبنا ًء على ذلك ،فإن المصروفات في أي فترة سنة قد تكون أعلى أو أقل
من اإليرادات في تلك السنة .واستناداً إلى النتائج المالية األخيرة ،كما يبرزھا الجدول  1أدناه ،سيستمر التركيز على
الحفاظ على سيولة الصندوق العام.
الجدول  :1المعالم البارزة المالية

١

)بآالف الفرنكات السويسرية(

١

-1

مجموع اإليرادات

2012

2013

93,627

98,101

-2

مجموع النفقات

84,467

76,286

-3

الفائض) /العجز(

9,160

21,815

-4

صافي األصول

90,354

115,952

-5

االشتراكات المقررة المستلمة

11,399

15,752

-6

فائض )عجز( الصندوق العام

84

9,137

-7

نقدية الصندوق العام

25,080

24,088

فيما يتعلق بالشكلين  1و  ،2انظر البيان الثاني؛ وفيما يتعلق بالشكل  ،3انظر البيان الخامس.
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األداء المالي
ُفصحْ عن األداء المالي في البيان الثاني “بيان األداء المالي” .وفي عام  2013بلغ مجموع اإليرادات
-4
ي َ
ً
مقارنة بمجموع
مليون فرنك سويسري ،وھو ما يمثل زيادة قدرھا  4.5ماليين فرنك سويسري  4.8 -في المائة -
اإليرادات البالغ  93.6مليون فرنك سويسري في عام  .2012ويشمل مجموع اإليرادات في عام  2013المكونات
المعروضة في الشكل  1أدناه.
الشكل  :1مصادر اإليرادات في عام

98.1

2013

Ot her r evenue 2%
In-kind cont ribut ions 2%
Int erest in joint vent ures 2%

Volunt ar y cont ribut ions
received 28%

Assessed cont ribut ions 66%

ويتألف مجموع اإليرادات من اشتراكات مقررة قدرھا  65.3مليون فرنك سويسري ،ومساھمات طوعية
-5
مستلمة قدرھا  17.8مليون فرنك سويسري ،ومساھمات طوعية متعھَّد بتقديمھا قدرھا  9.5ماليين فرنك سويسري،
وحصة في المشاريع المشتركة قدرھا  1.9مليون فرنك سويسري ،ومساھمات عينية قدرھا  1.7مليون فرنك سويسري،
وإيرادات أخرى قدرھا  1.9مليون فرنك سويسري .والزيادة في مجموع اإليرادات تعكس في معظمھا زيادة في
المساھمات الطوعية المستلمة :بمقدار  7.2ماليين فرنك سويسري  66 -في المائة.
وأثناء عام  ،2013جرى االعتراف بالمساھمات العينية فيما يتعلق باألراضي وقرض بدون فائدة مقدم من
-6
السلطات السويسرية ،وذلك وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوتحصل المنظمة ) (WMOأيضا ً على
خدمات عينية من األعضاء تتعلق بالدعم المقدم الجتماعات المنظمة ) (WMOالتي ُتعقد في بلدانھم والدعم المقدم من
األعضاء للمكاتب اإلقليمية للمنظمة ).(WMO
وفي عام  ،2013أنفقت المنظمة ) 76.3 (WMOمليون فرنك سويسري ،وھو ما يمثل نقصانا ً قدره
-7
ً
ماليين فرنك سويسري  9.7 -في المائة  -مقارنة بعام  .2012وينتج النقصان عن االعتراف بمكسب لم يتحقق قدره 7.8
ماليين فرنك سويسري ناشئ عن زيادة في السعر المستخدم في خصم القرض الطويل األجل على مبنى مكاتب المقر.
أما مجموع المصروفات في عام  2013فھو يشمل المكونات المعروضة في الشكل  2أدناه.
8.2

ويشمل مجموع المصروفات المرتبات واستحقاقات الموظفين البالغة  53.4مليون فرنك سويسري،
-8
وتكاليف السفر البالغة  8.9مليون فرنك سويسري ،والتكاليف الجارية البالغة  4.8ماليين فرنك سويسري ،وتكاليف
االجتماعات البالغة  4.8ماليين فرنك سويسري ،وتكاليف المنح الدراسية البالغة  1.3مليون فرنك سويسري ،وتكاليف
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اإلھالك البالغة  3.0ماليين فرنك سويسري ،والنفقات العينية البالغة  1.7مليون فرنك سويسري ،والحصة في المشاريع
المشتركة البالغة  2.2مليون فرنك سويسري ،مطروحا ً منھا صافي مكسب التقييم غير المتحقق البالغ  7.8ماليين فرنك
سويسري الموصوف أعاله ونفقات أخرى قدرھا  3.9ماليين فرنك سويسري.
وقد زاد الفائض اإلجمالي لإليرادات عن النفقات في عام  2013بحيث بلغ  21.8مليون فرنك سويسري بعد
-9
أن كان  9.2ماليين فرنك سويسري في عام  ،2012وذلك نتيجة بصفة رئيسية لحدوث زيادة في المساھمات الطوعية
المستلمة.
الشكل  :2المصروفات في عام

2013
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والمبالغ المسجلة كإيرادات قد ال ُتستلم جميعھا في نھاية المطاف .ولھذا السبب ،تعترف المنظمة
-10
٢
ً
بوجود اعتمادات كافية ومناسبة للحسابات المشكوك في تحصيلھا وباعتماد لرد أموال للجھات المانحة وفقا للمعيار
المحاسبي الدولي للقطاع العام  - 19االعتمادات ،والخصوم االحتمالية ،واألصول االحتمالية.

)(WMO

وقد أوجدت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASأيضا ً تركيزاً على الكيانات التي تمارس
-11
المنظمة  (WMOأو ال تمارس رقابة تشغيلية ومالية كاملة عليھا .وفي حين أن الكيانات تديرھا المنظمة ) ،(WMOيُدرج
كيانان كمشروعين مشتركين وال ُتدرج ستة كيانات في البيانات المالية للمنظمة ) .(WMOويرد مزيد من التفاصيل في
المالحظة .3.13
ويعرض الجدول  2المعالم البارزة المالية حسب القطاع ،التي تمثل األنشطة التي يمكن تمييزھا والمُبلغ
-12
عن المعلومات المالية المتعلقة بھا على نحو مستقل .ويرد مزيد من التفاصيل في المالحظة .8

 ٢االعتماد المخصص للمساھمات المقدمة للجھات المانحة مبيّن في البيان األول أما االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل االشتراكات المقررة من
األعضاء فھو مبيّن في المالحظة .3.2

EC-66/INF. 5.1(1), p. 10

الجدول  :2المعالم البارزة المالية حسب القطاع

)بآالف الفرنكات السويسرية(

اإليرادات
المصروفات
الفائض )العجز( في عام 2013
الفائض )العجز( في عام 2012

الصندوق العام

برنامج التعاون الفني

الصناديق المعيارية

اإللغاءات بين
القطاعات

المجموع
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15,571
9,003

)(712
)(712

98,101
76,286

9,137

6,110

6,568

-

21,815

84

)(5,860

14,936

-
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الوضع المالي
ُفصحْ عن الوضع المالي في البيان األول “بيان الوضع المالي” .وفي  31كانون األول /ديسمبر ،2013
-13
ي َ
كان لدى المنظمة ) 116.0 (WMOمليون فرنك سويسري كمجموع أرصدة واحتياطيات الصناديق ،كان منھا مبلغ قدره
 42.5مليون فرنك سويسري يتعلق بالصندوق العام .وكان لبرنامج التعاون الفني رصيد قدره  39.0مليون فرنك
سويسري وكان لدى الصناديق المعيارية رصيد قدره  34.5مليون فرنك سويسري.
ومجموع االشتراكات المقررة المستحقة القبض في عام  2013بلغ  15.8مليون فرنك سويسري ،وھو
-14
ً
مقارنة بالرصيد البالغ  11.4مليون فرنك سويسري
ما يمثل زيادة قدرھا  4.4ماليين فرنك سويسري  38.6 -في المائة -
في عام  .2012وزادت المبالغ المستحقة القبض بعد مدة تتجاوز سنة واحدة زيادة طفيفة بمقدار  0.3مليون فرنك
سويسري .فأثناء عام  ،2013تم تحصيل  86في المائة من المبالغ المستحقة القبض للسنة الجارية فضالً عن  43في
المائة من متأخرات السنة السابقة.
وبلغ مجموع خصوم المنظمة ) (WMOالمتعلقة باستحقاقات الموظفين ،والتي حُددت قيمتھا على أساس
-15
تقييم اكتواري مھني أجراه اكتواريون مستقلون 48.6 ،مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013بعد
أن كان يبلغ  52.9مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  .2012والنقصان يرجع بصورة رئيسية إلى
ف في االستحقاقات .ومصادر ھذا المكسب ھي :زيادة في سعر الخصم نتج عنھا نقصان بلغ
تحقيق مكسب اكتواري صا ٍ
 %4.0تقريبا ً في الخصوم ،وزيادة في معدل أقساط التأمين الصحي نتجت عنھا زيادة بلغت  %2.0تقريبا ً في الخصوم،
وتغيّر في العضوية نتج عنه نقصان بلغ  %6.5في الخصوم .وخصوم استحقاقات الموظفين تموّ ل من الفائض المتراكم
و ُتعامل محاسبيا ً على أنھا خصوم للصندوق العام .ويرد مزيد من المعلومات في المالحظة .3.8

صافي األصول /حصة الملكية
ُفصحْ عن التغييرات في صافي األصول وحصة الملكية في البيان المالي الثالث “بيان التغييرات في
-16
ي َ
صافي األصول /حصة الملكية” .والتحرك في صافي األصول أثناء السنة مبيّن أدناه في الجدول .3
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الجدول  :3التحرك في صافي األصول

)بآالف الفرنكات السويسرية(

صافي األصول في  31كانون األول /ديسمبر

2012

التغيير في الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
الفائض لعام

2013

3,579
21,815

التغييرات األخرى
صافي األصول في  31كانون األول /ديسمبر

90,354

204
2013

115,952

وعلى ھذا المستوىّ ،
غطت أصول المنظمة البالغة  241.0مليون فرنك سويسري خصومھا البالغة
-17
مليون فرنك سويسري )انظر البيان األول( في  31كانون األول /ديسمبر  2013مرتين تقريبا ً.

125.1

التدفقات النقدية
يُفصح عن التدفقات النقدية في البيان المالي الرابع “بيان التدفقات النقدية” .وإجماالً ،زاد الرصيد النقدي
-18
المحتفظ به لدعم احتياجات المنظمة ) (WMOبمقدار  8.6ماليين فرنك سويسري  10.7 -في المائة  -من  80.0مليون
فرنك سويسري في عام  2012إلى  88.6مليون فرنك سويسري في عام  .2013وقد نشأت الزيادة أساسا ً من المساھمات
ً
مقارنة بما يبلغ  10.9ماليين فرنك سويسري في
الطوعية :المستلمة في عام  2013والبالغة  18.2مليون فرنك سويسري،
ً
عام  .2012ويشمل الرصيد النقدي للمنظمة ) (WMOالبالغ  88.6مليون فرنك سويسري مبلغا قدره  18.1مليون فرنك
سويسري محتفظا ً بھا استئمانيا ً لصالح كيانات أخرى.
وفيما يتعلق بالرصيد النقدي حسب القطاع ،يحتفظ برنامج التعاون الفني والصناديق المعيارية بأرصدة
-19
ً
نقدية قوية نتيجة لسياسة الميزانية فيما يتعلق بالمشاريع الممولة طوعيا .فاإلنفاق ال يمكن أن يبدأ إال بعد أن تكون
المساھمات المعنية المتعھد بھا قد اس ُتلمت وبعد أن ُتحتجز نسبة قدرھا خمسة في المائة من المبلغ لتغطية أية تقلبات قد
تنشأ فيما يتعلق بااللتزامات واالرتباطات .وقد زادت األرصدة النقدية المتعلقة بالمساھمات الممولة طوعيا ً بمقدار 19.9
مليون فرنك سويسري بحيث بلغت  56.4مليون فرنك سويسري في عام  2013بعد أن كانت تبلغ  36.5مليون فرنك
سويسري في عام  .2012وھذه الزيادة تتسق مع زيادة مستوى العمليات الممولة طوعيا ً.
وفيما يتعلق بالصندوق العام ،يبلغ الوضع النقدي  24.1مليون فرنك سويسري في نھاية عام  2013كما ھو
-20
مبين في المالحظة ) 8.1النقدية مطروحا ً منھا األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً( .وھذا يعكس نقصانا ً قدره  1.0مليون فرنك
ً
سويسري
مقارنة بعام  2012ويغطي  3أشھر من النشاط التشغيلي .ويعكس الوضع النقدي كما ھو موصوف في
ً
المادة  9.1من الالئحة المالية رصيدا قدره  7.7ماليين فرنك سويسري بعد أن تؤخذ في االعتبار االشتراكات المقررة
المستلمة مقدما ً لعام  2014البالغة  9.8ماليين فرنك سويسري والمبينة في البيان األول وكذلك صندوق رأس مال عامل
قدره  6.6ماليين فرنك سويسري ومبيّن في المالحظة  .3.14والرصيد النقدي للصندوق العام يخضع بصفة رئيسية
للتقلب ألنه يعتمد على توقيت دفع االشتراكات المقررة من جانب األعضاء .وبحلول نھاية آذار /مارس  ،2014كان قد
تم استالم مدفوعات متأخرات اشتراكات مقررة تبلغ  5.9ماليين فرنك سويسري ،وتتعلق بعام  2013وأعوام سابقة ،مما
حسَّن الوضع النقدي تحسينا ً كبيراً.
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تحليل الميزانية
يُفصح عن أرقام الميزانية الخاصة بالصندوق العام في البيان المالي الخامس  -بيان المقارنة بين المبالغ
-21
المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية فيما يتعلق بالميزانية السنوية لعام .2013
وقد أُعدت الميزانية السنوية لعام  2013على أساس االستحقاق المعدّل .ووفقا ً لھذا األساس وكما ھو مبين
-22
ً
في البيان الخامس ،يُعترف بالنفقات في الفترة التي يتم فيھا توريد السلع أو الخدمات .وتيسيرا للمقارنة بين النفقات
الواردة في البيان الثاني وتلك الواردة في البيان الخامس ،يرد بيان مقارنة في المالحظة  7يسوّ ي بين النفقات المعترف
بھا على أساس االلتزامات والنفقات المستندة إلى توريد السلع أو الخدمات.
وقد بلغت قيمة ما ن ّفذته المنظمة ) 64.8 (WMOمليون فرنك سويسري ،أو  93.9في المائة في عام
-23
كما يتضح في البيان الخامس .وتباينت معدالت التنفيذ حسب النتيجة المتوقعة من  75.5في المائة فيما يتعلق بالنتيجة
المتوقعة  2إلى  107.1في المائة فيما يتعلق بالنتيجة المتوقعة  .1وسوف يُعاد ،رھنا ً بموافقة المجلس التنفيذي ،اعتماد
رصيد الميزانية البالغ  4.2ماليين فرنك سويسري لفترة السنتين  2015-2014وفقا ً للمادة  7.3من الالئحة المالية.
و ُتعرض حصة اإلنفاق حسب النتائج المتوقعة في عام  2013في الشكل  3الوارد أدناه.

2013

الشكل  :3اإلنفاق حسب النتائج المتوقعة -

2013
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تعزيز الشفافية والمساءلة
أعدت المنظمة ) ،(WMOللسنة الرابعة ،البيانات المالية وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
-24
ً
) .(IPSASوتعترف المنظمة باإليرادات المتأتية من االشتراكات المقررة فضال عن تعھدات المساھمات الطوعية المؤكدة
خطيا ً .ويُعترف بالمصروفات عند استالم السلع والخدمات .وقد عززت المنظمة ) (WMOقدرتھا على إعداد معلومات
مالية ذات صلة ومفيدة ،مما يحسِّن الشفافية والمساءلة اللتين تدير بھما مواردھا ،وذلك بأخذھا بالمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام وتنفيذھا لھا في  2010وتوحيد تنفيذھا في السنوات التالية.
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وما زال االمتثال المستمر للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يمثل أولوية .ويجري باستمرار تحديث
-25
ً
نطاق تلك المعايير لتعكس أفضل الممارسات .وتواصل المنظمة ) (WMOأيضا تطبيق جميع المعايير المنطبقة الواردة
في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وال تستخدم ما ھو متاح من استثناءات من االمتثال لبعض المعايير أثناء
السنوات األولى لألخذ بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
-26
أدناه.

وأثناء عام  ،2013حافظت المنظمة ) (WMOعلى عدد من التدابير لتعزيز الشفافية والمساءلة يرد بيانھا

•

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

•

على أساس شھري ،تتلقى اإلدارة العليا للمنظمة ) (WMOإحاطة تتعلق بالشؤون المالية وشؤون الميزانية
تعكس الداء المالي للمنظمة ) (WMOووضعھا المالي أثناء االجتماع العادي للجنة التوجيھية .وھذا يضمن
تركيز اإلدارة العليا على المخاطر المالية المحددة؛

•

كل ربع سنة ،تجتمع لجنة االستثمار الستعراض الحالة النقدية للمنظمة ،التي ُتتخذ على أساسھا القرارات
المالئمة المتعلقة بالخزانة أو تقدّم على أساسھا توصيات بشأن إدخال تغييرات في سياسة االستثمار.

وتو َّفر المعلومات على اإلنترنت بشأن الميزانية والمالية من خالل بوابة المنظمة ) (WMOللمديرين والموظفين حسب
اإلدارات /المكاتب والنتائج المتوقعة.
ويشمل إطار الضوابط الداخلية للمنظمة ) (WMOمكتب الرقابة الداخلية ،الذي يعالج المراجعة الداخلية،
-27
ُ
ً
وعمليات التفتيش ،والتحقيقات؛ ولجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالمراجع الخارجي .وأصدر بيانا بشأن
الرقابة الداخلية في سياق عرض البيانات المالية السنوية .والمنظمة ) (WMOمن بين أوائل مؤسسات منظومة األمم
المتحدة التي أصدرت ھذا البيان .ونظام الضوابط الداخلية مصمَّم لزيادة استخدام الموارد بفعالية وكفاءة ولحماية أصول
المنظمة.
إدارة المخاطر
تدير المنظمة ) (WMOالمخاطر بطريقة استباقية .وقد أُعد ملف وسجل للمخاطر من أجل المنظمة لتحديد
-28
أي مخاطر رئيسية تؤثر على استراتيجيتھا وواليتھا .ويعرض الملف األثر المحتمل للمخاطر على المنظمة وأرجحية
حدوث تلك المخاطر .ويتيح أيضا ً سجل المخاطر للمنظمة تحديد إجراءات التخفيف المناسبة وإسناد المسؤولية عن إدارة
المخاطر والتخفيف منھا.
فأنشطة المنظمة ) (WMOتعرّ ضھا لطائفة متنوعة من المخاطر المالية .وتقوم بإدارة المخاطر المالية
-29
وظيفة مركزية تابعة للخزانة باستخدام مبادئ توجيھية وضعتھا لجنة االستثمار التابعة للمنظمة .وتسعى سياسات إدارة
المخاطر المالية الخاصة بالمنظمة إلى اإلقالل ،حيثما أمكن ،من التأثيرات المعاكسة المحتملة على األداء المالي
للمنظمة .وتغطي السياسات الموضوعة مجاالت الخطر من قبيل سعر الصرف األجنبي ،وأسعار الفائدة ،واستثمار
األموال .وأھداف سياسة االستثمار ھي الحفاظ على رأس المال ،وتوفير السيولة ،وزيادة اإليرادات من خالل معدالت
العائد .والتشديد الرئيسي لھذه السياسة ينصب على الحفاظ على قيمة الموارد النقدية.
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وتضمن سياسة خزانة المنظمة ) (WMOبشأن السيولة االحتفاظ بنقدية كافية للوفاء بالتزامات المنظمة
-30
حسب وعند استحقاقھا .وفي  31كانون األول /ديسمبر  2013كانت األرصدة النقدية جميعھا تتاح بعد إشعار بيوم واحد
لتوفير الحد األقصى من السيولة ولتمكين المنظمة من الرد بسرعة على أي دالئل أزمة مالية.
أما المخاطرة االئتمانية للمنظمة ) (WMOفيجري تقليلھا إلى أدنى حد بضمان إيداع النقدية لدى مؤسسات
-31
مالية رئيسية حصلت على رتبة قوية من حيث الجدارة االستثمارية من جانب وكالة رئيسية من الوكاالت المعنية بتحديد
تلك الرتب .واالشتراكات المستحقة القبض تتألف أساسا ً من مبالغ مستحقة من دول ذات سيادة .ومخاطر السوق التي
تواجھھا المنظمة منخفضة جداً بالنظر إلى أن تنفيذ خطة المنظمة وميزانيتھا ال يتوقف على إيرادات الفوائد وال يتأثر
بتلك اإليرادات .ويجري التخفيف من المخاطر المتعلقة بالعملة من خالل تنفيذ سياسة إلدارة العمالت األجنبية.
فاألرصدة ُتستلم ويُحتفظ بھا أساسا بالفرنكات السويسرية التي تمثل عملة الدفع المھيمنة والعملة الرئيسية للمنظمة
).(WMO
االستدامة
تواصل المنظمة ) (WMOتقييم عواقب أي انخفاض محتمل في المساھمات ،وما إذا كان سيؤدي إلى
-32
انخفاض تبعي في نطاق عمليات المنظمة وفي عدد المستفيدين الذين تساعدھم .وما زلت على ثقة ،بعد أن نظرت في
األنشطة المتوقعة للمنظمة والمخاطر المقابلة لھا ،من أن المنظمة لديھا ما يكفي من الموارد لمواصلة العمل في األجل
المتوسط .ولھذا السبب فإننا سنواصل اإلبالغ على أساس أننا “مؤسسة مستمرة” في إعداد البيانات المالية للمنظمة.
وھذا التأكيد تدعمه ’1‘ :الزيادة في الحد األقصى لإلنفاق المعتمد للفترة 2015-2012؛ و‘ ’2صافي األصول
-33
المحتفظ بھا في نھاية الفترة والمساھمات المستلمة في عام 2013؛ و‘ ’3مستويات المساھمات المتوقعة لعام 2014؛
و‘ ’4اتجاه الدعم المقدم من الجھات المانحة الذي يديم والية المنظمة ) (WMOمنذ إنشائھا في عام .1950
المسائل اإلدارية
يبيَّن في المرفق ألف لھذه الوثيقة المكان الرئيسي لعمل المنظمة ) (WMOفضالً عن أسماء وعناوين
-34
مستشارھا القانوني واكتوارييھا ومراجعھا الخارجي.
المسؤولية
يسرني أن أقدم ،حسبما تقتضيه المادة  14من الالئحة المالية ،البيانات المالية التالية التي أُعدت وفقا ً
-35
للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوأشھد بأن جميع المعامالت التي جرت أثناء الفترة كانت ،على حد
علمي ووفقا ً لما توافر لدي من معلومات ،قد ُدونت على نحو سليم في السجالت المحاسبية وأن ھذه المعامالت إلى
جانب البيانات المالية والمالحظات التالية ،التي تشكل تفاصيلھا جزءا من ھذه الوثيقة ،تعرض بنزاھة الوضع المالي
للمنظمة ) (WMOفي  31كانون األول /ديسمبر :2013
البيان األول

-

بيان الوضع المالي في  31كانون األول /ديسمبر

البيان الثاني

-

بيان األداء المالي للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر

البيان الثالث

-

بيان التغييرات في صافي األصول للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر

2013
2013
2013
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البيان الرابع

-

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر

البيان الخامس
ديسمبر 2013

-

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

2013

مالحظات على البيانات المالية

)توقيع(
)م .جارو(
األمين العام
جنيف 16 ،أيار/مايو 2014
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التذييل دال

المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية
الطقس .المناخ .الماء

البيانات المالية
للسنة المنتھية
في  31كانون األول /ديسمبر 2013

)توقيع(
ميشيل جارو
األمين العام
 16أيار /مايو 2014

EC-66/INF. 5.1(1), p. 17

البيان األول

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان الوضع المالي
في  31كانون األول /ديسمبر 2013
)بآالف الفرنكات السويسرية(
المالحظة

2013

2012

األصول
األصول المتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
االستثمارات القصيرة األجل
المساھمات المستحقة القبض
المخزونات
المبالغ األخرى المستحقة القبض
الحصة في المشاريع المشتركة

3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.13

األصول غير المتداولة
المساھمات المستحقة القبض
الممتلكات والمنشآت والمعدات
األصول غير الملموسة
الحصة في المشاريع المشتركة

3.2
3.5
3.6
3.13

مجموع األصول

88,553
10,000
29,190
74
3,778
1,536

79,981
20,235
83
3,069
1,786

133,131

105,154

6,546
101,233
118
-

10,330
104,052
297
12

107,897

114,691

241,028

219,845

الخصوم
الخصوم المتداولة
المبالغ المستحقة القبض والمستحقات
استحقاقات الموظفين
المساھمات المستلمة مقدما ً
القروض
المساھمات المستحقة القابلة للرد إلى الجھات
المانحة
األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً
الحصة في المشاريع المشتركة

3.7
3.8
3.9
3.10

2,694
3,294
19,625
1,477

4,093
2,994
9,576
1,477

3.11
3.12
3.13

354
18,094
82

538
18,392
67

45,620

37,137

الخصوم غير المتداولة
استحقاقات الموظفين
القروض
الحصة في المشاريع المشتركة

3.8
3.10
3.13

46,350
33,081
25

49,952
42,370
32

79,456

92,354

125,076

129,491

مجموع الخصوم
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صافي األصول

115,952

أرصدة واحتياطيات الصناديق
صندوق رأس المال

7,026

الفائض المتراكم
احتياطيات استحقاق الموظفين
مجموع أرصدة واحتياطيات الصناديق

3.14

البيان
الثالث
3.15

90,354

7,017

88,361
20,565

66,555
16,782

115,952

90,354

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

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان األداء المالي للسنة المنتھية
في  31كانون األول/ديسمبر 2013
)بآالف الفرنكات السويسرية(
المالحظة
اإليرادات
االشتراكات المقررة
المساھمات الطوعية
الحصة في المشاريع المشتركة
اإليرادات األخرى
المساھمات العينية )الخدمات(

5.1
5.1
3.13
5.2
5.3

مجموع اإليرادات
النفقات
المرتبات واستحقاقات الموظفين
السفر
اللوازم والمستھلكات والتكاليف الجارية األخرى
االجتماعات
المنح الدراسية
االستھالك واإلھالك
الحصة في المشاريع المشتركة
النفقات العينية )الخدمات(
النفقات األخرى
التحرك في حصة صافي األصول /حصة الملكية في
المشاريع المشتركة
مجموع النفقات
الفائض) /العجز( للفترة

6.1
6.2

3.5/3.6
3.13
6.3
6.4
3.13

2013

2012

65,276
27,326
1,929
1,870
1,700

65,254
22,148
2,037
2,351
1,837

98,101

93,627

53,359
8,938
4,884
4,833
1,339
2,999
2,179
1,700
)(3,965

54,617
6,753
6,435
3,061
1,207
2,704
2,181
1,837
6,104

20

)(432

76,286

84,467

21,815

9,160

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

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان التغييرات في صافي األصول /حصص الملكية
للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر 2013
)بآالف الفرنكات السويسرية(
صندوق
رأس
المال
صافي األصول في  31كانون األول /ديسمبر

2012

7,017

الفائض
المتراكم
66,555

احتياطي استحقاقات
الموظفين )المالحظة
(3.15

مجموع
صافي
األصول

16,782

90,354

التحركات في أرصدة واحتياطيات الصناديق في عام :2013
الزيادة في خصم استحقاقات الموظفين

-

المدفوعات من االحتياطيات
رسم خدمة استحقاقات الموظفين
المكسب )الخسارة( نتيجة للتقييم االكتواري لخصم
استحقاقات الموظفين في  31كانون األول /ديسمبر
 ،2013المُھ َلك من احتياطي استحقاقات الموظفين
فائض السنة
مجموع التحركات أثناء السنة
صافي األصول في  31كانون األول /ديسمبر

2013

)(2,694

)(2,694

2,898

2,898

3,579
9

21,806

9

21,806

3,783

7,026

88,361

20,565

3,579
21,815
25,598
115,952

بيان التغييرات في صافي األصول /حصة الملكية
للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر

2012

)بآالف الفرنكات السويسرية(
صندوق
رأس
المال

صافي األصول في  31كانون األول /ديسمبر

2011

التحركات في أرصدة واحتياطيات الصناديق في عام :2012
الزيادة في خصم استحقاقات الموظفين
المدفوعات من االحتياطيات
رسم خدمة استحقاقات الموظفين
المكسب )الخسارة( نتيجة للتقييم االكتواري لخصم
استحقاقات الموظفين في  31كانون األول /ديسمبر
 ،2012المُھ َلك من احتياطي استحقاقات الموظفين
فائض السنة
مجموع التحركات أثناء السنة
مجموع األصول في  31كانون األول /ديسمبر

2012

6,996

الفائض
المتراكم
57,414

احتياطي استحقاقات
الموظفين

مجموع
صافي
األصول

22,015

86,425

)(2,679

21

9,141

)(2,679

2,935

2,935

)(5,489

)(5,489
9,162

21

9,141

)(5,233

3,929

7,017

66,555

16,782

90,354

المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.
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البيان الرابع

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر 2013
)بآالف الفرنكات السويسرية(

2012

2013

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الفائض )العجز( للفترة
)مكاسب( خسائر سعر الصرف غير المتحققة
صافي )مكاسب( خسائر خصم القرض الطويل األجل غير المتحققة
االستھالك واإلھالك
رسم خدمة وتكلفة فوائد استحقاقات الموظفين
دفع أقساط التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة من االحتياطيات
الزيادة )النقصان( في االعتماد المخصص للتأخير في دفع المساھمات
الحصة في المشاريع المشتركة
)الزيادة( النقصان في المخزونات
)الزيادة( النقصان في إجمالي المساھمات القصيرة األجل المستحقة القبض
)الزيادة( النقصان في إجمالي المساھمات الطويلة األجل المستحقة القبض
)الزيادة( النقصان في المساھمات المستلمة مقدما ً
)الزيادة( النقصان في إجمالي مبالغ الحسابات األخرى المستحقة القبض
)الزيادة( النقصان في المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
)الزيادة( النقصان في المساھمات القابلة للرد من الجھات المانحة
الفائدة المكتسبة
فروق سعر الصرف

21,815
47
)(7,836
2,999
2,898
)(2,694
)(1,236
270
9
)(8,163
3,784
10,049
)(12
)(1,399
)(184
)(84
)(277

9,160
821
1,274
2,704
3,948
)(2,679
2,433
)(288
17
4,783
2,057
1,451
)(931
)(83
26
)(125
)(330

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

19,986

24,238

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)الزيادة( النقصان في تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات

-

)(2,626

)(10,000

-

صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)(10,000

)(2,626

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)الزيادة( النقصان في األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً
)الزيادة( النقصان في االقتراض الطويل األجل غير المخصوم
الفائدة المكتسبة
فروق سعر الصرف

)(298
)(1,477
84
277

)(753
)(1,477
125
330

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)(1,414

)(1,775

صافي الزيادة )النقصان( في النقدية ومكافئات النقدية

8,572

19,837

النقدية ومكافئات النقدية في بداية السنة

79,981

60,144

88,553

79,981

)الزيادة( النقصان في االستثمارات القصيرة األجل

النقدية ومكافئات النقدية في  31كانون األول /ديسمبر

2013

المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.
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بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية
للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر

البيان الخامس

2013

)بآالف الفرنكات السويسرية(
مبلغ
الميزانية
األصلية

اإلنفاق* على
أساس قابل
للمقارنة

النسبة المئوية
للميزانية السنوية
المنفقة

الفروق ** :الميزانية
النھائية والفعلية

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات
ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس
والمناخ والماء والبيئة وتحسين سُبل الحصول عليھا تلبية
الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع القطاعات المجتمعية
المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات

6,132.0

6,569.6

107.1

)(437.6

2

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر
الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات
الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة

2,997.4

2,263.7

75.5

733.7

3

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير معلومات
وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ
والماء والبيئة ،خاصة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث وتأثيرات المناخ وطرق التكيف معھا

6,060.9

4

1

5,907.4

97.5

153.5

تعزيز قدرات أعضاء المنظمات على الوصول إلى نظم
رصد متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل أرضية القاعدة
وفضائية القاعدة ،وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا ،إلجراء
رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك
الرصدات البيئية ذات الصلة والطقس الفضائي ،باالعتماد
على المعايير الدولية التي وضعتھا المنظمة )(WMO

8,909.0

8,301.6

93.2

607.4

5

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

5,941.3

6,120.8

103.0

)(179.5

6

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

15,021.9

13,188.8

87.8

1,833.1

7

8

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 واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا

5,592.0

5,437.8

97.2

154.2

قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة

18,363.8

17,045.2

92.8

1,318.6

69,018.3

64,834.9

93.9

4,183.4

مجموع النفقات
* يشمل اإلنفاق الفعلي وجميع االلتزامات.
** الفروق موضحة في المالحظة  ،7الفقرات  130إلى .134

المالحظات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.
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المالحظات على البيانات المالية في  31كانون األول /ديسمبر

2013

المالحظة  :1مقاصد المنظمة
)أ(

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

)ب(

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

)ج(

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

)د(

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

)ھـ(

تعزيز األنشطة المنفذة في مجال الھيدرولوجيا التطبيقية وكذلك التعاون الوثيق بين خدمات األرصاد
الجوية والخدمات الھيدرولوجية.

)و(

تشجيع البحث والتدريب في مجال األرصاد الجوية ،وحسب االقتضاء ،في الميادين ذات الصلة بھا
والمساعدة في تنسيق الجوانب الدولية لھذا البحث والتدريب.

المالحظة  :2السياسات المحاسبية

أساس اإلعداد
أُعدت البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOحسب المحاسبة على أساس االستحقاق
-1
ً
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASباستخدام عُرف التكلفة التاريخية المع ّدل بإدراج المبنى على
أساس تقييم مھني وإدراج المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل والقروض الطويلة األجل بالتكلفة المھلكة.
وفقا ً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وتعبيراً عن طبيعة عمل المنظمة ) ،(WMOيُعترف
-2
ً
باإليرادات من االشتراكات المقررة ،والمساھمات الطوعية المستلمة ،فضال عن تعھدات تقديم المساھمات الطوعية
المؤكدة خطيا ً كمعامالت غير تبادلية حسب المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  - 23اإليرادات المتأتية من
المعامالت غير التبادلية .وترى المنظمة ) (WMOأنه ولئن كانت ھناك تقييدات بشأن استخدام جميع المساھمات ،فإن ھذه
التقييدات ال تستوفي تعاريف الشرط كما ھو موصوف في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،23إال حيثما كانت
االتفاقات مع الجھة المانحة لم ُتعقد بحلول موعد اإلبالغ ،أو ،في حالة االشتراكات المقررة ،حيثما كانت المدفوعات
المستلمة تتعلق بعمليات مستقبلية.
وفقا ً للمحاسبة على أساس االستحقاق ،يحدث االعتراف بالنفقات وقت توريد السلع أو الخدمات من جانب
-3
ُ
المورِّ د أو مقدم الخدمات وتسجّل في السجالت المحاسبية و ُيعترف بھا في البيانات المالية للفترة التي تتعلق بھا.
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-4

يُعد بيان التدفقات المالية باستخدام الطريقة غير المباشرة.

عملة التشغيل واإلبالغ الخاصة بالمنظمة ) (WMOھي الفرنك السويسري ) .(CHFوتحوَّ ل المعامالت
-5
بعمالت غير الفرنك السويسري إلى الفرنك السويسري بأسعار الصرف المعمول بھا في األمم المتحدة )(UNORE
وتحول األصول والخصوم المسجلة بعمالت غير الفرنك السويسري إلى الفرنك السويسري
السائدة وقت المعاملة.
َّ
ُ
باستخدام أسعار الصرف المعمول بھا في األمم المتحدة ) (UNOREالسائدة في نھاية السنة .وتحتسب المكاسب أو
الخسائر الناتجة عن ذلك في بيان األداء المالي.

النقدية ومكافئات النقدية
-6

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

-7

يُعترف بإيرادات الفوائد عند استحقاقھا.

الصكوك المالية
يُعترف بالصكوك المالية عندما تصبح المنظمة ) (WMOطرفا ً في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انتھاء
-8
أجل حقوق استالم تدفقات نقدية من تلك األصول أو نقلھا وإلى حين نقل المنظمة ) (WMOجميع مخاطر ومزايا الملكية
إلى حد كبير.
القروض والمبالغ المستحقة القبض ھي أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد
-9
ال ُتطرح في األسواق النشطة .وتتألف القروض والمبالغ المستحقة القبض من المساھمات المستحقة القبض نقداً وغيرھا
من المبالغ المستحقة القبض .وتسجَّ ل القروض والمبالغ المستحقة القبض بالتكلفة المھلكة.
يُعترف في البداية بجميع الخصوم المالية غير المشتقة بقيمة عادلة ،وتقاس الحقا ً بالتكلفة المھلكة باستخدام
-10
طريقة الفائدة الفعلية.

المساھمات والمبالغ المستحقة القبض
يُعترف باالشتراكات المقررة كإيرادات في اليوم األول من السنة التي تتعلق بھا تلك االشتراكات.
-11
ويُخصص اعتماد كامل لجميع االشتراكات غير المدفوعة الخاصة باألعضاء المحرومين من حق التصويت في دورات
الھيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO
يُعترف بالمساھمات الطوعية عند تأكيدھا خطيا ً من جانب الجھات المانحة .ويُعترف بالمساھمات األخرى
-12
ُ
ُ
وقت استالمھا .وعند انتھاء المشاريع وفي حالة كون بعض المساھمات لم تنفق بالكامل على المشروع التي قدمت من
أجله ،يُعترف في ذلك الوقت ،ووفقا ً لالتفاق مع الجھات المانحة ،بالمبالغ التي لن ُتنفق بوصفھا مبالغ يجب ردھا إلى
الجھات المانحة و ُتدرج في بيان الوضع المالي بوصفھا مساھمات قابلة للرد إلى الجھات المانحة.
تسجّل المبالغ المستحقة القبض بالقيمة اإلسمية مطروحا ً منھا مخصصات للمبالغ غير القابلة لالسترداد
-13
المقدرة و ُتخصم ،عند االقتضاء ،إذا لم يكن من المتوقع حدوث تدفقات نقدية في غضون  12شھراً من تاريخ اإلبالغ.
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يُعترف بالمساھمات العينية بخدمات تدعم مباشر ًة العمليات واألنشطة المعتمدة ،والتي لھا تأثير على
-14
الميزانية ويمكن قياسھا على نحو يمكن التعويل عليه ،وتقيّم بالقيمة العادلة .وتشمل ھذه المساھمات استخدام األماكن،
والمرافق ،والنقل ،واألفراد .وھي تعا َمل كإيرادات ومصروفات على حد سواء في البيانات المالية.
تقيَّم الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبرع بھا بقيمة سوقية عادلة ويُعترف بھا كأصول ثابتة وإيرادات،
-15
باستثناء األصول التراثية ،التي ال يُعترف بھا.

المخزونات
تسجَّ ل مطبوعات المنظمة )التي ّ
توزع مجانا ً( والتذكارات الحاضرة في نھاية الفترة المالية كمخزونات
-16
وتقيَّم بسعر التكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق.
-17

ُتحتسب المطبوعات والتذكارات كمصروفات عند بيعھا أو توزيعھا.

ُتستعرض المخزونات في نھاية كل سنة مالية لتحديد تلك التي أصبحت قديمة .ويُحتفظ بالمطبوعات
-18
القديمة بدون قيمة إلى حين التصرف فيھا .و ُتعتبر المطبوعات البطيئة التوزيع متناقصة القيمة و ُتخ ّفض بنسبة قدرھا
 %50للتعبير عن تكلفة اإلحالل المتوقعة.

الممتلكات والمنشآت والمعدات
تسجَّ ل الممتلكات والمنشآت والمعدات ) (PPEالتي تتجاوز قيمتھا  5,000فرنك سويسري بالتكلفة التاريخية
-19
مطروحا ً منھا االستھالك المتراكم وأي خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة .ويُحتسب استھالك الممتلكات والمنشآت
والمعدات التي تتجاوز أعمارھا المفيدة المقدرة باستخدام طريقة الخط المستقيم .واألعمار المفيدة المقدّرة لفئات
الممتلكات والمنشآت والمعدات ھي كما يلي:
الفئات
مبنى المقر
المعدات الحاسوبية
األثاثات والتركيبات الثابتة
اآلالت والمعدات
المركبات

العمر المفيد المقدّر )بالسنوات(
50
3
8
5
5

ويجري االضطالع بصفة منتظمة باستعراضات الضمحالل قيمة جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات؛
-20
ولم يكن ھناك ما يشير إلى حدوث اضمحالل في القيمة أثناء عام .2013

األصول غير الملموسة
تسجَّ ل األصول غير الملموسة بالتكلفة التاريخية مطروحا ً منھا اإلھالك المتراكم وأي خسائر ناتجة عن
-21
اضمحالل القيمة.
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ال ُتعتبر عناوين المطبوعات أصوالً غير ملموسة ألنھا ال تستوفي أحكام المعيار المحاسبي الدولي للقطاع
-22
العام ‘ - 31األصول غير الملموسة’ .وبناء على ذلكُ ،تنفق تكاليف إعداد عناوين جديدة عند تكبُّد تلك التكاليف وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام “ - 12المخزونات”.
يُحتسب اإلھالك على مدى العمر المفيد المقدر باستخدام طريقة الخط المستقيم .واألعمار المفيدة المقدرة
-23
لفئات األصول غير الملموسة ھي كما يلي:
الفئات

العمر المفيد المقدّر )بالسنوات(

البرمجيات المكتسبة خارجيا ً
البرمجيات المطوّ رة داخليا ً
التراخيص والحقوق

3
6
3

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

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

استحقاقات الموظفين
-26

تعترف المنظمة ) (WMOبالفئات التالية من استحقاقات الموظفين:

•

استحقاقات الموظفين القصيرة األجل المستحقة التسوية في غضون اثني عشر شھراً بعد انتھاء الفترة
المحاسبية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

•

استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة؛

•

استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى؛

•

استحقاقات إنھاء الخدمة.

ويُعترف باستحقاقات الموظفين كمصروفات على أساس االستحقاق .كذلكُ ،تحتسب مدفوعات نھاية الخدمة للموظفين،
بما في ذلك منحة اإلعادة إلى الوطن ،واإلجازة السنوية المستحقة ،والسفر المتعلق باإلعادة إلى الوطن ،ونقل األمتعة
المتعلق باإلعادة إلى الوطن ،كمصروفات على أساس االستحقاق.
جميع موظفي المنظمة ) (WMOمشتركون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
-27
المتحدة ) ،(UNJSPFالذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل
بذلك من استحقاقات للموظفين .وصندوق المعاشات التقاعدية ھو خطة استحقاقات ممولة ومحددة من أرباب عمل
متعددين .وكما ھو محدد في المادة ) 3ب( من الئحة الصندوق ،تكون العضوية في الصندوق مفتوحة أمام الوكاالت
المتخصصة وأمام أي منظمات دولية وحكومية دولية أخرى تشترك في النظام الموحد للمرتبات والبدالت والشروط
األخرى الخاصة بخدمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.
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تعرّض الخطة المنظمات المشتركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات
-28
األخرى المشتركة في الصندوق ،مما ينتج عنه عدم وجود أساس متسق ويعوّ ل عليه لتخصيص االلتزام وأصول الخطة
والتكاليف لفرادى المنظمات المشتركة في الخطة .والمنظمة ) (WMOوالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي
األمم المتحدة ) (UNJSPFليسا ،تماشيا ً مع المنظمات المشتركة األخرى في الصندوق ،في وضع يتيح لھما تحديد حصة
المنظمة ) (WMOالمتناسبة من التزام االستحقاقات المحددة وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من
الموثوقية لألغراض المحاسبية .ومن ثم ،فقد عاملت المنظمة ) (WMOھذه الخطة وكأنھا خطة مساھمات محددة تماشيا ً
مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  .25ويُعترف بمساھمات المنظمة في الخطة أثناء الفترة المالية
كمصروفات في بيان األداء المالي.
-29

تحول مباشرة إلى االحتياطيات في الفترة التي تحدث فيھا.
المكاسب /الخسائر االكتوارية غير المتحققة َّ

االعتمادات والخصوم االحتمالية
ُتخصص اعتمادات من أجل الخصوم والتكاليف المستقبلية حيثما كان على المنظمة ) (WMOالتزام قانوني
-30
أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة ومن المرجح أن يُطلب من المنظمة تسوية االلتزام.
أما االرتباطات األخرى ،التي ال تستوفي معايير تعريف الخصوم ،فھي يُفصح عنھا في المالحظات على
-31
البيانات المالية كخصوم احتمالية فقط عندما يؤكدھا وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير
المؤكدة التي ال تخضع كليا ً لسيطرة المنظمة ).(WMO

المحاسبة المتعلقة بالصناديق واإلبالغ القطاعي
تستند البيانات المالية إلى أساس للمحاسبة المتعلقة بالصناديق ،يبيّن في نھاية الفترة الوضع الموحد لجميع
-32
ً
صناديق المنظمة ) .(WMOوالصندوق ھو كيان محاسبي متوازن ذاتيا يُنشأ الحتساب المعامالت التي يكون لھا غرض
فصل الصناديق لغرض االضطالع بأنشطة محددة أو بلوغ أھداف معينة .وتمثل أرصدة الصناديق
أو ھدف محدد .و ُت َ
المبلغ المتبقي المتراكم من اإليرادات والمصروفات.
أما القطاع فھو نشاط متميز أو مجموعة متميزة من األنشطة يُبلغ عن معلومات مالية عنھا بشكل مستقل.
-33
وتص ّنف المنظمة ) (WMOجميع المشاريع والعمليات وأنشطة الصناديق في ثالثة قطاعات ’1‘ :الصندوق العام؛
‘ ’2الصناديق االستئمانية للتعاون الفني؛ ‘ ’3الصناديق االستئمانية المعيارية .و ُتبلغ المنظمة ) (WMOعن المعامالت
بالنسبة لكل قطاع أثناء الفترة المالية ،وعن األرصدة المحتفظ بھا في نھاية الفترة.
يشمل الصندوق العام والصناديق ذات الصلة) :أ( الكيان المحاسبي المنشأ وفقا ً للمادة  9.1من الالئحة
-34
المالية للمنظمة ) (WMOلغرض تقييد حسابات مساھمات وسُلف األعضاء والنفقات المرخص بھا مقابلھا؛
)ب( مستردات تكاليف الدعم غير المباشرة؛ )ج( مبيعات المطبوعات والتذكارات؛ )د( تأجير الحيز المكتبي ،ومرافق
المؤتمرات ،وحيز وقوف السيارات؛ )ھـ( اإليرادات المتنوعة؛ )و( صندوق رأس المال العامل ،المنشأ وفقا ً للمواد 9.3
إلى  9.6من الالئحة المالية؛ )ز( المساھمات المستلمة غير المخصصة لفئة محددة من البرامج أو لمشروع محدد؛
)ح( احتياطي استحقاقات التوظيف وإنھاء الخدمة واحتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد.
الصناديق االستئمانية للتعاون الفني ھي عمليات ثنائية تمثل أيضا ً تقسيمات فرعية للمنظمة ) (WMOقابلة
-35
للتحديد .وھذه الصناديق يقوم األمين العام بإنشائھا بموجب المادة  9.7من الالئحة المالية من أجل قيد حسابات
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المساھمات التي يكون قد ا ُتفق على الغرض منھا ونطاقھا وإجراءات اإلبالغ الخاصة بھا مع الجھة المانحة بموجب
اتفاقات صناديق استئمانية محددة.
أما الصناديق االستئمانية المعيارية فھي حسابات خاصة يقوم المجلس التنفيذي بإنشائھا من أجل
-36
المساھمات المخصصة ألنشطة محددة ،ويجوز ترحيل أرصدتھا إلى فترات محاسبية مقبلة.
في إطار الصندوق العام ،تقدم المنظمة خدمات لدعم األعضاء ولدعم تنفيذ مقاصد المنظمة كما ھي واردة
-37
في المالحظة  .1وھذه األنشطة تموّ ل باالشتراكات المقررة وباإليرادات المتنوعة.
في إطار صناديق التعاون الفني والصناديق المعيارية )الصناديق االستئمانية( ،تقدم المنظمة لألعضاء
-38
خدمات التعاون الفني وخدمات التخطيط والتنفيذ الخارجة عن الميزانية .وھذه األنشطة تموَّ ل أساسا من خالل
المساھمات الطوعية المقدمة من الجھات المانحة.
تشمل التحويالت بين القطاعات اإليرادات والمصروفات الناشئة من التحويالت بين القطاعات .وتقيَّد
-39
ُ
حسابات ھذه التحويالت بسعر التكلفة وتلغى عند التوحيد.
أما المشاريع المشتركة فھي كيانات محاسبية ُتنشأ بصورة مشتركة من جانب المنظمة ) (WMOومنظمات
-40
القطاع العام الدولية األخرى سعيا ً إلى تحقيق المصلحة المتبادلة بموجب ترتيبات تحدد حصة الملكية في كل مشروع.
و ُتدرج حصة المنظمة ) (WMOفي المشاريع المشتركة في البيانات المالية وفقا ً للعناصر الرئيسية للرقابة كما ھي محددة
في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  6والمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام .8

مقارنة الميزانية
تع َّد ميزانية المنظمة ) (WMOعلى أساس االرتباط ،وبعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
-41
ً
اعتبارا من  1كانون الثاني /يناير  2010تعد البيانات المالية على أساس االستحقاق .وفي بيان األداء المالي )البيان
الثاني( ،تص ّنف المصروفات على أساس طبيعة المصروفات بينما تص ّنف النفقات في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة
في الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( حسب النتيجة المتوقعة التي يتعين تحميل النفقات فيھا.
يعتمد المجلس التنفيذي ميزانية فترة السنتين التي تشمل المبالغ المدرجة في الميزانية للتكاليف المباشرة،
-42
وتكاليف دعم البرامج واإلدارة والتنظيم .ويجوز للمجلس التنفيذي تعديل الميزانيات الحقاً.
البيان الخامس :المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية تقارن بين المبالغ المدرجة في
-43
الميزانية النھائية والمبالغ الفعلية المحسوبة على نفس األساس الذي حُسبت عليه المبالغ المقابلة المدرجة في الميزانية.
وبالنظر إلى اختالف األسس المستخدمة إلعداد الميزانية والبيانات المالية ،توفر المالحظة  7تسوية بين المبالغ الفعلية
المعروضة في البيان الخامس والمبالغ الفعلية المعروضة في البيان الثاني ،وھو بيان األداء المالي.

استخدام التقديرات
تشمل البيانات المالية بالضرورة مبالغ مستندة إلى تقديرات وافتراضات من جانب اإلدارة .وتشمل
-44
التقديرات ،ولكنھا ال تقتصر على :التزامات استحقاقات التأمين الطبي المحددة وغيرھا من التزامات استحقاقات ما بعد
انتھاء الخدمة )التي ُتحسب قيمتھا بواسطة اكتواري مستقل( ،ومبالغ التقاضي ،وتقييم مخزون المطبوعات ،والمخاطر
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المالية بشأن الحسابات المستحقة القبض ،والرسوم المستحقة ،ودرجة اضمحالل قيمة األصول الثابتة .وقد تختلف النتائج
الفعلية عن ھذه التقديرات .وتنعكس التغييرات في التقديرات في الفترة التي ُتصبح فيھا معروفة.
في إعداد البيانات المالية لعام  ،2013أجريت بعض التسويات الطفيفة ذات التأثير غير الھام في األرقام
-45
المقارنة للسنة السابقة من أجل إزالة فروق التدوير إلى أرقام صحيحة .وقد تحدث فروق صغيرة نتيجة للتدوير إلى
أرقام صحيحة بسبب عرض بعض المبالغ بماليين الفرنكات السويسرية.
المالحظة  :3األصول والخصوم
المالحظة  :3.1النقدية ومكافئات النقدية
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
النقدية غير المقيدة:
النقدية الحاضرة
الودائع لدى البنوك  -بالفرنكات السويسرية
االستثمارات القصيرة األجل  -بالفرنكات السويسرية
الودائع لدى البنوك  -بالعمالت األخرى

4

3

69,663

59,395

10,000

0

14,775

20,376

مجموع النقدية غير المقيدة

94,442

79,774

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

4,054

150

57

59

مجموع النقدية المقيدة

4,111

209

مجموع النقدية

98,553

79,983

يُحتفظ بالودائع النقدية في حسابات مصرفية مدرة لفائدة تتيح أيضا ً الوصول الفوري إليھا .أما النقدية
-46
المقيدة فھي تخص اإليرادات المؤجلة والصناديق االستئمانية للمنحْ والجوائز العلمية.
تقلل المنظمة ) (WMOمن الخطر االئتماني الذي ينطوي عليه إيداع رصيد نقدي كبير لدى شركة
-47
 PostFinance AGالسويسرية الحاصلة على المرتبة ألف  +والتي يدعمھا االتحاد السويسري .وتجتمع لجنة االستثمار
التابعة للمنظمة ) (WMOمرة واحدة على األقل كل ربع سنة وتراقب استثمارات المنظمة لكفالة تماشيھا مع السياسة
االستثمارية للمنظمة.
مرتبة القوة المالية للبنك الفردي

ألف +

%

جيم -إلى جيم +

%

النقدية الحاضرة

المجموع

2013

49,706

50

48,843

50

4

98,553

2012

49,847

62

30,131

38

3

79,981

يُحتفظ بالنقدية الالزمة للصرف فوراً في حسابات نقدية وحسابات جارية مصرفية .أما األرصدة المحتفظ
-48
ُ
بھا في حسابات ودائع فھي تتاح بعد مھلة قصيرة .وقد أودع استثمار قصير األجل قدره  10.0ماليين فرنك سويسري
بسعر فائدة تفضيلي لمدة ستة أشھر تبدأ من  18كانون األول /ديسمبر  2013حتى  18حزيران /يونيو  .2014ويُحتفظ
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بالنقدية والودائع نيابة عن المنظمة ،بما في ذلك الصندوق العام ،وصناديق التعاون الفني ،والصناديق المعيارية ،وكذلك
الكيانات غير التابعة للمنظمة ) (WMOولكن المنظمة تديرھا.
المالحظة  :3.2المساھمات المستحقة القبض
2013

2012

)بآالف( الفرنكات السويسرية
التكوين:


المتداولة



غير المتداولة

مجموع صافي المساھمات المستحقة القبض

29,190

20,235

6,546

10,330

35,736

30,565

المساھمات النقدية


المتداولة



غير المتداولة

المجموع الفرعي

34,225

26,062

6,546

10,330

40,771

36,392

مطروحا ً منه :االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساھمات


المتداول



غير المتداول

مجموع صافي المساھمات المستحقة القبض
األعضاء

)(5,035

)(5,827

35,736

30,565

15,752

11,399

مطروحا ً منه :االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل االشتراكات
المقررة

)(5,035

)(4,309

مطروحا ً منه :الخصم الخاص بالتدفقات النقدية غير المتوقعة في
غضون  12شھراً من تاريخ اإلبالغ

)(10

)(18

10,707

7,072

مساھمات الجھات المانحة

25,099

25,375

مطروحا ً منھا :االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل التعھدات
الطوعية

0

)(1,518

مطروحا ً منھا :الخصم الخاص بالتدفقات النقدية غير المتوقعة في
غضون  12شھراً من تاريخ اإلبالغ

)(70

)(364

25,029

23,493

35,736

30,565

مجموع صافي المساھمات المستحقة القبض

يتبين من المساھمات المستحقة القبض حدوث زيادة إجمالية قدرھا  5.2ماليين فرنك سويسري ،نتيجة
-49
لحدوث زيادة قدرھا  4.4ماليين فرنك سويسري في االشتراكات المقررة غير المدفوعة من  11.4مليون فرنك سويسري
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في  31كانون األول /ديسمبر  2012إلى  15.8مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  .2013وقد ظلت
المساھمات الطوعية غير المدفوعة المؤكدة خطيا ً دون تغيير تقريبا ً.
والتحرك في االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساھمات ھو كما يلي:
الزيادة
)النقصان(

االستخدام

2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية

-50

االشتراكات المقررة

4,309

-

726

5,035

المساھمات الطوعية

1,518

)(1,518

-

-

المجموع

5,827

)(1,518

726

5,035

التحليل العمري لألنصبة المقررة غير المدفوعة من األعضاء ھو كما يلي:
االشتراكات غير المدفوعة من الفترة المالية الثامنة إلى الفترة
المالية السادسة عشرة حتى  31كانون األول /ديسمبر 2013
)بآالف( الفرنكات السويسرية

المجموع

)(2010-1980

2011

2012

2013

4,428

596

1,464

9,264

المجموع
15,752

ُتخصَّص اعتمادات مقابل جميع المساھمات غير المدفوعة المستحقة من األعضاء الذين حُرموا من حق
-51
التصويت في دورات الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOحتى ذلك التاريخ .وأي عضو عليه متأخرات لم تتجاوز
عامين متتالين يخضع ألحكام القرار  - (Cg-XI) 37تعليق العضوية بسبب عدم الوفاء بااللتزامات المالية .وال ُتشطب
مساھمات األعضاء ،وال يُحل األعضاء من التزاماتھم.
المساھمات المتداولة المستحقة القبض تتعلق بالمساھمات المؤكدة المستحقة في غضون اثني عشر شھراً
-52
ً
ُ
في حين أن المساھمات المستحقة القبض غير المتداولة ھي تلك التي تستحق بعد  12شھرا من تاريخ البيانات المالية،
وھي تشمل االتفاقات الموقعة بين المنظمة ) (WMOوبعض األعضاء بشأن دفع متأخرات اشتراكاتھم المقررة ،وفقا ً
للمادة  8.8من الالئحة المالية.
المالحظة  :3.3المخزونات
يبيّن الجدوالن التاليان تحركات بنود المخزون أثناء الفترة .ويبيّن الجدول األول مجموع قيمة
-53
المخزونات  -المطبوعات والتذكارات  -كما ھي معروضة في بيان الوضع المالي .أما الجدول الثاني فھو يبيّن تسوية
المخزونات التي تعكس الرصيد االفتتاحي واإلضافات أثناء الفترة مطروحا ً منھا قيمة البنود التي بيعت أو وُ زعت
وعمليات الشطب /اضمحالل القيمة التي حدثت أثناء السنة.
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المخزونات

2013

2012

)بآالف( الفرنكات السويسرية
المطبوعات

25

41

التذكارات

49

42

المجموع

74

83

تسوية المخزون

2013

2012

المخزون االفتتاحي

83

100

المشتريات

21

24

مجموع المخزون المتاح للبيع أو للتوزيع

104

124

مطروحا منه :الذي بيع أو ُو ّزع

)(30

)(41

المخزون الختامي

74

83

بالنسبة للمطبوعات ،تشمل القيمة التكاليف المتكبدة حتى وقت البيع أو التوزيع .وھي تشمل الورق،
-54
واألقراص المدمجة ) ،(CDsوالتحرير ،واالستعانة بمصادر خارجية )في بعض الحاالت(.
-55

بالنسبة للتذكارات ،القيمة ھي تكلفة الشراء.

يقيَّم المخزون حتى ما يصل إلى  3سنوات بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق؛ أما المخزون
-56
الحاضر لمدة  4و 5سنوات ،فھو يقيَّم بنسبة قدرھا  %50من التكلفة؛ وأما المخزون الحاضر لمدة تتجاوز  5سنوات
فتخصص له اعتمادات كاملة.
المالحظة  :3.4المبالغ المستحقة القبض األخرى
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
المبالغ المدينة المص ّنفة كمجموعة

169

749

سلف منحة التعليم
ُ

519

573

سلف المشاريع واالجتماعات

2,605

1,740

المستردات المستحقة على الضرائب

773

813

األصول األخرى

752

785

4,818

4,660

مطروحا ً منھا :االعتماد المخصص لعمليات الشطب

)(1,040

)(1,591

مجموع المبالغ المستحقة القبض األخرى

3,778

3,069
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وتحرّك االعتماد المخصص لعمليات الشطب أثناء عام  2013ھو كما يلي:
2012

االستخدام

الزيادة
)النقصان(

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
االعتماد المخصص لعمليات الشطب

1,591

)(551

-

1,040

المبالغ المدينة المص ّنفة كمجموعة ھي مبالغ مستحقة من األعضاء مقابل تكاليف دورات الھيئات التأسيسية
-57
للمنظمة الزائدة عن تكاليف نفس الدورات لو كانت قد عُقدت في جنيف.
يحق لموظفي المنظمة ) (WMOالحصول على منح لتعليم معاليھم المستحقين .ويجوز للموظفين أن يطلبوا
-58
سلفة في بداية السنة الدراسية .ويستند مبلغ السلفة المستحق في نھاية السنة إلى عدد أشھر االنتظام في الدراسة بالنسبة
إلى السنة الدراسية.
ّ
تمثل السلف المقدمة للمشاريع واالجتماعات سلفا ً تشغيلية للمشاريع ودعما ً للمؤسسات من أجل تنظيم
-59
اجتماعات المنظمة ) (WMOالتي ُتعقد خارج جنيف ،بنا ًء على رسائل اتفاق تلتزم فيھا المنظمة المتلقية ،في جملة أمور،
بتوفير كشف حسابي للسلفة في غضون ثالثة أشھر من عقد االجتماع .ويُعترف بالسلف كنفقات إما عند استالم الكشف
الحسابي ،أو عند استكمال المشروع أو عقد االجتماع.
تمثل المستردات المستحقة على الضرائب) :أ( سلفا ً قُدمت لتمكين الموظفين من دفع ضرائب الدخل التي
-60
تقتضيھا حكومات بلدانھم؛ و)ب( الضرائب التي تحتجزھا الحكومات من الفائدة المكتسبة على حسابات الودائع
الموجودة في نطاق واليتھا القضائية.
-61

تشمل األصول األخرى المصروفات غير المدفوعة والمبالغ المستحقة االسترداد من الموظفين.
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المالحظة  :3.5الممتلكات والمنشآت والمعدات )(PPE
2013

مبنى المقر

المعدات
الحاسوبية

األثاثات
والتركيبات
الثابتة

اآلالت
والمعدات

المركبات

المجموع

)بآالف( الفرنكات السويسرية
التكلفة
الرصيد االفتتاحي في
اإلضافات
عمليات التصرف /التسوية
الرصيد الختامي في 2013.12.31
االستھالك المتراكم

2013.01.01

الرصيد االفتتاحي في
عمليات التصرف /التسوية
تكلفة االستھالك للسنة
الرصيد الختامي في 2013.01.01
صافي القيمة الدفترية

2013.01.01

الرصيد الختامي في

2013.12.31

108,000
-

739
)(14

245
-

2,914
)(9

546
)(34

112,444
)(57

108,000

725

245

2,905

512

112,387

)(6,480
)(2,160

)(182
14
)(222

)(245
-

)(1,097
9
)(398

)(388

)(8,392

34
)(39

57
)(2,821

)(8,640

)(390

)(245

)(1,486

)(393

)(11,154

99,360

335

-

1,419

119

101,233

2012

مبنى المقر

المعدات
الحاسوبية

األثاثات
والتركيبات
الثابتة

اآلالت
والمعدات

المركبات

المجموع

)بآالف( الفرنكات السويسرية
الرصيد االفتتاحي في
مطروحا ً منه :االستھالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية في 2012.01.01
اإلضافات
عمليات التصرف
عمليات التصرف/التسوية
االستھالك
الرصيد الختامي في 2012.12.31
2012.01.01

108,000
)(4,320

149
)(78

245
)(245

1,271
)(1,194

103,680
-

71
596
)(6
6

-

77
1,903
)(260
260

)(2,160

)(110

-

)(163

101,520

557

-

1,817

509

110,174

)(436
73
127
)(90

)(6,273
103,901
2,626
)(356

90
)(42

356
)(2,475

158

104,052

أثناء عام  ،2013لم تكن ھناك إضافات للمعدات الحاسوبية والمركبات واآلالت والمعدات .وتم التصرف
-62
أثناء السنة في بعض أصناف المعدات الحاسوبية واآلالت والمركبات التي كانت قد اس ُتھلكت تماماً.
وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أجري تقييم مھني ،يسري اعتباراً من  1كانون الثاني/يناير
-63
 ،2010من جانب مثمِّن مستقل للمبنى فق ّدر قيمته بمبلغ  108ماليين فرنك سويسري مما نتج عنه فائض إعادة تقييم قدره
 8.2ماليين فرنك سويسري قُيّدت في عام  2010لحساب صندوق احتياطي إعادة تقييم الممتلكات تحت بند أرصدة
واحتياطيات الصناديق.
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تجري رسملة الممتلكات والمنشآت والمعدات إذا كانت تكلفتھا أكبر من العتبة المحددة قيمتھا بمبلغ قدره
-64
ُ
 5,000فرنك سويسري أو إذا كانت مساوية لتلك العتبة .وھي تستھلك على مدى العمر المفيد المقدّر لألصل باستخدام
طريقة الخط المستقيم .ويُستعرض مستوى العتبة بصفة دورية.
ُتستعرض األصول سنويا ً لتحديد ما إذا كان ھناك أي اضمحالل في قيمتھا .ولم يُسفر االستعراض الذي
-65
أجري في عام  2013عن وجود اضمحالل في قيمة أي من الممتلكات والمنشآت والمعدات.
المالحظة  :3.6األصول غير الملموسة
2013

التراخيص
والحقوق

البرمجيات
المطورة داخليا ً
ّ

البرمجيات
المكتسبة خارجيا ً

مجموع األصول
غير الملموسة

)بآالف( الفرنكات السويسرية
التكلفة
الرصيد االفتتاحي في 2012.12.31
اإلضافات
عمليات التصرف
الرصيد الختامي في 2013.12.31
اإلھالك المتراكم
الرصيد االفتتاحي في
عمليات التصرف/التسويات
تكلفة اإلھالك للسنة
الرصيد الختامي في 2013.12.31
صافي القيمة الدفترية
الرصيد الختامي في 2013.12.31

2013.12.31

86
-

81
-

1,128
-

1,295
-

86

81

1,128

1,295

)(86
-

)(80
)(1

)(832
)(178

)(998
)(179

)(86

)(81

)(1,010

)(1,177

-

-

118

118

2012

التراخيص
والحقوق

البرمجيات
المطورة داخليا ً
ّ

البرمجيات
المكتسبة خارجيا ً

مجموع األصول
غير الملموسة

)بآالف( الفرنكات السويسرية
الرصيد االفتتاحي في
مطروحا ً منه :اإلھالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية في 2012.01.01
اإلضافات
عمليات التصرف
اإلھالك
الرصيد الختامي في 2012.12.31
2012.01.01

86
)(66

81
)(67

20
)(20

14
)(13

-

1

296

-

1,128
)(627

1,295
)(760

501

535
)(238

)(205

297

تجري رسملة األصول غير الملموسة إذا كانت تكلفتھا تتجاوز عتبة قدرھا  5,000فرنك سويسري إال في
-66
حالة البرمجيات المطورة داخليا ً التي تبلغ العتبة بالنسبة لھا  50,000فرنك سويسري .وال تشمل القيمة المرسملة
للبرمجيات المطورة داخليا التكاليف المتعلقة بالبحوث وتكاليف الصيانة.
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المالحظة  :3.7المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
2013

2012

)بآالف( الفرنكات السويسرية

-67
فواتيرھا.

المبالغ المستحقة الدفع للبائعين

689

1,305

المستحقات

1,943

2,486

الخصوم األخرى

61

302

2,694

4,093

تتعلق المبالغ المستحقة الدفع للبائعين بالمبالغ المستحق دفعھا نظير السلع والخدمات التي تم استالم

المستحقات ھي خصوم مقابل تكلفة السلع والخدمات التي تم استالمھا أو المقدمة للمنظمة ) (WMOوالتي
-68
لم يرسل الموردون فواتيرھا حتى تاريخ اإلبالغ.
المالحظة  :3.8استحقاقات الموظفين
تتألف استحقاقات الموظفين مما يلي:
استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة
استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة ھي خطط استحقاقات محددة تتألف من الصندوق المشترك للمعاشات
-69
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNJSPFوخطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) ،(ASHIومنحة اإلعادة إلى
الوطن وما يتصل بھا من استحقاقات بما في ذلك رصيد اإلجازة السنوية المستحقة.
الترتيبات المتعلقة بالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) (UNJSPFمبينة في
-70
الفقرات .95-87
خطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIھي خطة تتيح للمتقاعدين المستحقين وألفراد أسرھم
-71
المستحقين أن يشتركوا في جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ).(UNSMIS
أما استحقاقات اإلعادة إلى الوطن فھي تتألف من مبلغ مقطوع لمنحة اإلعادة إلى الوطن ،وسفر الموظف
-72
ومعاليه المستحقين ،وشحن أمتعتھم الشخصية .وتدفع المنظمة المبالغ المستحقة من أجل منحة اإلعادة إلى الوطن
والسفر ومصروفات االنتقال للموظفين الذين يحق لھم ذلك.
استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى
تشمل استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى رصيد اإلجازة السنوية غير المستخدم المستحق
-73
ُ
وكذلك ،عند االنطباق ،مدفوعات التعويض في حالة الوفاة أو اإلصابة أو المرض التي تعزى إلى أداء الواجبات.
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مع أن اإلجازة السنوية تمثل استحقاقا ً قصير األجل للموظفين ،فإن الحق في الحصول على مدفوعات
-74
مقابل رصيد اإلجازة السنوية غير المستخدم ،ومسؤولية المنظمة بالتالي عن ھذا الرصيد ،يبينان كاستحقاق طويل األجل
للموظفين ألن ذلك الحق ال يتبلور إال عند انتھاء الخدمة ،وھو ما يحدث عادة بعد انقضاء أكثر من اثني عشر شھراً
على تاريخ اإلبالغ.
2013

2012

)بآالف( الفرنكات السويسرية
التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

41,539

42,861

رصيد اإلجازة السنوية المستحقة عند التقاعد

3,262

3,896

منحة اإلعادة إلى الوطن

4,843

6,189

49,644

52,946

التكوين

)بآالف( الفرنكات السويسرية
الخصوم المتداولة  -االستحقاقات القصيرة األجل

3,294

2,994

الخصوم غير المتداولة  -االستحقاقات الطويلة األجل

46,350

49,952

مجموع االستحقاقات

49,644

52,946

التقييمات االكتوارية الستحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغيرھا من االستحقاقات المتعلقة بانتھاء الخدمة
تحدَّد الخصوم الناشئة من استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغيرھا من االستحقاقات المتعلقة بانتھاء
-75
الخدمة بالرجوع إلى اكتواريين مھنيين .وتح َّدد استحقاقات الموظفين ھذه للموظفين الذين يحق لھم الحصول عليھا
بموجب النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين .وتجري تقييمات اكتوارية كل عامين ،كان آخرھا التقييم الذي
أجري في  31كانون األول /ديسمبر .2013
النقصان في الخصوم في الفترة ما بين  31كانون األول /ديسمبر  20012و  31كانون األول /ديسمبر
-76
 2013يرجع بصورة رئيسية إلى مكسب اكتواري صا ٍ
ف في االستحقاقات .ومصادر ھذا المكسب ھي:
-

زيادة في سعر الخصم نتج عنھا نقصان قدره  %4.0تقريبا ً في الخصوم؛

-

زيادة في معدل أقساط التأمين الصحي نتجت عنھا زيادة قدرھا  %2.0تقريبا ً في الخصوم؛

-

تغيّر في العضوية نتج عنه نقصان قدره  %6.5في الخصوم.

االفتراضات والطرق االكتوارية
تستعرض المنظمة ) (WMOوتختار مع االكتواري ،أثناء كل دراسة اكتوارية ،االفتراضات التي
-77
سيستخدمھا االكتواريون في تقييم نھاية السنة لتحديد المساھمات الالزمة لخطط استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة الخاصة
بالمنظمة )استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغيرھا من االستحقاقات المتعلقة بانتھاء الخدمة ورصيد اإلجازة السنوية
غير المستخدم(.
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اس ُتخدمت االفتراضات التالية لتحديد قيمة خصوم استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغيرھا من
-78
االستحقاقات المتعلقة بانتھاء الخدمة بالنسبة للمنظمة ) (WMOفي  31كانون األول /ديسمبر :2013
(1

االفتراضات االقتصادية
-

التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة


سعر الخصم

%2.35

يق ّدر سعر الخصم باعتباره السعر المكافئ الوحيد الذي به تكون القيمة الحالية للتدفقات
النقدية للخطة )أي المتوقعة اعتباراً من  31كانون األول /ديسمبر  (2013باستخدام السعر
الوحيد مساوية للقيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية باستخدام السعر الفوري عند كل استحقاق
عائد لسندات الشركات المقوّ مة بالفرنك السويسري من المرتبتين  AAAو  AAفي  31كانون
األول /ديسمبر .2013


معدل زيادة المرتبات

) %2.65للموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات
العامة على حد سواء(

لم يتغيّر معدل زيادة المرتبات من عام .2012


معدل الزيادة في تكلفة الرعاية الصحية:

يتكون من عنصرين على النحو الوارد في الجدول أدناه:
أ(

معدل االتجاھات الفعلية للرعاية الصحية استناداً إلى ظروف السوق السويسرية وأخذاً
في االعتبار االتجاھات في المستقبل :ينقص خطيا ً من عام  2013إلى عام  ،2050مع
اتخاذ خطوات وسيطة في عامي  2020و  2030ثم يبقى مستقراً بعد عام 2051؛

ب( زيادة إضافية قدرھا ) %+1.0أو  100نقطة أساسية( من عام  2023لمراعاة إمكانية
زيادة معدل أقساط صندوق جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة )(UNSMIS
نتيجة لنقص تمويله المتوقع اكتواريا ً.
السنة المالية

المعدل الفعلي لزيادة الرعاية
الصحية][%

معدل الزيادة ] [%نتيجة
لتمويل UNSMIS

مجموع معدل
الزيادة ][%

2013
2020
2023
2030
2050
اعتباراً من 2051

3.50
2.80
2.68
2.50
2.50
2.50

1.00
1.00
1.00
1.00

3.50
2.80
3.68
3.50
3.50
3.50
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-

اإلعادة إلى الوطن



-

سعر الخصم
معدل الزيادة في تكاليف السفر والشحن

%2.00

اإلجازة السنوية



سعر الخصم
معدل الزيادة في رصيد اإلجازة السنوية
سنوات الخدمة

(2

%3.90

%3.90

المعدل

السنوي][%

1

15.0

6-2

6.5

+7

0.1

الحد األقصى

 60يوما ً

االفتراضات الديمغرافية

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

ال شيء

الوفاة

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

%2.00

 65سنة

%1.67

 70سنة

%1.33

 75سنة

%1.00

 80سنة

%0.67

 85سنة

%0.33

 90سنة وأكبر

%0.00

النسبة المئوية للمتزوجين

يُفترض أن يكون  %60من المتقاعدين في المستقبل متزوجين عند
تقاعدھم ويختارون وجود تغطية ألزواجھم

الفوارق العمرية بين األزواج

يُفترض أن الذكور يكونون أكبر سنا ً من اإلناث بثالث سنوات

معدل الدوران

جداول

UNJSPF

جداول

UNJSPF

التقاعد
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-79

تسوية التزام االستحقاقات المحددة لعام

2013

التأمين الصحي بعد
انتھاء الخدمة

اإلعادة إلى
الوطن

اإلجازة السنوية

المجموع

)بآالف( الفرنكات السويسرية
التزام االستحقاقات في  31كانون األول/
ديسمبر 2012
تكلفة الخدمات لعام
تكلفة الفوائد لعام 2013
االستحقاقات المدفوعة في عام 2013
)المكاسب( /الخسائر االكتوارية
التزام االستحقاقات في  31كانون
األول/ديسمبر 2013
2013

42,861

6,189

3,896

52,946

1,081

420

273

1,773

908

221

139

1,268

)(1,447

)(700

)(616

)(2,763

)(1,864

)(1,286

)(429

)(3,580

41,538

4,843

3,263

49,644

اإلعادة إلى
الوطن

اإلجازة السنوية

التأمين الصحي بعد
انتھاء الخدمة

المجموع

)بآالف( الفرنكات السويسرية
التزام االستحقاقات في  31كانون األول/
ديسمبر 2011
تكلفة الخدمات لعام
تكلفة الفوائد لعام 2012
االستحقاقات المدفوعة في عام 2012
)المكاسب( /الخسائر االكتوارية
التزام االستحقاقات في  31كانون األول/
ديسمبر 2012
2012

-80

37,920

5,343

3,487

46,120

953

388

252

1,593

1,074

237

151

1,462

)(1,101

)(304

)(313

)(1,718

4,645

525

319

5,489

42,861

6,189

3,896

52,946

تسوية المكاسب /الخسائر االكتوارية المعترف بھا
التأمين الصحي بعد
انتھاء الخدمة

اإلعادة إلى
الوطن

اإلجازة السنوية

المجموع

)بآالف( الفرنكات السويسرية
المكاسب )الخسائر( االكتوارية في
كانون األول/ديسمبر 2012
التحرك في فترة اإلبالغ
)المكاسب( /الخسائر االكتوارية في
كانون األول /ديسمبر 2013

31

31

19,708

)(1,468

)(650

17,590

1,864

1,286

429

3,580

21,572

)(182

)(221

21,170

حدّد االكتواريون ،في تقييم عام  2013لخصوم استحقاقات الموظفين ،مكاسب اكتوارية إجمالية تحت بند
-81
استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغيرھا من االستحقاقات المتعلقة بانتھاء الخدمة قدرھا  3.6ماليين فرنك سويسري.
يمثل مجموع المكسب االكتواري البالغ  3.6ماليين فرنك سويسري مكسبا ً قدره  1.9مليون فرنك
-82
سويسري يتعلق بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ،ومكسبا ً قدره  1.3مليون فرنك سويسري يتعلق بمنحة اإلعادة إلى
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الوطن ،ومكسبا ً قدره  0.4مليون فرنك سويسري يتعلق باإلجازة السنوية المستحقة عند التقاعد .وبعد أخذ تكاليف
الخدمات وتكاليف الفوائد واالستحقاقات المدفوعة في الحسبان ،كان صافي التحرك في خصوم استحقاقات الموظفين ھو
نقصان قدره  3.3ماليين فرنك سويسري أثناء عام .2013
المصروفات السنوية

-83

2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
تكلفة الخدمات

1,773

1,593

تكلفة الفوائد

1,268

1,462

إھالك صافي )المكسب( /الخسارة من خالل
االحتياطيات

)(3,580

5,489

المجموع

)(539

8,544

التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة  -تحليل للحساسية
يتمثل اثنان من االفتراضات الرئيسية في تقييم التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة فيما يلي ’1‘ :المعدل
-84
الذي من المتوقع أن تزيد به التكاليف الطبية في المستقبل؛ و‘ ’2سعر الخصم المستخدم لتحديد القيمة الراھنة
لالستحقاقات التي س ُتدفع من الخطة في المستقبل.
أجري تحليل للحساسية لتحديد أثر االفتراضات المذكورة أعاله على الخصوم وتكلفة الخدمات بموجب
-85
المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام .25
يبيَّن أدناه تأثير زيادة قدرھا نقطة مئوية واحدة وتأثير نقصان قدره نقطة مئوية واحدة في معدالت
-86
التكاليف الطبية المفترضة:
التزام االستحقاقات في
األول /ديسمبر 2013

31

كانون

الموظفون العاملون
أصحاب المعاشات
المجموع
التأثير
تكلفة الخدمات وتكلفة الفوائد في
عام 2013
المبلغ
التأثير

الزيادة المفترضة في تكلفة
الرعاية الصحية

الزيادة في تكلفة الرعاية
الصحية بمقدار %+1

الزيادة في تكلفة الرعاية
الصحية بمقدار %-1

17,366

20,778

14,664

24,172

27,360

21,503

41,538

48,138

36,167

-

6,600

)(5,371

الزيادة المفترضة في تكلفة
الرعاية الصحية

الزيادة في تكلفة الرعاية
الصحية بمقدار %+1

الزيادة في تكلفة الرعاية
الصحية بمقدار %-1

1,989

2,702

1,430

-

713

)(559

التكاليف المتوقعة أثناء عام 2014

-87
سويسري.

تبلغ المساھمة المتوقعة للمنظمة ) (WMOفي عام  2014في خطط استحقاقات الموظفين  3.0ماليين فرنك
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الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

)(UNJSPF

المنظمة ) (WMOمنظمة عضو تشترك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
-88
) ،(UNJSPFالذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتوفير استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من
استحقاقات .وھذا الصندوق ھو خطة استحقاقات ممولة يحددھا أرباب عمل متعددون .وكما ھو محدد في النظام
األساسي للصندوق ،تكون العضوية في الصندوق مفتوحة أمام الوكاالت المتخصصة وأي منظمات حكومية دولية
أخرى تشترك في النظام الموحد للمرتبات والبدالت وشروط الخدمة األخرى لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.
ينص النظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية على أن يجري مجلس المعاشات التقاعدية تقييما ً
-89
اكتواريا ً للصندوق مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات بواسطة االكتواري االستشاري .وقد كانت ممارسة مجلس
المعاشات التقاعدية تتمثل في إجراء تقييم اكتواري كل عامين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة .ويتمثل
الغرض الرئيسي للتقييم االكتواري في تحديد ما إذا كانت أصول صندوق المعاشات التقاعدية الجارية والمستقبلية
المق ّدرة ستكون كافية لتغطية خصومه.
يتألف االلتزام المالي للمنظمة ) (WMOإزاء الصندوق ) (UNJSPFمن مساھمتھا المقررة ،بالمعدل الذي
-90
ً
تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة )والبالغ حاليا  %7.9للمشتركين و %15.8للمنظمات األعضاء( إلى جانب أي حصة
من أي مدفوعات سد عجز اكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي لصندوق المعاشات .ومدفوعات سد العجز
ھذه ال تصبح مستحقة القبض إال إذا ومتى استشھدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بحكم المادة  ،26في أعقاب تحديدھا
وجود حاجة إلى مدفوعات لسد العجز تستند إلى تقييم للكفاية االكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية اعتباراً من تاريخ
التقييم .ويجب على كل منظمة عضو أن تساھم في سد ھذا العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع المساھمات التي دفعتھا كل
منظمة منھا أثناء السنوات الثالث السابقة على تاريخ التقييم.
كشف التقييم االكتواري الذي أُجري في  31كانون األول /ديسمبر  2011عن وجود عجز اكتواري قدره
-91
) %1.87مقابل  %0.38في تقييم عام  (2009لألجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي ،مما يعني أن المعدل النظري
للمساھمة الالزم لتحقيق التوازن في  31كانون األول /ديسمبر  2011كان يبلغ  %25.57من األجر الداخل في حساب
ً
المعاش التقاعدي،
مقارنة بمعدل المساھمة الفعلي البالغ  .%23.7وقد كان العجز االكتواري يرجع أساسا ً إلى تجربة
االستثمار التي كانت أقل من المتوقع في السنوات األخيرة.
في  31كانون األول /ديسمبر  ،2011كانت النسبة الممولة من األصول االكتوارية إلى الخصوم
-92
االكتوارية ،بافتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية في المستقبل ،تبلغ ) %130مقابل  %140في تقييم عام
 .(2009وكانت النسبة الممولة تبلغ ) %86مقابل  %91في تقييم عام  (2009عندما أُخذ في الحسبان النظام الحالي
لتسويات المعاشات التقاعدية.
بعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق ،خلص االكتواري االستشاري إلى عدم وجود حاجة ،في  31كانون
-93
األول /ديسمبر  ،2011إلى مدفوعات لسد العجز بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق وذلك ألن القيمة
االكتوارية لألصول كانت تتجاوز القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق .وإضافة إلى ذلك،
تجاوزت أيضا ً القيمة السوقية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم .ووقت إعداد ھذا
التقرير ،لم تكن الجمعية العامة قد استشھدت بحكم المادة .26
في تموز /يوليو  ،2011أشار مجلس المعاشات التقاعدية في تقريره إلى الدورة التاسعة والخمسين للجمعية
-94
العامة إلى أن زيادة في سن التقاعد المعتاد بالنسبة للمشتركين الجدد في الصندوق إلى  65سنة من المتوقع أن تقلل كثيراً
من العجز ومن المحتمل أن تغطي نصف العجز الحالي البالغ  .%1.87وفي كانون األول /ديسمبر  ،2012أذنت الجمعية
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العامة بزيادة العمر إلى  65في سن التقاعد المعتاد وفي سن انتھاء الخدمة اإللزامي للمشتركين الجدد في الصندوق،
على أن يسري ذلك في موعد ال يتجاوز  1كانون الثاني /يناير  .2014وقد أقرت الجمعية العامة في كانون األول/
ديسمبر  2013التغيير ذا الصلة في النظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية.
أثناء عام  ،2013بلغت قيمة المساھمات المدفوعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
-95
المتحدة ) 10.2 (UNJSPFماليين فرنك سويسري )مقابل  8.5ماليين فرنك سويسري في عام  .(2012أما المساھمات
المتوقعة المستحقة في عام  2014فھي تبلغ  10.5ماليين فرنك سويسري.
يجري مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة مراجعة سنوية لحسابات الصندوق المشترك للمعاشات
-96
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ويقدم تقريراً إلى مجلس المعاشات التقاعدية التابع لذلك الصندوق عن مراجعته كل عام.
وينشر الصندوق تقارير ربع سنوية عن استثماراته ويمكن االطالع على تلك التقارير بزيارة الصندوق في الموقع
.www.unjspf.org
المالحظة  :3.9المساھمات المستلمة مقدما ً
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
االشتراكات المقررة المستلمة مقدما ً

9,679

9
,509

اإليرادات المؤجلة

9,866

0

المبالغ األخرى المستلمة مقدما ً

80

المساھمات المستلمة مقدما ً

19,625

6
7
9
,576

االشتراكات المقررة المستلمة مقدما ً تتعلق بعام  2014والسنوات الالحقة .وتمثل اإليرادات المؤجلة
-97
المساھمات الطوعية المستلمة ولكن التي لم ُتعقد اتفاقات إلدارتھا حتى  31كانون األول /ديسمبر .2013
المالحظة  :3.10القروض
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
المتداولة

1,477

1,477

غير المتداولة )المھلكة(

33,081

42,370

مجموع القروض

34,558

43,847

يتألف قرض مبنى المقر من قروض حصلت عليھا المنظمة ) (WMOمن “المؤسسة المعنية بمباني
-98
المنظمات الدولية” ) .(FIPOIوكان رصيد القرض غير المسدد في  31كانون األول /ديسمبر  2013يبلغ 51,706,624
فرنكا ً سويسريا ً )مقابل  53,183,924فرنكا ً سويسريا ً في  31كانون األول /ديسمبر  .(2012ومن ھذا المبلغ يُستحق دفع
مبلغ قدره  1,477,000فرنك سويسري في عام  2014ويُستحق دفع الباقي في السنوات التالية .وتبلغ مدة سداد القرض
 50عاما ً تنتھي في عام  .2048ويُستحق دفع أي فوائد على ھذا القرض .والجزء الطويل األجل من القرض يجري
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تحديثه باستخدام سعر الخصم التاريخي البالغ  .%2.43وبالنظر إلى تحديد القرض باستخدام سعر السوق البالغ
في  31كانون األول /ديسمبر  ،2012اع ُترف في البيانات المالية بمكسب غير متحقق قدره  7.8ماليين فرنك سويسري.
%1.15

المالحظة  :3.11المساھمات المستحقة الرد إلى الجھات المانحة
تمثل المساھمات الطوعية المستحقة الرد إلى الجھات المانحة األموال التي تظل غير منفقة بعد إنجاز
-99
المشاريع التي تنطبق عليھا .ومن المتوقع إما رد معظم ھذه األرصدة إلى الجھات المانحة أو إعادة برمجتھا بتخصيصھا
لمشاريع أخرى.
المالحظة  :3.12األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً
األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً تتعلق بكيانات تقدم لھا المنظمة ) (WMOدعما ً محاسبيا ودعما إداريا ً آخر
-100
)انظر المالحظة .(3.13
المالحظة  :3.13الحصة في المشاريع المشتركة
وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفإن الصناديق أو الكيانات التي توجد للمنظمة
-101
) (WMOعليھا رقابة أو رقابة مشتركة ھي فحسب التي يجري توحيدھا على أساس تناسبي .وفيما يلي الصناديق التي
ال توحَّ د اآلن في حسابات المنظمة ):(WMO
•

جائزة نوبل للسالم للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛

•

اللجنة المعنية باألعاصير  -اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ؛

•

الفريق المعني باألعاصير المدارية؛

•

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛

•

الفريق المعني برصدات األرض؛

•

فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات.

الصناديق المدرجة كمشاريع مشتركة:

نسبة الملكية
2013

•
•

صندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
والمجلس الدولي للعلوم واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
النظام العالمي لرصد المناخ

,وتستند حصة الملكية إلى نسبة المساھمات المقدمة لكل كيان حسب الجھات المساھمة.

2012

%77

%75

%13

%18
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حصة المنظمة ) (WMOعلى أساس تناسبي في المشاريع المشتركة
2013

2012

)بآالف( الفرنكات السويسرية
الفائض
اإليرادات

1,929

2,037

)(2,179

)(2,180

الفائض) /العجز( للفترة
مضافا ً إليه) /مطروحا ً منه(:

)(250

)(143

التحرك في حصة المنظمة ) (WMOفي صافي األصول /حصة الملكية

)(20

432

الفائض) /العجز( للفترة
مضافا ً إليه:

)(270

289

الرصيد االفتتاحي لحصة المنظمة ) (WMOمن صافي األصول /حصة الملكية في
 1كانون الثاني /يناير

1,699

1,410

1,429

1,699

النفقات

الرصيد الختامي لحصة المنظمة ) (WMOمن صافي األصول /حصة الملكية في
 1كانون األول /ديسمبر

المالحظة  :3.14الصناديق الرأسمالية
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
صندوق رأس المال العامل

6,598

6,589

الصناديق الخاصة بالمنح والجوائز

428

428

مجموع األرصدة الرأسمالية

7,026

7,017

في القرار  ،(Cg-XV) 42حدد المؤتمر أصل صندوق رأس المال العامل بمبلغ قدره  7.5ماليين فرنك
-102
سويسري أثناء الفترة المالية الخامسة عشرة .ويجري تمويل العجز من الفائدة المكتسبة على االستثمارات القصيرة
األجل لرأس المال .وأثناء عام  ،2013بلغت الفائدة التي كسبھا الصندوق  9,000فرنك سويسري .وبلغت السُلف غير
المسددة لھذا الصندوق والمستحقة على األعضاء  1,601.00فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر .2013
تموّ ل الصناديق الخاصة بالمنح والجوائز من الفائدة المكتسبة على رأس المال .وھي تشمل صندوق
-103
المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) ،(IMOوصندوق  ،Dobrilovicوصناديق  ،Vaisalaوصندوق األستاذ
.Mariolopoulos

EC-66/INF. 5.1(1), p. 46

المالحظة  :3.15احتياطيات استحقاقات الموظفين )احتياطيات التشغيل سابقا ً(
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
احتياطي استحقاقات التوظيف وإنھاء الخدمة

408

254

احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد

)(1,012

)(1,062

21,169

17,590

20,565

16,782

الحساب الدائن الناشئ من التقييم االكتواري الستحقاقات
الموظفين في  31كانون األول /ديسمبر 2013
مجموع احتياطيات استحقاقات الموظفين

أنشأ المجلس التنفيذي االحتياطيين كتسھيالت لتمويل صناديق و/أو تمويل أنشطة محددة في إطار ظروف
-104
محددة .ويوجد حاليا ً احتياطيان ھما :احتياطي استحقاقات التوظيف وإنھاء الخدمة واحتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد.
أنشئ احتياطي استحقاقات التوظيف وإنھاء الخدمة بالقرار  (EC-XXVII) 20لتغطية تكاليف نھاية العقد
-105
والتوظيف ،التي ال ُتدرج في الميزانية بالتحديد .ويمول االحتياطي من رسم قدره  4في المائة على تكاليف األجور وفقا ً
للقرار  .(EC-LXI) 14وبعد إنشاء بند خصوم في  1كانون الثاني /يناير  2010من أجل تكاليف اإلعادة إلى الوطن
واإلجازة السنوية المستحقة ،فإن الغرض من ھذا االحتياطي اآلن ھو تمويل تكاليف التوظيف فقط.
أما احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد فقد أنشئ بالقرار  (EC-LII) 7لتغطية استحقاقات التأمين الصحي
-106
بعد انتھاء الخدمة لموظفي المنظمة ) (WMOعلى أساس نظام دفع االستحقاقات أوالً بأول .وھو ممول من رسم قدره
في المائة على تكاليف األجور ،على أن يسري ذلك ابتدا ًء من  1كانون الثاني /يناير  ،2009وفقا ً للقرار .(EC-LXI) 14

3

يمثل احتياطي استحقاقات الموظفين المكاسب االكتوارية الناشئة من التقييم االكتواري الستحقاقات
-107
الموظفين التي حددھا اكتواري مھني في  31كانون األول /ديسمبر .2013
المالحظة  :4تحليل المخاطر

المخاطرة االئتمانية
يجري التقليل إلى حد كبير من المخاطرة االئتمانية ومن مخاطرة السيولة المرتبطة بالنقدية ومكافئات
-108
النقدية بكفالة إيداع األصول النقدية لدى مؤسسات مالية رئيسية حاصلة على مرتبة استثمارية مالئمة من وكالة رئيسية
من وكاالت تقدير المراتب.
تشمل المساھمات المستحقة القبض أساسا ً المبالغ المستحقة من الدول ذات السيادة .وترد في المالحظة
-109
تفاصيل المساھمات المستحقة القبض ،بما في ذلك المخصصات لالنخفاضات في إيرادات المساھمات ومبالغ الحسابات
المشكوك في تحصيلھا .وال تحتفظ المنظمة ) (WMOبأي تأمين مقابل المساھمات المستحقة القبض .وأثناء عام ،2013
ُدفعت بالكامل نسبة قدرھا  %86من المبالغ المستحقة القبض .وكان  15.8مليون فرنك سويسري من المبالغ المستحقة
القبض )االشتراكات المقررة( قد فات أوانه .وفي  31كانون األول /ديسمبر  2013كان ھناك اعتماد مخصص للتأخير

3.2
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في تحصيل االشتراكات المقررة قدره  5.0ماليين فرنك سويسري وكانت المنظمة ) (WMOقد أبرمت اتفاقات دفع مع
األعضاء تعلقت بمتأخرات في االشتراكات بلغت  1.3مليون فرنك سويسري.
-110

تن َّفذ المشاريع الممولة بالمساھمات الطوعية عند استالم المساھمات ،مما يزيل أي مخاطرة سيولة.

أثناء عام  ،2013كانت نسبة قدرھا  %95من الميزانية العادية ممولة باشتراكات مقررة ،كانت نسبة قدرھا
-111
 %71منھا مقررة على  10أعضاء .وتواجه المنظمة مخاطرة سيولة إذا تأخر أولئك األعضاء في دفع اشتراكاتھم .ومن
االشتراكات المقررة غير المدفوعة البالغة  15.8مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر  2013كانت نسبة
قدرھا  %45تمثل اشتراكات من عضو واحد.

مخاطرة السيولة
يكفي مجموع ما يوجد لدى المنظمة ) (WMOمن نقدية ومكافئات نقدية في  31كانون األول /ديسمبر البالغ
-112
 98.6مليون فرنك سويسري لتغطية خصومھا الجارية في ذلك التاريخ البالغة  44.6مليون فرنك سويسري .وعلى أساس
مستمر ،من المتوقع أن تكون لدى المنظمة ) (WMOسيولة كافية لتسديد جميع الديون المستحقة .وينعكس استحقاق
الخصوم النھائية في البيان األول  -بيان الوضع المالي.
يجري تنفيذ الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOالخاصة بالصندوق العام مقابل استالم االشتراكات المقررة.
-113
وفي حالة نشوء نقص في االشتراكات يكون بإمكان المنظمة وقتئذ الحصول على تمويل من صندوق رأس المال العامل
)المالحظة  (3.14لحين استالم االشتراكات المقررة .وفي  31كانون األول /ديسمبر  2013كان لدى صندوق رأس المال
العامل رصيد غير مستخدم قدره  6.6ماليين فرنك سويسري.
يمول تنفيذ أنشطة برنامج التعاون الفني وبرامج الصناديق المعيارية بالمساھمات الطوعية وال يمكن أن
-114
َّ
يبدأ إال بعد استالم المساھمة .وال تخصص الميزانيات إال لمستوى المساھمات المستلمة بعد حجز عشرة في المائة
لتغطية أية تقلبات قد تنشأ مقابل االلتزامات القانونية واالرتباطات التي يجري الدخول فيھا.
وھذه اإلجراءات كافية لضمان وجود نقدية كافية لتغطية الخصوم التعاقدية .وتستعرض لجنة االستثمار
-115
التابعة للمنظمة ) (WMOتنبؤاً للتدفق النقدي كل ربع سنة .ويبين التدفق النقدي الرصيد الفعلي اآلني والرصيد المتوقع
لبقية الفترة المالية.

مخاطرة السوق
مخاطرة الفائدة
ً
مقارنة بمجموع إيرادات بلغ  97.3مليون
في عام  2013بلغت الفوائد المكتسبة  84,000فرنك سويسري
-116
فرنك سويسري .وال يعتمد تنفيذ خطة وميزانية المنظمة ) (WMOعلى الفوائد المكتسبة وال يتأثر بھا.

مخاطرة العملة
تمول ميزانية المنظمة ) (WMOباالشتراكات المقررة بالفرنكات السويسرية ) ،(CHFوھي عملة التشغيل
-117
َّ
واإلبالغ الخاصة بالمنظمة .ويتضح من بيان األداء المالي حسب القطاع )المالحظة  (8.2أن إيرادات الصندوق العام
البالغة  65.3مليون فرنك سويسري تمثل  %67من مجموع اإليرادات في عام  2013التي لم يحدث فيھا تعرّض لتقلبات
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العملة .ويمثل رصيد عام  2013البالغ  32.0مليون فرنك سويسري مقبوضات ،أساسا ً بالفرنكات السويسرية )،(CHF
واليورو ) ،(EURوالكرونة النرويجية ) ،(NOKودوالرات الواليات المتحدة ) .(USDوفي  31كانون األول /ديسمبر
 2013بلغت الحيازات بالكرونة النرويجية  1.1مليون كرونا )مقابل صفر في  31كانون األول /ديسمبر  ،(2012وبلغت
الحيازات بدوالرات الواليات المتحدة  6.9ماليين من الدوالرات )مقابل  8.1ماليين من الدوالرات في  31كانون األول/
ديسمبر  .(2012ولم يكن ھناك أي تعرّض لمخاطر العمالت مقابل ھذه الحيازات )بالكرونة النرويجية وبدوالر الواليات
المتحدة( ألنھا س ُتستخدم من أجل المدفوعات التشغيلية بھاتين العملتين في عام  .2014وال تحوَّ ل الحيازات بالكرونة
النرويجية وبدوالر الواليات المتحدة إلى أي عملة أخرى .وفي  31كانون األول /ديسمبر  ،2013بلغت الحيازات باليورو
 5.1ماليين يورو )مقابل  9.9ماليين يورو في  31كانون األول /ديسمبر  .(2012وھذا النقصان نتيجة لقرار لجنة
االستثمار التابعة للمنظمة ) (WMOالذي يقضي بتحويل أي مساھمات جديدة باليورو إلى الفرنك السويسري عند
استالمھا .وحدوث تغيّر يبلغ  %+10في سعر صرف العملة بين اليورو والفرنك السويسري من شأنه أن يؤثر على
الفائض /العجز للسنة بمقدار  +0.628مليون فرنك سويسري .وبالنظر إلى أن اليورو يدعمه حاليا ً البنك الوطني
السويسري بسعر يبلغ  1.20 = 1فرنك سويسري ،فإن قيمة التعرّض الھبوطي تق ّدر حاليا ً بأنھا تبلغ  -0.165مليون فرنك
سويسري.
يتألف صافي أصول المنظمة ) (WMOمن فائضھا المتراكم ،واحتياطيات استحقاقات الموظفين ،ورأس
-118
ً
مال صندوق رأس المال العامل ،ورأس مال صناديق المنح والجوائز .ويُدار الصندوق العام وفقا ألحكام المادة 9
)الصناديق( من الالئحة المالية للمنظمة ) .(WMOأما الفائض الناتج عن األنشطة الممولة بالمساھمات الطوعية فھو يُدار
وفقا ً لالتفاقات مع الجھات المانحة .وأما احتياطيات استحقاقات الموظفين فھي تدار وفقا ً لقرارات المجلس التنفيذي.
ويُخصص صندوق رأس المال العامل للحفاظ على مستويات سيولة كافية ولتغطية أي عجز تشغيلي في حالة حدوثه.
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المالحظة  :5اإليرادات
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
5.1

االشتراكات المقررة

65,276

65,254

المساھمات الطوعية

5.2

المساھمات الطوعية التي تمت تسويتھا

18,173

10,933

المساھمات الطوعية التي لم تتم تسويتھا

9,513

11,620

النقصان /الزيادة في االعتماد المخصص للمساھمات المستحقة الرد

)(360

)(405

مجموع المساھمات الطوعية

27,326

22,148

اإليرادات األخرى
الفروق في أسعار الصرف:

5.3

المتحققة

)(278

330

غير المتحققة

)(47

)(821

)(325

)(491

إيجار مرافق المكاتب

1,603

1,651

إيرادات تكاليف دعم البرامج

303

330

الفوائد

84

125

اإليرادات األخرى

121

611

المطبوعات

60

42

المساھمات المشتركة بين الصناديق

24

74

مجموع اإليرادات األخرى

1,870

2,342

المساھمات العينية )الخدمات(
القيمة اإليجارية لألرض والقرض المقدم من مؤسسة  FIPOIبدون فوائد

1,700

1,837

أثناء سنة  ،2013اع ُترف بالمساھمات العينية فيما يتعلق باألرض وقرض بدون فوائد قدمته السلطات
-119
ُ
السويسرية )مؤسسة  .(FIPOIوتصرف المساھمات العينية في نفس الوقت الذي يُعترف بھا فيه كإيرادات.
تتلقى المنظمة ) (WMOأيضا ً خدمات عينية من الدول األعضاء ال يُعترف بھا في ھذه الحسابات نظراً ألن
-120
المنظمة لم تكن لھا رقابة على الخدمات العينية ولم تستطع قياس القيمة العادلة لھذه الخدمات .وتتصل الخدمات العينية
المقدمة من الدول األعضاء بالدعم المقدم من أجل اجتماعات المنظمة ) (WMOالمعقودة في بلدان تلك الدول.
توجد للمنظمة ) (WMOمكاتب في سبعة بلدان .وتوفر ست من الحكومات المضيفة خدمات نوعية شتى
-121
فيما يتعلق بھذه المكاتب من بينھا توفير أماكن المكاتب ،واألثاثات والمعدات ،والمركبات ،وخدمات دعم الموظفين،
وخدمات الدعم األخرى .وبالنظر إلى أن القيم العادلة لھذه الخدمات العينية ال يمكن قياسھا بدقة فإنھا ال يُعترف بھا في
ھذه الحسابات.
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المالحظة  :6النفقات
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
6.1

6.2

6.3

المرتبات واستحقاقات الموظفين:
تكاليف الموظفين

46,822

46,454

تكاليف الخدمات االستشارية

3,362

4,215

استحقاقات الموظفين

3,175

3,948

مجموع المرتبات واستحقاقات الموظفين

53,359

54,617

اللوازم والمستھلكات والتكاليف الجارية األخرى:
شراء األثاثات والمعدات )غير المرسملة(

413

1,460

صيانة وأمن المبنى

1,650

2,627

برمجيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات )غير المرسملة(

2,060

1,325

القرطاسية واللوازم

323

497

التكاليف الجارية األخرى

162

192

المرافق

276

334

مجموع اللوازم والمستھلكات والتكاليف الجارية األخرى

4,884

6,435

النفقات العينية
قيمة إيجار األرض والفائدة على القرض المقدم من مؤسسة

6.4

FIPOI

1,700

1,837

النفقات األخرى:
الزيادة في االعتماد المخصص للتأخير في تحصيل المساھمات

175

451

خصم المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل والقروض

)(7,837

1,274

عمليات الشطب

1,711

-

النفقات األخرى*

1,395

1,756

اإلعالم

183

189

التأمينات

189

204

أجر مراجع الحسابات**

109

115

الضيافة

50

41

االعتمادات األخرى المخصصة لعمليات الشطب

-

1,982

تدريب الموظفين وتنمية قدراتھم

60

92

مجموع النفقات األخرى

)(3,965

6,104

* ھذه تتضمن النفقات على الرسوم المصرفية والمكاتب دون اإلقليمية
** يشمل أجر مراجع الحسابات أتعاب مراجعة الحسابات لعام 2013
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المالحظة  :7بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية
تحدث فروق في األساس عندما ُتعد الميزانية المعتمدة على أساس يختلف عن األساس المحاسبي .و ُتعد
-122
ميزانية المنظمة ) (WMOباستخدام أساس مختلف عن األساس الذي تعد به حساباتھا .فبيان الوضع المالي ،وبيان األداء
المالي ،وبيان التغييرات في صافي األصول ،وبيان التدفقات النقدية ُتعد على أساس استحقاق كامل وفقا ً للمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام باستخدام تصنيف يستند إلى طبيعة المصروفات الواردة في بيان األداء المالي ،في حين
أن بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( يُعد على أساس محاسبي قائم على
االلتزامات.
ينص المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  24على التسوية بين المبالغ الفعلية المعروضة على أساس
-123
قابل للمقارنة مع الميزانية ،حيثما ُتعد البيانات المالية والميزانية على أساس قابل للمقارنة ،والمبالغ الفعلية المعروضة
في البيانات المالية ،وذلك مع تحديد أي توقيت لألساس وأي فروق بين الكيانات على نحو مستقل .وقد تكون ھناك أيضا ً
فروق في األشكال ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض البيانات المالية والميزانية.
تحدث فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة اإلبالغ المنعكسة في البيانات المالية.
-124
وال توجد فروق توقيت بالنسبة للمنظمة ) (WMOألغراض المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية.
تحدث فروق الكيانات عندما ُتغفل الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءاً من الكيان الذي ُتعد البيانات
-125
المالية من أجله .وفي إطار فروق الكيانات ،تشكل العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية جزءاً من أنشطة المنظمة
) (WMOويُبلغ عنھا في البيانات المالية مع أنھا ُتستبعد من عملية وضع الميزانية.
أما فروق العرض فھي ترجع إلى الفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض بيان األداء
-126
المالي حسب القطاع )المالحظة  (8.2والبيان الخامس  -بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية.
ال تنطبق ميزانية المنظمة ) (WMOالواردة في البيان الخامس إال على الميزانية العادية /الصندوق العام
-127
كما ھو مبيّن في المالحظة  8.2المتعلقة باإلبالغ القطاعي .ويرد أدناه عرض للتسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل
للمقارنة الواردة في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( والمبالغ الفعلية
المعروضة في بيان األداء المالي حسب القطاع )المالحظة  (8.2للفترة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر :2013
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2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية

مالحظة
المبلغ الفعلي على أساس قابل للمقارنة )البيان الخامس )أ((

2012

64,835

64,408

زائداً
فرق األساس  -االلتزامات المتعلقة بالسنوات السابقة

1,236

2,243

االستھالك

8.2

2,999

2,704

عمليات الشطب

6.4

53

)(1

النفقات العينية

6.3

1,700

1,837

استحقاقات الموظفين مطروحا ً منھا التكلفة

542

1,337

الخسارة عند خصم الخصوم الطويلة األجل

)(7,820

1,426

الرسوم المصرفية

79

80

726

915

632

697

االعتماد المخصص لعمليات الشطب

3.4

التسويات األخرى
مطروحا ً منه:
فرق األساس  -االلتزامات المتعلقة بالسلع والخدمات غير
المستلمة في عام 2013

1,857

2,504

1,477

1,477

اإلضافات) /عمليات التصرف( في األصول

9

622

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي حسب القطاع
)المالحظة  8.2بشأن الصندوق العام(

61,638

71,041

سداد القرض

3.10

االلتزامات غير المسددة بما في ذلك أوامر الشراء المفتوحة وصافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-128
واالستثمار والتمويل ُتعرض كفروق أساس .أما اإليرادات والمصروفات ذات الصلة غير المتعلقة بالصناديق والتي
ال تشكل جزءاً من بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية فھي تنعكس كفروق عرض.
وقد عُرضت المبالغ المدرجة في الميزانية على أساس تصنيف وظيفي وفقا ً لميزانية فترة السنتين
-129
 2013-2012التي تعرض توزيعا ً للميزانية حسب السنة ألغراض المقارنة المذكورة أعاله.

تفسيرات الفروق في البيان الخامس
ترجع النفقات الزائدة على النتيجة المتوقعة  1إلى أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-130
)ال سيما المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ((IBCSوزيادة احتياجات أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة
باألرصاد الجوية الزراعية واألمن الغذائي نتيجة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوكذلك األنشطة المتعلقة
ببرنامج األعاصير المدارية .وقد زادت االحتياجات أيضا ً نتيجة للموعد النھائي لتنفيذ معايير الكفاءات لألرصاد الجوية
للطيران وھو عام .2013
)(GFCS

اإلنفاق الناقص على النتيجة المتوقعة  2يرجع أساسا ً إلى التحول في التركيز من المخاطر /األخطار إلى
-131
جوانب تقديم الخدمات من جوانب تنفيذ البرامج.
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أما اإلنفاق الناقص على النتيجة المتوقعة  4والنتيجة المتوقعة  6فھو يرجع أساسا ً إلى شواغر الوظائف
-132
ً
ُ
وإلى ما يتصل بذلك من تكاليف دعم غير موزعة .والوفورات التي تحققت من شواغر الوظائف استخدمت جزئيا لتعيين
موظفين مؤقتين لتنفيذ األنشطة التي تطلبھا الدول األعضاء في المنظمة ) .(WMOوقد ُخصصت ،تحت النتيجة
المتوقعة  ،6موارد إضافية لألنشطة ذات األولوية من قبيل أنشطة المنح الدراسية.
يرجع اإلنفاق الزائد على النتيجة المتوقعة  5إلى حجم أكبر من المتوقع من أنشطة مشاريع برنامجي
-133
ُ
تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالممولة من
المساھمات الطوعية وإلى ما يتعلق بذلك من تكاليف موزعة أعلى.
أما اإلنفاق الناقص على النتيجة المتوقعة  8فھو يرجع إلى شغور الوظائف وإلى الوفورات التي تحققت ي
-134
خدمات اللغات والوثائق من أجل اجتماعات المنظمة ) .(WMOوالموارد التي أتيحت بسبب األسباب المذكورة أعاله
اس ُتخدمت جزئيا ً لتعيين موظفين مؤقتين من أجل الترجمة التحريرية والمطبوعات .ويمثل الرصيد غير المنفق صافي
وفورات الكفاءة بعد التنفيذ الكامل لألنشطة المخططة.

المالحظة  :8اإلبالغ القطاعي
المالحظة  :8.1بيان الوضع المالي حسب القطاع
في  31كانون األول/ديسمبر

2013

)بآالف الفرنكات السويسرية(
الصندوق
العام

برنامج التعاون
الفني

مجموع

الصناديق
المعيارية

2012

2013

األصول
األصول المتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
االستثمارات قصيرة األجل
المساھمات المستحقة القبض
المخزونات
المبالغ األخرى المستحقة القبض
الحصة في المشاريع المشتركة

-

-

1,536

1,536

1,786

مجموع األصول المتداولة

54,119

39,246

39,766

133,131

105,154

األصول غير المتداولة
المساھمات المستحقة القبض
الممتلكات والمنشآت والمعدات
األصول غير الملموسة
الحصة في المشاريع المشتركة

مجموع األصول

32,182

28,091

28,280

88,553

79,981

10,000

-

-

10,000

-

10,018

9,834

9,338

29,190

20,235

74

-

-

74

83

1,845

1,321

612

3,778

3,069

690

1,961

3,895

6,546

10,330

101,233

-

-

101,233

104,052

118

-

-

118

297

-

-

-

-

12

102,041

1,961

3,895

107,897

114,691

156,160

41,207

43,661

241,028

219,845
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الصندوق
العام

برنامج التعاون
الفني

الصناديق
المعيارية

مجموع
2012

2013

الخصوم
الخصوم المتداولة
المبالغ المستحقة الدفع والمستحقات
استحقاقات الموظفين
المساھمات المستلمة مقدما ً
القروض
المساھمات المستحقة الرد إلى الجھات المانحة
األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً
الحصة في المشاريع المشتركة

1,650

893

151

2,694

4,093

3,294

-

-

3,294

2,994

9,759

924

8,942

19,625

9,576

1,477

-

-

1,477

1,477

-

344

10

354

538

18,094

-

-

18,094

18,392

-

-

82

82

67

مجموع الخصوم المتداولة

34,274

2,161

9,185

45,620

37,137

الخصوم غير المتداولة
استحقاقات الموظفين
القروض
الحصة في المشاريع المشتركة
مجموع الخصوم غير المتداولة

46,350

-

33,081

-

-

-

-

25

79,431

-

25

مجموع الخصوم

113,705

2,161

9,210

125,076

األصول

42,455

39,046

34,451

115,952

-

46,350

49,952

33,081

42,370

25

32

79,456

92,354
129,491

90,354

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

6,599

-

427

7,026

7,017

15,291

39,046

34,024

88,361

66,555

20,565

-

-

20,565

16,782

مجموع صافي األصول /حصة الملكية

42,455

39,046

34,451

115,952

90,354

-135

لم يحدث شراء أي أصول ثابتة في عام .2013
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المالحظة  :8.2بيان األداء المالي حسب القطاع
للسنة المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر

2013

)بآالف الفرنكات السويسرية(
الصندوق
العام

برنامج
التعاون الفني

الصناديق
المعيارية

المعامالت
المشتركة بين
القطاعات

مجموع
2013

2012

اإليرادات
االشتراكات المقررة

65,276

-

-

-

65,276

65,254

-

8,464

9,709

-

18,173

10,933

-

5,321

4,162

-

9,513

11,620

-

)(316

)(44

-

)(360

)(405

مجموع المساھمات الطوعية

65,276

13,469

13,857

-

27,326

22,148

-

-

1,929

-

1,929

2,037

المساھمات الطوعية  -التي تمت
تسويتھا
المساھمات الطوعية  -التي لم تتم
تسويتھا
االعتماد المخصص للمساھمات
المستحقة الرد

الحصة في المشاريع المشتركة
اإليرادات األخرى
المساھمات العينية

3,799

)(1,002

)(215

)(712

1,870

2,351

1,700

-

-

-

1,700

1,837

مجموع اإليرادات

70,775

12,467

15,571

)(712

98,101

93,627

المصروفات
المرتبات واستحقاقات الموظفين

48,987

1,758

2,614

-

53,359

54,617

السفر
اللوازم والمستھلكات والتكاليف
الجارية األخرى
االجتماعات
المنح الدراسية
االستھالك واإلھالك
الحصة في المشاريع المشتركة

6,196

1,482

1,260

-

8,938

6,753

4,435

70

379

-

4,884

6,435

1,585

2,169

1,213

)(134

4,833

3,061

1,012

190

137

-

1,339

1,207

2,999

-

-

-

2,999

2,704

-

-

2,179

-

2,179

2,181

النفقات العينية )الخدمات(

1,700

-

-

-

1,700

1,837

النفقات األخرى

)(5,276

688

1,201

)(578

)(3,965

6,104

التحرك في حصة صافي األصول/
حصة الملكية في المشاريع المشتركة

-

-

20

-

20

)(432

مجموع المصروفات

61,638

6,357

9,003

)(712

76,286

84,467

الفائض )العجز( للفترة

9,137

6,110

6,568

-

21,815

9,160
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تؤدي بعض األنشطة الداخلية إلى معامالت محاسبية تتسبب في وجود أرصدة لإليرادات والمصروفات
-136
المشتركة بين القطاعات في البيانات المالية .وتنعكس المعامالت المشتركة بين القطاعات في الجداول الواردة أعاله
لتعرض بدقة ھذه البيانات المالية.
يُعترف بالمساھمات المقدمة للعمليات ولألنشطة األخرى كإيرادات عند تأكيد ھذه المساھمات خطيا ً.
-137
ً
ً
ويجري تحمّل المصروفات تدريجيا بمرور الوقت وفقا الحتياجات المشاريع والمستفيدين.
تمثل أرصدة الصناديق المتراكمة في إطار صناديق فئة البرامج وفي إطار العمليات الثنائية والصناديق
-138
االستئمانية الحصة غير المنفقة من المساھمات والتي يجري ترحيلھا كي ُتستخدم في تغطية االحتياجات التشغيلية
للبرامج في المستقبل.
المالحظة  :9الخصوم القانونية أو االحتمالية
في  31كانون األول /ديسمبر  2013كانت ھناك بضع دعاوى قضائية ضد المنظمة تقدَّر تكاليفھا القضائية
-139
بمبلغ  20,000فرنك سويسري .ولم يرتأى أن من الضروري تخصيص أية اعتمادات لھذه الدعاوى القضائية .وثمة
دعاوى قضائية جارية تترتب عليھا التزامات محتملة يبلغ مجموعھا  450,000فرنك سويسري ولكن من المرجح أنھا لن
تتطلب تدفقا ً خارجيا ً للموارد.
المالحظة  :10الخسائر ،واإلكراميات ،وعمليات الشطب
تنص المادة  13.4من الالئحة المالية للمنظمة ) (WMOعلى أن “لألمين العام أن يدفع بموافقة رئيس
-140
المنظمة اإلكراميات التي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضي دفعھا بشرط أن يقدم إلى المجلس التنفيذي بيانا ً بھذه
اإلكراميات مع البيانات المالية ،حسبما يرد تفصيلھا في المادة  .”14.1وأثناء عام  2013لم تكن ھناك أي إكراميات
ُدفعت.
تنص المادة  13.5من الالئحة المالية للمنظمة ) (WMOعلى أن “لألمين العام أن يرخص ،بعد التقصي
-141
الكامل ،بشطب قيمة الخسائر في النقدية والمخزونات واألصول األخرى ،عدا االشتراكات غير المسددة ،بشرط أن يقدم
بيانا ً بجميع المبالغ التي ُ
شطبت إلى مراجع الحسابات الخارجي مع البيانات المالية” .وأثناء عام ُ ،2013
شطبت أصول
تبلغ  3.2ماليين فرنك سويسري ،كان  2.7مليون فرنك سويسري منھا تعھدات بتقديم مساھمات طوعية كان قد جرى
االعتراف بھا كإيرادات في السنوات السابقة ،ويعتبر تحصيل ھذا المبلغ غير مرجح وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي
للقطاع العام ) 23اإليرادات المتأتية من المعامالت غير التبادلية( .وتشمل عمليات الشطب أيضا ً المبالغ المستحقة القبض
من بعض الدول األعضاء وقدرھا  0.5مليون فرنك سويسري التي تتعلق بتكاليف استضافة دورات الھيئات التي
تجاوزت تكاليف استضافة االجتماعات في جنيف ،سويسرا .ووفقا ً لالتفاقات المعقودة مع ھذه الدول األعضاء ،كانت
الحكومات المضيفة تتحمل المسؤولية عن التكاليف اإلضافية.
-142

لم يُبلغ عن أي حاالت غش في عام .2013
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المالحظة  :11االرتباطات

المالحظة  :11.1عقود اإليجار التشغيلية )المستأجر المنظمة (WMO
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
أقل من سنة واحدة

145

135

 5-1سنوات

1,280

-

أكثر من  5سنوات

-

-

المجموع

1,425

135

المصروفات المعترف بھا

294

75

تغطي عقود اإليجار  28من آالت النسخ التصويري قوية االحتمال و  4طابعات قوية االحتمال .وقد بدأت
-143
عقود إيجار آالت النسخ التصويري في عام  2006وجُددت مرتين منذ ذلك الحين .وبدأت عقود اإليجار الحالية في
نيسان /أبريل  2013لمدة ثالث سنوات ،قابلة للتجديد لمدة سنتين أخريين .أما عقود إيجار الطابعات فقد بدأت في نيسان/
أبريل  2013وسوف تستمر لمدة ثالث سنوات .وقد ُدفعت مبالغ قيمتھا  294,000فرنك فرنسي في عام  ،2013منھا
 145,000فرنك سويسري لرسوم االستئجار و 149,000آلالت النسخ التصويري.
)المؤجر المنظمة (WMO
المالحظة  :11.2عقود اإليجار التشغيلية
ِّ
2012

2013

)بآالف( الفرنكات السويسرية
أقل من سنة واحدة

1,238

1,241

 5-1سنوات

825

-

أكثر من  5سنوات

-

-

المجموع

2,063

1,241

اإليرادات المعترف بھا

1,238

1,241

في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013كانت المنظمة ) (WMOتؤجر حيزاً مكتبيا ً لمستأجرين اعترفت
-144
بإيرادات بشأنه بلغت  1,238,000فرنك سويسري في عام  .2013وبعد فترتي العقد األولية البالغة خمس سنوات بشأن
كال االتفاقين ،أصبح عقدا اإليجار قابلين للتجديد على أساس سنوي .وتجري تسوية اإليجار السنوي على أساس الرقم
القياسي السويسري لتكلفة المعيشة.
المالحظة  :11.3االرتباطات األخرى
في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013كانت للمنظمة ) (WMOارتباطات لحيازة سلع وخدمات متعاقد عليھا
-145
ولكنھا لم يتم توريدھا تبلغ قيمتھا  7.8ماليين فرنك سويسري.
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وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  1بشأن المحاسبة على أساس االستحقاق واستناداً إلى مبدأ
-146
التوريد ،ال يُعترف في البيانات المالية باالرتباطات المتعلقة بمصروفات مستقبلية .وتسوى ھذه االرتباطات من الحصة
غير المنفقة من المساھمات بعد استالم السلع أو الخدمات ذات الصلة.
المالحظة  :12إفصاح الطرف ذي الصلة واإلدارة العليا األخرى
المالحظة  :12.1موظفو اإلدارة الرئيسيون

عدد
الوظائف

التعويض
وتسوية مقر
العمل

خطط المعاشات
االستحقاقات التقاعدية والخطط مجموع األجر
الصحية

سلف غير
ال ُ
المسددة من
االستحقاقات في

القروض غير
المسددة في
2013.09.30

2013.12.31

بالفرنكات السويسرية

موظفو اإلدارة الرئيسيون،

2013

3

843,049

134,732

170,555

1,148,336

6,000

-

موظفو اإلدارة الرئيسيون،

2012

3

845,316

130,969

167,889

1,144,174

39,250

-

موظفو اإلدارة الرئيسيون ھم األمين العام ،ونائب األمين العام ،واألمين العام المساعد ،ألن لھم سلطة،
-147
ً
وعليھم مسؤولية ،تخطيط أنشطة المنظمة ) (WMOوتوجيھھا ومراقبتھا .ويتألف المجلس التنفيذي من  37عضوا بدون
تعيين شخصي.
يشمل األجر اإلجمالي الذي يُدفع لموظفي اإلدارة الرئيسيين :صافي المرتبات ،وتسوية مقر العمل،
-148
واالستحقاقات من قبيل بدل التمثيل وغيره من البدالت ،ومنحة االنتداب وغيرھا من المنح ،وإعانة اإليجار ،وتكاليف
شحن األمتعة الشخصية ،ومساھمات رب العمل في المعاش التقاعدي والتأمين الصحي الجاري.
يحق أيضا ً لموظفي اإلدارة الرئيسيين الحصول على استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة بنفس المستوى مثل
-149
الموظفين اآلخرين .وال يمكن تحديد ھذه االستحقاقات تحديدا كميا ً موثوقاً.
موظفو اإلدارة الرئيسيون ھم مشتركون عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
-150
المتحدة ).(UNJSPF
المالحظة  :13األحداث التي تقع بعد تاريخ اإلبالغ
تاريخ اإلبالغ الخاص بالمنظمة ) (WMOھو  31كانون األول /ديسمبر  .2013وفي تاريخ توقيع ھذه
-151
الحسابات لم تكن ھناك أحداث ھامة ،مواتية أو غير مواتية ،وقعت في الفترة الفاصلة بين تاريخ بيان الوضع المالي
وتاريخ الترخيص بإصدار البيانات المالية كان من شأنھا أن تؤثر على ھذه البيانات.
ــــــــــــــــــــ
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ملخص تنفيذي
يود المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة ) (CDFأن يؤكد ،بصفته المراجع الخارجي لحسابات المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOأن مراجعة البيانات المالية لعام  ،2013المعروضة وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام ) ،(IPSASقد أسفرت عن نتيجة مرضية بوجه عام وأن باستطاعته أن يصدر رأيا ً بشأن المراجعة خاليا ً من
التحفظات.
وعالوة على ذلك ،فإننا سلّطنا الضوء على بضع نقاط في تقريرنا رأينا أن من الالزم اإلسھاب فيھا بتعمّق أكبر.
فأوالً ،لقد واصلنا جھودنا لتقييم وجود نظام للرقابة الداخلية ) ،(ICSبدراسة العوامل الرئيسية التي تؤثر على البيانات
المالية .وترمي بعض التوصيات الواردة في التقرير إلى تحسين نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمنظمة ،وضوابط
تكنولوجيا المعلومات ،والعمليات التي تتناول المساھمات الطوعية ،وإدارة المشاريع في المنظمة ) .(WMOوجرت أيضا ً
متابعة عمليات إقفال الحسابات السنوية ،كما ھو الحال في كل عام.
وثانياً ،الحظنا أن المساھمات الطوعية المسجّلة في بيان األرباح والخسائر زادت من  22.1مليون فرنك سويسري في
عام  2012إلى  27.3مليون فرنك سويسري في عام  .2013ويستحق ھذا النمو اھتماما ً خاصا ً .ويجب توثيق عمل نظام
الرقابة الداخلية في ھذا الميدان ،وثمة مجال كبير للتحسين فيما يتعلق ببيئة الرقابة إلدارة المشاريع .ونحن نرحّب
بالمبادرة المتخذة من المنظمة ) (WMOإلجراء تحليل يرمي إلى اإلفضاء إلى إدخال آلية لتنسيق ومراقبة المشاريع
الرئيسية المعقدة الممولة من المساھمات الطوعية.
وثالثاً ،نحن نستذكر أن خمسة أنشطة تديرھا المنظمة ) (WMOلم تراجع حساباتھا منذ عام  2009على األقل ،بالنظر إلى
أنھا لم تعد ُتدرج في البيانات المالية للمنظمة ) (WMOبعد التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ).(IPSAS
و ُتستكشف حاليا ً التدابير التي يمكن بھا تحديد األنشطة التي س ُتدرج في نطاق المراجعة مستقبالً.
وأخيراً ،نحن نشير إلى عدم اعتراف المنظمة بدينھا للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
) ،(UNJSPعلى غرار العام الماضي .ومثل ھذا االعتراف كان من شأنه أن يكون له أثر كبير على البيانات المالية
للمنظمة .ومع ذلك ،فإن الفريق الفني التابع لفريق مراجعي حسابات األمم المتحدة الخارجيين وفرقة العمل المعنية
بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قد اتفقا على القول بأنه ال توجد حاجة إلى تخصيص الوكاالت اعتمادات لتمويل
ھذه الخصوم .ومع ذلك من واجب المراجع الخارجي لحسابات المنظمة ) (WMOأن يوجه انتباه الدول األعضاء إلى ھذا
النوع من المخاطرة المحتملة ،ألنه من السابق ألوانه للغاية تفسير المعيار  25من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام ) (IPSASتفسيراً اقتصاديا ً حقا ً.
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الالئحة والمعايير والمعلومات
الالئحة المالية والغرض من المراجعة
-1

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

-2

شملت المراجعة البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتھية في  31كانون األول/ديسمبر .2013
وتتألف ھذه البيانات من بيان الوضع المالي )البيان المالي األول( ،وبيان األداء المالي )البيان المالي
الثاني( ،وبيان التغييرات الحاصلة في صافي األصول /حقوق الملكية )البيان المالي الثالث( ،وبيان
التدفقات النقدية )البيان المالي الرابع( ،وبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصندوق العام )البيان
المالي الخامس( ،فضالً عن ملخص الطرق المحاسبية الرئيسية وغيرھا من المالحظات التوضيحية.

-3

وألغراض الرجوع ،قمنا ،بصفتنا المراجع الخارجي لحسابات الفريق المعني برصدات األرض
وحسابات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCبمراجعتين أخريين ،أعددنا تقريرين
منفصلين بشأنھما.

)(GEO

معايير المراجعة ومعلوماتھا وكلمات الشكر والتقدير
-4

أجريت المراجعات وفقا ً للمعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات ) ،(١ISAاتساقا ً مع الوالية اإلضافية التي
تشكل جزءاً ال يتجزأ من الالئحة المالية للمنظمة.

-5

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

-6

عند إجراء اختبارات لمراجعة الحسابات ،اخترنا عيّنات على أساس المخاطر أو الحجم ذي الصلة للمبالغ
المسجلة في العناوين التي فُحصت.

-7

جرى إيضاح ومناقشة المسائل ذات األھمية الطفيفة مع المسؤولين ،في سياق العمل الذي ال يشمله ھذا
التقرير.

-8

التقينا بصفة منتظمة ،أثناء عملية مراجعة الحسابات ،مع السيدة  ،E. Manaenkovaاألمين العام المساعد،
والسيد  ،A. Rolliمدير اإلدارة المعنية بإدارة الموارد ،والسيد  ،L. Ngwiraرئيس الشعبة المالية وموظفين
آخرين من وحدته وموظفين من إدارات أخرى بالمنظمة ) ،(WMOتبعا ً للمواضيع المتناولة.

 ١المعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات ) (ISAالتي نشرھا مجلس المعايير الدولية لمراجعة الحسابات وضمان سالمتھا
).(IAASB
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نود أن نؤكد على التعاون الممتاز وروح الصراحة اللذين اتسمت بھما عملية مراجعة الحسابات .ونعرب
أيضا ً عن شكرنا لما أبداه جميع موظفي المنظمة ) (WMOالذين التمسنا تعاونھم من استعداد لتقديم
المعلومات والوثائق.

-10

أُبلغت نتائج مراجعة الحسابات في المناقشة األخيرة التي جرت في  29نيسان /أبريل  .2014وقد عُقد ھذا
االجتماع في حضور السيد  ،A. Rolliمدير اإلدارة المعنية بإدارة الموارد ،والسيد  ،L. Ngwiraرئيس
الشعبة المالية .وقد ناب السيد  ،M. Köhliمسؤول مركز الكفاءات ،والسيد  ،H. Hadjeresمسؤول
المراجعة ،عن المراجع الخارجي في ھذا االجتماع.

-11

أكد لنا األمين العام من خالل أحد موظفيه في اجتماع لجنة مراجعة الحسابات الذي عُقد في  13أيار /مايو
 2014أنه سيُرسل لنا تعليقاته مباشر ًة بالبريد اإللكتروني ،وفقا ً للشكل  7من الوالية اإلضافية للمراجعة
الخارجية للحسابات المتصل بتعليقات األمين العام المطلوب إدراجھا في ھذا التقرير .وقد تلقينا بالفعل
تعليقاته ،وأُدرجت على النحو الواجب في ھذا التقرير.

-12

اللغة األصلية التي صيغ بھا ھذا التقرير ھي الفرنسية ،ونحن نشير إلى أن النص الفرنسي ھو الذي يُعتبر
ذا حجية.

متابعة التوصيات من التقارير السابقة
-13

ا ُتبعت التوصيات التي وُ ضعت وقت مراجعتنا التي أقفلت البيانات المالية لعام  .2012وقد أُدرجت
التوصيات التي وضعھا المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في السنوات السابقة في إجراءاتنا لمراجعة
الحسابات ،مما يكفل بذلك متابعتھا.

-14

يقدم المرفق  2لھذا التقرير وصفا ً أدق للوضع الحالي لھذه التوصيات في نھاية آذار /مارس  .2014ومن
بين التوصيات البالغ عددھا  17التي وُ ضعت في العام السابق ،تم تنفيذ خمس حتى اآلن.

نظام الرقابة الداخلية
-15

يجري تقييم نظام الرقابة الداخلية ) (ICSوالعمليات الرئيسية التي تؤثر على البيانات المالية على أساس
متعدد السنوات .وكما أُعلن في اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في  14تشرين الثاني /نوفمبر ،2013
ُت َّ
غطى ھذه بمھامنا المختلفة لمراجعة الحسابات ،وفقا ً لجدول التناوب التالي.
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التناوب المخطط
العملية

2013

2014

2015

2016

الضوابط على مستوى المنظمة









الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات )(ITGC









االشتراكات العادية واإليرادات األخرى



-



-

المساھمات الطوعية وإدارة المشاريع



-



-

الشراء

-



-



الموارد البشرية

-

-



-

األصول الثابتة

-



-











إقفال الحسابات /إعداد البيانات المالية


-

التقييم

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

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




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

-16

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

-17

فحص موظفونا بصورة رئيسية نظام الرقابة الداخلية أثناء المراجعة المؤقتة التي أجريت في كانون
األول /ديسمبر  .2013وقد أكدت الحقا ً متابعة أجريت أثناء المراجعة النھائية التي أجريت في آذار /مارس
 2014النتائج األولية التي توصلت إليھا المراجعة المؤقتة.

-18

فيما يتعلق بإقفال الحسابات السنوية وبالضوابط على مستوى المنظمة ،يوجد مجال أمام نظام الرقابة
الداخلية للتحسين فيما يتعلق بإضفاء طابع رسمي على العمليات وإدارة المخاطر المرتبطة بنطاق
الحسابات ،فضالً عن التعاون بين اإلدارات في تنسيق العمليات المتعلقة بإقفال الحسابات السنوية.
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الضوابط على مستوى المنظمة
نطاق األنشطة التي روجعت حساباتھا
-19

أثناء المراجعة النھائية لعام  ،2013نوقشت مرة أخرى مسألة الكيانات /األنشطة التي تشكل جزءاً من بيئة
المنظمة ) .(WMOونحن نستذكر أن األنشطة التالية التي تديرھا المنظمة ) (WMOلم تراجع حساباتھا،
على األقل منذ عام :2009
•
•
•
•
•

لجنة األعاصير التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ
الفريق المعني باألعاصير المدارية
فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات
صندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمجلس
الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
النظام العالمي لرصد المناخ

وقد قُدمت توصية في التقرير المتعلق بمراجعة البيانات المالية لعام ) 2012انظر المرفق .(2
-20

تنص المبادئ التوجيھية النظامية على أن جميع الصناديق يجب أن تص ّدق الھيئة الخارجية لمراجعة
حسابات المنظمة ) (WMOعلى حساباتھا .وتجري دراسة خطوات لتحديد األنشطة التي س ُتدرج في نطاق
مراجعة الحسابات في المستقبل.
الھدايا أو المنافع األخرى التي يُحصل عليھا

-21

قد تتسبب األنشطة ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOفي إيجاد حاالت تضارب مصلحة فيما يتعلق بالمنافع أو
الھدايا التي يُحصل عليھا من المورّدين أو من أطراف ثالثة.

-22

ال يجوز للموظفين بداھة أن يقبلوا ھدايا أو منافع أخرى ألنفسھم أو لغيرھم ،أو أن يسعوا للحصول ،أو
يتلقوا وعداً بالحصول ،على ھدايا أو منافع أخرى ألنفسھم أو لغيرھم في ممارسة األنشطة التي يتناولھا
عقد عملنا.

-23

تمثل الشفافية معياراً رئيسيا ً لتحديد مشروعية المنافع .وينبغي أن تدور آلية الوقاية حول ركيزتين :تحديد
المنافع وتصنيفھا ،بھدف كفالة ما يكفي من الشفافية لمنع تضاربات المصلحة.

-24

أخذنا علما ً باألمر ذي الصلة )"أمر إداري  -اإلبالغ عن التكريمات أو األوسمة أو الجمائل أو الھدايا أو
األجور من مصادر حكومية وغير حكومية ،واالحتفاظ بھا والتصرف فيھا"( الذي أصدره وكيل األمين
العام للشؤون اإلدارية في  14كانون الثاني /يناير  ،2010فضالً عن رسالة مؤرخة  29تشرين األول/
أكتوبر من مدير شعبة المشتريات باألمم المتحدة في نيويورك .وفيما يتعلق بالمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) ،(WMOيجوز أن تتوافر أوامر مماثلة في المادة  7-1من الئحة الموظفين.

-25

عدا عن ھذه األوامر ،ال يوجد لدى المنظمة ) (WMOإجراء رسمي يفرض حدوداً دقيقة على قيمة المنافع
أو الھدايا التي يُحصل عليھا.
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التوصية رقم  :1لكفالة الشفافية فيما يتعلق بمشروعية الھدايا أو المنافع التي يمكن لموظف أن يحصل
عليھا اقترانا ً بأنشطته المھنية ،نحن ندعو المنظمة ) (WMOإلى إنشاء آلية توفر قواعد رسمية ومفصلة
بشأن قبول المنافع .أما المنافع ذات األھمية الطفيفة التي يُحصل عليھا وفقا ً للعادات االجتماعية فإنھا
ال تشكل بداھة ھدايا أو منافع.
تعليق األمين العام:
األنشطة الجانبية لموظفي المنظمة

)(WMO

-26

قد تتسبب األنشطة الجانبية لموظفي المنظمة ) (WMOغير المعلن عنھا في تضاربات محتملة مع مصالح
المنظمة.

-27

أخذنا علما ً باألوامر ذات الصلة )"استمارة إعالن المصلحة" و "استمارة اإلفصاح المالي"( ،فضالً عن
المذكرة اإلدارية )"تحديث  -بيانات اإلفصاح المالي وإعالن المصلحة"( التي أصدرھا األمين العام في
 23آب/أغسطس .2006

-28

في الوقت الحاضر ،ال يوجد مبدأ توجيھي أو إجراء رسمي ينطبق على جميع موظفي المنظمة
ويحدد حقوقا ً وواجبات ملزمة فيما يتعلق باألنشطة الجانبية التي يمارسھا الموظفون المذكورون.

)(WMO

التوصية رقم  :2لكفالة الشفافية فيما يتعلق بمشروعية الواليات واألنشطة التي يجوز لموظف أن يمارسھا
خارج نطاق أنشطته المھنية ،نحن ندعو المنظمة ) (WMOإلى إدخال مبادئ توجيھية توفر توجيھا ً رسميا ً
بشأن األنشطة الجانبية ليس فحسب من أجل الموظفين من الرتبة مد 1-فصاعداً ،والموظفين المسؤولين
عن أنشطة الشراء واالستثمار والموظفين العاملين في مكتب الرقابة الداخلية ،بل أيضا ً من أجل جميع
الموظفين اآلخرين.
تعليق األمين العام
تحليل المخاطر
-29

تعمل لجنة إدارة المخاطر التابعة للمنظمة ) (WMOتحت إشراف األمين العام المساعد .ومھمة ھذه الھيئة
من حيث السياسة المتعلقة بالمخاطر ومن حيث إدارة المخاطر واردة في المذكرة اإلدارية 2010/14
المؤرخة  12آب/أغسطس ) 2010لجنة إدارة المخاطر( .وتوعز مذكرة إدارية صدرت في  6آذار /مارس
" ،4/2014) 2014تنفيذ إدارة المخاطر"( إلى رؤساء اإلدارات ومديري البرامج ومديري ال ُ
شعب بأن
يستعرضوا بصفة منتظمة المخاطر المتعلقة بميدان نشاطھم بھدف إبالغ اللجنة بتلك المخاطر ،فتقوم
اللجنة بعدئذ بتوحيدھا للمنظمة ككل .وتقدم لجنة إدارة المخاطر خرائط للمخاطر إلى لجنة المراجعة
مرتين سنويا ً.
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نحن نرحب بالجھود المبذولة ونعترف بأھمية ھذه األداة إلدارة أعمال المنظمة إدارة سليمة .وبعد إجراء
تحليل ألحدث نسخة أُعدت )كانون األول /ديسمبر  ،(2013وھي تشمل المخاطر االستراتيجية ،والمخاطر
المتعلقة باالمتثال ،والمخاطر التشغيلية ،والمخاطر المالية ،فإننا نالحظ مع ذلك أن ھذه الوثيقة يمكن أن
تشير بتعمق أكبر إلى المخاطر المتعلقة بالجوانب التشغيلية المرتبطة بالمساھمات الطوعية وإدارة
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المشاريع .ويمكن أن يُشار فيھا أيضا إلى الجوانب المالية المرتبطة بإقفال الحسابات )انظر أيضا ً الفقرات
التالية بشأن " العمليات المتعلقة بالمساھمات الطوعية وإدارة المشاريع"(.
التوصية رقم  :3لتزويد إدارة المنظمة ) (WMOوأعضاء لجنة المراجعة بصورة شاملة لبيئة الرقابة
الحالية ،نحن ندعو المنظمة ) (WMOإلى إثراء تحليل المخاطر المتعلقة بالمساھمات الطوعية.
تعليق األمين العام:
العمليات المتعلقة بالمساھمات الطوعية وإدارة المشاريع
توثيق ووصف إدارة العمليات
-31

رأى موظفونا وجود مجال للتحسين من حيث إدارة المشاريع ووصف العمليات المرتبطة بميدان
المساھمات الطوعية.
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توجد مذكرات إدارية بشأن بعض األنشطة ،ومنھا مثالً تلك التي تشمل إدارة الصناديق الخاملة )"مذكرة
مدير اإلدارة المعنية بإدارة الموارد  -إجراءات للتعامل مع الصناديق االستئمانية المنتھية األجل أو
الخاملة"( .وال توجد وثائق داعمة بخصوص التفاوض على العقود في ميدان المساھمات الطوعية
)المشاورات بين اإلدارات( أو رصد المشاريع الجارية )الرصد المالي ومتابعة األداء(.
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ينبغي إعطاء األولوية لتوثيق األنشطة المتصلة بالعمليات التي تتناول قبول صناديق المساھمات الطوعية
حتى عمليات إغالق تلك الصناديق ،بما في ذلك استخدام الصناديق ورصدھا .ومن الضروري في بعض
األحيان توحيد الوثائق القائمة التي ُنشرت في شكل مذكرات إدارية.
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كشفت المناقشة التي أجريت في  11نيسان /أبريل  2014مع األمين العام المساعد ) (ASGعن إحراز تقدم
في ميدان إدارة المشاريع .فقد أنشئت في أمانة المنظمة ) (WMOفي آب /أغسطس  2012آلية لتنسيق
المشاريع .وفي ھذا الصدد ،أنشئ مجلس إلدارة المشاريع ) (PMBووُ ضع تحت إشراف األمين العام
المساعد .وأنشئت أيضا ً وحدة لتنسيق المشاريع تحت مسؤولية مكتب تعبئة الموارد .ومھمة ھاتين الھيئتين
المعنيتين بإدارة المشاريع مبيّنة في المذكرة اإلدارية  2012/18المؤرخة  7آب /أغسطس ") 2012إنشاء
آلية لتنسيق المشاريع داخل األمانة"( .ومعھود إلى ھذين الكيانين بمھمة إدارة العمليات وإدخال أدوات
للرصد الداخلي من أجل المشاريع المعقدة الرئيسية الممولة من المساھمات الطوعية.

-35

عقد مجلس إدارة المشاريع ) (PMBآخر اجتماع له في شباط /فبراير  .2014ويشكل قراره الذي يقضي
بتطبيق عملية اعتماد شھري لإلبالغ عن وضع المشاريع تحسينا ً رئيسيا ً فيما يتعلق بإدارة المشاريع.
وبرسالة من األمين العام المساعد مؤرخة  7آذار /مارس  ،2014أُرسلت اإلجراءات إلى جميع رؤساء
اإلدارات ،و ُ
طلب منھم فيھا أن يبلغوا شھريا ً عن حالة كل مشروع موضوع تحت مسؤوليتھم.
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التوصية رقم  :4نحن نرى مجاالً للتحسين فيما يتعلق بإدارة المساھمات الطوعية والمشاريع.
وبناء على ذلك ،فإننا ندعو المنظمة ) (WMOإلى إدخال توصيفات للمشاريع تتناول على األقل
قبول مساھمات التمويل الطوعية ،واستخدامھا ،والمراقبة المنفذة ،وإغالق ھذه الصناديق .ونحن
نرى أن بذل جھود على ھذا الغرار ينبغي أن يمثل أولوية.
تعليق األمين العام
تحليل العقود وقيد التعھدات وتقييمھا
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تم قيد جميع المساھمات الطوعية ،عدا عن عقد كبير في نھاية السنة ،في بيان اإليرادات عند توقيع العقد.
وكانت بعض العقود التي استعرضھا موظفونا تتضمن شروطا ً وتذكر التزاما ً محتمالً بسداد أرصدة غير
منفقة في نھاية العقد في حالة عدم تحقيق األھداف .وكانت توصية ذات صلة بھذا الموضوع قد أعدت
بالفعل أثناء المراجعة النھائية السابقة )التوصية رقم  ،14مراجعة عام  ،2012وفقا ً للمرفق  (2ومازالت
غير منفذة حتى اآلن.
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تستغرق المشاريع المرتبطة بھذه المساھمات الطوعية مدة في بعض األحيان كي يبدأ تنفيذھا .ومن ثم تنشأ
مسألة كيفية االعتراف باألتعاب واإليرادات لمشروع بعينه ،من أجل كفالة اتساق طريقة العرض.
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قد يكون لالعتراف بالمساھمات الطوعية المقدمة في الماضي أثر سلبي على الحسابات في السنوات
ً
التالية .فعلى سبيل المثال ،تم في عام  2013شطب مبلغ مستحق القبض قدره  453,180فرنكا ً سويسريا من
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAوذلك نتيجة لقرار تلك الھيئة وقف تمويل مشروع
تجربة البحث الخاصة ب ُنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) .(THORPEXوكانت قد أُدرجت مساھمة طوعية
متعددة السنوات للفترة  2014-2010في بداية الفترة .وفي المستقبل ،ينبغي عدم االعتراف بأي مبلغ
مستحق القبض إال إذا كان يوجد عقد ال يمكن إلغاؤه .وإذا كان ھناك عقد يتضمن بنوداً تقضي بالتصديق
من جانب السلطات المختصة ،يجب اعتبار ھذه البنود بمثابة شروط .وبناء على ذلك ،ال يجوز قيد
الحسابات المستحقة القبض واإليرادات المتعلقة بالمدفوعات المستقبلية في السنة األولى .وقد وُ ضعت
بالفعل توصية بھذا الشأن أثناء المراجعة النھائية السابقة )التوصية  ،14مراجعة عام  ،2012وفقا ً
للمرفق  (2ومازالت غير منفذة حتى اآلن.
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فيما يتعلق بالحسابات المستحقة القبض المفتوحة التي تنطوي على مساھمات طوعية ،كشف تحليل لبعض
العقود عن وجود ثغرات كبيرة من حيث التقدم المحرز والنفقات )خطر اإلنفاق الناقص( .وبنا ًء على ذلك،
يوجد خطر عدم صرف الشرائح المقررة األخيرة أو حتى خطر أن يتعين سداد أي أموال زائدة مستلمة.
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يبين مشروع المعھد الوطني البرازيلي لألرصاد الجوية ) (INMETنفقات قدرھا  0.2مليون فرنك
سويسري في نھاية عام  2013مقابل حجم مخطط قدره  9.3ماليين فرنك سويسري .وھذا المشروع ،الذي
كان مقرراً أصالً تنفيذه في الفترة  ،2015-2011متخلف كثيراً عن موعده .وعالوة على ذلك ،تتسم
المرحلة الثانية من مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSبإنفاق فعلي قدره  0.2مليون
يورو في نھاية تموز /يوليو  2013مقابل حجم مخطط قدره  3.2ماليين يورو للفترة نفسھا .وھذا
المشروع ،الذي كان من المتوقع أصالً تنفيذه في الفترة  2015-2012بحجم مخطط يبلغ مجموعه 5.9
ماليين يورو ،متخلف أيضا ً كثيراً عن موعده.
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إدارة المشاريع واإلبالغ عنھا ومراقبتھا
-41

الحظنا عدم وجود أداة منتظمة وموحدة وموثقة لمراقبة المشاريع )تقارير مرحلية( أو للمسائل المالية
والمتعلقة بالميزانية .وآلية من ھذا القبيل من شأنھا أن تتيح مزايا متعددة :اكتشاف أرصدة المساھمات
الطوعية التي لم يعد من الممكن استخدامھا في نھاية مشروع في الوقت المناسب ،مما يم ِّكن الشعبة المالية
من كفالة المعاملة المحاسبية السليمة عند تقييم الحسابات المستحقة القبض المفتوحة في نھاية السنة .ثانياً،
اكتشاف التأخيرات في تنفيذ المشاريع ،فضالً عن أسبابھا ،بصورة منتظمة على الفور ،مما يتيح التدخل
بسرعة من أجل إيجاد حلول.
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ال توجد أداة لإلدارة المتكاملة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات .وھذا االفتقار يؤدي إلى مشاكل تتعلق ،في
جملة أمور ،باالحتفاظ بالبيانات ،وتبادل المعلومات ،واالتصال بين ال ُ
شعب ،وتنفيذ مھام إدارية معينة
بكفاءة.
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فعلى سبيل المثال ،ال يوجد نھج موحد فيما يتعلق بالتقارير التي تقدَّم إلى الجھات المانحة ،والتي ُتعد
بطريقة غير متجانسة.

-44

ھذا يضعف أيضا ً عملية إعداد البيانات المالية ،التي تعتمد جودتھا اعتماداً وثيقا ً على تدفق المعلومات من
مختلف اإلدارات وال ُ
شعب إلى الشعبة المالية.
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من شأن إقامة صلة مباشرة بين الشعبة المالية وشعبة الميزانية أن تتيح ،مثالً ،التسوية اإللكترونية
للصناديق الخاملة ذات األرصدة المحاسبية المفتوحة أو ذات النفقات المتكبدة )جدول زمني( .وسيكون
إجراء تحليل للصناديق التي يتعين إغالقھا تع ّده إدارة الميزانية مفيداً لتقدير االعتمادات المحاسبية الالزمة
في حاالت اإلنفاق الناقص )الصناديق التي ُتنھى أو التي يتعين سداد أموالھا للجھات المانحة( .فعلى سبيل
المثال ،انتھت المرحلة األولى من مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية المشترك بين االتحاد
األوروبي والھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بإنفاق ناقص مجموعه  339,276فرنكا ً سويسرياً،
وتعيّن سداد ھذا المبلغ لالتحاد األوروبي في نيسان /أبريل  .2014ولم يكن مخصصا ً اعتماد محاسبي لھذا
المبلغ في نھاية عام ) 2013انظر إعادة التصنيف المحاسبية المقترحة في المرفق الخامس(.
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في ظل عدم وجود أداة من ھذا القبيل ،تعتمد الشعبة المالية على ُ
شعب أخرى فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة
بالميزانية والجوانب التشغيلية ذات الصلة بالمشاريع.
التوصية رقم  :5نحن ندعو المنظمة ) ،(WMOلكفالة المراقبة الوافية لقائمة المشاريع المحدد أنھا متخلفة
عن موعدھا ،إلى إدخال أداة للمراقبة قادرة على اكتشاف التأخيرات في المشاريع وأسبابھا واإلبالغ عنھا،
وبالتالي أيضا ً الحاالت التي تتسم بخطر اإلنفاق الناقص .وھذا النوع من أداة المتابعة من شأنه أن يتطلب،
فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تنطوي على مساھمات طوعية ،إدخال المراقبة المنتظمة لوضع المشاريع
)تقارير مرحلية( ،مما يتيح مقارنة وضع المشاريع )وتكاليفھا النسبية( فيما يتعلق بالمعلم البارز
)وميزانيته( المتوقعين في العقد المو ّقع مع الجھة المانحة .وسيتعين تحليل أي تباينات وتبريرھا واإلبالغ
عنھا ،ال سيما لل ُ
شعبة المالية.
التوصية رقم  :6نحن نوصي بأن تشرع المنظمة ) (WMOفي عملية تفكير استراتيجي في إدخال أداة من
أدوات تكنولوجيا المعلومات تيسّر اآلليات المتعلقة بإجراءات إدارة المشاريع )تقديم التقارير إلى الجھات
المانحة ،وإعداد البيانات المالية ،وإدارة المشاريع ،واإلبالغ عن التقدم المحرز(.
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تعليق األمين العام:
عملية إقفال الحسابات
تسوية الحسابات في نھاية السنة
-47

نحن نالحظ وجود مجال للتحسين فيما يتعلق بتسوية حسابات معيّنة ُتدار باستخدام نظام أوراكل في نھاية
السنة .فعلى سبيل المثال ،لم تكن تسوية الحسابات المصرفية قد انتھت عند إجراء المراجعة ،بسبب التأخر
في استالم المكاتب اإلقليمية للوثائق المصرفية.
التوصية رقم  :7نحن ندعو المنظمة ) (WMOإلى استكمال أوامر إقفال الحسابات لتمكين الشعبة المالية
من االنتھاء من عمليات التسوية في غضون إطار زمني معقول .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يساعد
تحديد مواعيد نھائية على كفالة استالم الشعبة المالية للوثائق الداعمة الضرورية في الوقت المناسب.

تعليق األمين العام:
تحويل العمالت األجنبية
-48

يستند سعر الصرف المستخدم في إقفال األرصدة الموجودة بالعمالت األجنبية في نھاية السنة إلى األسعار
المرجعية لألمم المتحدة لبداية كانون األول /ديسمبر  .2013وينبغي ،لكفالة االتساق في عرض البيانات
المالية ،تحويل األرصدة الموجودة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف المرجعية الموجودة في  31كانون
األول /ديسمبر .وقد تسبب سعر الصرف المستخدم في وجود فجوة كان لھا أثر سلبي على النتائج ،بلغت
قيمتھا  553.019فرنكا ً سويسريا ً .وقد حُدد ھذا التباين في عمليات إعادة التصنيف التي يجب النظر فيھا
)انظر إعادة التصنيف المحاسبية المقترحة في المرفق الخامس(.
التوصية رقم  :8نحن نوصي بأن تضع المنظمة ) (WMOفي االعتبار في المستقبل أسعار الصرف في
 31كانون األول /ديسمبر عند إقفال الحسابات السنوية.

تعليق األمين العام:
الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات
-49

أتاحت مراجعة تكنولوجيا المعلومات فرصة لتغطية الميادين التالية:
•
•

-50

التحقق من الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات،
تحليل اختبار القيودات اليومية ).(JET

أشار موظفونا ،بصدد استعراضھم لمجموعة العمليات المتعلقة بالضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات،
إلى أھمية إضفاء الطابع الرسمي على العمليات والضوابط .وقد تابعنا التوصيات التي وُ ضعت أثناء
مراجعتنا النھائية للبيانات المالية لعام  .2012ويمكن اعتبار أن بعض ھذه التوصيات قد ُنفذت .والعمل
الذي تم القيام به مبيّن في المرفق .2
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-51

إضافة إلى ذلك ،استخدم موظفونا أداة الستخالص البيانات المحاسبية )اختبار القيودات اليومية( لتحديد ثم
تحليل القيودات التي تمثل إشكالية فيما يتعلق بمسك الدفاتر السليم في المنظمة ) .(WMOوبالنظر إلى تقديم
تفسيرات دامغة فيما يتعلق بالنتائج التي تم التوصل إليھا ،فقد أيّد ھذا التحليل رأينا بشأن مراجعة
الحسابات.

إعداد بيانات مالية ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
إعداد بيانات مالية ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -مشروع مع ّقد وكبير
-52

تتزامن السنة المالية  2013للمنظمة ) (WMOمع اإلقفال الرابع للحسابات باستخدام المعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام .وتمثل ھذه المعايير أساسا ً محاسبيا ً يتغير بسرعة ويقتضي تحديثا ً مستمراً للمھارات
وعناصر العرض التي تشملھا البيانات المالية .وبناء على ذلك ،يوجد خطر أال تكون الحسابات السنوية
ممتثلة تماما للمعايير ذات الصلة.

-53

من المھم بالنسبة للمنظمة ) (WMOأن تكتسب المھارات المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
وأن تقوم بتحديثھا بصفة منتظمة داخلياً ،ألن ھذا معناه أن المنظمة لن تحتاج بعد ذلك إلى االعتماد بصفة
منتظمة على مقدمي الخدمات الخارجية لحل المشاكل ذات الصلة بتلك المعايير.

-54

يحتاج دليل سياسات المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASالذي
يرجع إلى عام  ،2009إلى تحديث في المجاالت التالية:
•
•
•
•

المساھمات الطوعية )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ،(23
األصول الثابتة )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ،(17
األصول غير الملموسة )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ،(31
التوضيحات المتعلقة بالحصص في المشاريع المشتركة.

-55

تساءلنا أثناء المراجعة السنوية السابقة عما إذا كانت الشعبة المالية لديھا المھارات الكافية للقيام بجميع
المھام اإلضافية عالوة على واجباتھا التشغيلية المعتادة .وإضافة إلى ذلك ،في اجتماع عُقد في  2نيسان/
أبريل  ،2014قدم موظفونا للشعبة المالية قائمة بالعناصر التي يتعين تحسينھا فيما يتعلق بالحسابات التي
أُقفلت في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013وفيما يتعلق باإلقفال المقبل للحسابات لتحقيق االمتثال للمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام .ونوقشت مقترحات من أجل التحسين في ھذا الصدد ،وھي ترد في المرفق
 4لھذا التقرير .ولم ُتدرج في المرفق المقترحات التي جرى تكييفھا في أحدث نسخة من حسابات عام
.2013

-56

أُحطنا علما ً أيضا ً بأن المنظمة ) (WMOتعتزم التعاقد مع أخصائي في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام بصفة مؤقتة بدءاً من نيسان /أبريل.
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مراجعة تنفيذ ميزانية عام

2013

تنفيذ الميزانية ،واألرقام ،والتسويات ،وعرض المعلومات التي تحتوي على ثغرات )البيان المالي
الخامس(
-57

يغطي برنامج وميزانية المنظمة ) (WMOفترة السنتين  2013-2012حتى على الرغم من أن البيانات
المالية معدّة على أساس سنوي باستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

-58

أُجريت عمليات تحقق بشأن المعلومات الواردة في البيان المالي الخامس وفي المالحظة  7على البيانات
المالية .ووفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،24قمنا بفحص المعلومات المتعلقة بالميزانية لعام
 2013الواردة في البيان المالي الخامس )مبلغ الميزانية األصلية( .وقد جرى توفيق ھذه المعلومات مع
المعلومات المقدمة في الدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي .وترد معلومات مفيدة في المرفق  2للقرار
" ،EC-LXIII) 9الميزانية العادية لفترة السنتين  2013-2012حسب السنة"(.

-59

فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية بوجه عام ،يرجى الرجوع إلى تعليقات األمين العام .وقد أُعدت توصية بشأن
ھذا الموضوع أثناء المراجعة النھائية السابقة )التوصية  ،12مراجعة عام  ،2012وفقا ً للمرفق  (2و ُنفذت.

مراجعة البيانات المالية لعام

2013

ُتعرض البيانات المالية لعام  2013على نحو ممتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
-60

ُتعرض الوثائق التي قُدمت لنا من أجل المراجعة في البيانات المالية لعام  2013للمنظمة ) .(WMOوكما
يمكن أن يُالحظ من الجداول والمالحظات المختلفة المتعلقة بالبيانات المالية ،ترتبط النتيجة المالية السنوية
لعام  2013بالطريقة المستخدمة في االعتراف بالمساھمات الطوعية ،كما كان الحال في عام .2012
النقدية ،ومكافئات النقدية ،واالستثمارات القصيرة األجل

-61

أجريت مقارنة بين األرصدة التي كانت موجودة في  31كانون األول /ديسمبر  2013لمختلف الحسابات
النقدية والبيانات المصرفية ،التي أُرسلت لنا مباشر ًة .والمبالغ المبيّنة فيما يتعلق بالسيوالت ،والتي يبلغ
مجموعھا  88.6مليون فرنك سويسري ) 79.9مليون فرنك سويسري في نھاية عام  ،(2012تبيّن التقيّد
بمبدأ توافر األموال في غضون  90يوما ً.
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توجد حقوق توقيع فردية لبعض الحسابات المصرفية ،وفقا ً لتأكيد عالقات العمل الوارد في  31كانون
األول /ديسمبر ) 2013مثالً ،بخصوص البنك الوطني في كوستاريكا( .وقد أحاطت الشعبة المالية موظفينا
علما ً بأن حقوق التوقيع الفردية تكون ضرورية في بعض األحيان في المكاتب اإلقليمية ،حيث ال يتسنى
دائما ً فصل الواجبات بالنظر إلى وجود عدد صغير من الموظفين في الموقع .وقد قررنا أال ُنصدر
توصية .وعدا عن بعض الحسابات المصرفية في المكاتب اإلقليمية ،ھناك تقيّد بوجه عام بمبدأ حق
التصرف الجماعي.

-63

جرى استثمار مبلغ قدره  10ماليين فرنك سويسري في سوق نقدية لمدة ستة أشھر لدى .Crédit Suisse
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أدرج مرفق البيانات المالية إشارة إلى األموال السائلة غير المتاحة ،المتعلقة بالمبالغ الخاضعة لتقييدات،
وذلك لكفالة االمتثال للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  2أثناء إعداد المالحظة  3.1في البيانات
المالية.

-65

عمالً بالمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،30ينبغي أن يكون ھناك تحليل للحساسية للمخاطر فيما
يتعلق بجميع العمالت الرئيسية المعرضة لمخاطر سعر الصرف )المالحظة  4في البيانات المالية لعام
.(2013
المبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل
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تبلغ قيمة المبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل المرتبطة بالمساھمات  29.9مليون فرنك سويسري
ً
) 20.2مليون فرنك سويسري في نھاية عام  .(2012ويمثل ھذا المبلغ ارتفاعا ً كبيراً
مقارنة بالسنة المالية
السابقة ،ويرجع في المقام األول إلى وجود رصيد مفتوح في نھاية عام  2013خاص بجھة مانحة رئيسية
تابعة لدولة عضو ،فضالً عن زيادة في المبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل المرتبطة بالمساھمات
الطوعية.
المخزونات
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يمثل المخزون المبين في الحساب الختامي قيمة قدرھا  74,000فرنك سويسري تقريباً ،وھو يتكون من
المطبوعات بصفة رئيسية.
المبالغ المستحقة القبض القصيرة األجل األخرى
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تبلغ قيمة المبالغ المستحقة القبض األخرى  3.6ماليين فرنك سويسري ) 3.1ماليين فرنك سويسري في
نھاية عام  .(2012ويتألف معظم ھذا الرصيد من مبالغ مستحقة القبض من أموال قُدمت كسلف لمؤسسات
شريكة.
المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل
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تبلغ قيمة المبالغ المستحقة القبض الطويلة األجل  6.5ماليين فرنك سويسري ) 10.3ماليين فرنك
سويسري في نھاية عام  .(2012وقد أجرى موظفونا عمليات مراقبة مفصلة لألرصدة المفتوحة في نھاية
السنة ،ولم يالحظوا أي مشاكل محاسبية محددة فيما يتعلق بتحصيل ھذه الديون.

-70

يرجع االنخفاض أساسا ً إلى المبالغ المستحقة القبض المرتبطة بالمساھمات الطوعية ،والتي أعيد تصنيفھا
من مبالغ مستحقة القبض طويلة األجل إلى مبالغ مستحقة القبض قصيرة األجل في عام  2013للتعبير عن
التغيرات في الجدول الزمني للدفع.
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الممتلكات والمنشآت والمعدات
-71

يرد مبلغ قدره  101.2مليون فرنك سويسري في كشف الميزانية الختامي كممتلكات ومنشآت ومعدات
) 104.1مليون فرنك سويسري في نھاية عام  .(2012ويشمل ھذا الوضع الممتلكات والمنشآت والمعدات
واألثاثات والتجھيزات المكتبية فضالً عن المعدات الحاسوبية.

-72

ينطبق المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام “ 17الممتلكات والمنشآت والمعدات” فيما يتعلق بالمعاملة
المحاسبية ،في كشف الميزانية ،للمبنى الذي تملكه المنظمة ) .(WMOوألغراض الرجوع ،قُدرت القيمة
العادلة للمبنى من أجل كشف الميزانية االفتتاحي حسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام باستخدام
طريقة قيمة اإلحالل بعد خصم اإلھالك .وفي ھذا الصدد ،تشير المالحظة  2في مرفقات البيان المالي إلى
استخدام التكلفة التاريخية لتقييم المبنى )حسب المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،17الفقرة .(43

-73

في الوقت الحاضر ،تستند عمليات اإلھالك إلى طريقة خطية تطبّق على المبنى ككل .وقد وضعنا توصية
عند إجرائنا مراجعتنا النھائية للبيانات المالية لعام  .2012وتقتضي المعايير المحاسبية للقطاع العام اتباع
طريقة لإلھالك قائمة على المكونات )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،17الفقرات  59وما يليھا(،
وھي طريقة لم يؤخذ بھا حتى اآلن .وقد جرت متابعة التوصية )انظر المرفق .(2

-74

ينص المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  17على النفقات في المستقبل التي يجب االعتراف بھا
كأصول .وقد حددنا ،عند أخذ عينات من الوثائق التي تم التحقق منھا ،عناصر يجب تفعيلھا وتبلغ قيمتھا
 396,000فرنك سويسري ،مما يؤدي إلى االعتراف بقيد محاسبي )انظر إعادة التصنيف المحاسبية
المقترحة في المرفق .(5

-75

إذا كان يتعين تجديد مكونات الممتلكات والمنشآت والمعدات فسيكون من الضروري في جملة أمور إزالة
األصول من كشف الميزانية حسب التعليمات المقدمة في األشكال  87-82من المعيار المحاسبي الدولي
للقطاع العام .17
التوصية رقم  :9نحن ندعو المنظمة ) (WMOإلى أن تفحص في المستقبل جميع النفقات الالحقة المتكبدة
أثناء السنة وأن تكفل تفعيل كشف الميزانية حسب االقتضاء حيثما كان من المرجح أن تسفر ھذه النفقات
عن فائدة اقتصادية للمنظمة في المستقبل.

تعليق األمين العام
األصول غير الملموسة
-76

يرد مبلغ يتجاوز قليالً  118,000فرنك سويسري في الحسابات في  31كانون األول /ديسمبر
كأصول غير ملموسة.

-77

عمالً بالمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،31يجب أن تتضمن المالحظة  3.6في البيانات المالية
إشارة إلى مبلغ االلتزامات التعاقدية القتناء األصول غير الملموسة )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام
 ،31الفقرة  121ھـ(.

2013
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حددنا ،كما ھو موصوف في الفقرة  ،74عناصر يجب تفعليھا تبلغ قيمتھا  346,351فرنكا ً سويسرياً ،مما
يؤدي إلى االعتراف بقيد محاسبي )انظر عمليات إعادة التصنيف المحاسبية المقترحة في المرفق .(5
ويجب أيضا ً أن تؤخذ في االعتبار التوصية رقم  9الصادرة أعاله فيما يتعلق باألصول غير الملموسة.
الحصص في المشاريع المشتركة
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عمالً بالمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،9يجب أن تتضمن المالحظة  3.12في البيانات المالية
إشارة إلى أي التزامات رأسمالية في نھاية السنة )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،8الفقرة (61
ويجب تحديد المعاملة المحاسبية في المرفق )المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،8الفقرة .(64
المبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المتراكمة
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يرد مبلغ قدره  2.7مليون فرنك سويسري ) 4.1ماليين فرنك سويسري في نھاية عام  (2012في كشف
الميزانية الختامي بوصفه "المدفوعات والمبالغ المتراكمة" .وقد جرى فحص ھذا المبلغ ،ولم يؤد إلى أي
تعليقات معينة.
االشتراكات المستلمة مقدما ً
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بلغت قيمة االشتراكات المدفوعة مقدما ً  19.6مليون فرنك سويسري في نھاية السنة ) 9.6ماليين فرنك
سويسري في نھاية عام  .(2012ومن ھذا المجموع ،كان  9.7ماليين فرنك سويسري يمثل اشتراكات
عادية من الدول األعضاءُ ،دفعت في عام  2013ولكنھا تتعلق بالسنة المالية  9.5) 2014ماليين فرنك
سويسري في نھاية عام .(2012

-82

ترجع الزيادة إلى إيرادات مؤجلة قدرھا  9.9ماليين فرنك سويسري اع ُترف بھا في نھاية السنة ،وترتبط
بمساھمة طوعية قُدمت في نھاية عام .2013
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جرى فحص ھذه المبالغ للتأكد من أن فترة اإليرادات حُددت على نحو سليم.
المساھمات الطوعية
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قام موظفونا بعمليات فحص مفصلة لالتفاقيات الرئيسية التي و ّقعت عليھا بلدان مساھِمة معينة ،وكان
الھدف من تلك العمليات ھو التحقق من التحديد الدوري لإليرادات والمعاملة المحاسبية ،وفقا ً للمعيار
المحاسبي الدولي للقطاع العام .23
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على غرار السنة السابقة ،الحظنا أيضا ً في عام  2013أن المساھمات الطوعية التي تغطي فترة عدة
سنوات سُجلت كقيد واحد في حساب األرباح والخسائر .وتوجد داخل الشعبة المالية آلية لمتابعة
المساھمات الطوعية التي تقيَّد في الحساب .وينبغي تعزيز ھذه العملية ،من أجل كفالة التعامل على
اإلنترنت مع األساس المحاسبي للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ) 23الفقرات  17إلى  ،(25السيما
الفقرة  ،21التي تنص على ما يلي“ :عند تحديد ما إذا كان نص ما يُعتبر شرطا ً أو قيداً ،ينظر الكيان فيما

إذا كان اشتراط إعادة األصل أو المنافع االقتصادية أو إمكانات الخدمة المستقبلية األخرى قابل لإلنفاذ،
وأن الناقل سيقوم بإنفاذه .فإذا لم يكن باستطاعة الناقل إنفاذ اشتراط إعادة األصل أو المنافع االقتصادية أو
إمكانات الخدمة المستقبلية األخرى ،ال يستوفي النص تعريف الشرط ،ويُعتبر قيداً .وإذا كانت التجربة
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السابقة مع الناقل تبيّن أن الناقل ال يقوم أبداً بإنفاذ اشتراط إعادة األصل المنقول أو المنافع االقتصادية أو
إمكانات الخدمة المستقبلية األخرى عند حدوث انتھاكات ،يجوز للكيان المتلقي أن يخلص إلى أن النص له
شكل ،ولكن ليس له مضمون ،الشرط ،ولذا فھو قيد .وإذا لم تكن للكيان تجربة مع الناقل ،أو إذا لم يكن قد
انتھك سابقا ً نصوصا ً من شأنھا أن تدفع الناقل إلى أن يقرر ما إذا كان عليه إنفاذ إعادة األصل أو المنافع
االقتصادية أو إمكانات الخدمة المستقبلية األخرى ،وليس لديه دليل على عكس ذلك ،فإن من شأنه أن
يفترض أن الناقل سيقوم بإنفاذ النص ولذا يستوفي النص تعريف الشرط".
القروض والخصوم المالية األخرى
-86

اقترضت المنظمة ) (WMOأمواالً من المؤسسة المعنية بمباني المنظمات الدولية ) (FIPOIلبناء مبناھا.
ويرد مبلغ قدره  1.48مليون فرنك سويسري في كشف الميزانية كخصوم مالية قصيرة األجل .ويمثل ھذا
المبلغ الحصة التي يتعين على المنظمة ) (WMOأن تسددھا للمؤسسة  FIPOIفي عام  ،2013وقد أثبتت
الوثائق الداعمة الخارجية صحته.
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يرد مبلغ قدره  33.1مليون فرنك سويسري في كشف الميزانية كأصول مالية طويلة األجل .ويمثل المبلغ
غير المح ّدث ) 51.7مليون فرنك سويسري( القيمة اإلسمية التي سيتعين على المنظمة ) (WMOأن تسددھا
للمؤسسة  ،FIPOIوقد أثبتت الوثائق الداعمة ذات الصلة صحته.
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جرى تكييف طريقة تحديث القرض عند إقفال حسابات عام  .2013ويُحسب اآلن تحديث المبلغ بالمعدل
التاريخي عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألول مرة في المنظمة ) .(WMOوقد أجريت
عملية إعادة تقييم في نھاية عام  ،2013وھو ما يفسر التغيير في حساب "النفقات األخرى" )المالحظة 6.4
في البيانات المالية(.
الصناديق االستئمانية
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يشمل رصيد الحساب الجاري البالغ  18.1مليون فرنك سويسري ) 18.4مليون فرنك سويسري في نھاية
عام  (2012المقيّد في جانب الخصوم من كشف ميزانية المنظمة ) (WMOمبلغا ً مجموعه  13.9مليون
فرنك سويسري ) 13.8مليون فرنك سويسري في نھاية عام  (2012يمكن تقسيمه إلى  3.1ماليين فرنك
سويسري ) 2.6مليون فرنك سويسري في نھاية عام  (2012للفريق المعني برصدات األرض )(GEO
و  10.8ماليين فرنك سويسري ) 11.2مليون فرنك سويسري في نھاية عام  (2012للھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوقد قام موظفونا بفحص المبلغين األخيرين.
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تتأتى األرصدة األخرى التي يبلغ مجموعھا قرابة  4.2ماليين فرنك سويسري ) 4.6ماليين فرنك
سويسري في نھاية عام  (2012من خمسة كيانات /أنشطة )صناديق استئمانية( مختلفة ،تقوم الشعبة المالية
ّ
لالطالع إما على
بالمنظمة ) (WMOبمسك دفاترھا .ولكننا ،كما سبق أن ذكرنا ،لم يكن لدينا سبيل
الحسابات التي صدّقت عليھا المجالس المذكورة تصديقا رسميا أو على البيانات المالية المراجعة للكيانات
)التوصية رقم  ،1مراجعة عام  ،2012وفقا ً للمرفق  .(2وقد تأكد موظفونا من أن األرصدة المفتوحة في
كشوف الميزانية الخاصة بالمنظمة ) (WMOوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
والفريق المعني برصدات األرض ) (GEOوالكيانات الخمسة )لجنة األعاصير التابعة للجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ،والفريق المعني باألعاصير المدارية ،والفريق المعني بالتعاون في
مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ،وصندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة )(WMO
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والمجلس الدولي للعلوم (ICSU) ،واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالنظام العالمي
لرصد المناخ( قد جرت تسويتھا في عام .2013
استحقاقات الموظفين :التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة
-91

على المنظمة ) (WMOالتزام تعاقدي بتمويل الرعاية الطبية بواسطة إعانة أقساط التأمين الطبي للموظفين
المتقاعدين )المادة  6.2من الئحة الموظفين(.
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يرد في البيانات المالية الحالية للمنظمة ) (WMOاعتماد من أجل التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة
)صندوق التأمين الصحي( يتجاوز  41.5مليون فرنك سويسري في جانب الخصوم ) 42.9مليون فرنك
ً
سويسري في نھاية عام  ،(2012وھو ما يمثل انخفاضا ً طفيفا ً
مقارنة بالسنة المالية  ،2012وھو انخفاض
بررته دراسة اكتوارية.

-93

االنخفاض في ھذا االعتماد في عام  2013يرجع أساسا ً إلى حدوث تغيّر في افتراضات اكتوارية معينة،
يمكن إرجاعه إلى االرتفاع في سعر الخصم من  %2.10في عام  2012إلى  %2.35للعام الحالي .وفيما
يتعلق باألساليب المحاسبية ،نالحظ أن المنظمة اعتمدت طريقة  ٢ OCIلالعتراف باألرباح والخسائر
االكتوارية .وھذا الخيار يمتثل لالتجاه العام للمعاير المحاسبي الدولي للقطاع العام .25
استحقاقات الموظفين /منح اإلعادة إلى الوطن

-94

على المنظمة ) (WMOالتزام بتقديم تعويض مرتبط بتقاعد الموظفين )المادة  4-9من الئحة الموظفين(.

-95

وتبلغ االعتمادات المعترف بھا في  31كانون األول /ديسمبر  2013كمنح إعادة للوطن  4.8ماليين فرنك
سويسري في جانب الخصوم ) 6.2ماليين فرنك سويسري في نھاية عام  ،(2012وقد بررتھا دراسة
اكتوارية.

-96

االنخفاض في ھذا االعتماد في عام  2013يرجع أساسا ً إلى التغيّر في افتراضات اكتوارية معينة ،الذي
يمكن إرجاع قدر كبر منه إلى االرتفاع في سعر الخصم من  %3.6في عام  2012إلى  %3.9في العام
الحالي.
استحقاقات الموظفين :اإلجازة المتراكمة

-97

على المنظمة ) (WMOالتزام بتزويد الموظفين بتعويض عن إجازة زيارة الوطن )المادة  3-5من الئحة
الموظفين(.

-98

اعتمادات اإلجازات المتراكمة مقيّدة تحت بند الخصوم القصيرة األجل بمبلغ قدره  3.3ماليين فرنك
سويسري في جانب الخصوم ) 3.9ماليين فرنك سويسري في نھاية عام  (2012وقد بررتھا دراسة
اكتوارية .وقد قمنا بفحص ھذه المبالغ من حيث ما إذا كانت مضبوطة وذات صلة وذلك بتحليل بيانات

٢

اإليرادات الشاملة األخرى.
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فردية تتعلق بموظفي المنظمة ) .(WMOوعلى أساس ھذه الضوابط ،نحن نرى أن مبالغ االعتمادات
مضبوطة.
-99

االنخفاض في ھذا االعتماد في عام  2013يرجع أساسا ً إلى التغيّر في افتراضات اكتوارية معينة ،الذي
يمكن إرجاع قدر كبير منه إلى االرتفاع في سعر الخصم من  %3.6في عام  2012إلى  %3.9في العام
الحالي.
استحقاقات الموظفين :االحتياطيات

-100

تتألف االحتياطيات المعروضة في المالحظة  3.15في البيانات المالية من ثالثة مكونات:
•

•
•
-101

مبلغ زائد قدره  21.2مليون فرنك سويسري )"مبلغ دائن ناشئ من التقييم االكتواري الستحقاقات
الموظفين في  31كانون األول /ديسمبر  ،("2013نشأ عن طريق إدخال المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام ) ،(IPSASوليس متاحا ً الستخدامه من جانب المنظمة ،ويشير إلى وجود فروق في
األرباح والخسائر االكتوارية في إطار المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام (25؛
مبلغ ناقص قدره  1.0مليون فرنك سويسري )"احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد"( ،وھو يبيّن
رصيداً سالباً ،ويشير إلى إفراط في االستخدام؛
مبلغ زائد قدره  0.4مليون فرنك سويسري )"احتياطي استحقاقات التوظيف وإنھاء الخدمة"(.

قررنا عدم إصدار توصية رسمية ،ولكننا نقترح دراسة حلول إلنھاء رصيد االحتياطي السالب .ونوقشت
أيضا ً مع الشعبة المالية مقترحات من أجل التحسين.
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) - (UNJSPFمخاطرة محتملة في
المستقبل للبيانات المالية للمنظمة )(WMO

-102

إن المنظمة ) (WMOمنتسبة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
من خالل موظفيھا .وفي ھذا الصدد ،ال يُتوقع التزام اكتواري فيما يتعلق بصندوق التقاعد الرئيسي
للمنظمة .ولكن ،وفقا ً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،25نحن نرى أن االلتزام االكتواري
إزاء الصندوق ) (UNJSPFفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة ) (WMOينبغي أن يرد في
كشف الميزانية .وفي حقيقة األمر ،يتسم النظام الذي تشارك فيه المنظمة بخصائص "خطة استحقاقات
محددة تخضع فيھا الكيانات
المشاركة لرقابة مشتركة" وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،25في
ِ
ضوء العناصر التالية:

)(UNJSPF

•
•
•

-103

تقاسم المخاطر بالنسبة للمنظمات التي تخضع للخطة؛
ال ُنظم األساسية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة المتعلقة بحصة
المساھمات في المستقبل؛
الھيكل التنظيمي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة والمنظمات المنتسبة
إليه.

ينبغي التشديد على أنه في حالة االعتراف بھذا االلتزام في إطار المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام
 25الذي يطبّق المعيار المذكور أعاله ،من المرجح أن يكون لذلك أثر كبير على البيانات المالية للمنظمة
) .(WMOومع ذلك ،فقد أحطنا علما ً بأن الصندوق ليس ،في الوقت الحاضر ،في وضع يتيح له حساب
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االلتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  .25وبنا ًء على ذلك،
ال يمكن التوصل إلى تقدير يعوّ ل عليه للمخاطر المقابلة التي تتحملھا المنظمة ).(WMO
-104

بالنظر إلى أن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  25بھذا الشكل أمر يخص جميع وكاالت
األمم المتحدة والمنظمات المنتسبة األخرى وال يخص المنظمة ) (WMOوحدھا ،فقد عُرضت ھذه المشكلة
على فريق المراجعين الخارجيين التابع لألمم المتحدة .وحتى على الرغم من أن الفريق الفني التابع لذلك
الفريق وفرقة العمل التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قد اتفقا في
دورة استثنائية عُقدت في تموز /يوليو  2011على القول بأنه ال توجد حاجة إلى تخصيص الوكاالت
اعتمادات لتمويل ھذه الخصوم ،فإننا نرى أن من واجبنا ،باعتبارنا مراجع الحسابات الخارجي للمنظمة
) ،(WMOأن نوجه انتباه الدول األعضاء إلى ھذا النوع من المخاطرة المحتملة ،ألننا نرى أنه ال يزال من
السابق ألوانه كثيراً وجود تفسير اقتصادي حقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام .25

-105

ختاماً ،بالنظر إلى أن الحالة ال تخص المنظمة ) (WMOوحدھا ،فإننا نرى أنه ليس من الضروري في
الوقت الحاضر إبداء تحفظ أو اإلشارة تحديداً إلى ھذه النقطة في رأينا بشأن المراجعة المتعلقة بالبيانات
المالية لعام .2012
االعتمادات
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عدا عن العناصر المتعلقة بتخصيص اعتمادات وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،25ال يرد
مبلغ آخر في كشف الميزانية الختامي كاعتماد في  31كانون األول /ديسمبر  .2013و ُتعرض الخصوم
االحتمالية في المالحظة  9في البيانات المالية .وھي تتعلق بأي مبالغ قد تكون المنظمة ) (WMOملزمة
بدفعھا بخصوص منازعات بين موظفي المنظمة وإدارتھا .وقد ناقشنا ھذه الحاالت مع المستشار القانوني
ونرى أن عرض ھذه الحاالت يفي بالغرض.
صافي األصول /حصص الملكية

-107

استعرضنا بيان التغيير في صافي األصول /حصص الملكية )البيان المالي الثالث( .ونوقشت مقترحات
للتحسين مع الشعبة المالية ،من قبيل استكمال عرض أرقام مقارنة في المستقبل )عمالً بالمعيار المحاسبي
الدولي للقطاع العام  ،1الفقرة .(53
المصروفات واإليرادات

-108

خضعت المصروفات واإليرادات لعمليات فحص تحليلية واختبارات مراجعة استناداً إلى عتبة األھمية
المادية المطبقة أثناء المراجعة .وأجريت أيضا ً تحليالت للبيانات .وكانت التحليالت ،أو اختبار القيودات
اليومية ،تتعلق ،من ناحية ،بمساھمات صاحب العمل )تسوية مساھمات صاحب العمل المسجلة مع
المحاسبة المتعلقة بكشف المرتبات( ،وتتعلق ،من الناحية األخرى ،بتحليل للقيودات اليدوية كان يتألف من
بعض االختبارات المحددة )المستخدمين غير العاديين والقيودات غير العادية ،والقيودات المسجلة في
نھاية الفترة ،وقيودات إعادة التصنيف ،إلخ( .واستناداً إلى ھذه الجھود ،فإننا واثقون بشكل معقول من دقة
المصروفات واإليرادات المسجلة لعام .2013

-109

في ھذا الصدد ،نود أن نشدد على أن تكاليف الموظفين بوجه عام ،فيما يتعلق بجميع فئات الموظفين،
بلغت في عام  2013نحو  53.4مليون فرنك سويسري ) 54.6مليون فرنك سويسري في نھاية عام ،(2012
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تمثل حوالي  %64.7) %68.7في نھاية عام  (2012من مجموع تكاليف المنظمة ) .(WMOوالفرق في ھذه
النسبة المئوية معقول.
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نوقشت مع الشعبة المالية مقترحات للتحسين .واقترحنا ،فيما يتعلق بطريقة عرض البيان الثاني على وجه
الخصوص ،أن تميز المنظمة ) (WMOتمييزاً واضحا ً بين اإليرادات المرتبطة باالشتراكات الواردة من
الدول األعضاء )االشتراكات المقررة( واإليرادات المرتبطة بالمساھمات الطوعية .ولذا ينبغي تكييف
المالحظات ذات الصلة في المرفق وفقا ً لذلك ،لتحسين شفافية البيانات المالية.
بيان التدفقات النقدية
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استعرضنا جميع المواقف بشأن بيان التدفقات النقدية )البيان المالي الخامس( ،وأجرينا فحصا ً للتأكد من أن
المبالغ المبينة تضاھي التغييرات في األرصدة بين كشف الميزانية االفتتاحي وكشف الميزانية الختامي.

-112

نوقشت مع الشعبة المالية مقترحات للتحسين ،السيما فيما يتعلق بعرض التدفقات المرتبطة بعمليات ذات
طابع تشغيلي ومالي .ويرد مرجع مقابل في المرفق  4لھذا التقرير.
المعلومات القطاعية المعروضة من المنظمة ) (WMOفي المالحظات
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تتضمن البيانات المالية لعام  2013تقريراً حسب القطاع .والغرض من ھذا التجزيء ھو إتاحة تخصيص
النفقات مباشر ًة للقطاعات المعنية .ومن ثم ،تتيح المنھجية توزيع النفقات واإليرادات على أساس مختلف
الصناديق ومراكز التكاليف في المقام األول.
صيانة وتحديث المعلومات المالية وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
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كشفت عمليات الفحص المختلفة التي قام بھا موظفونا عن إمكانية التحسين فيما يتعلق بطريقة عرض
البيانات المالية للمنظمة ) .(WMOوعلى غرار العام الماضي ،خضع بضع من المالحظات لتصحيحات أو
مقترحات شتى لتكييف النصوص )إدراج أرقام مقارنة ،وتصحيحات في المرفقات ،وإضافات
للمالحظات(.
التعاون مع مكتب الرقابة الداخلية )(IOO
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نحن نعتزم ،استناداً إلى تجاربنا اإليجابية ،أن نواصل التعاون مع مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOمن أجل
تج ّنب إثقال كاھل الكيانات التشغيلية بأعباء مفرطة.

-116

مع ذلك ،أجريت مراجعات مع إيالء االحترام الواجب لالستقالل ومن أجل أغراض مختلفة )االمتثال،
والكفاءة ،والفعالية( ،تبعا ً لطبيعتھا )المراجعات الخارجية ،والمراجعات اإلشرافية المالية ،والمراجعات
الداخلية(.
الخالصة
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يمكننا ،في ضوء العمل المنجز ،أن نؤكد أن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOلعام  2013عُرضت وفقا ً
للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوعالوة على ذلك يمكننا أيضا ً ،في ضوء عتبة األھمية
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المادية المحددة سلفا ً على أساس المعايير المحاسبية الدولية ،أن نؤكد أن البيانات المحاسبية المنشورة في
البيانات المالية تعكس المحاسبة المتبعة في المنظمة ).(WMO
-118

نتيجة لذلك ،يمكننا أن نصدر رأيا ً بشأن المراجعة مرفقا ً بھذا التقرير وأُعد وفقا ً للفقرة  5من الوالية
اإلضافية للمراجعة الخارجية للحسابات )المرفقة بالالئحة المالية للمنظمة ).((WMO

المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
)المراجع الخارجي(

Eric-Serge Jeannet

Didier Monnot

نائب المدير

مسؤول الوالية

المرفقات:
(1
(2
(3
(4
(5

رأي المراجع الخارجي بشأن المراجعة
متابعة التوصيات من المراجعة النھائية لعام 2012
ملخص االستنتاجات المتعلقة بتحليل المخاطر
مقترحات للتحسين فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
القيودات المحاسبية اإلضافية
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االمرفق  1لـ

1.14310.9
952.00412.xx
x

ررأي المراجع الخارجي بشأأن المراجعة
سمبر  .2013ووتتألف ھذه
تھية في  31كاننون األول /ديس
للقد راجعنا البياانات المالية للممنظمة العالمية لألرصاد الجووية للسنة المنتھ
االبيانات من بياان الوضع المالالي )البيان الماالي األول( ،وببيان األداء الماالي )البيان الماالي الثاني( ،وببيان التغييرات في صافي
ن الميزانية
وبيان المقارنة بين
المالي الرابع( ،ن
صص الملكية )اللبيان المالي الثثالث( ،وبيان التدفقات النقدية )البيان ي
ااألصول /حص
ً
ت
حاسبية الرئيسيية
ملخص للطرق المح
فضال عن ص
المالي الخامس( ،ض
الفعلية )البيان ي
ة
ووالمبالغ
والمالحظات التوضيحية األخرى.
ممسؤولية األممين العام عن البيانات الماليية
ييتحمل األمين العام المسؤوللية عن إعداد البيانات الماليية وعرضھا اللنزيه وفقا ً للمععايير المحاسببية الدولية للقط
طاع العام
يراھا ضرورية
ضوابط داخلية ھا
ط
 .(Wواألمين اللعام مسؤول أأيضا ً عن إدخاال أي
الئحة المالية لللمنظمة )WMO
)) (IPSASوالال
عن الغش أو اللخطأ.
غير صحيحة جووھرية ،سواء كانت ناجمة ع
عداد بيانات ماالية خالية من أي أقوال ر
لللتمكين من إع
ممسؤولية المرراجع
د
ھي إبداء رأي ببشأن البيانات المالية للمنظمة )(WMO
إإن مسؤوليتنا ھ
استناداً إلى مراجعتننا .وقد أجرينا ممراجعتنا وفقا ً للمعايير
المجلس الدولي لمعاييير المراجعة واالضمان )AASB
س
الحسابات ) (ISAالتي نشرھا
ت
االدولية بشأن مرراجعة
 .(IAوھذه المععايير تقتضي
معقول بشأن ما إذا ككانت البيانات المالية خالية
ل
ممنا االمتثال للممتطلبات األخالقية وتخطيط ووأداء المراجعة للحصول على ضمان
على دليل خاص ببالمراجعة بشأن
إجراءات للحصول ى
ت
على أداء
ھرية .وتنطوي المراجعة ى
ممن أقوال غير صحيحة جوھر
ن المبالغ
مخاطر وجود أقوال
ر
ذلك تقييم
جع ،بما في ك
اإلجراءات المختارة عللى تقدير المراج
ت
وواإلفصاحات اللواردة في البياانات المالية .وتتعتمد
ع
سواء نتيجة للغغش أو الخطأ .وويأخذ
جوھرية في الببيانات المالية ،س
غير صحيحة ج
غ
المراجع في االعتبار ،عند إجراء ھذه التقييمات
وعرضھا النزيه من ل
ا
عداد البيانات الممالية
ضوابط الداخلية ذذات الصلة بإع
لللمخاطر ،الضو
أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة
ً
ً
لدى الكيان .وتش
خلية الموجودة لد
بشأن األداء الفعلي لللضوابط الداخ
لللظروف ،ال إببداء رأي ن
شمل المراجعة أيضا تقديرا لممالءمة
ً
تقدير لطريقة العررض العام
جانب اإلدارة ،ففضال عن ير
االطرق المحاسببية المستخدمة والطابع المعقوول للتقديرات اللمحاسبية من ج
شأن المراجعة.
أن أدلة المراجععة التي حصلنا عليھا كافية وممناسبة لتوفير أأساس لرأينا بش
المالية .ونحن نعتقد ن
.
لللبيانات
االرأي
ظمة العالمية للألرصاد الجووية على نحو نزيه من جميعع الجوانب
ضع المالي للمنظ
في رأينا ،الوض
تعرض البياناات المالية ،ي
ً
سنة المنتھية ففي ذلك
ھا النقدية في الس
ألول /ديسمبر  ،2013فضال عن أدائھا الممالي وتدفقات ا
في  31كانون األ
االجوھرية ،ي
فية للمراجعة
حة المالية للمننظمة .ووفقا ً لللوالية اإلضافي
 (IPSAوالالئح
االتاريخ ،وفقا ً لللمعايير المحااسبية الدولية لللقطا العام )AS
قمنا أيضا ً بإعداد تقرير مفصل عن مراجعتنانا للبيانات
سابات ،المرفققة بالالئحة الممالية للمنظمة )) ،(WMOا
االخارجية للحس
االمالية ،مؤرخ  29نيسان /أببريل .2014
سان /أبريل
ببيرن 29 ،نيس

2014

السويسري للمراجعة
ي
االمكتب الفيدرالي
))المراجع الخاارجي(

٣

Eric-Se
erge Jeannett

Didier Monnot
M

ننائب المدير
1.14310.9
952.00412.xx
االمرفق  2لـ x

مسؤول الوالية
ل

٣

.Monbijjoustrasse 45, CH-3003
C
العنوان البريديBerne :
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متابعة التوصيات من المراجعة النھائية لعام

2012

كما ھو مذكور في الفقرة  ،14يصف ھذا المرفق بتفصيل أكبر الحالة في نھاية آذار /مارس  2014بشأن التوصيات
المقدمة في تقرير المراجعة بشأن البيانات المالية لعام ) 2012المراجعة  .(13433وھذه الحالة معروضة على النحو
التالي:
التوصية رقم  :2013/1يوصي المراجع الخارجي بأن تجري المنظمة ) (WMOاستعراضا ً شامالً للوائح
وأنظمة الصناديق /األنشطة المختلفة التي تشكل جزءاً من بيئة المنظمة كي تتمكن من أن تقرر ما إذا
كانت تلك اللوائح والنظم األساسية تحتاج إلى تحديث .وينبغي توضيح المسألة المرتبطة بطريقة عرض
حسابات ھذه األنشطة ومراجعتھا .وينبغي تقديم الحسابات السنوية )أوراكل( إلى الموظفين المسؤولين عن
اللجان المختلفة للتصديق على صحتھا قبل إجراء عمليات إقفال الحسابات في نھاية السنة.
تعليق األمين العام :مقبولة .والكيانات الخمسة) :أ( صندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة
) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC؛
و )ب( الصندوق االستئماني للنظام العالمي لرصد المناخ؛ و )ج( الصندوق االستئماني للجنة األعاصير
التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط والھادئ؛ و )د( الصندوق االستئماني لألعاصير
المدارية؛ و )ھـ( الفريق المعني بالتعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ال يقوم المكتب
الفيدرالي السويسري للمراجعة بمراجعتھا حاليا ً .والمنظمة ) (WMOملتزمة بتمويل تلك الكيانات ،بشرط
أن يقوم بذلك المراجع الخارجي .وسوف يطلب األمين العام من المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
بحلول  30نيسان /أبريل  2013أن يراجع الكيانات الخمسة وفقا ً لمعايير المراجعة المناسبة .وسوف تق َّدم
نتيجة المراجعات إلى األجھزة الرئاسية للمنظمة الراعية لھذه الكيانات الخمسة.
المتابعة في آذار /مارس
لم تكن حسابات الكيانات الخمسة قد روجعت في  31كانون األول /ديسمبر  .2013وھذه التوصية غير منفذة حتى اآلن:
وقد أبدى مدير اإلدارة المعنية بإدارة الموارد رغبة في إيجاد حل من أجل تنظيم ضوابط محاسبية لھذه الكيانات من أجل
اإلقفال المقبل للحسابات ،المزمع إجراؤه في  30كانون األول /ديسمبر .2014
2014

التوصية رقم  :2013/2يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى إدخال نظام يرمي إلى كفالة إجراء
كل شعبة استعراضا ً رسميا ً وموثقا ً ألوامر الشراء المفتوحة في نھاية السنة .وسيحدد ھذا النظام قواعد
واضحة لمختلف اإلدارات ،من أجل كفالة االمتثال واالتساق في التنفيذ.
تعليق األمين العام :مقبولة .وسيقوم مكتب الميزانية بتحديث المذكرة اإلدارية رقم ) 2012/12إجراءات
االستالم المعتاد واستعراض أوامر الشراء( المؤرخة  30أيار /مايو  2012وسيصدرھا بحلول  30أيلول/
سبتمبر  2013لبلورة وإدراج وثائق نتائج االستعراض.
المتابعة في آذار /مارس :2014
لقد تحسّنت الحالة المتعلقة بجوانب معينة ذات صلة باإلجراء المتعلق باستعراض أوامر الشراء المفتوحة .ومع ذلك،
ينبغي استكمال اإلجراء ،ال سيما فيما يتعلق بإيصاالت السلع والخدمات .وقد شدد مدير اإلدارة المعنية بإدارة الموارد
على أھمية التدريب على مستوى ال ُ
شعب وعلى دور المساعدين اإلداريين ،وحدد إطاراً لالتصال بين رؤساء ال ُ
شعب
المعنية .وسوف يجري تحديث المذكرة .2012/12
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التوصية رقم  :2013/3يوصي المراجع الخارجي بأن ُتطبق المنظمة ) (WMOنظاما ً للرقابة الداخلية
شامالً ومتكامالً وموثقا ً للمحاسبة المتعلقة بالموارد البشرية وكشوف المرتبات .وھذه العمليات سوف
ّ
وتوثق ،كي يتسنى التحقق منھا الحقا ً.
توصف
تعليق األمين العام :مقبولة .وستقوم شعبة الموارد البشرية والشعبة المالية بإعداد مذكرة إدارية ستصدر
بحلول  30أيلول /سبتمبر  2013لبلورة وتوثيق نظام الرقابة الداخلية ) (ICSالذي يحكم معالجة البيانات
المتعلقة بالموارد البشرية وكشف المرتبات.
المتابعة في آذار /مارس :2014
لم ُتعد الوثائق المذكورة في تعليق األمين العام .وتجري مناقشات بين الشعبة المالية وشعبة الموارد البشرية .وينبغي
التفكير على وجه الخصوص في عملية إحالة بيانات كشف المرتبات إلى الشعبة المالية )األنشطة ،والمخاطر،
ً
والضوابط القائمة( والحصول على ضمان لشمول بيانات كشف المرتبات في حساب األرباح والخسائر ،فضال عن
جودتھا.
التوصية رقم  :2013/4يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى تطبيق نظام لمقارنة إخطارات
المرتبات الشھرية التي يجري تجھيزھا و:إخطارات المرتبات الشھرية من الشھر السابق .فھذا النوع من
الرقابة من شأنه أن يتيح التحقق من التغييرات التي ُتدخل شھراً بعد شھر والتصديق على صحتھا ويكفل
تحسين مراقبة التغيرات في المرتبات.
تعليق األمين العام :مقبولة .وسوف تقوم الشعبة المالية بحلول  31تموز /يوليو  2013بوضع واستخدام
تقرير شھري يتضمن قائمة بالتكاليف الفعلية لكشف المرتبات حسب الشھر فيما يتعلق بالشھر الحالي
والشھر السابق.
المتابعة في آذار /مارس :2014
يوجد تقرير شھري وتوجد ضوابط طبقتھا الشعبة المالية.
تم تنفيذ ھذه التوصية.
التوصية رقم  :2013/5يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى تطبيق نظام للرقابة قادر على
ضمان تقديم بيانات صحيحة بشأن الموارد البشرية عند حساب الخصوم االكتوارية في نھاية السنة.
وينبغي إضفاء الطابع الرسمي على ھذا النظام وتوثيقه.
تعليق األمين العام :مقبولة .وسوف ُتستعرض و ُتعتمد عمليات تجميع البيانات التي ستقدَّم إلى االكتواري
من جانب) :أ( رئيس الشعبة المالية؛ و )ب( رئيس شعبة الموارد البشرية؛ و )ج( مدير اإلدارة المعنية
بإدارة الموارد.
المتابعة في آذار /مارس :2014
توجد اآلن ضوابط.
تم تنفيذ ھذه التوصية.
التوصية رقم  :2013/6يوصي المراجع الخارجي بتقديم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات إلى نائب األمين
العام للتصديق على صحتھا وتنفيذھا .ويجب أن تكون استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الجديدة متماشية
مع الخطة االستراتيجية الجديدة للمنظمة.
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تعليق األمين العام :مقبولة .وقد عُرضت الخطة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت للفترة
 2015-2012على اللجنة االستشارية الستراتيجية ُنظم المعلومات ) (ISSACوأقرتھا في  28آذار /مارس
 .2013وسوف تصدر الخطة االستراتيجية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحلول  31تموز/
يوليو  2013بعد الموافقة على توصية اللجنة االستشارية الستراتيجية نظم المعلومات.
المتابعة في آذار /مارس :2014
أوصت اللجنة االستشارية الستراتيجية نظم المعلومات ) (ISSACفي اجتماع عُقد في  9كانون األول /ديسمبر  2013بأن
يوافق األمين العام على استراتيجية شعبة تكنولوجيا المعلومات للفترة .2015-2012
تم تنفيذ ھذه التوصية.
التوصية رقم  :2013/7يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى تطبيق نظام للرقابة الداخلية يتألف
من مجموعة من الطرائق المتعلقة بأنشطة الرقابة من أجل دورات الرقابة العامة األربع:
•
•
•
•

إدارة التغيير؛
عمليات تكنولوجيا المعلومات )بما في ذلك التخطيط السترجاع البيانات في حاالت الكوارث،
واالستعادة ،والنسخة االحتياطية ،وإدارة الوظيفة(؛
إدارة الوصول المادي والوصول إلى المعدات؛
إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

تعليق األمين العام :مقبولة .وسوف تقوم شعبة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام للرقابة الداخلية
من أجل تكنولوجيا المعلومات يستند إلى النموذج الذي يتقاسمه المكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
والصادر بحلول  30أيلول /سبتمبر .2013

)(ICS

المتابعة في آذار /مارس :2014
أوضح موظفونا ھذه التوصية بالتفصيل للرئيس الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات ،المسؤول عن تنفيذ ھذه التوصية.
وما زالت التوصية غير من َّفذة حتى اآلن.
التوصية رقم  :2013/8يوصي المراجع الخارجي بإجراء استعراض واحد على األقل للوصول إلى
حسابات المستخدمين كل سنة .وينبغي أن يقوم مدير كل إدارة /دائرة بتوثيق ھذا االستعراض رسميا ً
والتصديق على صحته.
تعليق األمين العام :مقبولة .وسوف ُتعد شعبة تكنولوجيا المعلومات تقريراً عن الوصول إلى حسابات
المستخدمين والترخيص لھم كي يستعرضه كل مدير إدارة أو مكتب ويصدق على صحته بحلول 30
أيلول /سبتمبر .2013
المتابعة في آذار /مارس :2014
أوضح موظفونا ھذه التوصية بالتفصيل للرئيس الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات ،المسؤول عن تنفيذ ھذه التوصية.
وما زالت التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
التوصية رقم  :2013/9يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى تحديث جميع الحواسيب التي
تستخدم ويندوز  XPو  MS Office 2003قبل انتھاء الدعم في نيسان /أبريل .2014
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تعليق األمين العام :مقبولة .وقد بحثت اللجنة االستشارية الستراتيجية نظم المعلومات ) (ISSACوأقرت
في  28آذار /مارس  2013تحسين بيئة حواسيب الزبائن التي تستخدم برنامج مايكروسوفت .وسوف تنفّذ
شعبة إدارة المعلومات ھذا التحسين وتستكمله بحلول  31آذار /مارس .2014
المتابعة في آذار /مارس :2014
أوضح موظفونا ھذه التوصية بالتفصيل للرئيس الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات ،المسؤول عن تنفيذ ھذه التوصية.
وفي نھاية عام  ،2013كانت قد أُدخلت بعض التحديثات )ويندوز( .وما زالت التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
التوصية رقم  :2013/10يوصي المراجع الخارجي بتعزيز التشكيلة األمنية لكلمات السر الخاصة
بالمستخدمين من أجل نظامي  Novellو  Oracleبمواءمتھا مع المعيار األدنى ألفضل الممارسات )إدخال
كلمات سر من ثمانية أحرف تتضمن المستوى العلوي ،والمستوى السفلي ،وأرقاماً ،وأحرف خاصة،
وتغيير كلمات السر كل  90يوما ً(.
تعليق األمين العام :مقبولة .وقد بحثت اللجنة االستشارية الستراتيجية نظم المعلومات ) (ISSACوأقرت
في  28آذار /مارس  2013إدخال كلمات السر المكونة من ثماني أحرف عددية أبجدية وإنفاذ تغيير تلك
الكلمات كل  90يوما ً .وسوف تنفذ شعبة إدارة المعلومات الترتيب الجديد بحلول  31تموز /يوليو ،2013
بعد الموافقة على توصية تلك اللجنة.
المتابعة في آذار /مارس :2014
َّ
تغيّرت السياسة المتعلقة بكلمات السر ولكنھا لم تنفذ بالكامل فيما يتعلق بجميع النظم والتطبيقات .وتدعو الخطط إلى
إدخال نظام "التوقيع المنفرد" في أواخر عام  :2014وسوف تن َّفذ ھذه التوصية بحلول نھاية عام  .2014وما زالت
التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
التوصية رقم  :2013/11من أجل كفالة االستمرارية من حيث االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام فيما يتعلق بالحسابات السنوية ،يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى ما يلي:
•

دراسة الخطوات الحالية والمستقبلية لضمان عرض البيانات المالية على نحو ممتثل للمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام؛

•

استعراض طريقة عرض الحسابات السنوية لعام  2012من أجل تعزيز القيمة المضافة للمعلومات
المعروضة؛
النظر في تحديث دليل المحاسبة باستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الخاص بالمنظمة
) (WMOبإدراج التطورات الجديدة الكثيرة التي حدثت فيما يتعلق بتلك المعايير فيه.

•

تعليق األمين العام :مقبولة .وسوف تستعرض الشعبة المالية السياسات المحاسبية الخاصة بالمنظمة
) (WMOعلى ضوء المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وأية تحديثات ضرورية س ُتجرى بحلول
 31تشرين األول /أكتوبر  2013كي تعكس البيانات المالية المؤقتة التي تشمل األشھر التسعة األولى من
عام  2013السياسات المحاسبية المح ّدثة.
المتابعة في آذار /مارس :2014
سوف تتعاقد المنظمة ) (WMOمع أخصائي في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بصفة مؤقتة في نيسان /أبريل
 .2014ومازالت التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
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التوصية رقم  :2013/12يوصي المراجع الخارجي بأن تطبق المنظمة نظاما ً لتحديد وتوثيق الفروق بين
الميزانية والمبالغ الفعلية المعروضة في البيان المالي الخامس.
تعليق األمين العام :مقبولة .وعلى أساس نظام مراقبة البرامج الذي يقوم مكتب التخطيط االستراتيجي
باستحداثه حالياً ،ستعد شعبة الميزانية المعلومات المتعلقة بالحيود عن تنفيذ البرامج وتدمجھا ،ضمن جملة
أمور أخرى ،في تقارير مراقبة الميزانية العادية اعتباراً من  31تموز /يوليو  2013وفي البيان الخامس
من البيانات المالية لعام .2013
المتابعة في آذار /مارس :2014
ُ
أعدت ُ
شعبة الميزانية تحليالً للفروق وأدرجت في البيانات المالية توضيحات تتعلق بالبيان الخامس.
تم تنفيذ ھذه التوصية.
التوصية رقم  :2013/13يوصي المراجع الخارجي بأن تجري المنظمة ) (WMOدراسة لفصل القيم
الحقيقية على أساس المكوّ ن ولتغيير األعمار المفيدة بحسب المكون.
تعليق األمين العام :مقبولة .وسوف تجري الشعبة المالية دراسة بحلول  1تشرين األول /أكتوبر
ترمي إلى تحديد قيمة المبنى المكتبي التابع للمنظمة ) (WMOحسب المكونات ،ورھنا ً بما تسفر عنه
الدراسة ،سوف تنعكس النتائج في البيانات المالية لعام .2013

2013

المتابعة في آذار /مارس :2014
نوقش تنفيذ ھذه التوصية مع موظفينا في كانون الثاني /يناير  .2014وترد تفاصيل التكاليف التاريخية لكل مكوّ ن في
مرفق التقرير المتعلق بتقييم المبنى ،الذي أُعد عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .وقد أوضحت الشعبة
المالية أن ھذه التوصية سوف تنفّذ أثناء عام .2014
التوصية رقم  :2013/14يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى إنشاء آلية للتحليل المفصّل لجميع
العقود الجديدة ،من أجل فھم الخصائص المحددة لكل عقد فھما ً تاما ً وتحديد الشروط القائمة المحتملة وفقا ً
للتعريف المقدم في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  .23وھذه اآللية من شأنھا أن تكفل المعاملة
المحاسبية السليمة وتحديد السنوات المالية عند إقفال الحسابات السنوية )المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ،والفريق المعني برصدات األرض(.
تعليق األمين العام :مقبولة .واعتباراً من عام  2013سوف تحلل الشعبة المالية جميع التعھدات الطوعية
بھدف فھم خصائص كل عقد وتحديد أي شروط على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع
العام .23
المتابعة في آذار /مارس :2014
حدث تحسُّن كان شكله ھو زيادة الوعي بأھمية تحليل العقود .ولكن ،في عام  ،2013وردت المساھمات الطوعية في
بيان األرباح والخسائر ،حتى رغم أن شروط المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  23محددة في العقود .وعالوة على
ذلك ،يُعترف أحيانا ً بالمساھمات الطوعية على أساس الوثائق ال على أساس العقود .وھذه التوصية مرتبطة بالتوصية
 .15وموظفونا رھن إشارة المنظمة ) (WMOلتنظيم حلقة عمل لمدة يوم واحد لمناقشة المعاملة المحاسبية للمساھمات
الطوعية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  .23ومازالت ھذه التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
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التوصية رقم  :2013/15يدعو المراجع الخارجي المنظمة ) (WMOإلى دراسة مالءمة إضفاء الطابع
المركزي على جميع الوثائق التعاقدية المتعلقة بالمساھمات الطوعية بتجميعھا في إدارة واحدة .فھذا من
شأنه أن يكفل اطالع الشعبة المالية على جميع الوثائق ،مما يضمن كون الحسابات شاملة.
تعليق األمين العام :مقبولة .وبحلول  30أيلول /سبتمبر  ،2013سوف تستحدث الشعبة المالية وتنفذ آلية بدعم
من شعبة تكنولوجيا المعلومات لتجميع كل الوثائق التعاقدية المتعلقة بالمساھمات الطوعية في الخزانة.
المتابعة في آذار /مارس :2014
حدث تحسُّن كان شكله ھو زيادة الوعي بأھمية تحليل العقود .ولكن ،لم يطبّق بحلول نھاية عام  2013نظام لإلدارة
المركزية للعقود .وما زالت ھذه التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
التوصية رقم  :2013/16يوصي المراجع الخارجي بأن تحرص المنظمة ) (WMOعلى أن تمتثل النفقات
المتكبدة نيابة عن المنظمة ) (WMOدوما ً للتوجيھات واإلجراءات والضوابط القائمة الخاصة بالمنظمة.
تعليق األمين العام :مقبولة .واعتباراً من عام  ،2013سيولى اھتمام محدد لكفالة مراقبة المنظمة
للموارد التي ُتنقل إلى الوكاالت المنفذة ،مما ينطوي ،بين جملة أمور أخرى ،على صرف التمويل لفترات
ً
مقارنة بتقديم تمويل في البداية لفترة مشروع طويلة .وھذا سوف ينعكس في االتفاقات المعنية ،التي
أقصر
سيخضع تنفيذھا للمراقبة للتأكد من االمتثال.
)(WMO

المتابعة في آذار /مارس :2014
ترتبط ھذه النقطة بمراقبة المساھمات الطوعية والمشاريع بوجه عام .ووفقا ً لإلدارة المعنية بإدارة المواردُ ،تعتبر مراقبة
المساھمات الطوعية قاصرة في الوقت الحاضر )إدارة ومتابعة المشاريع ،والمشتقات ،والتقارير المرحلية( .وما زالت
التوصية غير من ّفذة حتى اآلن.
التوصية رقم  :2013/17يوصي المراجع الخارجي بأن تعيد المنظمة ) (WMOالنظر في طريقتھا لتحديث
القروض.
تعليق األمين العام :مقبولة .وبدءاً بالبيانات المالية لعام  ،2013سيتوقف تحديد أرصدة القروض الطويلة
األجل القائمة في تاريخ كشف الميزانية على أساس سعر السوق بل ستنعكس تلك األرصدة على أساس
سعر الخصم التاريخي.
المتابعة في آذار /مارس :2014
جرى تكييف طريقة تحديث القروض عند إقفال حسابات عام 2013
تم تنفيذ ھذه التوصية.
المرفق  3لـ 1.14310.952.00412.xx

ملخص االستنتاجات المتعلقة بتحليل المخاطر
نود أن نتناول الجدول الوارد أدناه ،الذي يشير إلى العناصر الرئيسية لتحليل المخاطر وبرنامج المراجعة ،فضالً عن
ملخص لالستنتاجات التي توصل إليھا عملنا الجاري أثناء السنة الثانية من واليتنا.
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المخاطرة الھامة 1
)تقرير تخطيط المراجعة(

نھج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

يمكن لإلدارة أن تصدّق على صحة
الضوابط أو المتطلبات أو التوجيھات أو
أن تتجاوز عنھا







اختبار ما إذا كان قد تم تنفيذ ضوابط
مراجعة القيودات المحاسبية اليدوية الجوھرية
واختبارھا بعنصر عدم القابلية للتنبؤ
االستعراضات التحليلية
استخدام أداة تحليل )(JET
متابعة توصيات مراجعة السنة السابقة

استنتاج المراجعة
جرى فحص نظام الرقابة الداخلية القائم فيما يتعلق بالسنة المالية  ،2013ال سيما فيما يتعلق بالمساھمات
الطوعية ،وإدارة المشاريع ،وإعداد البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .وترد
توصيات لتعزيز مستوى الرقابة بوجه عام في القسم “نظام الرقابة الداخلية”.
المخاطرة الھامة 2
)تقرير تخطيط المراجعة(

نھج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 
العام
تشمل البيانات المالية مبالغ مستندة إلى 

تقديرات اإلدارة وافتراضاتھا.
وفي الماضي ،كانت اإلدارة تتبنى 
استراتيجية مستندة إلى نھج “حد أدنى”
المعايير
عملي فيما يتعلق بتنفيذ

المحاسبية الدولية للقطاع العام .ولذا ،من
المحتمل أال تكون البيانات المالية في
نھاية السنة مطابقة تماما ً لمتطلبات 
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

اختبار ما إذا كانت المعايير المحاسبية قد جرى التقيّد
بھا
استعراض السياسات المحاسبية البالغة األھمية
مناقشة التقديرات المحاسبية وفحص مدى معقوليتھا
استعراض القائمة المرجعية لإلفصاح والبيانات المالية
في نھاية السنة
التركيز على التغييرات في المعايير وأنشطة العمل
الجديدة والمعامالت الخاصة
اختبار المعامالت.

استنتاج المراجعة
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتغير باستمرار .ومسايرة ھذا اإلطار المرجعي المحاسبي تتطلب
استثمار وقت وموارد .و ُتعرض في المرفق  4مقترحات لتكييف واستكمال المعلومات عند إقفال الحسابات
في  31كانون األول /ديسمبر .2014
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المخاطرة الھامة 3
)تقرير تخطيط المراجعة(

نھج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

االعتراف باإليرادات وتحصيل مبالغ
الحسابات المستحقة القبض



استعراض السياسة المحاسبية الخاصة بالمساھمات
الطوعية
مراجعة العقود الھامة
اختبار قابلية مبالغ الحسابات المستحقة القبض لالسترداد




استنتاج المراجعة
أجريت عمليات فحص متعددة فيما يتعلق باإليرادات والمساھمات الطوعية ،من أجل كفالة المعاملة
المحاسبية المالئمة .وقد جرى تجميع إجراءات المراجعة الخاصة بالمكتب الفيدرالي السويسري للمراجعة
بواسطة تحليالت تكميلية لبيئة الرقابة على المساھمات الطوعية وفي ميدان إدارة المشاريع .وترد
توصيات لتعزيز المستوى العام للرقابة في قسم "نظام الرقابة الداخلية".
المخاطرة الھامة 4
)تقرير تخطيط المراجعة(

نھج المراجعة المتبع من المكتب الفيدرالي السويسري
للمراجعة

استخدام تكنولوجيا المعلومات )نظام
تكنولوجيا المعلومات المع ّقد(





إجراءات مراجعة تكنولوجيا المعلومات الموجودة على
تطبيقات أوراكل
استخدام منظمات الخدمات
اختبار الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات

استنتاج المراجعة
جرت في عام  2014متابعة التحليل األول للحالة الذي أعده مراجعو تكنولوجيا المعلومات .وترد توصيات
ترمي إلى تعزيز الضوابط العامة القائمة لتكنولوجيا المعلومات وإضفاء الطابع الرسمي عليھا مفصّلة في
ھذا التقرير.
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المرفق  4لـ

1.14310.952.00412.xx

مقترحات للتحسين فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
لقد قدمنا للشعبة المالية ،في اجتماع عُقد في  2نيسان /أبريل  ،2014قائمة عناصر ينبغي تحسينھا من أجل الوفاء
بمتطلبات المعايير المحاسبية التي تطبّق عند إعداد النسخة النھائية من البيانات المالية للمنظمة ) (WMOلعام .2013
وينبغي النظر في المقترحات المقدمة عند إقفال الحسابات السنوية المقبلة .ويوفر الجدول الوارد أدناه قائمة بالنقاط التي
نوقشت.
المعايير المحاسبية
المعيار المحاسبي
للقطاع العام 1

اإلفصاحات غير الموجودة  -المراجع والمواضيع
الدولي

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،1الفقرة


طريقة عرض البيانات المالية

53

األرقام المقارنة يجب استكمالھا )"المعلومات
o

المقارنة"(:

األرقام المقارنة في أقسام متعددة من البيانات
المالية

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،1الفقرة  102ب


إدراج بند "تكاليف التمويل" في البيان المالي الثاني

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،1الفقرة


104

عالوة على عرض اإليرادات المرتبطة باالشتراكات الواردة
من الدول األعضاء )"االشتراكات المقررة"( على نحو
منفصل عن اإليرادات المرتبطة بالمساھمات الطوعية،
ينبغي تكييف المالحظات ذات الصلة في المرفقات ،من أجل
تحسين شفافية البيانات المالية )ال سيما المالحظة (3.2

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،1الفقرة

137



ُتدرج فقرة بعنوان "السياسات المحاسبية البالغة األھمية" في
المالحظات



ُتدرج فقرة توضيحية بشأن الطريقة المستخدمة لتحديث
قرض مؤسسة FIPOI

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،1الفقرة  148باء


المعيار المحاسبي
للقطاع العام 2

الدولي

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،2الفقرة


بيان التدفقات النقدية
المعيار المحاسبي
للقطاع العام 8

الدولي

"إدارة رأس المال" :تقدَّم معلومات نوعية وكمية

نوقشت مقترحات للتحسين مع الشعبة المالية ،ال سيما فيما
يتعلق بطريقة عرض التدفقات ذات الصلة بالعمليات ذات
الطابع التشغيلي والمالي

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،8الفقرة


المشاريع المشتركة

61, i + ii + iii

“الخصوم االحتمالية”ُ :تدرج المعلومات الواردة في
المالحظات

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،8الفقرة


26-21

64

ُتذكر المعاملة المحاسبية المستخدمة في المالحظة  2بالمرفق
)"السياسات المحاسبية"(
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المعيار المحاسبي
للقطاع العام 14

الدولي

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،14الفقرة


األحداث الحاصلة بعد تاريخ
اإلبالغ

المعيار المحاسبي
للقطاع العام 17

الدولي

"تاريخ الترخيص باإلصدار" :يُذكر التاريخ ويُحدَّد مانح
الترخيص

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،17الفقرة  89ج


الممتلكات والمنشآت والمعدات

االلتزامات التعاقدية القتناء الممتلكات والمنشآت والمعدات”:
ُتذكر مبالغ االلتزامات في نھاية السنة

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،17الفقرة


المعيار المحاسبي
للقطاع العام 18

الدولي

تقسيم اإلبالغ

المعيار المحاسبي
للقطاع العام 20

إفصاحات الطرف ذي الصلة

27

دراسة إمكانية عرض “استحقاقات الموظفين” حسب القطاع

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،20الفقرة


55

"تقسيم األصول" :تحدَّد التكاليف الناجمة أثناء السنة فيما
يتعلق باألصول المؤجلة القابلة لالستخدام ألكثر من سنة
واحدة )المرتبطة بعمليات التفعيل وفقا ً للقيودات اإلضافية(

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،18الفقرة


59

جار
"نھج المكونات" :التنفيذ ٍ

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،18الفقرة


الدولي

26

4

التأثير الھام:
 oالمشاريع المشتركةُ :تذكر
 oالصناديق االستئمانيةُ :تذكر
 oالمعامالت التي ال تجري “على نحو مستقل” ،إن
وُ جدتُ :تذكر

المعيار المحاسبي
للقطاع العام 23

الدولي

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،23الفقرة

21



تحسَّن المعلومات بإدراج فقرة توضيحية في المالحظة
بالمرفق؛



ُتدرج فقرة توضيحية مفصلة بشأن الشروط والتقييدات

المعامالت غير التبادلية

2

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،23الفقرة  106د


ُتدرج فقرة توضيحية بشأن المبالغ الخاضعة للتقييدات
وطبيعتھا

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،23الفقرة  107أ


المعيار المحاسبي
للقطاع العام 30
الصكوك المالية

الدولي

ُتذكر المعاملة المحاسبية المستخدمة في المالحظة  2بالمرفق
)"السياسات المحاسبية"(

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،30الفقرة


11

ُتدرج المعلومات الالزمة غير الموجودة )الصكوك المالية
حسب الفئة( إما في كشف الميزانية أو عن طريق فقرة
توضيحية في المرفقات

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،30الفقرة  44أ
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مثالً فيما يتعلق بالديونُ :تدرج فقرة تتضمن جدوالً زمنيا ً
للمبالغ المستحقة القبض

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،30الفقرة


ينبغي استكمال المعلومات بجدول لاللتزامات يتضمن جدوالً
زمنيا ً

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،30الفقرة


المعيار المحاسبي
للقطاع العام 31
األصول غير الملموسة

الدولي

46

47

يُدرج في مرفق البيانات المالية تحليل للحساسية للمخاطر
فيما يتعلق بجميع العمالت الرئيسية المعرضة لمخاطر سعر
الصرف

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام  ،31الفقرة 121ز


ينبغي استكمال المعلومات بمبالغ االلتزامات القتناء األصول
غير الملموسة
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المرفق  5لـ

1.14310.952.00412.xx

القيودات المحاسبية اإلضافية
يلخص الجدول التالي القيودات اإلضافية غير المدرجة التي لوحظت أثناء إجراءات مراجعة البيانات المالية في
 31كانون األول /ديسمبر.2013
العواقب على
حصة الملكية
النتيجة
للسنة المالية

الوصف
بالفرنكات السويسرية
 - 1إعادة تصنيف لھا تأثير على النتيجة
+346,351

االعتراف بفاتورتين يجب تفعيلھما

+346,351

+346,351

)األصول غير الملموسة في الحساب المدين /اللوازم والمواد القابلة لالستھالك والتكاليف
الجارية األخرى في الحساب الدائن(
 - 2إعادة تصنيف لھا تأثير على النتيجة
+396,000

االعتراف بفاتورة يجب تفعيلھا

+396,000

+396,000

)الممتلكات والمنشآت والمعدات في الحساب المدين /اللوازم والمواد القابلة لالستھالك
والتكاليف الجارية األخرى في الحساب الدائن(
 - 3إعادة تصنيف لھا تأثير على النتيجة
-339,276

سدد الرصيد في عام  2014وكان غير ممول في نھاية عام
ُ

2013

-339,276

-339,276

)بيان األرباح والخسائر في الحساب المدين /االعتمادات في الحساب الدائن(
 - 4إعادة تصنيف لھا تأثير على النتيجة
-533,019

تحويل بالسعر السائد في أوائل كانون األول /ديسمبر بدالً من السعر السائد في نھاية
كانون األول /ديسمبر

-533,019

-533,019

)عدة حسابات(
مجموع القيودات اإلضافية غير المدرجة

-129,944

-129,944

وبالنظر إلى أن القيودات اإلضافية التراكمية لم تكن جوھرية بالنسبة للنتيجة المتعلقة بعام  ،2013فإنھا ال ترد في
تقريرنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-66/INF. 5.2(1

المجلس التنفيذي
الدورة السادسة والستون
جنيف 27-18 ،حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

15.V.2014

األصل:

إنكليزي

2014

النتيجة المتوقعة

8

البند  .52من جدول األعمال :الشؤون الداخلية لألمانة

المستشارون العاملون في المنظمة ) (WMOفي عام

2013

ملخص
محتويات الوثيقة:
التذييل:

المستشارون العاملون في المنظمة ) (WMOفي عام

2013

الجدول :1

قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة ) (WMOفي عام  2013مرتبة حسب الجنسية

الجدول :2

تكاليف المستشارين العاملين في المنظمة ) (WMOحسب البلد لعام

2013

EC-66/INF. 5.2(1), p. 2

التذييل
المستشارون العاملون في عام

2013

تشير ھذه الوثيقة إلى المستشارين العاملين في عام  ،2013مج َّمعين حسب الجنسية )الجدول  ،(1وحسب التكاليف
)الجدول .(2
استعانت المنظمة ) (WMOفي عام  2013بـ  179مستشاراً لالضطالع بـ  204مھمات بتكلفة إجمالية قدرھا
فرنك سويسري ،مقارنة بـ  192مستشاراً لالضطالع بـ  236مھمة بتكلفة إجمالية قدرھا  4,396,400فرنك سويسري في
عام  .2012وتم تمويل تكاليف المستشارين على مدى السنوات األربع األخيرة من الميزانية العادية واإلسھامات الطوعية
والصندوق االستئماني للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCعلى النحو التالي:
3,961,702

2011

2010

2013

2012

الميزانية العادية

1,622,200

1,714,900

1,914,100

1,569,415

المساھمات الطوعية
الصندوق االستئماني
للھيئة )(IPCC

1,478,200

1,741,900

2,452,800

2,348,000

201,300

11,400

29,500

44,287

اإلجمالي

3,301,700

3,468,200

4,396,400

3,961,702

4'500'000
4'000'000
3'500'000
3'000'000
Regular Budget
Voluntary Contributions
IPCC Trust Fund
Total

2'500'000
2'000'000
1'500'000
1'000'000
500'000
0
2013

2012

2011

2010
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*الجنسية

الجدول

 مرتبة حسب2013 ( في عامWMO) قائمة بالمستشارين العاملين في المنظمة

أموال من الميزانية العادية
االسم

الجنسية

مدة العقد

المبلغ بالفرنكات
السويسرية

OUTEMZABET, Mr. Sadek

Algeria

1 month

8,226

KADI, Mr. Mohammed

Algeria

2 months

18,140

SZUPIANY, Mr. Ricardo

Argentina

4 months

BELL, Mr. Ian

Australia

1 month

ALAGICH, Mr. Mathew

Australia

4 days

BELL, Mr. Ian

Australia

PUEMPEL, Mr. Herbert

المھمة

المكان

To maintain DRA website

Switzerland

Technical assistance to the AMCOMET Project

Algeria

1,000

To review Spanish version of WMO Training material
on Stream Gauging

Argentina

13,200

To develop material for a WMO Workshop Information
System

Switzerland

4,800

To prepare and conduct the Skills
Training/Management Workshop for WMO Staff

Switzerland

10 days

3,600

Provide assistance in Regional Training Seminar for
National Trainers RAs II & V

Indonesia

Austria

20 days

6,530

To draft inputs to documents received from ICAO
(CAeM-15)

Austria

KONTONGOMDE, Mr. Hama

Burkina Faso

7 months

75,600

To organize sub-regional WIGOS Implementation
Plan workshops

Switzerland

O'NEILL, Mr. Desmond

Canada

15 days

4,936

Canada

O'DONNELL, Mr. Brian

Canada

10 days

3,348

Review of draft guidelines "WMO guidelines on
institutional roles and partnership in disaster risk
reduction and early warning systems"
To review EC-64 decisions on GEO/WMO relations

JONES, Mr. Richard E.

Canada

26 days

9,360

Work related to the Regional Training Workshop in
SWFDP Region

China

JONES, Mr. Richard E.

Canada

15 days

5,022

To plan, organize and carry out the forecasting
sessions and provide lectures on severe weather

Burundi

2013

Switzerland

 ديسمبر/قد تمتد مدد العقود الصادرة خالل ھذه الفترة إلى ما بعد كانون األول

*
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forecasting
VERITY, Ms. Andrea

Canada

45 days

10,800

To refresh the WMO Youth site

Switzerland

O'DONNELL, Mr. Brian

Canada

40 days

15,893

To develop a strategic plan for Guyana NMS

Guyana

SERVRANCKX, Mr. René

Canada

20 days

6,451

To review currrent arrangements with Humanitarian
Agencies (Manual GDPFS)

Canada

OLAYA-TRIANA, Mr. Guillermo

Colombia

7 days

1,000

To organize a training course on management of
hydrometeorological stations

Antigua

RATTENBORG, Mr. Mikael

Denmark

105 days

To provide support to the WMO Space Programme
activities

Germany

TURPEINEN, Mr. Marius

Finland

20 days

8,043

To develop Guidelines on writing WMO Technical
Regulations and Standards

Switzerland

PERSSON, Mr. Anders

Finland

12 days

4,108

Preparation of SWFDP-South Asia Regional Training
Workshop

China

BENZINEB, Mr Karim

France

20 days

7,200

To conduct a survey of the workflows of translation
jobs within WMO

Switzerland

LE BRIS, Mr. Raymond

France

9 months

To assist in the Expert Panel on Polar Observations,
Research and Services

Switzerland

BENZINEB, Mr Karim

France

20 days

9,000

To draft proposal on adjusting DPMU and
corresponding job descriptions

Switzerland

PIEYNS, Mr. Serge

France

39 days

15,375

To prepare a diagnosis of the status of the NMHS of
Paraguay

Paraguay

DUVERNOY, Mr. Jérôme

France

5 days

1,654

To assess of offers for procurement of 100 AWS for
INMET (Brazil)

Switzerland

BESSEMOULIN, Mr. Pierre

France

16 days

5,247

France

FOUINAT, Mr. Laurent Pierre

France

3 months

Review & update of Technical Note 170, which
includes weather, climatological and hydrological
aspects
To assist MMO in implementing the JCOMM projects
and pilot activities

PICHON, Ms. Claudine

France

Review WMO post/job description & conduct desk
audits

United Kingdom and Switzerland

36,960

97,200

15,758
7,288

Switzerland
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SAHO, Mr. Momadou

Gambia

20 days

8,395

To undertake a survey of resources and locations of
Regional Office for Africa

Switzerland

SAHO, Mr. Momadou

Gambia

20 days

7,946

To continue with the survey of resources & locations
of Regional Office for Africa

Switzerland

PROESCHOLDT, Mr Timo

Germany

165 days

44,699

To continue with the development of WIR and CPDB

Switzerland

AKERBOOM, Mr. Edward

Germany

90 days

27,000

Implementation of requirements in the Country Profile
Database

Germany

SIVAKUMAR, Dr. Mannava

India

2 months

25,186

To finalize activities following the HMNDP and to
assist to GFCS activities

Switzerland

SRINIVASAN, Mr. Govindarajalu

India

9 months

91,854

To perform activities related to WCAS contributions to
GFCS & support CCI activities

Switzerland

SALEH, Mr. Jourtiar

Iraq

5 months

32,000

WTO conference registration, review the WTPO
system, prepare SOW

Switzerland

BIZZARRI, Mr. Bizzarro

Italy

10 weeks

19,971

To support WMO Space Programme in the update of
the WIGOS OSCAR database

Italy

TOYA, Dr. Tokiyoshi

Japan

30 days

15,026

To review potential relocation procedures of RAP
Office

Japan

KUROIWA, Mr. Koji

Japan

90 days

36,828

To fill the gap between his retirement and installation
of the new C/TCP

Switzerland

TOYA, Dr. Tokiyoshi

Japan

30 days

14,612

Review of potential relocation procedures of the
Regional Office in Asia

Japan

RABADI, Mr. Jaser

Jordan

9 months

97,200

To ensure follow-up on-going projects and regional
activities in West Asia

Bahrein

WESAALA, Mr. Brian

Kenya

3 months

6,580

To implement a testing framework for the CPDB

Switzerland

NJOROGE, Mr. Stephen

Kenya

45 days

15,406

To provide briefing to the new appointed WMO
Representative in Nairobi

Kenya

KONARE, Mr. Kaliba

Mali

9 months

To follow-up ongoing projects and regional activities in
RA I, including AMCOMET

Switzerland

CERVANTES-CAMACHO, Ms. Etna

Mexico

60 days

16,398

To translate Spanish version of the MCH database
management system

Mexico

BEEKHOF, Mr. Fokko Pieter

Netherlands

3 months

27,000

To work in the Country Profile Database

Switzerland

135,230
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BEEKHOF, Mr. Fokko Pieter

Netherlands

4 months

32,652

To implement the SWFDP database in the CPDB

Switzerland

MUHAMMED, Mr. Ishiaku

Nigeria

6 months

54,000

To contribute to the smooth operations of the Nigerian
Office

Nigeria

MUHAMMED, Mr. Ishiaku

Nigeria

180 days

54,000

To assist to the WMO Office for North Central and
Western Africa in Abuja

Nigeria

UWANTEGE, Ms. Josiane

Rwanda

75 days

35,460

To assist in the preparation of Africa Climate
Conference & CCDA-III

France

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

6 months

39,302

Business case for implementation of a new
application to replace PUB 5

Switzerland

GARCIA-MENDEZ, Mr. Antonio

Spain

5 days

1,371

To review report on implementation of the
WWW/GDPFS

Switzerland

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

1 month

6,804

To prepare new application to replace PUB 5

Switzerland

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

21 days

4,687

To replace the data interface between PUB 5 &
country profile database

Switzerland

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

30 days

6,502

To prepare new application to replace PUB 5

Switzerland

POSTEL, Dr. Robin

Switzerland

25 days

10,206

To facilitate the WMO Senior Management retreat
2013

Switzerland

GLAUSER, Ms. Khin Khin

Switzerland

11,000

Reclassification of WMO posts

Switzerland

RUTASHOBYA, Mr. Datius

Tanzania

3 months

39,600

To ensure the implementation of LDCs programmes

Switzerland

CHAPONDA, Mr. Moyenda

United Kingdom

4 months

40,176

To assist in the VCP Programmes and the Project
Coordination Unit

Switzerland

NASH, Mr. John

United Kingdom

15 days

6,000

To edit final version of CIMO Guide

United Kingdom

CHAPONDA, Mr. Moyenda

United kingdom

54 days

18,371

To assist in the VCP Programmes and the Project
Coordination Unit

Switzerland

DENT, Mr. James E.

United Kingdom

16 days

7,825

To perform task with DPFS and CBHWR

Switzerland, Austria and Turkey

CHAPONDA, Mr. Moyenda

United Kingdom

90 days

29,516

Support to the Development of WMO's Volunteers
International Programme

Switzerland
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MENZEL, Mr. Paul W.

United States

1 month

9,871

to review proposed new part of the CIMO Guide
dedicated to satellite observation

United States

GLANTZ, Mr. Michael

United States

8 days

1,500

Preparation of Post-2015 development agenda
consultation on water

Switzerland

CONNOR, Mr. Stephen

United States

90 days

36,828

Support for the Review of the GCOS Programme

United States and Switzerland

PURDOM, Dr. James F.W.

United States

2 months

15,000

To assist in the preparation of the 4th Asia-Oceania
Meteorological Users Conference

Australia

CHRISTIAN, Mr. Eliot Jordan

United States

7 days

2,911

To populate the WMO Register Alerting Authorities

United States

RICHTER, Mr. Alan

United States

1 day

5,650

To prepare the training on WMO Ethics

Switzerland

SPANGLER, Mr. Timothy

United States

30 days

12,474

To review current role and future operations of WMO
RTCs

United States

MENZEL, Mr. Paul W.

United States

3 months

14,175

To provide technical advice to 4th Asia Oceania
Meteorological Users Conference

Australia

MAXIMUK, Mr. Lynn Paul

United States

76 days

25,500

To prepare papers in relation to Early Warming
Systems

United States

MEITH, Ms Nikki

United States

12 days

4,018

To design and layout the 16-page A3 WMO 2014
calendar

Switzerland

SKAMSER, Ms. Adriana

United States

30 days

2,800

To design and layout the WMO poster, holiday and
sm button

Switzerland

MOTHA, Mr. Raymond Paul

United States

45 days

16,200

To assist with preparations for the CAgM
Management Group Meeting

United States

NEWMAN, Ms. Vickie

United States

20 days

7,946

To conduct a workshop on writing skills in English

Switzerland

أموال من خارج الميزانية
االسم
PAOLI, Mr. Carlos

الجنسية
Argentina

مدة العقد
14 days

المبلغ بالفرنكات
السويسرية
3,816

المھمة
To provide technical assistance to the Premia Project

المكان
Mexico
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BENITEZ, Mr. Carlos

Argentina

84 days

18,600

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CALLAGHAN, Mr. Jeffrey James

Australia

20 days

8,442

To consolidate information related to CIFDP

Australia

PENDLEBURY, Mr. Steve

Australia

45 days

12,000

To update obsolete WMO-based resolutions in
coordination with ATCM ICG

Brazil

FAKHRUDDIN, Mr. S.H. M.

Bangladesh

9 months

91,854

Assistance to the CIFDP-B Phase 2

Thailand

RAHAMAN, Dr. Khan

Bangladesh

30 days

8,127

To produce CIFDP user requirement plan for
Bangladesh

Canada

FALISE, Mr. Frédéric

Belgium

60 days

30,000

To compile the document on Benefits of AMDAR to
the Airline Industry

Switzerland

OLIVERA-VILLAROEL, Mr. Sazcha

Bolivia

25 days

5,669

Technical Assistance to the Premia Project

Mexico

DA SILVA, Mr. Alison Barros

Brazil

9 months

59,657

To develop a control system of numerical processes
in National Institute of Meteorology

Brazil

GOMES PEREIRA, Mr. Roberto Carlos

Brazil

9 months

25,110

To develop a meteorological warning systems in
INMET

Brazil

LOPES BARBIERI, Ms. Gláucia Miranda

Brazil

9 months

25,110

Technical assistance to INMET

Brazil

YAKA, Mr. Pascal

Burkina Faso

20 days

To assist the GFCS Office in the implementation plan
related to Burkina Faso

Burkina Faso

SAAH, Mr. Michel Legrand

Cameroon

2 months

18,380

To assist in the establishment of the Central African
Regional Climate Center

Cameroon

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

18 days

6,182

Support to the implementation of SWFDP Project
(WDS)

Tanzania

HAROU, Mr. Abdoulaye

Canada

3 months

To collect information relative to the SWFDP

Switzerland

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

15 days

4,876

To review presentation modules for the SWFDP on
forecast & warning verification

South Africa

GOOS, Mr. Timothy Otto

Canada

6 months

58,514

To assist in the development of WIGOS Regulatory
Material

Switzerland

SEMEDO SPENCER, Mr. João

Cape Verde

5 days

To write a report on main weather and climate
hazards that impact agriculture

Cape Verde

5,580

54,912

1,371
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LOPEZ, Mr. Alexander

Costa Rica

50 days

18,089

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

JUPITER BONILLA, Mr. Edgar E.

Dominican
Republic

20 days

5,724

To complete the installation of Automatic Weather
Stations in Haiti

Haiti

JUPITER BONILLA, Mr. Edgar E.

Dominican
Republic

5 days

2,709

To complete the installation of Automatic Weather
Stations in Haiti

Haiti

LLINAS-GUZMAN, Mr. Julio Miguel

Dominican
Republic

25 days

10,494

To test GPRS modems in Santo Domingo and install
AWS in Port au Prince

Haiti

JUPITER BONILLA, Mr. Edgar E.

Dominican
Republic

7 days

2,276

To prepare training courses on Management of
Hydrometeorological stations

Antigua

TAWFIK, Mr. Mohamed Mahmoud

Egypt

9 months

111,434

To implement IGAD-HYCOS Project in Nairobi

Kenya

DEGEFU, Mr. Worknah

Ethiopia

45 days

18,414

To develop a strategic plan in South Sudan

Kenya

TEMEGNU, Mr. Biruk Kebede

Ethiopia

6 months

37,926

Technical assistance to the Phase II of the IGAD
HYCOS Project

Kenya

DELAVIERE, Mr. Ludovic

France

42 days

10,000

Preparation of layout of IFM tools

Switzerland

FELLOUS, Mr. Jean-Louis

France

30 days

12,276

To act as GCOS Rapporteur

France

GORDY, Mr. Michael

France

30 days

9,750

To edit texts of annexes to Implementation Plan of the
GFCS

Switzerland

KANE, Mr Cheikh

France

30 days

11,791

To develop an action plan to guide WMO's support to
Mali in the implementation of GFCS

France and Switzerland

CISERCHIA COLUSSI, Mr. Christian

France

6 months

31,345

To edit and maintain GFCS Webpage

Switzerland

SCHUSTER, Ms. Sandra

Germany

5 days

2,742

Participation of workshop CIFDP-FSW

Fiji

DUMONT VOITEL, Mr. Roland

Germany

16 days

7,963

To support the Programme for Implementation the
GFCS at regional national scales

Switzerland

DOMONKOS, Mr. Peter

Hungary

20 days

3,676

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

MURPHY, Mr. Declan

Ireland

20 days

14,694

To compile information for the compendium of GFCSrelated projects and activities

Ireland
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RIBOLDI, Ms. Isabel

Italy

4 months

64,800

To work in relationship between APFM and GWP
partners

Switzerland

PASQUINI, Mr. Sergio

Italy

3 months

37,858

Design of Regional MHEWS composed of
harmonized national EWS

Countries of Western Balkans

TARCHIANI, Mr. Vieri

Italy

20 days

10,000

To prepare an evaluation report on agriculture matters

Ethiopia

GUASCHINO, Mr. Edoardo

Italy

21 days

4,000

To draft a IFM tool document

Switzerland

ROCCHI, Mr. Leandro

Italy

13 days

4,680

To update WAMIS country web pages

Italy

OTIENO, Mr. Washington

Kenya

7 months

42,000

To assist the Project Manager in the implementation
of IGAD Project

Kenya

NJOROGE, Mr. Stephen

Kenya

3 days

29,776

To assist RAF and regional offices in Africa and LDCs
activities

Switzerland

CHEONG, Ms. So-Min

Korea, Republic
of

90 days

15,066

To develop User requirements Plan CIFDP-Fiji

United States

HERRON, Mr. Colin

Mexico

3 months

To provide technical assistance to the WMO Project
Office in Mexico

Mexico

TRUEBA-LOPEZ, Mr. Venancio

Mexico

60 days

14,175

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CORTIZO, Mr. Miguel

Mexico

90 days

18,414

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CERVANTES-ORTIZ, Mr. Carlos

Mexico

100 days

23,250

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

PORRAS, Mr. Eduardo

Mexico

100 days

25,017

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

FELIX-CAÑEDO, Mrs. Eloina

Mexico

85 days

11,067

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

VILLA-ZARATE, Mr. Javier

Mexico

45 days

10,159

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ALTAMIRANO, Mr. Miguel Angel

Mexico

75 days

10,695

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

GOMEZ-GONZALEZ-COSIO, Mr. Román

Mexico

75 days

16,275

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

9,015
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APARICIO MIJARES, Mr. Francisco Javier

Mexico

45 days

10,463

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

SANDOVAL, Mr. Ricardo

Mexico

70 days

18,507

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

MORALES-ESCALANTE, Mr. Raúl

Mexico

70 days

20,769

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

MOLINA ASTUDILLO, Ms. Isela

Mexico

63 days

14,222

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

FLORES HERRERA, Mr. Francisco

Mexico

63 days

14,222

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

RAMIREZ-OTERO, Mr. Mario

Mexico

63 days

15,080

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

HERNANDEZ DE LA TORRE, Mr. Jorge
Alberto

Mexico

40 days

9,030

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

FUENTES-MAYA, Mr. Javier

Mexico

55 days

10,430

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

SOSA CHIÑAS, Mr. Marco Antonio

Mexico

60 days

16,435

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

COLLADO, Mr. Jaime

Mexico

50 days

13,003

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

LANDA-ORDAZ, Ms. Rosalva

Mexico

40 days

8,960

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

LESSER-ILLADES, Mr. Juan Manuel

Mexico

30 days

8,363

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

SALAS, Mr. Marco Antonio

Mexico

25 days

5,422

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

MENDEZ-PEREZ, Mr. Matias

Mexico

20 days

4,308

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

MENDEZ-ANTONIO, Mr. Baldemar

Mexico

15 days

3,583

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

ALDAMA, Mr. Alvaro

Mexico

12 days

3,311

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

NAVARRO, Ms. Inés

Mexico

15 days

3,401

Technical Assistance to the MoMet Project

Mexico
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MAGAÑA-RUEDA, Mr. Victor

Mexico

15 days

3,401

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

ESCALANTE, Mr. Carlos

Mexico

40 days

10,475

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ROSENGAUS-MOSHINSKY, Mr. Michel

Mexico

40 days

11,100

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

VERA MORALES, Mr. Luis Reynaldo

Mexico

45 days

13,150

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

CERVANTES-CAMACHO, Ms. Etna

Mexico

55 days

15,000

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

LIMON-MACIAS, Mr. Juan Gualberto

Mexico

35 days

11,300

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

AGUILAR AMILPA, Mr. Enrique

Mexico

25 days

5,669

Technical Assistance to the Premia Project

Mexico

GARCIA CONCEPCION, Mr. Faustino

Mexico

15 days

3,401

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

FARFAN MOLINA, Mr. Luis

Mexico

15 days

3,401

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CASTELLANOS, Mr. Luisarturo

Mexico

16 days

4,263

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

GROOTERS, Mr. Frank

Netherlands

42 days

13,950

To carry out some activities related to the JTA
meetings

Netherlands and France

MARCHAND, Mr. Marcel

Netherlands

5 days

2,500

To prepare the lectures on Coastal and Delta Flood
Management

Viet Nam

GORDON, Mr. Neil David

New Zealand

25 days

10,318

To assist in the implementation of the Year of Polar
Prediction activities

New Zealand and United
Kingdom

ADAMOU, Ms. Aissatou

Niger

18 days

5,923

To establish conditions to perform some tests of the
SARRAH-H

Niger

BOUBACAR DIALLO, Ms. Liman Aissa

Niger

10 days

2,742

To assist WMO in the implementation plan of
SARRAH-H

Niger

ADAMOU, Ms. Aissatou

Niger

20 days

5,580

To assist the GFCS Office in the implementation plan
related to Niger

Niger

MONTE DOMECQ SERRATI, Mr. Roger
Arturo

Paraguay

75 days

5,870

Technical assistance to the MHS of Paraguay

Paraguay
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VILLON-BRACAMONTE, Mr. Ricardo Alain

Peru

60 days

10,836

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ALBATHI, Mr. Ali Hamad

Saudi Arabia

270 days

45,000

To provide analysis of climate data over Saudi Arabia

Saudi Arabia

NDIAYE, Mr. Mamadou

Senegal

15 days

4,936

To develop a document on methodology to integrate
traditional knowledge into agrometeorology

Senegal

NDIAYE, Ms. Oumy Khairy

Senegal

45 days

14,629

Assistance to the METAGRI-OPS Project

Senegal

DACIC, Mr. Milan

Serbia

3 months

37,858

Design of Regional MHEWS composed of
harmonized national EWS

countries in Western Balkans

CUEVAS, Mr. Emilio

Spain

75 days

10,680

To attend PCM/LAS Meeting in Marrakech & Meeting
on Sand & Dust Storms in Abu Dhabi

Morocco & Spain

TORRES LLORENS, Mr. Jaime

Spain

30 days

4,544

To maintain and update of Webpage of the
Conference of Directors of NMSs

Spain

GARCIA-MENDEZ, Mr. Antonio

Spain

30 days

8,559

To produce regular reports on 1st demonstration of
the SWFDP-Eastern Africa

Tanzania and
United Kingdom

ANSURIAS MARIN, Ms. Alicia

Spain

8 months

7,704

To update website of Directors of West African Meteo
& Hydrological Services

Spain

EMBID, Mr. Antonio

Spain

80 days

29,295

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ALDANA-VALVERDE, Mr. Angel Luis

Spain

100 days

37,200

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

VIÑAS, Mr José

Spain

45 days

9,765

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

SANCHEZ-NAVARRO, Mr. Rafael

Spain

50 days

19,866

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ORTEGA-GIL, Mr. Enrique

Spain

45 days

10,159

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

SIGRO RODRIGUEZ, Mr. Javier

Spain

20 days

3,676

Technical assistance to the MoMET project

Mexico

IGLESIAS PICAZO, Ms. Ana

Spain

5 days

1,814

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

CARLBERG, Mr. Stig Roland

Sweden

6 months

To facilitate the development of new national or
regional AMDAR programme

Sweden, Switzerland
and Qatar

51,030
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ZIMMERMANN, Mr. Markus

Switzerland

35 days

12,000

To complete draft of Flood Risk Mapping tool

Switzerland

AL SAKKAL, Mr. Mohammed M.

Syrian Arab
Republic

3 months

36,000

To prepare a report on Capacity Development in Arab
Region

Saudi Arabia

AL SAKKAL, Mr. Mohammed M.

Syrian Arab
Republic

3 months

32,652

To develop proposed projects in NMs affected in Arab
countries

Jeddah

TIBAIJUKA, Mr. Philbert Felician

Tanzania

55 days

19,800

To develop a cost recovery strategy for Botswana
Meteorological Service

Botswana

KATARATAMBI, Mr. David

Uganda

7 months

42,000

To assist the Project Manager to the IGAD Project in
Nairobi

Kenya

GOLDING, Mr. Brian

United Kingdom

30 days

12,276

To facilitate the development of the Implementation
Plan (THORPEX)

Germany and
United Kingdom

MASON, Mr. Simon James

United Kingdom

30 days

15,121

To review final version of annexes to the draft of the
Implementation Plan for GFCS

United States

ALMARWAI, Mr. Mohammed Salem

United Kingdom

9 months

41,850

Implementation of technical programmes

Saudi Arabia

CAUGHEY, Dr. Samuel James

United Kingdom

90 days

39,600

To support WWRP THORPEX activities in 2014

United Kingdom

CAUGHEY, Dr. Samuel James

United Kingdom

120 days

52,800

Technical assistance to implementation of the
WWRP-THORPEX

United Kingdom

THIGPEN, Mr. Richard

United States

5 days

2,064

To train the GCOS implementation manager

Switzerland

GALVIN, Mrs. Bonnie

United States

25 days

8,559

To assist GFCS Office with UNISDIR to update and
assist in GFCS projects

Switzerland

SHUMAKE-GUILLEMOT, Mr. Joy

United States

7 days

3,434

To finalize draft of the Health Exemplar of the UIP of
the GFCS

Switzerland

PARSONS, Mr. David

United States

15 days

6,237

To finalize documentation on THORPEX Programme

Switzerland

WILSON, Ms. Josephine P

United States

9 months

113,335

To assist D/DRA in AMCOMET activities and RMO
activities

Switzerland

McGUIRK, Ms. Marjorie

United States

8 weeks

9,560

To assist in the preparation of the IBCS-1 & update
the Agriculture & Food Security

United States

GUMLEY, Mr. Liam

United States

30 days

11,340

Technical assistance in the implementation of satellite
data receiving system

United States
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DOUGLAS, Mr. Michael W.

United States

28 days

7,440

Technical assistance to the CONAGUA Project

Mexico

LABADIE, Mr. John

United States

7 days

2,258

To prepare lectures on Urban Flood Management

United States

STROKER, Ms. Kelly

United States

9 months

74,439

To act as technical coordinator of DVCP and
OceanSITEs

United States

McGUIRK, Ms. Marjorie

United States

60 days

19,591

To produce documents for the Commission for
Climatology

United States

STROKER, Ms. Kelly

United States

9 months

73,791

To act as technical coordinator of DBCP

France

LE-HUU, Mr. Ti

Viet Nam

5 days

To prepare the training workshop on Integrated Flood
Management

Thailand

1,000

(IPCC)

االسم

الجنسية

مدة العقد

أموال من صندوق الھيئة

المبلغ بالفرنكات
السويسرية

المھمة

المكان

BENTCHIKOU, Ms. Françoise

France

30 days

5,000

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

Switzerland

KANIARU, Mr. Donald

Kenya

30 days

5,000

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

Switzerland

MILLER, Mr. Graham

United Kingdom

30 days

5,000

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

Switzerland

HAYES, Mr. Francis

United Kingdom

57 days

29,287

To act as main conference officer of IPCC meetings

Japan, Germany
and Denmark
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2
2013

الجدول

( حسب البلد لعامWMO) تكاليف المستشارين العاملين في المنظمة

الجنسية

المبلغ بالفرنكات السويسرية

United States

486,921

Mexico

415,134

United Kingdom

297,822

France

238,884

Spain

201,928

Canada

180,294

Italy

141,309

Mali

135,230

India

117,040

Egypt

111,434

Brazil

109,877

Nigeria

108,000

Bangladesh

99,981

Kenya

98,762

Jordan

97,200

Germany

82,404

Burkina Faso

81,180

Netherlands

76,102

Syrian Arab Republic

68,652

Japan

66,466

Tanzania

59,400

Ethiopia

56,340
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Sweden

51,030

Saudi Arabia

45,000

Australia

42,042

Uganda

42,000

Serbia

37,858

Denmark

36,960

Rwanda

35,460

Switzerland

33,206

Iraq

32,000

Belgium

30,000

Algeria

26,366

Argentina

23,416

Dominican Republic

21,203

Senegal

19,565

Cameroon

18,380

Costa Rica

18,089

Gambia

16,341

Korea, Republic of

15,066

Ireland

14,694

Niger

14,245

Finland

12,151

Peru

10,836

New Zealand

10,318

Austria

6,530

Paraguay

5,870

Bolivia

5,669

Hungary

3,676
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Cape Verde

1,371

Colombia

1,000

Viet Nam

1,000
TOTAL

3,961,702

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-66/INF. 5.2(2

المجلس التنفيذي
الدورة السادسة والستون
جنيف 27-18 ،حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

24.IV.2014

األصل:

إنكليزي

2014

النتيجة المتوقعة

8

البند  5من جدول األعمال :إدارة الموارد

أنشطة الشراء في عام

2013

الغرض من أنشطة الشراء ھو تحقيق أعلى جودة بأفضل سعر للحصول على السلع والخدمات بطريقة تدعم النزاھة
والشفافية وتتفق مع أھداف المنظمة ).(WMO
ووفقا ً للمادة  6-13من الالئحة المالية ،فإن المبادئ األساسية لعملية الشراء ھي:
)أ(

خضوع عملية الشراء للمساءلة التامة وتوثيقھا؛

)ب(

إجراء عملية الشراء ،قدر اإلمكان ،من خالل منافسة عادلة ومفتوحة ،ومنح الموردين من جميع البلدان
األعضاء فرصا ً متساوية للمشاركة في عملية الشراء؛

)ج(

اختيار الموردين على أساس التزامه بالمتطلبات الفنية للسلع أو الخدمات المطلوب الحصول عليھا وبمبدأ
أعلى جودة بأفضل سعر.

وتماشيا ً مع ھذه المبادئُ ،
طبقت اإلجراءات التالية على أنشطة الشراء في عام :2013
)أ(

حُددت المتطلبات كتابيا ً ووافق عليھا المدير المعني )المديرون المعنيون(؛

)ب(

وجھت جميع الدعوات كتابة للموردين المحتملين لتقديم عطاءات؛

)ج(

فُحصت جميع العطاءات الواردة من الموردين المحتملين مقارنة بالمتطلبات المتفق عليھا؛

)د(

تم معالجة جميع المعامالت المتعلقة بتحرير العقود وتسليم السلع وتقديم الخدمات والدفع المستحق على
نظام أوراكل الخاص بالمنظمة )) (WMOواس ُتثني من ذلك المشتريات ذات القيمة المنخفضة األقل من
 1 000فرنك سويسري ،للحاالت التي يوجد لھا عقود في النظام(؛

)ھـ(

بالنسبة لجميع المشتريات التي تزيد قيمتھا على  100 000فرنك سويسري ولجميع االستثناءات من
المناقصات التنافسية ،تم اختيار الموردين بناء على توصية من لجنة المشتريات والعقود ) (PCCواعتمدھا
األمين العام .وعقدت اللجنة ) (PCCفي عام  2013ثالثة عشر ) (13اجتماعا ً لمناقشة تسعة وعشرين )(29
مقترحا ً للشراء .وتم توثيق ومعالجة المشتريات التي يقل قيمتھا عن  100 000فرنك سويسري واعتمدھا
رئيس شعبة خدمات المشتريات والسفر استناداً إلى مجال األنشطة؛

)و(

خضعت جميع عمليات الشراء للمراجعة؛

)ز(

تولت إدارات المستخدمين مباشرة مراقبة أداء الموردين بعد إبرام العقود.

وفي عام  ،2013بلغت إجمالي قيمة جميع عقود الشراء  5 237 768فرنكا ً سويسريا ً وإجمالي خدمات السفر
فرنكا ً سويسريا ً.

5 420 689
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ويرد في المرفق  1جدول التوزيع حسب البلد المورد والموردين لجميع العقود التي تعادل قيمتھا  20 000فرنك
سويسري أو ما يزيد.
ويوضح ھذا الجدول ما يلي:
)أ(

ھل أُبرم العقد بمشاركة لجنة المشتريات والعقود ) (PCCأم استناداً إلى قرارات شراء اتخذتھا منظمات
أخرى في منظومة األمم المتحدة؛

)ب(

البلد المورد وبلد التسليم )وزعت العقود المبرمة على اثني عشر ) (12بلداً وتسعة وأربعين ) (49مورداً(؛

)ج(

أسلوب الشراء.

ويرد في المرفق  2جدول التوزيع حسب نوع السلع والخدمات المشتراة ،وحسب البلد المورد لجميع العقود المبرمة/
المنفذة في األعوام  2011و 2012و .2013ويوضح الجدول على وجه الخصوص ما يلي:
)أ(

إصدار ما مجموعه  349أمر شراء في عام  2013مقابل  340أمر شراء في عام ) 2012زيادة قدرھا  3في
المائة(؛

)ب(

بلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة في عام  5 237 768 ،2013فرنكا ً سويسريا ً ،قياسا ً بمبلغ
فرنكا ً سويسريا ً في عام ) 2012زيادة قدرھا  29.9في المائة(؛

)ج(

ويشمل ھذا اإلجمالي 463 765 ،فرنكا ً سويسريا ً ) 9في المائة( قيمة مشتريات السلع ،و 4 774 003فرنكات
سويسرية ) 91في المائة( قيمة مشتريات الخدمات؛

)د(

في عام  ،2013كانت سويسرا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ھي البلدان الموردة الرئيسية  ،في
حين كانت كينيا ونيجيريا وتايلند ھي البلدان الموردة الرئيسية من بين البلدان النامية أو البلدان التي تمر
اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية.

2 241 692

وتكفل المنظمة ) (WMOتطبيق مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر من خالل ما يلي:
)أ(

تطبيق قواعد الشراء المعتمدة؛

)ب(

التوثيق الرسمي واستخدام نظام أوراكل الخاص بالمنظمة )(WMO؛

)ج(

تحديد المسؤوليات والتفضيل والمساءلة تحديداً واضحا ً؛

)د(

التحليل الدقيق للعطاءات وتقييمھا قياسا ً بالمواصفات المتفق عليھا والمعايير المختارة؛

)ھـ(

دراسة لجنة المشتريات والعقود ) (PCCللعقود التي تزيد قيمتھا على  100 000فرنك سويسري والعمليات
المستثناة من إجراء مناقصة تنافسية؛

)و(

االعتماد في بعض الحاالت على قرارات الشراء الصادرة عن منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة؛

)ز(

المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات؛
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المرفق

1

تقرير األداء الخاص بعمليات الشراء – العقود المبرمة /المنفذة والتي تزيد قيمتھا على  20 000فرنك سويسري
في الفترة من  1كانون الثاني /يناير  2013إلى  31كانون األول /ديسمبر 2013
البلد المورد
أستراليا
إجمالي أستراليا
فنلندا
إجمالي فنلندا
فرنسا

اسم المورد
Typefi systems Pty Ltd

البرمجية

Vaisala OYJ

مسابير راديوية ،مسابير األوزون

l'Impérial Palace

اجتماع عمل خارجي للمديرين
مساعدة فنية لصيانة المولد الھيدروجيني

ھولندا
إجمالي ھولندا
النرويج
إجمالي النرويج
االتحاد الروسي
إجمالي االتحاد الروسي
سلوفاكيا
إجمالي سلوفاكيا
إسبانيا
إجمالي إسبانيا
سويسرا

Typefi Cloud Bronze

سويسرا

CB

سويسرا

SSP

39 508
39 508

)(interface ozone kit

40 964
40 964

Sagim SA

إجمالي فرنسا
أيرلندا
إجمالي إيرلندا

مواصفات السلع /الخدمات

بلد التسليم

أسلوب
الشراء*

القيمة بالفرنكات
السويسرية

فرنسا
كينيا

CB

21 693

SSP

32 482
54 175

سويسرا

Microsoft Ireland Operations Limited

مجموعة تراخيص شركة

CB

WebEx Communications BV

عقد مؤتمرات عبر اإلنترنت باستخدام تطبيقة  WebExوخدمات
مؤتمرات عن بعد

سويسرا

CB

Snöball

فيديو تقرير التقييم الخامس

سويسرا

CB

RIHMIWDC

طباعة نشرة المنظمة

سويسرا

CB

IBL Software Engineering

تجديد عقد ترخيص برمجيات لمدة عام واحد
برمجية تراخيص لھيئة األرصاد الجوية الوطنية البرازيلية

البرازيل
البرازيل

CB

23 311

SSP

23 037

Instituto Nacional de Meteo

طباعة نشرة المنظمة

سويسرا

CB

Aprotec

صيانة إضاءات اإلخالء والطوارئ

سويسرا

CB

Microsoft volume licensing

43 272
43 272
37 392
37 392
80 000
80 000

)(Bulletin

32 000
32 000

46 348
)(Bulletin

32 000
32 000
26 667
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Arndt Sécurité et Services

Atelier Vert
Canon Suisse SA
CeRFI SA
CGC Dalkia SA
Colt Telecom SA
Comsoft Direct
Connectis Communications
FIPOI - CICG

تقديم خدمات اإلسعافات األولية
الخدمات األمنية خالل حفل االستقبال في المجلس التنفيذي التابع
للمنظمة )(WMO
الخدمات األمنية لمقر المنظمة ) – (WMOعقد 2013
خدمات البستنة
تأجير ماكينتي تصوير مستندات
عقد "خدمات الدعم التي يقدمھا مكتب المساعدة"
صيانة التكييف في المبني
التوصيل بشبكة اإلنترنت
برمجيات
عقد دعم الشبكة المحلية )(LAN
تأجير مركز جنيف الدولي للمؤتمرات )(CICG
الخدمات المتعلقة باستخدام غرف مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
)(CICG

Helvetia Assurances

International Computer Centre

ISS Facility Services SA
Johnson Controls Systems
La Poste Suisse
Lab Consulting

ONUG
Oracle Software (Schweiz) GmbH
Oracle Support Services
Otis

التأمين على المبنى
استضافة خدمات أعمال الشركات ) (EBSالخاصة بأوراكل ،واستضافة
تطبيقات الويب ،واإلنترنت ،وخدمات الشبكات ،واالستشارات،
والمشاريع ذات الصلة
استضافة أوراكل المدارة
مذكرات إئتمانية الستضافة أوراكل المدارة
خدمات التنظيف
خدمات التنظيف
صيانة التدفئة والتھوية
رسوم اإلرسال بالبريد
الخدمات االستشارية لتوريد الطعام
توفير الخدمات األمنية لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات
الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
) (CICGفي الفترة  15-11آذار /مارس
تراخيص أوراكل الخاصة بخدمات أعمال الشركات ) (EBSوعقد الدعم
تراخيص أوراكل الخاصة بخدمات أعمال الشركات ) (EBSوعقد الدعم
صيانة مصاعد المنظمة )(WMO

سويسرا

CB

50 625

سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا

CB

40 000

CB

330 000

CB

22 366

CB

85 984

CB

260 000

CB

220 000

CB

35 640

UN

25 668

CB

83 197

MF

33 606

SSP

46 619

CB

115 225

سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا

CB

398 574

UN

174 901

UN

42 183

CB

78 280

CB

185 140

CB

33 378

UN

26 700

CB

22 200

UN

30 402

UN

24 230

UN

173 966

CB

90 455

EC-66/INF. 5.2(2), p. 5
Panda Security
Securitas SA
)Sharp Electronic (Suisse
SQLI Suisse
Swiss Federal Audit Services
Swisscom (Suisse) SA
Symporg
Xerox

إجمالي سويسرا
المملكة المتحدة

سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا
سويسرا

CB

20 578

CB

50 000

CB

20 053

CB

36 250

CB

108 500

CB

39 000

CB

25 460

CB

20 000
2 998 247

ECWMF
SMI (Distribution Services) Ltd

إجمالي المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

برمجية الحماية Panda cloud office protection
الخدمات األمنية أثناء مؤتمر اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSفي مركز جنيف الدولي للمؤتمرات )(CICG
تأجير الطابعات
تأجير آالت تصوير المستندات
الخدمات االستشارية المتعلقة بالويب
تكلفة المراجعة الخارجية
التوصيل بشبكة اإلنترنت
إدارة اللقاءات الجانبية
تأجير آالت تصوير المستندات

سويسرا

CB

22 400

تراخيص للحصول على بيانات األرصاد الجوية
توزيع المطبوعات

المكسيك
سويسرا

SSP

51 671

CB

100 000
151 671

Cloud Sherpas Inc

برمجية للنسخ االحتياطية لتطبيقات غوغل )(Google Apps
ترخيص تطبيقات غوغل ) (Google Appsوترخيص شركة

CTI

Consensus

Droplet Measurement Technologies

مسابير األوزون ذات خلية التركيز الكھروكيميائية )(ECC
الموقع الشبكي لتقرير التقييم الخامس الصادر عن الھيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
مراجعة الموقع الشبكي للھيئة )(IPCC
مستشار اتصال في حالة األزمات

سويسرا
سويسرا
سويسرا

CB

خدمات تدريب في مجال األرصاد الجوية

سويسرا

SSP

Insomniac Design
Sitrick + Company
University Corporation for
Atmospheric Research

إجمالي الواليات المتحدة
* وسائل الشراء
 CBمناقصة تنافسية
 SSPشراء من مصدر واحد
 UNعقد يستند إلى قرار شراء صادر عن منظمة أخرى

سويسرا

CB

28 680

سويسرا
سويسرا

CB

33 871

SSP

40 824

CB

84 511

CB

69 248
50 000
47 700
354 834
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المرفق
أنشطة الشراء في عام

2013

-1

عمليات الشراء

-2

توزيع أنشطة الشراء المنفذة حسب نوع السلعة والخدمة )بالفرنكات السويسرية(

2011
538

بنود المشتريات
معدات وبرمجيات وخدمات لتكنولوجيا المعلومات
خدمات صيانة المبنى
خدمات اإلمداد بالطاقة
الخدمات األمنية
تأجير وصيانة المعدات المكتبية
خدمات تنظيف المبنى
خدمات الترجمة والطباعة
خدمات النقل والتخزين والبريد
محطات الھواء العلوي والمستھلكات والخدمات
خدمات استشارية
خدمات التأمين
القرطاسية واللوازم المكتبية
معدات األرصاد الجوية /الھيدرولوجية
االتصاالت
خدمات التدريب
محطات الطقس األوتوماتية
خدمات التصليح واالستبدال -
معدات المراقبة البيئية
معدات استقبال سواتل األرصاد الجوية
مواد أخرى

-3

2

2012
340

2013
349

2011

2012

2013

2 974 095
1 099 606
550 000
400 013
774 135
438 116
-

2 435 998
1 635 713
513 000
483 454
477 580
402 357
267 161
257 063
182 028

2 088 143
919 640
600 000
494 519
280 989
376 590

1 577 573
-

825 106
________
7 479 460

-

1 279 417
2 698 220
2 528 201
_________
14 319 376

_________
5 237 768

شراء السلع والخدمات حسب البلد المورد )أعلى ثالثة بلدان حسب القيمة(
2011

2012

2013

البلدان الصناعية:

سويسرا
الواليات المتحدة
ألمانيا

سويسرا
المملكة المتحدة
فرنسا

سويسرا
الواليات المتحدة
المملكة المتحدة

البلدان النامية

أوغندا
جمھورية كوريا
كينيا

جنوب أفريقيا
كينيا
الھند

كينيا
نيجيريا
تايلند

-4

عقدت لجنة العقود والمشتريات في عام
للشراء.

2013

ثالثة عشر

)(13

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماعا ً لمناقشة تسعة وعشرين

)(29

مقترحا ً

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-66/INF. 5.2(3

المجلس التنفيذي
الدورة السادسة والستون
جنيف 27-18 ،حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

15.V.2014

األصل:

إنكليزي

2014

النتيجة المتوقعة

8

البند  5.2من جدول األعمال :الشؤون الداخلية لألمانة

التقرير السنوي للجنة الخدمة المدنية الدولية لعام
ملخص
المرجع:
تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام .(A/68/30) 2013

2013
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النقاط البارزة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام

2013

يتوافر التقرير ) (A/68/30على الصفحة الرئيسية للجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCوعلى الوصلة التالية:
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2013.pdf

أوالً

شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين

السن اإللزامية إلنھاء الخدمة
توصي اللجنة الجمعية العامة بأن ترفع السن اإللزامية إلنھاء الخدمة إلى  65سنة بالنسبة للموظفين الحاليين اعتباراً من
 1كانون الثاني/يناير .2016

ثانيا ً

أجور الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا

جدول المرتبات األساسية/الدنيا
توصي اللجنة الجمعية العامة بأن توافق اعتباراً من  1كانون الثاني/يناير  2014على الجدول المنقح للمرتبات
األساسية/الدنيا للفئة الفنية والفئات العليا.

تطور ھامش األجر الصافي لألمم المتحدة/الواليات المتحدة
تبلغ اللجنة الجمعية العامة بأن الھامش بين األجر الصافي لموظفي األمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا في
نيويورك والموظفين في وظائف مماثلة في الخدمة المدنية االتحادية بالواليات المتحدة في واشنطن العاصمة بلغ 119.6
في السنة التقويمية  ،2013وأن متوسط الھامش لفترة الخمس سنوات ) (2013-2009بلغ  ،115.7وھو أعلى من نقطة
الوسط المستصوبة البالغة  .115وسيلزم أن تطبق اللجنة في شباط/فبراير  2014إجراء تنظيم الھامش الذي وافقت عليه
الجمعية العامة في قرارھا 46/191 ،الفرع رابعا ً ،الفقرة .3

بدالت إعالة األبناء وبدالت المعالين من الدرجة الثانية :استعراض المنھجية
توصي اللجنة الجمعية العامة باإلبقاء على المستويات الحالية لبدالت إعالة األبناء وبدالت المعالين من الدرجة الثانية في
الوقت الحاضر ،وستبقي اللجنة المنھجية المستخدمة لتحديد ھذه البدالت قيد النظر في إطار االستعراض المقبل
لمجموعة عناصر األجر في النظام الموحد.

تدابير خاصة لمنح التعليم :بلجيكا
توصي اللجنة الجمعية العامة باستحداث تدبير خاص لمنح التعليم اعتباراً من السنة الدراسية الجارية في  1كانون
الثاني/يناير  ،2013وذلك بالنسبة لثالث مدارس في بروكسل تدرس المناھج باللغة اإلنكليزية ،وھي المدرسة الدولية في
بروكسل ،والمدرسة البريطانية في بروكسل ومدرسة سانت جون الدولية.

ثالثا ً

شروط الخدمة لموظفي فئة الخدمات العامة وغيرھم من الموظفين المعينين محل ّيا ً

أجرت لجنة الخدمة المدنية الدولية ،كجزء من مسؤولياتھا بموجب الفقرة  1من المادة  12من نظامھا األساسي ،دراسات
استقصائية ألفضل ظروف العمل السائدة بالنسبة لما يلي:
)أ(

موظفو الخدمة العامة في باريس ،وأوصت الرؤساء التنفيذيين للمنظمات التي يوجد مقرھا في باريس
بتطبيق جدول المرتبات الذي انتھت إليه الدراسة؛

)ب(

موظفو الخدمة العامة في مونت﷼ ،وأوصت الرؤساء التنفيذيين للمنظمات التي يوجد مقرھا في مونت﷼
بتطبيق جدول المرتبات الذي انتھت إليه الدراسة.

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-66/INF. 7.1(1

المجلس التنفيذي
الدورة السادسة والستون
جنيف 27-18 ،حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

28.IV.2014

األصل:
المسودة األولى

2014

إنكليزي
)(DRAFT 1

تحديد المرشح المفضل لتعيين أعضاء بالنيابة في المجلس ومنح جائزة المنظمة الدولية
لألرصاد الجوية )(IMO
عمالً بالمادة  199من الالئحة العامة والمادة  14من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي يلزم عند اختيار عضو
بالنيابة في المجلس أو اختيار المرشح للحصول على جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOاالختيار بين
شخصين أو أكثر وفقا ً لإلجراءات التالية:
)أ(

يُطلب من كل عضو في المجلس التنفيذي ،أو مناوبه ،أن يحدد المرشح المفضل على ورقة التصويت.
ويُشطب من قائمة المرشحين كل من لم يحصل على أي صوت وكذلك المرشح الذي حصل على أقل عدد
من األصوات .وإذا حصل مرشحان أو أكثر على أقل عدد من األصوات ،أجري اقتراع منفصل للمفاضلة
بينھم واس ُتبعد من القائمة المرشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات واس ُتبقي المرشح اآلخر
)المرشحون اآلخرون( .وإذا حصل أكثر من مرشح على أقل عدد من األصوات في ھذا االقتراع التفضيلي
المنفصل ،اس ُتبعد جميع ھؤالء المرشحين من القائمة .أما إذا حصل جميع المرشحين في االقتراع التفضيلي
متساو من األصوات ،اس ُتبعد أحدھما عن طريق القرعة؛
المنفصل على عدد
ٍ

)ب(

ُتعاد العملية على النحو الوارد في الفقرة )أ( بعد ذلك على أساس قائمة المرشحين المخفضة؛

)ج(

ُتكرر ھذه العملية إلى أن يبقى مرشح واحد )"المرشح المفضل"( على القائمة؛

)د(

يُقدم بعد ذلك اقتراح للمجلس التنفيذي بإعالن اختيار المرشح المفضل .ولكي يُعتمد ھذا االقتراح ،ال ب ّد أن
يحظى بتأييد األغلبية البسيطة من أصوات األعضاء الموافقة والمخالفة المدلى بھا إن كان األمر يتعلق بتعيين
عضو بالنيابة في المجلس )المادة

15

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي( ،وبأغلبية ثلثي األصوات الموافقة

والمخالفة المدلى بھا في حالة اختيار المرشح للحصول على جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )(IMO؛
)ھـ(

إذا حصل مرشح في أي مرحلة من مراحل االقتراع المبينة في الفقرات )أ( إلى )ج( أعاله على األغلبية
المطلوبة من األصوات المدلى بھا ،أُعلن اختياره ،وال يُجرى أي اقتراع آخر؛

)و(

إذا حصل المرشحان األخيران في إجراء تحديد المرشح المفضل على نفس عدد األصوات أجري
اقتراع آخر؛

)ز(

إذا لم تؤيد االقتراح المبين في الفقرة )د( األغلبية المطلوبة من األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بھا يُجرى
اقتراع آخر؛

)ح(

إذا لم تكن عمليات االقتراع اإلضافية المبينة في الفقرتين )و( و)ز( حاسمة ،يقرر المجلس التنفيذي ما إذا
كان سيُجرى اقتراع آخر أو سيُتخذ إجراء جديد ،أو ما إذا كان المجلس سيمتنع عن اتخاذ قرار.
ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)EC-66/INF. 7.1(2

المجلس التنفيذي
الدورة السادسة والستون
جنيف 27-18 ،حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

28.IV.2014

األصل:

إنكليزي

2014

نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOمن أجل تحديد األفضلية
أوالً

مقدمة

تحديث نظام التصويت الخاص بالھيئات التأسيسية للمنظمة

)(WMO

عقب استخدام نظم التصويت اإللكترونية أثناء المؤتمر النتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي وأعضاء المجلس
التنفيذي ،تابعت أمانة المنظمة ) (WMOجھودھا لتعميم إدخال عملية التصويت اإللكتروني الستخدامھا في دورات
الھيئات التأسيسية.
والسبب الجوھري لھذه المبادرة ھو أن نظام التصويت اإللكتروني أيسر وأسرع وأكثر موثوقية من حيث
تحقيق النتائج والنزاھة ،كما يسھم في زيادة فعالية الجلسات.

الحل الفني
سيكون نظام التصويت اإللكتروني الذي استخدمه المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين نظاما ً
مصمما ً خصيصا ً يستند إلى عمليات تبادل موجة راديوية من مجموعة من آحاد لوحات المفاتيح صغيرة الحجم ،ومحطة
استقبال مركزية .و ُتحدد معلمات البرمجية لتوا ِئم مختلف أنماط االنتخابات وعمليات التصويت.

ثانيا ً

استخدام نظم التصويت اإللكترونية

يتمثل المبدأ األساسي في ھذا الصدد في القيام بأكبر قدر من الدقة باستنساخ نظام التصويت التقليدي الذي
يستخدم بطاقات تصويت أثناء عمليات االقتراع ،وذلك بإنشاء النظام اإللكتروني ،والسيما البرمجية التي يستند إليھا،
على نحو يجعل عملية االختيار تتبع جميع الخطوات وفقا ً التفاقية المنظمة ) (WMOوالالئحة العامة والنظام الداخلي
للمجلس.
وعلى سبيل المثال ،في حالة تصويت يقوم على تحديد األفضلية التي تنظمھا المادة  199من الالئحة العامة
والمادة  14من النظام الداخلي للمجلس ،يعرض الجدول التالي مقارنة بين خطوات نظام التصويت التقليدي ،ومعادله
الخاص بالتصويت اإللكتروني.
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نظام التصويت التقليدي مقابل نظام التصويت اإللكتروني
إجراء االقتراع بالبطاقة

إجراء التصويت اإللكتروني

يبيّن القائمان بإحصاء األصوات للمندوبين أن صندوق
خاو
االقتراع ٍ

يؤكد القائمان بإحصاء األصوات للمندوبين أن نظام
التصويت أنشئ على نحو سليم متضمنا ً المعلومات
الالزمة إلجراء االنتخابات

يطلب الرئيس من األمانة طبع بطاقات االقتراع ،إلخ

يطلب الرئيس من األمانة إدخال أسماء المرشحين في
النظام ،بحيث يمكن للمصوتين اإلدالء بأصواتھم لبلوغ
عدد المرشحين المطلوب اختيارھم ،أو بيان عدم وجود
أفضلية ،وبالتالي ترك بطاقات اقتراعھم "بيضاء".
ويطلب الرئيس من األمانة طبع تقرير أولي للقائمين
بإحصاء األصوات ،ويطلب منھما التحقق من أن األسماء
الواردة في القائمة سليمة

توزع األمانة ورقة اقتراع )بطاقة تصويت( على كل
مندوب

تنشئ األمانة ،بناء على طلب الرئيس ،معلمات لألمن
والھوية )مثل أسماء المستخدمين و /أو كلمات السر( لكل
مندوب ،وتطبع وتوزع قصاصات ورقية تتضمن ھذه
المعلومات على كل مندوب تحت رقابة القائمين بإحصاء
األصوات )يستخدم كل مندوب اسم المستخدم نفسه و /أو
كلمة السر نفسھا أثناء جولة تصويت واحدة؛ وينبغي
إبقاءھما سراً وعدم تبادلھما بين المندوبين(

يُدعى المندوبون إلى التصويت الواحد تلو اآلخر )أو
يُدعى المندوبون إلى البقاء في مقاعدھم ،واإلدالء
بأصواتھم من خالل وضع بطاقات التصويت في صندوق
االقتراع عندما يُقدم لھم(

يعلن الرئيس فتح باب التصويت ،وتقوم األمانة بتفعيل
جولة تصويت بحيث يمكن استخدام األجھزة )فرادى
لوحات المفاتيح صغيرة الحجم( ويُطلب من المندوبين
اإلدالء بأصواتھم وفقا ً للتعليمات الموجھة

يسأل الرئيس عما إذا كان جميع المندوبين قد صوتوا

يسأل الرئيس عما إذا كان جميع المندوبين قد صوتوا

يعلن الرئيس إغالق باب التصويت ويعلن افتتاح عد
األصوات

يعلن الرئيس أن باب التصويت قد أُغلق ،ويطلب من
األمانة وقف تشغيل النظام الخاص بالتصويت ،وإنتاج
تقرير القائمين بإحصاء األصوات

يفتح القائمان بإحصاء األصوات صندوق االقتراع ويعدان
بطاقات التصويت؛ ويتم عد األصوات في حضور
المندوبين

يتحقق القائمان بإحصاء األصوات من أن تقرير القائمين
بإحصاء األصوات الذي أُنتج أوتوماتيا ً يتضمن جميع
المعلومات المطلوبة .وتحدث ھذه العملية في حضور
المندوبين

يستكمل القائمان بإحصاء األصوات التقرير المقدم
ويوقعانه ويسلمانه إلى الرئيس

يوقع القائمان بإحصاء األصوات التقرير المقدم إليھما
ويسلمانه إلى الرئيس في حضور المندوبين

ُتتلف بطاقات التصويت في حضور المندوبين بناء على
طلب الرئيس

ُتحذف المعلومات ذات الصلة بجولة التصويت المنتھية،
وذلك في حضور القائمين بإحصاء األصوات والمندوبين
بناء على طلب الرئيس
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استخدام نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOبلوحات المفاتيح صغيرة الحجم
يعرض القسم التالي كيفية إدارة جولة تصويت باستخدام آحاد لوحات المفاتيح صغيرة الحجم.
تتيح لوحة المفاتيح صغيرة الحجم إرسال المعلومات إلى محطة مركزية من خالل
الضغط على زر أو أكثر واستقبال رسائل قصيرة من ھذه المحطة الرئيسية.
وتعرض الشاشة العليا صورة مرئية لألرقام التي ُ
ضغِط عليھا ،والرسائل التي ترد من
المحطة المركزية.
تعليمات ينبغي اتباعھا في كل األوقات
حتى ُتسجل المحطة المركزية المعلومات المدخلة – وھي سلسلة من عدد واحد –
وتأخذھا في االعتبار في خطوة تعيين الھوية وفي جوالت التصويت ،ينبغي أن يعقب
إدخال المعلومات الضغط على زر ) OKوھو آخر زر في أسفل الجانب األيمن( .وستنتج
عن ذلك رسالة ر ّد من المحطة المركزية تشير إلى استالم الم َ
ُدخل.
ويتيح زر "المھمالت" )) (garbageآخر زر في أسفل الجانب األيسر( حذف المدخالت
الناجمة عن الضغط على األزرار ،والتي تظھر على الشاشة العليا – فقط قبل الضغط
على زر .OK
توزع لوحة مفتاح فردية
صغيرة الحجم على
المندوبين أو من ينوبون
عنھم

اإلجراءات العامة

توزع لوحات المفاتيح صغيرة الحجم فرديا ً على كل عضو في المجلس التنفيذي) ،أو من
ينوب عنه( في بداية جولة التصويت) .جولة التصويت ھي مجموعة من جولة )جوالت(
للتصويت تظل خاللھا نفس لوحات المفاتيح صغيرة الحجم )*( الموزعة على المندوبين
)*( يستعاض عن أي لوحة في حالة تشغيل ،وال يسمح بتغيير أو تبديل لوحات المفاتيح(.

مفاتيح صغيرة الحجم بھا
خلل ،إذا دعت الحاجة إلى
ذلك ،لكن يرجع األمر إلى
الرئيس في تحديد ما إذا
كان يلغي جولة تصويت
بأكملھا أو جزئياً،
ويكررھا.

ولتحديد ھوية جميع المصوتين المشاركين في جولة تصويت ،يُمنح كل مصوت رقم
تحديد الھوية )خمسة أعداد تبقى سرية وال ُت َبادل( إلدخالھا )بالضغط على المفاتيح( عندما
يطلب الرئيس ذلك .وستنشأ عن ذلك قائمة لوحات مفاتيح صغيرة الحجم يتم تشغيلھا في
جولة التصويت المقبلة.
وفي كل جولة تصويت ،يعلن الرئيس فتح باب التصويت .ويقوم المسؤول اإلداري
بتشغيل جميع لوحات المفاتيح التي جرى التعرّف عليھا .ويمكن للمندوبين إدخال
المعلومات وإرسالھا حتى يعلن الرئيس إغالق جولة التصويت .ثم يوقف المسؤول
اإلداري تشغيل لوحات المفاتيح .وال تؤخذ في االعتبار إال المعلومات التي أرسلت
واستقبلت على نحو سليم من قبل المحطة المركزية من أجل تحديد نتيجة جولة التصويت.

ووفقا ً لقواعد التصويت )تحديد األفضلية أو عدم تحديدھا ،أو األغلبية المطلوبة( ،يقوم المسؤول اإلداري
بوضع نظام بناء على ذلك تحت رقابة القائمين بإحصاء األصوات وأمانة المنظمة ).(WMO

EC-65/INF. 7.1(2), DRAFT 1, p. 4

المسودة األولى
والمعلومات الالزمة للمصوتين – من مثل التعليمات الخاصة بإجراء جولة تصويت ،وأسماء المرشحين
للمناصب ،واألسئلة التي يتعين الرد عليھا – إما تعرض على شاشات في الغرفة أو تقدم كتابيا ً على الورق )أو بكال
الطريقتين( ،بحيث يتوافر للمصوتين وقت كا ٍ
ف إلعداد تصويتھم.

مالحظات عامة لمنع االستخدام غير المقصود للوحات المفاتيح:
ترمي المالحظات التالية إلى إعطاء توجيھات وإرشادات للمصوتين بغية منع إرسال تصويت ال يطابق
مقاصدھم:
)أ(

الضغط على رقم تم الضغط عليه من قبل إلجراء اختيار لن يكون له أثر على االختيارات التي تمت
بالفعل :وستظل سلسلة األرقام التي ضُغط عليھا بالفعل دون تغير؛

)ب(

للتذكير :اضغط على الزر " "0للتصويت ببطاقة اقتراع "بيضاء" ،وينبغي أن يعقب ذلك الضغط على
الزر  OKإلرسالھا واستقبالھا على ذلك النحو.
وإذا ضُغط على الزر " "0على نحو آخر ،فإن المفاتيح األخرى التي اختيرت للضغط عليھا ھي وحدھا
التي ستراعى عندما يضغط على زر OK؛

)ج(

عندما يكون عدد االختيارات بين الردود المحتملة في قائمة محدوداً ،فإن األرقام األولى التي ضغطت
والتي تصل إلى عدد األرقام المسموح بھا تظھر على الشاشة ويمكن إرسالھا .وال يصبح في اإلمكان
الضغط على رقم آخر ،وتظل االختيارات األولى كما ھي دون تغيير؛

)د(

قبل الضغط على زر  OKوإرسال األرقام التي تظھر على الشاشة ،يمكن إجراء تصويبات بالضغط على
زر "المھمالت" ""garbage؛ ويؤدي ھذا إلى حذف جميع األرقام التي ضغطت من قبل ،وينبغي الضغط
على رقم أو جميع )أرقام( االختيار الجديد مرة أخرى.

مزيد من المعلومات
وينشئ النظام تلقائياً ،تقرير القائمين بإحصاء األصوات .ويقوم القائمان بإحصاء األصوات بمساعدة
األمانة بطبعه والتحقق منه وتسليمه إلى الرئيس .ويقرأه الرئيس .ثم يلخص الرئيس النتيجة المستمدة من نتائج االقتراع
ويشير إلى الخطوة )الخطوات( التالية التي ينبغي اتباعھا.
وفي حالة تصويت منفصل الختيار مرشحين مفضلين بين مرشحين حصلوا على نفس أصغر عدد من
األصوات في االقتراع السابق ،يطلب الرئيس إلى األمانة تشغيل النظام من أجل تحديد األفضلية بين ھؤالء المرشحين
الوحيدين .وينفذ نفس التتابع المعتاد لإلجراءات.
وإذا ُ
طلِب إجراء قرعة ،يستخدم النظام التقليدي )بطاقات التصويت الورقية(.
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عملية التصويت وإجراءاتھا

الخطوات

الجھة المسؤولة من
األمانة

اإلجراء

الوصف

تحديد المصوتين الفعليين واإلقرار بھم
1

يطلب الرئيس من أعضاء المجلس التنفيذي القدوم
ليتسلموا من موظفي األمانة لوحات مفاتيح وكلمة
سر )كلمات سر( ،أو يطلب من األمانة توزيع
لوحات المفاتيح وكلمة السر )كلمات السر( )أرقام
تحديد ھوية( على أعضاء المجلس التنفيذي

شعبة تكنولوجيا
المعلومات

)(ITD

)تشكل شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDالمسؤول
اإلداري عن النظام(

يراقب القائمان بإحصاء األصوات،
ويتأكدان من أن عدد كلمات السر
المخصصة للتوزيع سليم

2

يعلن الرئيس افتتاح جولة تعيين الھوية ويصدر
تعليماته إلى األمانة بتشغيل النظام

تقوم شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD
بتشغيل النظام

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

3

يدخل المصوتون أرقام تحديد الھوية الخاصة بھم
ويؤكدونھا بالضغط على زر  .OKوال تصبح
لوحات المفاتيح قابلة لالستخدام من أجل التصويت
إال إذا تلقت رسالة ""ACTIVATED

شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

4

يسأل الرئيس عما إذا كان كل مصوت قد أرسل
رقم تحديد ھويته ،ثم يوجه تعليماته إلى األمانة
بوقف تشغيل " "DEACTIVATEالنظام ويعلن أن
جولة تحديد الھوية قد أغلقت ""CLOSED

توقِف شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDتشغيل النظام

القائمان باإلحصاء يراقبان .يوقف
تشغيل لوحات المندوبين الذين لم
يدخلوا أرقام تحديد ھويتھم في
جولة التصويت بأكملھا وسيحسبون
على أنھم "ممتنعون" عن التصويت
في تقرير القائمين بإحصاء
األصوات

تنظيم جولة التصويت
1

يطلب الرئيس من األمانة أن تدخل في النظام،
أسماء المرشحين أو صياغة سؤال

شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) ،(ITDمع
إرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية )(D/CER

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان
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المسودة األولى

الخطوات
2

اإلجراء

الجھة المسؤولة من
األمانة

يطلب الرئيس من القائمين بإحصاء األصوات تأكيد شعبة تكنولوجيا
أن االقتراع اإللكتروني سليم
المعلومات )(ITD

3

يسأل الرئيس عما إذا كان جميع أعضاء المجلس
التنفيذي مستعدين للتصويت ويصدر تعليماته
لألمانة بتشغيل " "ACTIVATEالنظام .ويعلن
افتتاح جولة االقتراع

تقوم شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD
بتشغيل النظام

4

يطلب الرئيس من أعضاء المجلس التنفيذي اإلدالء
بأصواتھم بالضغط على الرقم )األرقام( المالئم ثم
" ."OKوال يحسب صوت عضو المجلس التنفيذي
إال عندما تصل رسالة " "RECEIVEDإلى لوحته

شعبة تكنولوجيا
المعلومات

)(ITD

الوصف
يفحص القائمان بإحصاء األصوات
القائمة الواردة في النظام ،وفي
التقرير األولي المطبوع للقائمين
بإحصاء األصوات ،ويؤكدان
سالمة االقتراع
القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

تساعدھما شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) ،(ITDكما يوجھھما
موظفو األمانة إذا لزم األمر

تقدم تعليمات محددة إلى أعضاء المجلس التنفيذي مقدما ً وفق نوع التصويت .وسيكون من األمور البالغة األھمية اتباعھا اتباعا ً
دقيقا ً.
بغية تيسير التصويت ،ستظھر قائمة مخصصة بالمرشحين على الشاشات لتتيح لوفود األعضاء إعداد تصويتھا.
5

يسأل الرئيس عما إذا كان الجميع قد صوتوا ،ثم
يوجه تعليماته إلى األمانة بوقف تشغيل
" "DEACTIVATEالنظام .ويعلن إغالق
" "CLOSEDجولة التصويت

توقف شعبة
تكنولوجيا المعلومات
) (ITDتشغيل النظام

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

6

تقوم شعبة تكنولوجيا المعلومات ) (ITDبطبع تقرير
القائمين بإحصاء األصوات على الفور وتقدمه
إليھما

شعبة تكنولوجيا
المعلومات )(ITD

يفحص القائمان بإحصاء األصوات
التقرير ويقدمانه إلى الرئيس

7

يقدم الرئيس تعليماته بشأن الجولة التالية إذا لزم
األمر

شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) ،(ITDمع
إرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية )(D/CER

8

يصدر الرئيس تعليماته إلى األمانة بحذف
" "ERASEالبيانات من قاعدة البيانات الخاصة

تحذف شعبة
تكنولوجيا المعلومات

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان
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المسودة األولى

الخطوات

الجھة المسؤولة من
األمانة

اإلجراء
بالجولة السابقة ،وإعداد النظام إلجراء جولة تالية

الوصف

) (ITDقاعدة البيانات،
وتعد القائمة للجولة
التالية بإرشادات من
مدير إدارة مكتب
األمين العام
والعالقات الخارجية
)(D/CER

9

يعلن الرئيس النتائج النھائية حسبما ترد ،وفق نوع
التصويت واألغلبية المطلوبة

10

عند االقتضاء:
إذا تبقى مرشح مفضل واحد لكنه لم يحصل على
األغلبية المطلوبة ،يعلن الرئيس جولة أخيرة
للتصويت التخاذ قرار بنفس األغلبية المطلوبة
إلعالنه /إعالنھا الفائز )الفائزة(

تضع شعبة تكنولوجيا
المعلومات ) (ITDفي
القائمة:
 YESنعم
 NOال
 Abstainامتناع

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القائمان بإحصاء األصوات يراقبان

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
المجلس التنفيذي

الدورة السادسة والستون
جنيف  27-18أيار /مايو

2013

)EC-66/INF. 7.3(1

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

30.IV.2014

األصل:

إنكليزي

المسودة

1

)(DRAFT 1

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
ُتق ّدم ھذه الوثيقة للعلم فيما يتعلق بمناقشة البند ) 7.3(1من جدول األعمال.
عدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة

مدة الوالية
يتفاوت طول مدة والية الرؤساء التنفيذيين في منظمات منظومة األمم المتحدة إذ يتراوح بين ثالث سنوات )منظمة
الطيران المدني الدولي  -اإليكاو( إلى خمس سنوات ،ويبلغ طول مدة الوالية في األغلبية العظمى من المنظمات إما أربع
سنوات )مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية واالتحاد
الدولي لالتصاالت واليونسكو ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمنظمة
العالمية للملكية الفكرية( وإما خمس سنوات )منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة واالتحاد البريدي العالمي ومنظمة
الصحة العالمية( – انظر الجدول المرفق في النھاية.

حدود عدد الواليات
منظمات األمم المتحدة
تقيد األغلبية العظمى للمنظمات مدة الوالية بواليتين متتاليتين .وقد عدلت الھيئات التشريعية /الرئاسية في منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الحد األقصى لعدد الواليات المتتابعة ليصبح فترتين في عام .2009
وال يوجد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAنصوص صريحة في ھذا الشأن ،أو ما يمنع إمكانية تقييد عدد
الواليات التي مدتھا أربع سنوات.
صناديق األمم المتحدة وبرامجھا ،واألجھزة والكيانات الفرعية األخرى التابعة لھا
في صناديق األمم المتحدة وبرامجھا ،واألجھزة والكيانات الفرعية األخرى التابعة لھا ،حدد عدد من المنظمات ،مثل
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( ومفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين ) (UNHCRوبرنامج
األغذية العالمي ) (WFPعدد الواليات بواليتين ،إما استناداً إلى نظمھا التأسيسية وإما من خالل مقررات أو قرارات
ھيئاتھا التشريعية .وال يوجد في منظمات أخرى قيود رسمية بشأن عدد الواليات .ومدة والية الرؤساء التنفيذيين في
صناديق األمم المتحدة وبرامجھا واألجھزة والكيانات األخرى التابعة لھا ھي إما أربع سنوات أو خمس سنوات.
تاريخ المنظمة
نظرت المنظمة خالل مؤتمرھا الثاني عشر المنعقد في عام  1995في اقتراح بتحديد عدد واليات األمين العام .وخلص
المؤتمر في ذلك الحين إلى ضرورة إجراء مزيد من المشاورات لزيادة احتماالت تحقيق توافق في اآلراء حول ھذه
المسألة .وخالل المؤتمر التالي في عام  ،1999وصلت المشاورات إلى استنتاج اتخذ المؤتمر على أساسه قراراً
باإلجماع .فقرر المؤتمر في عام  1999تحديد عدد واليات األمين العام بثالث فترات مدة كل منھا أربع سنوات ،اعتباراً
من المؤتمر التالي )الرابع عشر( في عام .2003
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المنظمة

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(
المدير العام

الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

المدير العام

الفاو

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية

دورة
الميزانية

التعليقات

واليتان )منذ عام
(2009
وثالث واليات قبل
ذلك

4

يتم انتخابه بتصويت
أغلبية األعضاء
)خالل الدورة( أثناء
انعقاد مؤتمر الفاو
) 191عضواً(

المجلس 16 :عضواً -
مدة الوالية 3 :سنوات
يعقد خمس دورات كل
عامين.

كل عامين

يجتمع مؤتمر
الفاو كل سنتين

غير محدود

4

يُعيّن بثلثي األصوات
خالل الدورة من قبل
األعضاء وعددھم 35
عضواً في مجلس
إدارة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية
وبموافقة المؤتمر
العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية )158
عضواً(

مجلس اإلدارة:
ممثالً لألعضاء
يُنتخبون لمدة سنتين.
يجتمع المجلس خمس
مرات في السنة.

كل عامين

فيما يتعلق
بانتخاب المدير
العام :عملية
ذات مستويين
تشمل مرحلة
االختيار
باالجتماع
المغلق للمجلس
تليھا مرحلة
التعيين المفتوح
ما إن يُح ّدد
المرشح
المفضل .يجتمع
المؤتمر العام
للوكالة الدولية
للطاقة الذرية
مرة في السنة.

35

EC-65/INF. 7.3(1), p. 3

المنظمة

منظمة الطيران
المدني الدولي

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(
األمين العام

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية
2

3

يُعيّن بتصويت أغلبية
أعضاء المجلس
الست والثالثين خالل
الدورة.

المجلس 36 :دولة
عضواً تلعب دوراً بالغ
األھمية في النقل
الجوي؛ الدول غير
المشمولة بعضوية
المجلس والتي توفر
أكبر المساھمات من
حيث تقديمھا
التسھيالت الخاصة
بالمالحة الجوية
المدنية؛ والدول غير
المشمولة بعضوية
المجلس والتي تضمن
تسميتھا تمثيل كافة
مناطق العالم الجغرافية
في المجلس .مدة
الوالية ثالث سنوات.
يجتمع المجلس ثالث
مرات في السنة.

دورة
الميزانية

التعليقات

كل ثالث
سنوات.

تتألف الجمعية
من 191
عضواًوتجتمع
مرة واحدة على
األقل كل ثالث
سنوات.
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المنظمة

منظمة العمل
الدولية

المنظمة
البحرية الدولية

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(
المدير العام

األمين العام

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية

دورة
الميزانية

التعليقات

) 2منذ (2009
و 3قبل ذلك

5

يُعيّن بإجراء اقتراع الھيئة الرئاسية :ھيئة
ثالثية –  56عضواً
سري بأكثر من
)الحكومات،
نصف األعضاء الستة
 28عضواً(
والخمسين في الھيئة
 10أعضاء )دائمين(
الرئاسية خالل جلسة
أصحاب العمل )(14
خاصة للھيئة
العمال  - 14مدة
الرئاسية.
الوالية أربع سنوات،
يجتمع ثالث مرات في
السنة.

كل عامين

مؤتمر العمل
الدولي الذي
يتألف من 185
دولة عضواً
ويجتمع مرة في
السنة

2

4

المجلس:
يُعيّن بأغلبية أصوات
عضواً )عشر دول
أعضاء المجلس
أعضاء لديھا أكبر
األربعين أثناء
مصلحة في توفير
الدورة ،رھنا ً بموافقة
خدمات الشحن البحري
جمعية المنظمة
البحرية الدولية ) 170الدولية ،وعشرة دول
لديھا أكبر مصلحة في
دولة عضواً(
التجارة البحرية الدولية
وعشرون دولة غير
منتخبة وفقا ً لألحكام

كل عامين

تجتمع جمعية
المنظمة البحرية
الدولية مرة كل
سنتين.

40
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المنظمة

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(

االتحاد الدولي
لالتصاالت

األمين العام

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية

2

4

يُعيّن بأغلبية بسيطة
من األصوات أثناء
الدورة خالل مؤتمر
المندوبين المفوضين
) 193دولة(

السابقة ،إنما لديھا
مصالح خاصة في
النقل البحري أو
المالحة البحرية والتي
سيكفل انتخابھا تمثيل
مناطق العالم الجغرافية
كافة( .مدة الوالية
سنتين .يجتمع مرة في
السنة على األقل.
المجلس48 :
عضواً .مدة الوالية
أربع سنوات.
يجتمع مرة في السنة
لكنه يعقد دورات
استثنائية خالل سنوات
مؤتمر المندوبين
المفوضين عادة.

دورة
الميزانية

كل عامين

التعليقات

يجتمع مؤتمر
المندوبين
المفوضين
لالتحاد الدولي
لالتصاالت مرة
كل أربع
سنوات.
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األمم المتحدة

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(
األمين العام

المنظمة

اليونسكو

المدير العام

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية
غير محدود .لم يشغل
أي أمين عام ھذا
المنصب ألكثر من
واليتين.

5

2

4

مجلس األمن:
ُيعيّنه أعضاء الجمعية
العامة البالغ عددھم  15عضواً )بما في ذلك
193
خمسة أعضاء دائمين(.
عضواً بنا ًء على
مدة الوالية سنتين.
توصية من مجلس
يجتمع حسب
األمن.
االقتضاء.
المجلس التنفيذي:
يُعيّن بأغلبية بسيطة
من األصوات خالل  58دولة عضواً مؤھلة
في أحد ميادين
المؤتمر العام
اختصاص اليونسكو أو
) 195عضواً(
بنا ًء على توصية من أكثر وتتميز بالخبرة
والقدرة الالزمة للقيام
المجلس التنفيذي
بالمھام اإلدارية
والتنفيذية الخاصة
بالمجلس .مدة الوالية
ثالث سنوات .يجتمع
مرتين في السنة وثالث
مرات خالل السنة التي
يعقد فيھا المؤتمر
العام.

دورة
الميزانية

التعليقات

كل عامين

تجتمع الجمعية
العامة لألمم
المتحدة مرة في
السنة.

كل عامين

يجتمع المؤتمر
العام لليونسكو
مرة كل سنتين.
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المنظمة

منظمة األمم
المتحدة للتنمية
الصناعية

االتحاد البريدي
العالمي

١

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(
المدير العام

2

4

يُعيّن بأغلبية بسيطة
من األصوات أثناء
الدورة خالل المؤتمر
العام
) 174عضواً(
بنا ًء على توصية من
مجلس التنمية
الصناعية

المدير العام

2

5

يُنتخب بأغلبية
بسيطة من األصوات
أثناء دورة المؤتمر
) 192عضواً(

سيضطلع أعضاء مجلس اإلدارة بالمھام الموكلة إليھم باسم االتحاد ولحماية مصالحه – المادة  17.2من االتفاقية.

مجلس التنمية
الصناعية  53دولة
عضواً .مدة الوالية
أربع سنوات.
يجتمع مرة خالل
السنوات التي يعقد فيھا
المؤتمر العام ومرتين
خالل السنوات
األخرى.
١
مجلس اإلدارة :
 41عضواً  -مدة
الوالية أربع سنوات.
يجتمع مرة في السنة.

دورة
الميزانية

التعليقات

كل عامين

يجتمع المؤتمر
العام لمنظمة
األمم المتحدة
للتنمية الصناعية
مرة كل سنتين.

كل عامين

يجتمع مؤتمر
االتحاد البريدي
العالمي مرة كل
أربع سنوات.
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المنظمة

منظمة الصحة
العالمية

المنظمة
العالمية للملكية
الفكرية
)الويبو(

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(
المدير العام

دورة
الميزانية

التعليقات

2

5

يقوم المجلس التنفيذي
بتسميته وفق تصويت
باألغلبية حسب
االقتضاء و ُتعيّنه
جمعية الصحة
العالمية ) 194عضوا(ً

المجلس التنفيذي:
 34ممثالً عن الدول
األعضاء مؤھلين فنيا ً
في مجال الصحة .مدة
الوالية ثالث سنوات.
يجتمع المجلس مرتين
في السنة على األقل.

كل عامين

تجتمع جمعية
الصحة العالمية
مرة في السنة.

المدير العام

2

4

تقوم لجنة التنسيق
بتسميته بأغلبية
بسيطة من األصوات
ً٢
 42عضوا
على أن تعيّنه
الجمعية العامة أثناء
الدورة ) 185عضواً(

لجنة التنسيق:
 42عضواً  -مدة
الوالية سنتين.
تجتمع اللجنة كل سنة
في دورة عادية وفي
دورة استثنائية تلبية
لدعوة المدير العام ،إما
بمبادرة منه أو عند
طلب رئيسھا نيابة عن
ربع األعضاء

كل عامين

تجتمع جمعية
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية
في دورة عادية
كل سنتين وفي
دورة استثنائية
في السنوات
األخرى

 ٢أوالً -األعضاء العاديون المنتخبون للجنة التنفيذية التحاد باريس واللجنة التنفيذية التحاد برن ثانيا ً -سويسرا كدولة تستضيف مقر المنظمة ،ثالثا ً -ربع الدول األعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
التي ليست عضواً في أي اتحاد والتي يُسمّيھا مؤتمر الويبو والتي تؤدي دور أعضاء مؤقتين في لجنة الويبو للتنسيق.
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المنظمة

الرئيس
التنفيذي
)األمين
العام/المدير
العام(

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية

األمين العام

الحد األقصى لعدد واليات الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
طبيعة الھيئة التنفيذية/
عملية االنتخاب
مدة الوالية
عدد الواليات
التشريعية ومدة
المتعاقبة
الوالية

3

4

يُعيّنه المؤتمر بأغلبية
ثلثي األصوات خالل
الدورة ) 191عضواً(

المجلس:
 37عضواً  -مدة
الوالية أربع سنوات.
يجتمع مرة في السنة.

دورة
الميزانية

التعليقات

كل عامين

يجتمع المؤتمر
العالمي
لألرصاد الجوية
مرة كل أربع
سنوات.
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم
ال يدرج في الملخص العام
تقرير رئيس المنظمة
يغطي ھذا التقرير ،المقدم طبقا ً للمادة  (2011) 158من الالئحة العامة ،الفترة الممتدة من انتھاء الدورة
-1
ً
ً
الخامسة والستين للمجلس التنفيذي في  23أيار /مايو  2013حتى  7أيار /مايو  .2014ويقدم التقرير ملخصا موجزا عن
أنشطة المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية ،والمسائل المطلوب تقديم تقارير بشأنھا إلى المجلس التنفيذي بمقتضى
أحكام المادة  ،(7) 9والمسائل األخرى التي تؤثر في المنظمة ) (WMOأو ھيئاتھا التأسيسية .وترد تقارير مفصلة بشأن
أنشطة المنظمة ) (WMOفي إطار بنود محددة في جدول أعمال.

عضوية المنظمة )(WMO
لم يُسجَّ ل أعضاء جدد خالل الفترة التي يغطيھا التقرير .وعلى ذلك ظلت عضوية المنظمة ثابتة عند عضواً،
-2
تتألف من  191دولة عضو و 6أقاليم أعضاء.

عضوية المجلس التنفيذي
أعيد انتخاب السيد ) Ivan ČaČiĆكرواتيا( رئيسا ً لالتحاد اإلقليمي السادس أثناء االجتماع السادس عشر
-3
لالتحاد اإلقليمي السادس في ھيلسنكي ،فنلندا ،من  11إلى  17أيلول /سبتمبر  2013واحتفظ بعضوية المجلس التنفيذي
بحكم منصبه .وان ُتخب السيد ) Andi Eka Sakyaإندونيسيا( رئيسا ً لالتحاد اإلقليمي الخامس أثناء االجتماع السادس عشر
لالتحاد اإلقليمي الخامس في جاكرتا ،إندونيسيا ،من  2إلى  8أيار /مايو  2014وأصبح رئيسا ً للمجلس التنفيذي بحكم
منصبه.
منذ الدورة الخامس والستين للمجلس أصبحت ست مقاعد شاغرة .وترك الدكتور
-4
منصبه كرئيس لوكالة األرصاد الجوية الحكومية ) (AEMETوممثل دائم إلسبانيا لدى المنظمة ) (WMOاعتباراً من
كانون الثاني /يناير  .2014وترك الدكتور  ،Joseph Mukabanaمنصبه كمدير لمصلحة األرصاد الجوية الكينية والممثل
الدائم لكينيا لدى المنظمة ) .(WMOوترك الدكتور منصبه  François Jacqكرئيس لمرفق األرصاد الجوية الفرنسية
وكممثل دائم لفرنسا لدى المنظمة ) .(WMOوترك السيد عبد الريم تراوري منصبه كمدير إلدارة األرصاد الجوية في
النيجر وكممثل دائم للنيجر لدى المنظمة ) .(WMOوترك السيد  Mitsuhiko Hatoriمنصبه كمدير عام لوكالة األرصاد
الجوية اليابانية وممثل دائم لليابان لدى المنظمة اعتباراً من  31آذار /مارس  .2013وترك السيد  Lee Ilsooمنصبه
كمدير إلدارة األرصاد الجوية الكورية وممثل دائم لجمھورية كوريا لدى المنظمة في نيسان /أبريل  .2014وسيجري
تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي من االتحاد اإلقليمي األول والثاني والسادس خالل الدورة السادسة والستين.
Daniel Cano Villaverde
6

مكتب المنظمة )(WMO
-5

انعقدت الدورة الحادية والسبعين لمكتب المنظمة ) (WMOفي جنيف في الفترة ما بين  23و  24كانون/

الثاني .2014
نظرت الدورة في الترتيبات التنظيمية وبنود جدول األعمال ووثائق الدورة السادسة والستين للمجلس
-6
التنفيذي وقدمت توصيات لتحقيق أقصى درجة ممكنة في إدارة الوقت وتسھيل اتخاذ القرارات من قبل المجلس بما في
ذلك من خالل تكريس مزيد من الوقت لمناقشة البنود الموضوعية مقابل اإلبالغ عن البنود .باإلضافة إلى ذلك نظر
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المسودة األولى
المكتب في فرصة الستئناف االجتماع المشترك العادي مع مسؤولي اللجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لتحسين
مستوى التنسيق بشأن البرامج المشتركة والمواضيع ذات االھتمام المشترك.

الھيئات التأسيسية للمجلس التنفيذي
استضافت مؤخراً جامعة فيكتوريا في ويلنجتون وإدارة األرصاد الجوية في نيوزيلندا الدورة الخامسة لفريق
-7
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية الجنوبية ) ،(EC-PORSوذلك بدعم من
معھد نيوزيلندا الوطني ألبحاث الماء والغالف الجوي ) (NIWAومركز بحوث المنطقة القطبية ) (ARCووزارة االبتكار
في األعمال التجارية والتوظيف ) (MBIEفي ويلنجتون ،نيوزيلندا ،من  25إلى  28شباط /فبراير  .2014وسبق ھذا اللقاء
اجتماع للفريق العامل المعني بالمنطقة القطبية الجنوبية في  24شباط /فبراير  .2014وبحث الفريق األنشطة القطبية بما
في ذلك أنشطة القطب الثالث وغيره من المناطق الجبلية العليا .وأيد الفريق خطة تنفيذ والمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWبما في ذلك الحكامة والھيكل العملي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوإنشاء شبكة أساسية
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWتحت اسم ) (CryoNetكما وافق على توصية المجلس التنفيذي بضرورة تعميم
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكنشاط أساسي للمنظمة ) (WMOلينظر فيھا المؤتمر السابع عشر .وتم إبراز
قضايا استراتيجية ذات صلة بالمناخ )كشبكات المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCومنتديات التوقعات المناخية
للمنطقة القطبية والتفاعل مع المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSالتابع لإلطار العالمي ) .(GFCSوأشار
فريق الخبراء إلى ضرورة تعزيز التفاعل بين المرافق والنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )بما في ذلك البرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPومشروع التنبؤات القطبية ) - (PPPالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )– (WCRP
ومبادرة التنبؤ بالمناخ القطبي ) ،((PCPIوركز أيضا ً على أفضل أسلوب لضمان موقع جيد شبكة رصد المنطقة القطبية
الجنوبية ) (AntONفي النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WIGOSونظام
المعلومات في المنظمة ) .(WISوأشار فريق الخبراء إلى أنه من الضروري تعزيز التفاعل بين ِّ
مكو َني النظام العالمي
المتكامل للتنبؤات القطبية )) (GIPPSأي البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPومشروع التنبؤات القطبية )- (PPP
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) – (WCRPومبادرة التنبؤ بالمناخ القطبي ) .((PCPIوسيتابع فرق الخبراء مع
شركاء مثل مجلس المنطقة القطبية الشمالية واالجتماع االستشاري المعني بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية )(ATCM
وآلياتھا للنھوض بالمصالح القطبية للمنظمة ) .(WMOوأشار إلى المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس )آب /أغسطس
 ،(2014والمؤتمر الدولي الثالث بشأن تخطيط البحوث المتعلقة بالمنطقة القطبية الشمالية ) (ICARPالذي سيعقد في
 2015وسنة التنبؤات القطبية )المزمع تنظيمھا في  (2018كمناسبات للقاء المجتمعات المحلية .ويمكن اإلطالع على
الوثائق والعروض المتاحة على الموقعين الشبكيين التاليين:
التقرير النھائي لفريق الخبراء ):(EC-PORS-5
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/EC-PORS-5_DocPlan.html

الفريق العامل المعني بالمنطقة القطبية الجنوبية ):(ATT
http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/Antarctic%20Task%20Team/ATT_2.html

عقد الفريق العامل للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ والمسائل ذات الصلة بالطقس والماء والبيئة
-8
ً
) (ECWG-CWEاجتماعا في جنيف من  10إلى  12كانون األول /ديسمبر  .2013وبحث الفريق عمله في المستقبل وقدم
توصية بتنقيح االختصاص خالل فترة ما بين الدورتين المقبلة ،في انتظار موافقة الدورة السابعة والستين للمجلس
التنفيذي .وأكد الفريق العامل ) (ECWG-CWEعلى أھمية التفاعل بشكل وثيق بين المكوِّ نات األربعة لبرنامج المناخ
العالمي ) (WCPالذي يتيح قاعدة متينة للمساھمة في تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
عقد فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب دورته السادسة والعشرين في سيول،
-9
جمھورية كوريا ،من  24إلى  28آذار /مارس .وتشمل المناقشات والتوصيات التي سيجري بحثھا بشكل مستقل في ھذه
الدورة قضايا على المستوى االستراتيجي والمستوى التكتيكي والمستوى التشغيلي .على المستوى االستراتيجي قدم
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المسودة األولى
فريق الخبراء توصيات بشأن "مھام وعمليات لمراكز التدريب اإلقليمي للمنظمة ) (WMOفي المستقبل" كما قدم مفھوما ً
جديداً مثيراً يعرف باسم مجمع عالمي للمنظمة ).(WMOوعلى المستوى التكتيكي يقدم الفريق توصيات إلى المجلس في
دورته الحالية بشأن اختصاصات الفريق خالل الفترة المالية من  2016إلى  ،2019وھدف ونطاق برنامج التعليم
والتدريب خالل الفترة من  2016إلى  ،2019ومقترحات بشأن مؤشرات األداء الرئيسية للفترة المالية القادمة .وعلى
المستوى التشغيلي يقدم الفريق توصيات ذات صلة بإعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية في إسرائيل وإيطاليا .وخالل
الفترة ما بين الدورتين وافق األعضاء على إدماج معايير الكفاءة لمقدمي خدمات التعليم والتدريب في الالئحة الفنية
للمنظمة كممارسات موصى بھا .وعملت اللجان الفنية بنشاط من أجل صياغة معايير الكفاءة لمھام العمل األساسية
) (CBSالمشتركة في مجاالت خبرتھا .وستنظر لجنة المعايير األساسية في مشروع معايير الكفاءة يغطي خدمات الطقس
العامة و نظام المعلومات في المنظمة ) (WISفي وقت الحق من ھذه السنة .وستقوم لجنة علم المناخ باستعراض
مشروع معايير الكفاءة لخدمات المناخ كما سيضطلع فريق اإلدارة التابع للجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات والمعنية
علوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية باستعراض مشروع معايير الكفاءة لعلوم األرصاد الجوية البحرية .وفي
أيلول /سبتمبر  2013استضافت مصلحة األرصاد الجوية الفرنسية المنتدى الثاني عشر للتعليم والتدريب في تولوز،
فرنسا.
وسجل المنتدى حضور عدد كبير من المشاركين من أكثر من ستين بلدا مختلفا ً .وبحث المشاركون في
-10
المنتدى القضايا الرئيسية للتوجه الحالي والمستقبلي لبرنامج المنظمة ) (WMOفي مجال التعليم والتدريب لتزويد
مداوالت فريق الخبراء في سيول بالمواضيع الجوھرية للمناقشات.

أنشطة المنظمة وھيئاتھا التأسيسية
انعقدت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASمن  20إلى  26تشرين الثاني /نوفمبر
-11
في أنطاليا ،تركيا .وان ُتخب الدكتور ) Oystein Hovالنرويج( رئيسا ً للجنة علوم الغالف الجوي ،والدكتور
)جمھورية كوريا( نائبا ً للرئيس .وقدمت الدورة مقترحات ملموسة بشأن أفضل طريقة لمعالجة ستة مجاالت مواضيعية
واسعة ذات صلة باإلجھاد البيئي في القرن الحادي والعشرين وأكدت على أن التقدم سيكون أفضل من خالل التعاون
بين لجان المنظمة ) (WMOوباقي الھيئات ذات الصلة .وفي ھذا الشأن ،تم االتفاق على أن تسريع وتيرة البحوث
وتركيزھا في إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس عامل ضروري لتحسين مستوى التنبؤ بالظواھر شديدة التأثير على
نطاقات واسعة جداً ،من النطاقات اآلنية إلى الموسمية .ونظراً ألھمية الماء والفجوات في الفھم العلمي ونظام التنبؤ
بشأن نطاقات الطقس والمناخ على السواء ،أكدت اللجنة على الحاجة إلى تركيز خاص أكبر على الماء في األنشطة
والمشاريع ،باإلضافة إلى تنسيق أوسع مع لجنة الھيدرولوجيا وتواصل أكبر بين مق ِّدمي ومستخدمي معلومات الطقس
والماء ،السيما في سياق الحد من مخاطر الكوارث .وطلبت اللجنة من األعضاء اتخاذ الخطوات الالزمة إلجراء
رصدات أكثر كثافة تستند إلى شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي وتحسين أدوات النمذجة لتحقيق تقدم نظام متكامل
للمعلومات بشأن غازات االحتباس الحراري .وتم إبراز الحاجة إلى نظام عالمي متكامل لرصد األھباء ،فضالً عن
الحاجة إلى أنشطة تعاونية بشأن المدن الكبيرة والمناطق الحضرية الواسعة .وأكدت اللجنة على ضرورة صياغة رأي
قائم على أساس علمي لتوجيه االھتمام بالھندسة المناخية.
2013

Jae-Cheol Nam

وأُعطي اھتمام خاص لضمان انتقال سلس ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
-12
) (THORPEXعند انتھاء تجربة العشر سنوات في نھاية  .2014وسيجري تنظيم الفرق العاملة الثالثة في إطار تجربة
) (THORPEXفي شكل فريقي عمل جديدين في إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPأي فريق عامل معني
بتمثل البيانات ونظم الرصد ،والثاني معني بإمكانية التنبؤ والديناميات وتنبؤ المجموعات.ويعتبر ھذان المجاالن
الواسعان أساسين في تحسين نظم وخدمات التنبؤ ويتطلبان تنسيق الجھود العالمية.
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المسودة األولى
سينعقد المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس ) (WWOSCمن  16إلى  21آب /أغسطس  2014في مونت﷼،
-13
كندا .والموضوع الرئيسي للمؤتمر ) (WWOSCھو ’التنبؤ المتواصل بنظام األرض :من دقائق إلى شھور‘.وينصبّ
تركيز المؤتمر على برنامجين ،ھما:
)أ(

البرنامج العلمي الذي سيغطي بحوث الطقس األساسية التي توسع نطاق معارفنا بالعمليات والنظم وكذلك
بالبحوث التطبيقية الالزمة لجمع نظم التنبؤ معا ً وتقييم تأثيرات ظواھر الطقس والمناخ؛

)ب(

برنامج المستخدم والتطبيقات والعلوم االجتماعية الذي سينظر في اقتصاد السلع والخدمات ودور الحكومات
في الحد من أخطار الكوارث وإدارتھا والتبليغ بمعلومات الطقس.

انعقدت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية من  10إلى  15نيسان /أبريل  2014في
-14
ُ
ً
أنطاليا ،تركيا .وأعيد انتخاب الدكتور ) Byong-Lyol Leeجمھورية كوريا( رئيسا وأعيد انتخاب الدكتورة Frederica
) Rossiإيطاليا( نائبة للرئيس .وحددت اللجنة أولوياتھا للسنوات األربعة القادمة وتشمل معالجة الحاجة الملحّة لمزيد من
الموارد البشرية والمالية وبناء القدرات ،إلى جانب تكثيف التعاون بين أخصّائيي األرصاد الجوية والمزارعين أوساط
الصناعة الزراعة على نطاق أوسع .ووضعت اللجنة أربع مجاالت تركيز للعمل :األرصاد الجوية الزراعية التشغيلية؛
العلوم والتكنولوجيا في خدمة األرصاد الجوية الزراعية؛ المخاطر الطبيعية وتقلبية/تغير المناخ في الزراعة؛ تطوير
القدرات في مجال األرصاد الجوية الزراعية .وأنشأت اللجنة فريقا ً جديداً لإلدارة ) (MGيتألف من خبراء ثالثة منھم
علماء من النساء .وس ُتحدد عضوية فرق الخبراء وفرق العمل في الدورة القادمة لفريق اإلدارة للجنة األرصاد الزراعية
) (CAgM MGالمقرر عقدھا في خريف  . 2014وتجدر اإلشارة بوجه خاص إلى أن الدكتور Kees Stiger
)ھولندا( والدكتور ) Gian Piero Maracchiإيطاليا( قد مُنحا خالل ھذه الدورة شھادتين نظير الخدمات المتميزة
المقدمة للجنة األرصاد الجوية الزراعية .والدكتور  Stigerرئيس سابق للجنة من  1991إلى  .1999وحضر أعمال
اللجنة  108مشارك من  58دولة عضو ممثلة في اللجنة.

اإلجراءات المتخذة بمقتضى أحكام المادة  (7)9من الالئحة العامة
في إطار دعم لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوعلى إثر المشاورات بشأن المنسقين الذين عينھم
-15
األعضاء لمتابعة القضايا المتصلة بالنظام العالمي لالتصاالت والقضايا ذات الصلة بتمثل البيانات ،وافق الرئيس على
التغييرات التي أدخلت على الجدولين أ و ب 7في مطبوع المنظمة رقم  386دليل النظام العالمي لالتصاالت لتسھيل
تحديد معلومات الطيران في الخطوط المختصرة لعنوان الصفحة.
طبقا ً للمادة ) (7) 9ب( من الالئحة العامة والمتطلبات التي حددتھا المادة  9.5من النظام األساسي للموظفين،
-16
يرخص للرئيس نيابة عن المجلس التنفيذي بتمديد مدة التعيينات الواردة أدناه بعد السن القانونية إلنھاء الخدمة:

االسم )الجنسية(
السيد  ،P. Chenكندا

اسم الوظفية والرتبة والوحدة التنظيمية
رئيس )ف –  ،(5شعبة معالجة البيانات
والتنبؤ(WDS) ،

المدة
ستة أشھر إلى  30يونيو

2014

شكر وتقدير
أعرب الرئيس عن خالص تقديره لكل من ساھم في التقدم الذي أحرزته المنظمة منذ الدورة الخامسة والستين
-17
للمجلس التنفيذي ،مع االعتراف بالعمل الشاق الذي بذله النواب األول والثاني والثالث للرئيس وكذلك األعضاء
واألعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية .فالوقت والجھد الذي نذروه ألعمال المنظمة خالل
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المسودة األولى
العام الماضي ،والذي غالبا ً ما كان على أساس تطوعي ،كان شاھداً على مھنيتھم وتفانيھم .وبفضلھم جميعاً ،تم إحراز
تقدم في برامج المنظمة ) (WMOوتعزيز لقدرات المرافق الوطنية ،السيما في البلدان األقل نمواً.
أعرب الرئيس عن شكره الخاص لألمين العام وموظفي األمانة على تفانيھم وحرفيتھم في تقديم الدعم للھيئات
-18
التأسيسية وألعضاء المنظمة ) .(WMOفإخالصھم والتزامھم ببرامج المنظمة وأنشطتھا ھو السر وراء فاعلية المنظمة
وتميّزھا.
وأخيراً ،أعرب الرئيس عن خالص شكره إلى السيد  François Jacqعلى كرم ضيافته خالل المنتدى بشأن
-19
التعليم والتدريب في تولوز ،وإلى الدكتورة  Lena Häll Erikssonوموظفيھا الذين قدموا عرضا ً عاما ً عن المعھد
السويدي لألرصاد الجوية والھيدرولوجية ) ،(SMHIوإلى الدكتور  Čačićوالدكتور  Taalasعلى أكبر خبرة مجزية في
ھيلسنكي أثناء المشاركة في الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس ،وإلى الدكتور  Sakyaعلى االستضافة
الناجحة للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس.
ـــــــــــــــــــــ
الملحق:

1
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المسودة األولى
الملحق
قائمة بالزيارات/البعثات الرسمية للرئيس منذ الجلسة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي

التاريخ
 1إلى  5تموز /يوليو

المھمة
الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCS-1جنيف،
سويسرا

2013

المنتدى العشرون للمنظمة بشأن للتعليم والتدريب ،تولوز ،فرنسا

 2إلى  6أيلول /سبتمبر
 16-10أيلول /سبتمبر

2013

 12إلى  14تشرين الثاني/
نوفمبر 2013

 RECOوالدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس ،ھيلسنكي ،فنلندا
االجتماع األول لفرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي المعنية بسياسة المنظمة
للتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية ،إلى رؤساء اللجان الفنية بدعم تنفيذ
اإلطار العالمي ) ،(GFCSجنيف ،سويسرا

 20إلى  24كانون الثاني /يناير اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ،جنيف ،سويسرا
2014

 ،BUR 71جنيف ،سويسرا

 31كانون الثاني /يناير إلى
شباط /فبراير 2014

1

االجتماع الرابع والتسعون للجمعية األمريكية لألرصاد الجوية )،(AMS
جورجيا ،الواليات المتحدة األمريكية

 11إلى  14شباط /فبراير

الدورة الثالثة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط
اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) ،(WG/SOPجنيف ،سويسرا

 24إلى  28شباط /فبراير

الدورة الخامسة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات القطبية الجنوبية ) ،(EC-PORSويلنجتون ،نيوزيلندا

2014

2014

 24إلى  28آذار /مارس

2014

 30نيسان /أبريل إلى  8أيار/
مايو 2014

الدورة السادسة العشرون لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي المعني بالتعليم
والتدريب ،سيول ،جمھورية كوريا
الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس ،جاكرتا ،إندونيسيا

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير األمين العام
طبقا ً لما تنص عليه المادة  159من الالئحة العامة ،وبناء على طلب المؤتمر ،يقدم التقرير ملخصا ً ألنشطة
األمانة ،وعالقات المنظمة مع المنظمات الدولية األخرى ،والمسائل الخاصة بالموظفين والمسائل المالية .وقد أريد أن
يكون التقرير قصيراً ألن معظم أنشطة األمانة مشمولة في إطار البنود ذات الصلة من جدول األعمال .وترد خالصة
جامعة مختصرة بشأن حالة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية في الجزء األول من الفترة المالية ،2016-2012
باعتبارھا اإلضافة .(ADD. 1) 1
-1

تقرير تقييم األداء

أوضحت الدراسة االستقصائية عن تأثيرات النتائج المتحققة على األعضاء ،التي أجريت في الفترة تموز/
1.1
يوليو – تشرين الثاني /نوفمبر  2013حدوث تقدم كبير في عامي  2012و ،2013السيما فيما يتعلق بتحديث وتعزيز
شبكات الرصد السطحي؛ وإدارة البيانات؛ واالتصاالت )السيما استخدام المنصات المتنقلة وتوفير المعلومات لعامة
الناس ووسائل اإلعالم(؛ والتنبؤ بالطقس )السيما التنبؤ قصير األجل والتنبؤ العددي بالطقس(؛ والخدمات المقدمة
للطيران وتنفيذ نظام إدارة الجودة QMS؛ والتنبؤ بالمناخ ورصداته؛ والحد من مخاطر الكوارث ،ضمن أنشطة أخرى.
وتتمثل أنشطة برامج المنظمة  WMOالتي تعتبر أكثر فائدة لألعضاء في) :أ( نظام معلومات المنظمة  ،WISوالنظام
العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSو)ب( بناء القدرات .وتشمل برامج أخرى موضع تقدير كبير برنامج األرصاد
الجوية للطيران ) (AMPوما يتصل به من نظم إلدارة الجودة ) ،(QMSوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث )،(DRR
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوبرنامج األعاصير المدارية ) ،(TCPوبرنامج األرصاد الجوية
البحرية واألوقيانوغرافية ) ،(MMOPومساھمة المنظمة  WMOفي وضع وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS
وأوضحت الدراسة االستقصائية أيضا ً أن ھناك ثالثة أنشطة للخدمات والبرامج تحتاج أشد احتياج إلى
1.2
التحسين ھي) :أ( شبكات الرصد والمراقبة ،بما في ذلك إدارة البيانات وتعزيز تنفيذ نظام معلومات المنظمة والنظام
العالمي المتكامل للرصد؛ )ب( التدريب وبناء القدرات؛ و)ج( توفير المعلومات والنواتج والخدمات المناخية ،السيما
مواصلة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .ويلزم إحراز تقدم أيضا ً في الخدمات العامة في مجال الطقس ،وتطوير
البنية األساسية ،والتعاون اإلقليمي ،والتنبؤ العددي بالطقس ،والتنبؤ الطويل األمد ،والحد من مخاطر الكوارث،
والبحوث.
وبيّن التقييم الذاتي الذي أجرته األمانة ،للتقدم المحرز في تحقيق اإلنجازات المتوخاة باالستناد إلى تنفيذ
1.3
أنشطة الخطة التشغيلية للمنظمة ) WMO (OPأن  ٪57من الـ  405أنشطة المخططة للتنفيذ في الفترة  2015-2012إما
تواصل التقدم أو اس ُتكملت اعتباراً من كانون األول /ديسمبر 2013؛ نفذت منھا نسبة  ٪81في الوقت المحدد لھا ،ونفذت
نسبة  ٪80في حدود الميزانية .وكانت نسبة  ٪7فقط متأخرة عن الجدول الزمني في كانون األول /ديسمبر  ،2013ونسبة
 ٪5تجاوزت الميزانية المخططة لھا .و ُنفذ  10في المائة من األنشطة بأقل من مخصصات الميزانية .ولم تحدد أي
مخاطر كبيرة فيما يتعلق بإنجاز النواتج المخططة.
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المسودة األولى
وباالعتماد على البيانات المجمعة من خالل الدراسة االستقصائية عن تأثيرات النتائج المتحققة على
1.4
األعضاء ،والتقارير المرحلية بشأن اإلنجازات المتوخاة ،جمعت األمانة تقرير أداء في منتصف المدة للفترة كانون
الثاني /يناير  – 2012كانون األول /ديسمبر  .2013والتقرير متاح باعتباره الوثيقة .EC-66/Doc. 4.8.2
-2

العالقات مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

منظومة األمم المتحدة
الجمعية العامة لألمم المتحدة
شاركت المنظمة  WMOبنشاط في االجتماعات رفيعة المستوى واللقاءات الجانبية التي عُقدت على ھامش
2.1
الدورة  68للجمعية العامة لألمم المتحدة )نيويورك 23 ،أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر  ،(2013وبوجه
خاص في االجتماع رفيع المستوى بشأن "الماء ،والمرافق الصحية ،والنظافة ) (WASHوالتغذية" ،واالجتماع الجانبي
بشأن "إنجاح األھداف اإلنمائية لأللفية :التعجيل بالعمل وإقامة الشراكات إلحداث التأثير" ،ومأدبة الغداء الوزارية بشأن
"معالجة مخاطر المياه لضمان مستقبل مستدام" .وفي ھذه اللقاءات ،برزت المنظمة  WMOلدورھا في مجال
الھيدرولوجيا وكمقدم لمعلومات موثوقة ومرجعية .كما حضرت المنظمة  WMOاالجتماع االفتتاحي للمنتدى السياسي
رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي عُقد بمبادرة من رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة كمتابعة لاللتزام الذي
قُطع في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو  (20 +بمواصلة الضغط للعمل من أجل التنمية المستدامة على
أرفع المستويات.

أھداف الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأھداف التنمية المستدامة
أسھمت المنظمة  WMOفي عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بأھداف التنمية
2.2
المستدامة والذي دعت إلى تشكيله وثيقة نتائج مؤتمر ريو  ،20 +السيما من خالل المشاركة في توجيه اإلحاطة
الموجزة لوحدة الدعم الفني بشأن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،فضالً عن المساھمة في عديد من المجاالت
المتعلقة بمسائل أخرى.

مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق وغيره من االجتماعات رفيعة المستوى
شارك األمين العام في الدورات العادية لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ) (CEBالتابع لألمم
2.3
المتحدة ،وشارك كبار موظفي المنظمة  WMOفي اللجان رفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) (HLCPواإلدارة )،(HLCM
وفي اآلليات ذات الصلة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ،من مثل فريق اإلدارة البيئية ) .(EMGوتشارك المنظمة
 WMOبشكل وثيق في التحضير للقمة التي يعدھا األمين العام لألمم المتحدة بشأن المناخ )نيويورك 23 ،أيلول /سبتمبر
 ،(2014وتعمل بشكل وثيق مع مكتبه التنفيذي بشأن المساھمات الموضوعية في ھذا االجتماع الھام ،بما في ذلك من
خالل الفريق العامل التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج بشأن تغير المناخ الذي يتولى مساعد األمين العام
للمنظمة  WMOرئاسته من خالل والية جديدة مدتھا سنتان.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
استمرت مشاركة المنظمة  ،WMOالرفيعة المستوى في الدورة الثامنة والثالثين للھيئة الفرعية للتنفيذ
2.4
ً
) ،(SBIوفي الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والفنية  ،SBSTAقدم نائب األمين العام للمنظمة  WMOتقريرا عن نتائج
الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCS-Iوعالوة على ذلك ،دعت الدورة  19لمؤتمر
األطراف  COPفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )وارسو ،بولندا 22-11 ،تشرين الثاني /نوفمبر
 (2013المنظمة  WMOإلى أن تقدم بانتظام تقريراً عن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وحضر دورة مؤتمر
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األطراف زھاء  30مديراً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsوالممثلين الدائمين ،كان من بينھم
نائبا رئيس اتحاد إقليمي ورئيس لھذا االتحاد .وباإلضافة إلى ذلك ،رافق قرابة  120مندوبا ً من  56مرفقا ً وطنيا ً لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا وفودھم الوطنية .وضمت الوفود أيضا ً خبراء في األرصاد الجوية وخبراء في المناخ من منظمات
حكومية دولية ومراكز بحوث .وأثناء انتخابات الدورة  19لمؤتمر األطراف ،انتخب السيد Emmanuel Dumisani
 ،Dlaminiالممثل الدائم لسوازيلند لدى المنظمة  WMOرئيسا ً للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والفنية للفترة المقبلة .وحقق
انتخاب مندوبين من المرفقين الوطنيين لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في طاجيكستان وليسوتو ،على التوالي كنائب
رئيس للھيئة الفرعية ومقرراً للتنفيذ لھا قوة وقيمة إضافيتين اللتزام المندوبين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا  NMHSsبعملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
شاركت المنظمة  WMOفي االجتماع الذي أطلق فيه تقرير التقييم الخامس  AR5للفريق العامل األول
2.5
التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المعنون "أساس العلم الفيزيائي" )استكھولم 27 ،أيلول /سبتمبر
 .(2013وتابع المؤتمر الصحفي زھاء  200صحفي كما أن مشاركة األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
استكملت على نحو فعال للغاية العروض التي قدمھا الرئيسان المشاركان للفريق العامل األول التابع للھيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ.

المجلس العلمي االستشاري لألمين العام لألمم المتحدة
حضر األمين العام االجتماع االفتتاحي للمجلس العلمي االستشاري )برلين ،ألمانيا 31-30 ،كانون الثاني/
2.6
يناير  ،(2014الذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة إلسداء المشورة إليه وإلى الرؤساء التنفيذيين لمنظمات األمم المتحدة
بشأن تعزيز االرتباط بين العلم والسياسة والمجتمع ،السيما في المجاالت ذات الصلة بالتنمية المستدامة .وعُھد إلى
المجلس الذي يتألف من  26عالما ً من أعظم علماء العالم بمھمة متابعة تنفيذ توصيات الفريق الرفيع المستوى التابع
لألمين العام والمعني باالستدامة العالمية ،المناعة لإلنسان والكوكب معا ً :أفضل خيار للمستقبل.

لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
تم تجديد تولي األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية رئاسة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد
2.7
المائية لوالية ثانية مدتھا سنتان تبدأ في كانون الثاني /يناير  .2014وبصفته ھذه ،قاد لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد
المائية بكفاءة من أجل التوصل إلى مشورة فنية بتوافق اآلراء بشأن ھدف عالمي ممكن للموارد المائية فيما بعد 2015
األمر الذي القى استحسانا ً بالغا ً لدى البلدان األعضاء .وفي عملية التشاور التي أدت إلى نشر تلك الوثيقة ،شارك األمين
العام في مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى ،بما في ذلك المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التعاون في مجال
المياه في دوشامبيه ،طاجيكستان ) 21-20آب /أغسطس  ،(2013وأسبوع المياه العالمي في استكھولم ) 31آب/
أغسطس –  5أيلول /سبتمبر  (2013وقمة بودابست بشأن المياه ) 11-9تشرين األول /أكتوبر  .(2013وكانت ھذه
اللقاءات وغيرھا جزءاً من األنشطة التي ُنظمت كجزء من احتفاالت السنة الدولية للتعاون بشأن المياه .وبمناسبة يوم
المياه العالمي في  ،2014الذي ُخصص لموضوع "الماء والطاقة" ،شارك األمين العام للمنظمة  WMOفي االحتفاالت
الرئيسية التي أقيمت في طوكيو ) 21-20آذار /مارس .(2014

منظمات دولية حكومية /دولية أخرى
شارك األمين العام في لقاءات كثيرة ومنسقة مع الممثلين الدائمين الكثيرين لدى المنظمة  WMOلكفالة
2.8
تحقيق أفضل توجيه ودعم لرسائل المنظمة  WMOمن قبل الوفود الوطنية بما فيھا ،ضمن مجاالت أخرى ،الدورة
الخامسة والعشرون للمجلس المشترك بين الدول المعني باألرصاد الجوية الھيدرولوجية لكومنولث الدول المستقلة
)) (ICH/CIS-XXVيريفان ،أرمينيا 18-16 ،تشرين األول /أكتوبر  (2013والمؤتمر األيبيروأمريكي الحادي عشر
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لمديري مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجية )) (CIMHET-XIكيتو 29-27 ،تشرين الثاني /نوفمبر  .(2013وشارك
نائب األمين العام في المؤتمر الخاص بمناخ أفريقيا " 2013النھوض بالبحوث والمعارف الخاصة بعلم المناخ األفريقي
لتنوير صنع القرار الخاص بالتكيف في أفريقيا" )أروشا ،جمھورية تنزانيا المتحدة 18-15 ،تشرين األول /أكتوبر
 ،(2013الذي نظمه البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،والمركز األفريقي للسياسة المناخية ) (ACPCوجامعة دار
السالم.
واتخذ األمين العام مبادرة لتعزيز الشراكة مع المفوضية األوروبية بغية تعزيز التعاون بشأن مجاالت
2.9
شتى خاصة بسياسة المفوضية األوروبية وزيادة االھتمام المخصص للدور الذي يمكن أن تضطلع به دوائر األرصاد
الجوية ،والقيمة المضافة التي يمكن أن تضيفھا ،السيما في ميدان الخدمات المناخية .وفي ھذا الخصوص ،حضر األمين
العام أيضا ً اجتماعات علمية رفيعة المستوى إلعالء قيمة وأھمية الخدمات المناخية )المؤتمر الدولي بشأن المناخ
اإلقليمي المشترك بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية /الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /المفوضية
األوروبية – CORDEX 2013؛ بروكسل 7-4 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013؛ وحلقة العمل من أجل سوق أوروبية
للخدمات المناخية ،بروكسل 18 ،آذار /مارس .(2014

اتفاقات التعاون
وقع األمين العام اتفاقات مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد
2.10
الدولي لحفظ الطبيعة ) (IUCNومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNITARتغطي ،عدة أمور من بينھا ،التعاون
بشأن المسائل المتصلة بالمناخ وبوجه خاص بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وفي مجال الھيدرولوجيا ،وقع
اتفاق عمل بشأن التعاون بين اليونسكو والمنظمة  WMOفي ميدان الھيدرولوجيا وموارد المياه )الماء العذب( ،يحل محل
االتفاق الذي وقع في  ،1973ووقع اتفاقا ً مع اللجنة الدولية للري والصرف ) .(ICIDواتفاقا ً مع جمھورية كوريا يتعلق
بتحديد موقع مكتب التنسيق الدولي ) (S2S-ICOفي جزيرة جيجو من أجل مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية
) ،(2018-2013وھو مبادرة مشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية – والبرنامج العالمي لبحوث الطقس .كما
وقع األمين العام مذكرة تفاھم مع شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETإلضفاء الصفة الرسمية على
التعاون بشأن جوانب شتى موضع اھتمام تشغيلي .ووقعت اتفاقات تتعلق بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمع
المعھد الوطني للمعايير والتكنولوجيا )) (NISTالواليات المتحدة األمريكية( ،وشبكة رصد األھباء الجوية واألتربة
اآلسيوية بالمسبار الضوئي )) (AD-Netاليابان( ،شبكة المسبار الضوئي ألمريكا الالتينية ) (ALINEومرصد األرصاد
الجوية الفيزيائية بدافوس )) (PMODسويسرا(.
-3

إدارة الموارد

الحالة المالية
بدأ عام  2013واختتم بوضع مالي سليم .وبلغ إجمالي اإليرادات في  98.5 ،2013مليون فرنك سويسري
3.1
تشمل اشتراكات مقررة قدرھا  65.3مليون فرنك سويسري ،وتم تلقي مساھمات طوعية بلغت  18.2مليون فرنك
سويسري ،وتعھدات بمساھمات طوعية بلغت  9.5مليون فرنك سويسري ،وفوائد من المشاريع المشتركة بلغت 2.0
مليون فرنك سويسري ،ومساھمات عينية بلغت قيمتھا  1.7مليون فرنك سويسري ،وإيرادات أخرى بلغت قيمتھا 1.8
مليون فرنك سويسري .وبلغ إجمالي المصروفات على عمليات المنظمة  77.7 WMOمليون فرنك سويسري .ولذلك
حققت المنظمة فائضا ً قدره  20.8مليون فرنك سويسري .وبلغت الميزانية العادية لعام  69.0 ،2013مليون فرنك
سويسري وبلغت النفقات  64.8مليون فرنك سويسري؛ و ُرحّل الرصيد الذي لم يتم انفاقه من الميزانية ويبلغ  4.2مليون
فرنك سويسري إلى عام  .2014وبلغ إجمالي االشتراكات المقررة غير المدفوعة في عام  15.6 ،2013مليون فرنك
سويسري بزيادة قدرھا  4.2مليون فرنك سويسري ) (٪37عن مبلغ قدره  11.4مليون فرنك سويسري في عام .2012
وتعتبر األرصدة واالحتياطيات النقدية مالئمة من حيث حالة البرامج الخاصة ومبادئ التشغيل .وتمت حماية الموارد

EC-66/Doc. 2.2, DRAFT 1, p. 7

المسودة األولى
المالية من خالل سياسة لالستثمار قائمة على التحسب للمخاطر .وبحلول نھاية عام  ،2013بلغت قيمة صافي أصول
المنظمة  115 WMOمليون فرنك سويسري وأصول المنظمة  240.9مليون فرنك سويسري غطت بما يقرب من مرتين
التزاماتھا البالغ قدرھا  125.9مليون فرنك سويسري .ومنذ عام  ،2010تعمل المنظمة  WMOوفقا ً للمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام ) .(IPSASويستمر تحقيق تقدم كبير لترسيخ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام داخل المنظمة
 WMOويظل استمرار االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يشكل أولوية.

حشد الموارد
في  ،2013وبسبب المساھمات والتعھدات الجديدة والمستمرة من جانب شركاء المنظمة ) WMOسويسرا،
3.2
النرويج ،كندا ،اليابان ،جمھورية كوريا ،الواليات المتحدة األمريكية ،وغيرھا( واصل حجم األموال من خارج الميزانية
الزيادة وكذلك حجم أنشطة المشاريع الممولة من خارج الميزانية ومنھا مشاريع كبيرة قيد التنفيذ ،تشمل تقريبا ً جميع
اإلدارات الفنية للمنظمة  WMOوجميع األقاليم .وأنشئت وحدة لتنسيق المشاريع لتعزيز إدارة المشاريع وتنفيذھا.
وفي  ،2013أعيدت تسمية مكتب حشد الموارد ) (RMOباسم مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من
3.3
أجل التنمية ) (RMDPلكي تعكس التسمية على نحو أفضل مجال تركيز المكتب الذي ال يقتصر فقط على حشد الموارد
المالية وإنما أيضا ً على تعزيز الشراكات من أجل التنمية مع المنظمات الرئيسية ،بما في ذلك المصارف اإلنمائية متعددة
األطراف مثل البنك الدولي ،ومصرف التنمية اآلسيوي ،ومصرف التنمية األفريقي ،والمفوضية األوروبية ،واالتحادات
االقتصادية اإلقليمية ،وشركاء منظومة األمم المتحدة ،ووكاالت التنمية الثنائية ،ضمن منظمات ووكاالت أخرى .ويعمل
مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية أيضا ً لدعم األعضاء من أجل الوصول مباشرة إلى اآلليات المالية.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ُنفذت أوجه تقدم إضافية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) (ICTأثناء  .2013وبوجه خاص ،حُددت
3.4
و ُنفذت بنية محسنة للحوكمة الداخلية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات .ويُتوقع أن تنتج عنھا أوجه تآزر داخلية وإنجازاً
أكثر فعالية في مجال مشاريع تكنولوجيا المعلومات .واستعيض عن تطبيق  PUB5 legacyبتطبيق تفاعلي حديث للويب،
ُيم ِكن لألعضاء النفاذ إليه ) ،(http://pub5.wmo.intينفذ والية الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي .وھذا التطبيق
الجديد ھو الخطوة األولى نحو نظام متكامل للمنظمة ) (WMOلـ )إدارة العالقات مع الزبائن( ).(CRM

مبنى أمانة المنظمة ) (WMOفي جنيف
تطوعت المنظمة للخضوع الستعراض للنظراء بشأن اإلدارة البيئية لمؤسستھا أجري تحت إشراف فريق
3.5
اإلدارة البيئية ) .(EMGوأكد التقرير الناتج عن ذلك السمات البيئية الجيدة للغاية لمبنى المنظمة واالستخدام المتزايد
الفعالية لتسھيالت المؤتمرات الفيديوية.

شؤون الموظفين
في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013بلغ إجمالي عدد موظفي أمانة المنظمة الذين يعملون بعقود محددة
3.6
المدة ،والموظفين الدائمين  277موظفاً.

اللوائح والقواعد والتعليمات الدائمة
وفقا ً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  67/257ع ّدلت المنظمة  WMOالفقرة  9.5من المادة  9من الئحتھا
3.7
الخاصة بالموظفين لتتسق مع النظام الموحد لألمم المتحدة .ولذلك رُفع السن اإللزامي إلنھاء الخدمة إلى  65عاما ً
بالنسبة للموظفين المعينين حديثا ً على أن يسري ذلك اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير .2014
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وكجزء من إجراءات التشغيل الدائمة ،تم تحديث الفصل  4من التعليمات الدائمة المتعلقة بإدارة الموارد
3.8
البشرية ،بحيث يشمل جميع المذكرات ذات الصلة المتعلقة بالخدمة.

مكتب األخالقيات
عقب تقاعد الموظف المعني باألخالقيات المشترك بين المنظمة  WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت
3.9
في نھاية حزيران /يونيو ُ ،2013عيّن المستشار القانوني للمنظمة  WMOكموظف مؤقت معني باألخالقيات.

ITU

التحسينات
قُدمت خطة عمل تجاري شاملة لفتح التوظيف بنظام أوراكل أمام المرشحين الخارجيين ،في نھاية
3.10
وھي قيد االستعراض حالياً.

2013

وكجزء من تجديد البرنامج التوجيھي للمنظمة  ،WMOاتخذت خطوة أولى في  2013إلدخال برنامج
3.11
إلكتروني يمكن لجميع الموظفين الوصول إليه على صفحة المنظمة  WMOعلى الويب .وسيتم المزيد من تعزيز
البرنامج التوجيھي أثناء  2014لتيسير اإلدماج السلس للموظفين الجدد في المنظمة .WMO
ووفقا ً لخطة المنظمة  WMOلتطوير الموظفين ،وكمتابعة للدراسة االستقصائية المتعلقة بمدى رضاء
3.12
الموظفين التي أجريت في ُ ،2012نظمت مجموعة من اللقاءات التدريبية أثناء  2013لتتيح للموظفين بوجه عام تحسين
مھاراتھم بغية زيادة تعزيز كفاءاتھم.
ــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
حالة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية
للفترة 2013-2012

2015-2012

مقدمة
يسلط ھذا المرفق الضوء على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية  2015-2012للفترة
 .2013-2012وللمزيد من التفاصيل ،انظر الوثيقة  EC-66/Doc. 4.8.2والوثائق ذات الصلة بالنتائج المتوقعة المختلفة.
-1

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
1.1
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 تسھم 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.
-2

الحد من مخاطر الكوارث

)(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  2015-2012بمشاركة
2.1
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
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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
-3

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
3.1
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.
-4

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
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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
4.1
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 لتجميع البيانات أو النواتج ) (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
-5

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
5.1
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
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي تنسيق عملية رصد تكوين الغالف الجوي وما يتصل به من بارامترات،

EC-66/Doc. 2.2, ADD. 1, DRAFT 1, p. 5

المسودة األولى
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.
-6

تنمية 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
6.1
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.
-7

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
7.1
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 ) (GFCSوالنظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSفي عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوالھيئة الفرعية للمشورة
العلمية و 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 )،(WFP
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ومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالبنك الدولي( فضالً عن المنظمات الدولية األخرى )االتحاد األوروبي
والشراكة العالمية للمياه ) ،(GWPواالتحاد الدولى لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد العالمي
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 والبحث ) .((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 للتجارب النووية ) (CTBTOفي 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 المعنية بآثار اإلشعاع الذري ) (UNSCEARتقريرھا المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة )(UNGA
عن مستويات وآثار اإلطالقات اإلشعاعية من الحادث والذي تضمن دراسة أجرتھا المنظمة ) (2013) (WMOعن
تحليالت األرصاد الجوية تغطى فترة الحادث.
EU
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قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة

استمر في الفترة  2013-2012تحسين كفاءة وفعالية المنظمة من خالل تبسيط العمليات ،وتعزيز خدمات
8.1
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 التوجيھى 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.
ــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
للعلم
ال يدرج في الملخص العام

معلومات أساسية عن حاجة المنظمات المشاركة في النظام الموحد إلى التواصل مع لجنة الخدمة المدنية الدولية
) (ICSCوالجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن النظام الموحد ألجر الموظفين

المرجع:

قرار األمم المتحدة رقم

ARES/68/253

مقدمة
تعمل الھيئات الرئاسية للوكاالت المتخصصة والصناديق والبرامج في منظومة األمم المتحدة جاھدة على تحقيق التوازن
بين رغبتھا في دعم والية المنظمة التي ھي فيھا عضو ،ومسؤوليتھا إزاء مواطنيھا لكفالة إنفاق أموال ممولي الضرائب
بحكمة.
وتمثل تكاليف الموظفين ،بما في ذلك تكاليف أجر الموظفين ،أكبر جزء في الميزانية التشغيلية للمنظمات المشاركة في
النظام الموحد .غير أنه يجب سنويا على المنظمة ) ،(WMOوعلى كافة المنظمات األخرى المشتركة في نظام األمم
المتحدة الموحد ،إجراء زيادات تلقائية في األجور؛ بغض النظر عن القيود المالية الحالية في المنظمة ) (WMOوعن أن
عدداً كبيراً من البلدان قد أجرى تخفيضات أو تجميدات في رواتب الموظفين العاملين في الخدمة الوطنية.
ولجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCھي الھيئة الخبيرة المكلفة بإعداد معايير شخصية لجميع المنظمات المشاركة في
نظام األمم المتحدة الموحد ،بما في ذلك المنظمة ) .(WMOوترمي ھذه الوالية إلى الحد بأكبر قدر من أوجه االختالف
من حيث أحكام وشروط الخدمة في ھذه المنظمات للحيلولة دون تنافس المنظمات على اجتذاب الكفاءات ،ولتيسير تنقل
الموظفين داخل النظام الموحد .وتقدم الخدمة اللجنة ) (ICSCتوصياتھا إلى اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة لألمم
المتحدة ،والتي لديھا سلطة اتخاذ القرار النھائي بشأن كافة سياسات األجور المنطبقة على كافة الوكاالت الفنية التابعة
لألمم المتحدة .ويترتب على ھذه القرارات آثار كبيرة على االستدامة المالية للوكاالت المتخصصة وعلى خيارات
التوظيف.
ويشمل أجر الموظفين في الفئة الفنية عنصرين في األجر المقبوض – المرتب األساسي وغالء المعيشة )تسوية مقر
العمل( .واتساقا ً مع مبدأ نوبلمير ،تحدد اللجنة ) (ICSCرواتب األمم المتحدة قياسا ً بأعلى رواتب تدفع في الخدمة المدنية،
وھي الرواتب التي تدفع حاليا ً في الخدمة المدنية في الواليات المتحدة األمريكية .ومنذ عام  ،1988أكدت الجمعية العامة
لألمم المتحدة مراراً وتكراراً أن الرواتب التي يتحصل عليھا الموظفون في الدرجة الفنية ينبغي أن تنحصر بين %10
وبين ) %20وھما ما يعرف بھامش  110إلى  (120من الرواتب المقارنة مادام المتوسط يظل عند ) %15أو ھامش
قدره  (115على مدى خمس سنوات .وقد تجاوز متوسط الخمس سنوات األخيرة  ،%15وما لم يتخذ إجراء في ھذا
الشأن يتوقع أن يرتفع المتوسط في الفترات المقبلة.
اإلجراءات التي اتخذتھا المنظمات المشاركة في النظام الموحد
بين حزيران /يونيو  2013وشباط /فبراير  ،2014اتخذت سبع منظمات تابعة لألمم المتحدة قرارات تضمنت توجيھات
لرؤساء كل منھا بالتواصل مع الجمعية العامة لألمم المتحدة واللجنة ) (ICSCلمطالبة ھاتين الھيئتين بتوخي مزيد من
الحظر فيما يتعلق بالزيادات في تكاليف الموظفين في نظام األمم المتحدة الموحد ،ودراسة تأثير تكاليف الموظفين في
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إطار استعراضھا الشامل المقبل لألجور في النظام الموحد .وقد شددت معظم المنظمات من لھجتھا في مطالبة الجمعية
العامة لألمم المتحدة واللجنة ) (ICSCباتخاذ إجراء فوري لتخفيف الضغط المالي الواقع عليھا .وتشمل المنظمات التي
اتخذت إجراءات حتى اآلن منظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOوالمنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOوالمنظمة العالمية
للملكية الفكرية ) ،(WIPOواالتحاد البريدي العالمي ) ،(UPUومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) ،(UNIDOومنظمة
الصحة العالمية ) ،(WHOومنظمة الطيران المدني الدولي ).(ICAO
وأثمر ھذا التواصل عن حوار نشط ومسؤول في الدورة األخيرة للجمعية العامة لألمم المتحدة .واستجابة للنداءات التي
وجھھا الرؤساء التنفيذيون لمنظمة الفاو ومنظمة البحرية الدولية واالتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للملكية
الفكرية واليونيدو ومنظمة الصحة العالمية واإليكاو ،طلبت الجمعية العامة من اللجنة ) (ICSCأن تقدم توصيات في
عامي  2014و 2015من شأنھا أن تخفف الضغط المالي الناجم عن زيادة تكاليف أجر الموظفين .وقد ُ
طلب تحديداً من
اللجنة ) (ICSCأن تقدم مجموعة عناصر جديدة خاصة باألجور أكثر استدامة من العناصر الحالية للنظر فيھا في ،2015
وأن تقدم توصيات بشأن الرجوع بھامش متوسط الخمس سنوات إلى المستوى الذي حددته الجمعية العامة والبالغ ،115
للنظر فيه في عام .2014
ــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير مرحلي لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية بشأن األنشطة والمبادرات القطبية للمنظمة WMO

المراجع:
-1

القرارات  55و 56و 57و 58و 59و) 60المؤتمر السادس عشر(

-2

القرار

-3

التقرير النھائي للدورة الخامسة لفريق الخبراء

-4

التقرير النھائي للدورة األولى للجنة توجيه المراقبة العالمية للغالف الجليدي

(EC-LXIII) 5
EC-PORS

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية

)(EC-PORS

ركزت الدورة الخامسة لفريق الخبراء  28-24 ،EC-PORSشباط /فبراير  ،2014ولينغتون ،نيوزيلندا،
-1
على تمھيد الطريق نحو المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-17في  2015باالعتماد على الوالية التي زوده بھا
المجلس التنفيذي )انظر المرجع  2أعاله( .وقد أدرجت مداوالت الفريق في عدة مشاريع قرارات ووثائق داعمة لينظر
فيھا المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين وكذلك المؤتمر السابع عشر ،وھي مدرجة في التقرير النھائي لفريق
الخبراء ) EC-PORS-5انظر المرجع  3أعاله( .ونتجت مشاريع القرارات والوثائق ھذه من أنشطة الفريق بشأن
المواضيع المناقشة أدناه.
وواصل الفريق تعزيز آليات العمل مع الھيئات التأسيسية للمنظمة  WMOوبرامجھا من خالل اجتماعات
-2
رؤساء اللجان الفنية ) ،(PTCووضع لوائح فنية محدثة للنظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSالسيما في السياق
الخاص بالمنطقة القطبية الجنوبية )على سبيل المثال النظر في حذف الجوانب اإلقليمية من األدلة الخاصة بالنظم
العالمية لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوالنظام العالمي لالتصاالت ) .(GTSوحُددت مھام محددة مع شركاء
خارجيين من بينھم االجتماع االستشاري المعني بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا ) ،(ATCMواللجنة العلمية
الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(IASCوالرابطة الدولية لمنظمي الرحالت في المنطقة القطبية
الجنوبية أنتاركتيكا ) ،(IAATOوالفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد ) (IICWGوغيرھا لكفالة توافق
األھداف فيما بينھا والتعرف المتبادل عليھا .ولم تنجح المنظمة  WMOفي  2013في الحصول على مركز المراقب في
مجلس المنطقة القطبية الشمالية أركتيكا؛ ولذلك يقترح فريق الخبراء أن تواصل المنظمة  WMOالسعي للحصول على
مركز المراقب في اجتماع المجلس الوزاري للمنطقة القطبية الشمالية المقرر عقده في .2015
وبدأت مناقشة بشأن القطب الثالث )جبال الھيمااليا – ھضبة التبت( ومناطق جبلية عالية أخرى في
-3
االجتماع السابق لفريق الخبراء حسبما طلب المجلس التنفيذي .والغالف الجليدي اآلسيوي العالي معقد وھام ومتباين
وينبغي ذكر أن  45في المائة من سكان العالم يسكنون في ھذه المنطقة أو بالقرب منھا وأن ثمانية أنھار كبيرة منشؤھا
ھناك .ومع أنه توجد علٮما يبدو مجموعة قوية من الخدمات المتاحة ،فإن الثغرات في التنبؤ الفصلي ،والتنبؤ بتوافر
الماء ،والحد من مخاطر الكوارث )على سبيل المثال الفيضانات( والمعلومات الخاصة بإستراتيجيات استخدام األراضي
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المسودة األولى
مافتئت تشكل أھدافا ً أطول أمداً يتعين تناولھا .وسيقترح الفريق على المؤتمر السابع عشر ومن ثم على المجلس التنفيذي
نطاق األنشطة التي يتناولھا ضمن األنشطة القطبية للمنظمة  ،WMOبما في ذلك مزيد من التعرف الواضح على
األنشطة في مناطق الجبال العالية.

نظم الرصد في المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية
أشرف فريق الخبراء  EC-PORSعلى تنفيذ مسؤوليات المنظمة  WMOالخاصة بالمنطقة القطبية الشمالية
-4
أنتاركتيكا ،وھو ييسر التنسيق مع منطقة أنتاركتيكا .واجتمعت فرقة العمل المعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية والتابعة
لفريق الخبراء ) (ATTفي أوائل عام  2014لتحديث شبكة المنظمة  WMOالخاصة برصد المنطقة القطبية الجنوبية
) (AntONومناقشة عدة مسائل من أجل اتخاذ إجراءات بشأنھا .وتشير الخبرة مع الشبكة ) (AntONإلى أنه من المفيد
للغاية أن يكون لديھا قائمة شاملة بالمحطات لكنھا تحتاج أيضا ً إلى مركز مراقبة مخصص )ھو حاليا ً نظام المسح
البريطاني للمنطقة القطبية الجنوبية (BAS ،لإلسراع بتحديد متى تعجز المحطات عن تقديم التقارير ،ولتوفير تغذية
مرتدة بالتعليقات والمالحظات على المسائل التي تنشأ .ويمكن لنظام معلومات المنظمة  /WISالنظام العالمي المتكامل
للرصد  WIGOSأن يساعدا من خالل مركز إقليمي مالئم لالتصاالت ) (RTHفي مراقبة استقبال البيانات .وقد حدث
انخفاض في عدد المحطات المبلغة في المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا ،بيد أن ھناك عدة أسباب محتملة لذلك )على
سبيل المثال تغير آلية اإلرسال( .وستقدم القائمة الجديدة للمحطات التي ستدرج في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
إلى األعضاء ذوي الصلة للتعليق عليھا وستقدم في نھاية المطاف إلى المؤتمر السابع عشر العتمادھا مع قرار محدث
بشأن شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية.
وستواصل فرقة العمل المعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية االحتفاظ بقائمة المحطات الكائنة في الشبكة،
-5
والعمل مع منظمات أخرى )على سبيل المثال اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ،والرابطة الدولية
لمنظمي الرحالت في المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا( لزيادة إتاحة البيانات ،كما تشجع الدول األعضاء على إيداع
بياناتھا الشرحية .وستعمل على تشجيع المزيد من السفن على اإلبالغ لتحسين االتصاالت التي ترسل المعلومات وتأمين
انتقال ناجح إلى النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية )صيغة الشفرة  (BUFRولتجعل اآلخرين من
خارج أوساط المنظمة  WMOيعلمون بذلك االنتقال ،والمساھمة في المواد التنظيمية للمنظمة  WMOضمن النظام
العالمي المتكامل للرصد .وبُذل جھد مماثل في المنطقة القطبية الشمالية من خالل رابطة منظمي حملة التطواف
بالمنطقة القطبية الشمالية ) (AECOللحصول على رصدات إضافية للسفن في المنطقة القطبية الشمالية.
وشاركت المنظمة  WMOفي آخر اجتماع استشاري معني بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية
-6
) (ATCM XXXVIوستشارك في االجتماع السابع والثالثين المقرر عقده في برازيليا ،في الفترة من  28نيسان /أبريل إلى
 7أيار /مايو  .2014وعملت المنظمة  WMOمع مجلس مديري برامج أنتاركتيكا الوطنية ) (COMNAPلمساعدة االجتماع
االستشاري المعني بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية في تحديث توصيات االجتماع ذات الصلة ،بما في ذلك تلك المتعلقة
باألرصاد الجوية للمنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا التي ستناقش في االجتماع االستشاري السابع والثالثين .وسيعين
فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية عضواً من فريق الخبراء الحالي لشغل دور "أخصائي
المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا" عقب االجتماع االستشاري السابع والثالثين المعني بمعاھدة المنطقة القطبية
الجنوبية.
وواصل فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية العمل مع
-7
الفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد .وستعزز أوساط فريق الخبراء  EC-PORSالمعنية بالبحوث
والرصدات والخدمات ،التفاعل مع اللجنة الدائمة للبحوث والعلوم التطبيقية التابعة للفريق العامل الدولي المعني برسم
خرائط الجليد مركزة على التنبؤات الطويلة المدى )الفصلية( بالجليد ونمذجتھا .وتتمثل المسائل الرئيسية في نواتج
المعلومات المتعلقة بالجليد من أجل النظم اإللكترونية لرسم خرائط المالحة ،وتوافر المعلومات عن الجليد في المنطقة
القطبية الجنوبية ،واالحتياجات من المعلومات عن الجليد الالزمة للمدونة القطبية اإللزامية التابعة للمنظمة البحرية
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الدولية ،واإلنتاج المشترك لخرائط الجليد وقياس مدى سُمك الجليد البحري .ويلتمس فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية الدعم من األعضاء لتمويل محلل إلنتاج بعض النواتج
التجريبية للتنبؤات الخاصة بالجليد الموسمي للمساعدة في المناقشة مع المستخدمين.
ونسق فريق العمل المعني بفضاء المنطقتين القطبيتين ) (PSTGأنشطته مع جميع وكاالت الفضاء .وينبغي
-8
إبراز التطور في الخدمات المستندة إلى السواتل ،والبعثات الساتلية المقبلة المتعلقة بقياسات سُمك الثلج ،ونواتج إنسياق
الجليد البحري ،ونواتج التدفقات الذائبة ،ومقارنة التوازن الكتلي للصفيحة الجليدية ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر.
ومن المھم اإلشارة إلى أن السواتل ال يمكنھا فعل كل شيء؛ وسيواصل فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية توفير الدعوة لمواصلة التحقق من الواقع على األرض السطحي القاعدة من أجل معايرة وإقرار
صالحية الرصدات والنواتج الساتلية .ويجدر بالذكر أنه يجري تعيين شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي
لتشمل الدعم بالمعايرة /إقرار الصالحية للبعثات الساتلية .وأشار فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية إلى أھمية البعثة الساتلية المزمع القيام بھا لالتصاالت القطبية والطقس ) (PCWالتي تديرھا كندا وتستھدف
أوقات تجديد تبلغ خمسة عشر دقيقة من  90-50درجة شماالً يمكن أن تستمر لمدة  10سنوات –  20سنة.

الخدمات واالستجابة لإلطار العالمي للخدمات المناخية
ناقش فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ،عدة مسائل ،من بينھا ،تنفيذ اإلطار
-9
العالمي للخدمات المناخية في المنطقتين القطبيتين وفي منطقة القطب الثالث .وأسند فريق الخبراء إلى فرقة العمل
التابعة له والمعنية بالخدمات مسؤولية استكشاف إمكانية توافق المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCومنتديات
التوقعات المناخية للمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية ومنطقة القطب الثالث على نحو وثيق مع تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وأعربت فرقة العمل المعنية بالخدمات عن إدراكھا للحاجة إلى تركيز إقليمي وليس
وطنيا ً وتحديد آلية تتيح مستوى من التعاون فيما بين المؤسسات الرئيسية في أي منطقة.
وتدعم مساھمة الموقع الشبكي الكندي  FastStartعدة مشاريع تتعلق بأولويات فريق الخبراء المعني
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بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية بما في ذلك توفير الدعم للخدمات المناخية في المنطقة القطبية الشمالية أركتيكا،
وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،والبحوث المتعلقة بالتنبؤ بالطقس القطبي وإمكانية التنبؤ بمناخه ،وإنشاء شبكة
مراكز مناخية إقليمية قطبية وتنفيذ منتديات إقليمية للتوقعات المناخية .والتمويل متاح أيضا ً للخدمات المناخية في منطقة
جنوب آسيا /القطب الثالث .وأشار الفريق إلى بعض الصعوبات األولية في إقامة مركز من أجل المنطقة القطبية
الجنوبية أنتاركتيكا بسبب طبيعتھا الفريدة من نوعھا .ويقدم نظام المسح البريطاني ألنتاركتيكا ) (BASتنبؤات احتمالية
تصل إلى ستة أشھر مقدما ً لكن ليس لالستخدام التشغيلي ومعظمھا لشبه جزيرة أنتاركتيكا .وسيواصل فريق الخبراء
تقصي ھذه المسألة .وأقر الفريق بأن ثمة حاجة إلى تحسين التواصل مع البرامج والھيئات التأسيسية للمنظمة WMO
ومع مكتب التنسيق الدولي ) (ICOمن أجل النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية  -والشراكة القطبية الدولية PPP
وفريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي للمساعدة في إعداد مقترحات محددة ذات أھداف ملموسة
ومحددة زمنيا ً .وأعرب فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية عن
إدراكه للحاجة إلى وضع رؤية بشأن الكيفية التي ينظر بھا فريق الخبراء إلى مسألة توفير الخدمات المناخية في
المنطقتين القطبيتين وتوافق القطب الثالث مع إطار المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة  WMOالذي يحدد الدور
والوظائف واالرتباطات مع المنظمة  WMOواآلليات األخرى .كما سينظر الفريق في عالقته مع المجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSلتيسير التعاون المستقبلي لفائدة أصحاب مصالحھم المشتركة .ويخطط الفريق إلتمام
بعض اإلجراءات الجوھرية من أجل المؤتمر السابع عشر.

النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية

)(GIPPS

يشكل مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPالتابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ،ومبادرة إمكانية التنبؤ
-11
بالمناخ القطبي ) (PCPIالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية مكونان بالغي األھمية في إقامة النظام العالمي
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المتكامل للتنبؤات القطبية .وتلقى فريق الخبراء تحديثا ً بشأن تنفيذ مشروع التنبؤات القطبية والخطط العلمية وتنظيم سنة
التنبؤات القطبية ) (YOPPفي أواسط ) 2018انظر  (http://polarprediction.netوالبحوث التي خططتھا مبادرة إمكانية
التنبؤ بالمناخ القطبي .وحقق مشروع التنبؤات القطبية تقدما ً أكثر من مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي .وتتاح
معلومات أخرى في الوثيقة ) 4.5(1والوثيقة ) .4.5(2واألساس المنطقي للنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية واضح
وھو :أن المناطق القطبية تشكل جزءاً ال يتجزأ من نظام األرض ،وأنه من المتوقع أن يُستثمر أكثر من  100بليون من
دوالرات الواليات المتحدة في المنطقة القطبية الشمالية في العقد المقبل .وتحسين رصد ونمذجة الجليد البحري بالغ
األھمية لتحسين التنبؤات القطبية .وسيتلقى االرتباط بين المناطق القطبية ومناطق خطوط العرض السفلى جھداً مركزاً.
وقد أشار الفريق إلى الحاجة إلى تركيز قوي جداً على تحويل البحوث إلى تطبيقات لتحقيق فوائد األسھم بسرعة مع
تفكير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية في إعداد الورقة البيضاء المتعلقة بالخدمات .ويتعين على فريق العمل
المعني بفضاء المنطقتين القطبيتين  PSTGإسداء المشورة بشأن أية أنواع للبعثات المستقبلية تفيد أھداف النظام العالمي
المتكامل للتنبؤات القطبية .ووافق فريق الخبراء على توفير تغذية مرتدة منتظمة بالتعليقات بشأن خطة سنة التنبؤات
القطبية وتعزيز التنسيق بين النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ،والشراكة القطبية الدولية ،ومبادرة إمكانية التنبؤ
بالمناخ القطبي ،ودور مكتب التنسيق الدولي مع المنظمات األخرى .ويواصل فريق الخبراء المعني بالرصدات
والبحوث والخدمات القطبية التماس مساھمات للصندوق االستئماني من األعضاء وربما من الصناعة لھذا الغرض.
وأعد فريق الخبراء مشروع قرار لتقديمه إلى المؤتمر السابع عشر بشأن النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
)انظر المرجع .(3

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

ينسق فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية وضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
-12
ِّ
الجليدي بالنيابة عن المجلس التنفيذي .وقد ُحدثت خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCW-IPحسبما طلب
المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ،باالعتماد على التعليقات التي وردت من داخل المنظمة  WMOومن
الشركاء الخارجيين ،بما في ذلك فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي الذي أنشئ حديثا ً ).(GSG
وناقش فريق الخبراء خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )انظر المرجع  (3مناقشة مستفيضة وستقدم الخطة
إلى المؤتمر السابع عشر العتمادھا.
وقد أنشئ فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي لتوفير إرشادات وتوجيھات عامة
-13
رفيعة المستوى بشأن تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي وتطورھا الالحق .ويتألف فريق التوجيه من خبراء من
فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ،ومن برامج المنظمة  WMOذات الصلة ،ومن مساھمين
وشركاء ومشاركين في الرعاية ،وقد عقد فريق التوجيه أولى جلساته في ركيافيك ،أيسلندا في الفترة من  23إلى 24
كانون الثاني /يناير  .2014وفي األجل القريب سيقدم فريق التوجيه إرشادات بشأن تشكيل فرق العمل الخاصة بالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي وبشأن األنشطة والمھام األولية للمراقبة التي ستنفذھا فرق شتى رھنا ً بالموارد المتاحة .ويتاح
االطالع على االختصاصات الكاملة لفرق المراقبة العالمية للغالف الجليدي في التقرير النھائي للدورة األولى لفريق
التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )انظر المرجع  .(4وسوف يقدم فريق التوجيه تقريراً سنويا ً إلى فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ،بما في ذلك توصيات لتطوير وتنفيذ
المراقبة العالمية للغالف الجليدي كي ينظر فيھا المجلس والمؤتمر .ووافق فريق الخبراء على ھيكل عمل المراقبة
العالمية للغالف الجليدي المقترح الذي يتألف من فريق التوجيه ،والست فرق التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
وھي) :أ( فرقة شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛ )ب( فرقة البنية األساسية والممارسات؛ )ج( فرقة
االحتياجات والقدرات؛ )د( فرقة النواتج؛ )ھ( فرقة البوابة والموقع على الشبكة العالمية؛ )و( فرقة االتصال .كما نظر
فريق الخبراء في اختصاصات جميع فرق المراقبة العالمية للغالف الجليدي )انظر المرجع  (4ووافق على عضوية
فريق التوجيه الخاص بتلك المراقبة.
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ونظراً لألھمية الكبيرة للشراكات بالنسبة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،نظر فريق الخبراء التابع
-14
للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية في معايير الشراكة الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف
الجليدي التي أعدھا فريق التوجيه الخاص بالمراقبة باستخدام اتفاق الشركاء الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية
كأساس لذلك .وسير َسل بيان رسمي بالنوايا لمن يريد أن يكون شريكا ً دوليا ً للمراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى أمانة
المنظمة ) (GCWلينظر فيه فريق التوجيه التابع للمراقبة العالمية للغالف الجليدي التابعة للمنظمة  .WMOوينبغي للبيان
أن يتناول الكيفية التي ستسھم بھا المنظمة في تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي وفي أنشطة فرق ھذا الغالف ،على
النحو المبين في معايير الشراكة )انظر المرجع .(4
واس ُتھلت أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي باالعتماد على مھام التنفيذ الرئيسية المحددة في خطة
-15
تنفيذ المراقبة والتي وافق عليھا فريق الخبراء المعني الرصدات والبحوث والخدمات القطبية .وتشكل شبكة الرصد
الرئيسية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي وھي  CryoNetإحدى المكونات األربعة من مكونات الرصد الخاصة بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ،وستعمل باالعتماد على مبادئ توجيھية متفق عليھا للقياس ،وعلى أفضل الممارسات التي
أرستھا مواقع شبكة الرصد  .CryoNetويجري إعداد كتاب أول )وثيقة إرشادية( عن المراقبة العالمية للغالف الجليدي
باالعتماد على المبادئ التوجيھية والمدخالت المتاحة من المساھمين ومن خالل مناقشة جماعية مستفيضة وستصبح في
نھاية المطاف جزءاً من المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد .ووافق فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية على المتطلبات التي اقترحھا فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي من أجل إدراج أي موقع في شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي وعلى االستبيان الذي يتعين
على المواقع المرشحة استيفاءه لتظھر عزمھا على أن تصبح جزءاً من شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي
وتوفر البيانات الشرحية الالزمة التي تتيح إجراء تقييم الختيار المواقع المالئمة .وھناك ثالث فئات من مواقع شبكة
 CryoNetتتبع المعايير التي اقترحتھا الفرقة ووافق عليھا فريق التوجيه الخاص بالمراقبة وھي  -المواقع األساسية،
والمرجعية والمتكاملة.
وعُقد اجتماع شبكة  CryoNetآسيا التابع للمراقبة العالمية للغالف الجليدي في كانون األول /ديسمبر
-16
ً
في بيجين ،الصين الذي دفع تطور الشبكة قدما ،وزاد من عدد المواقع والشبكات المرشحة للنظر األولي فيھا إلى أكثر
من  .120ونظراً لتوصية فرقة الشبكة  CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،والحاجة إلى تمثيل عالمي
أولي لتطوير تنفيذ الشبكة المتخصصة ،قدم فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى فريق الخبراء
المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية قائمة أولية بأربعة عشر موقعا ً للنظر فيه من أجل إدراجھا في شبكة
رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي ھي) Sodankylä :فنلندا( ،و) Zackenbergغرينالند( ،و) Sonnblickالنمسا(،
و) Davos /Weissfluhjochسويسرا( ،و) SIGMA-Aغرينالند( ،و +20) PROMICEمحطات عبر غرينالند( ،وEureka
)كندا( ،و) Barrowأالسكا( ،و) Tiksiاالتحاد الروسي( ،و) Cape Baranovaاالتحاد الروسي( ،و) Tianshanالصين(،
وجبل ) Everestالصين( ،و) Yakutskاالتحاد الروسي( ،و) Dome Cأنتاركتيكا( .ويجري تقييم مواقع مرشحة أخرى.
ومن المتوقع إدراج مواقع كثيرة أخرى في شبكة  CryoNetقبل تقديمھا إلى المؤتمر السابع عشر للموافقة عليھا من
خالل قرار مالئم .ونظر فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية في عقد حلقة العمل المقبلة لشبكة
 CryoNetالتابعة للمراقبة  GCWالمقرر عقدھا في أمريكا الجنوبية في خريف  2014باعتباره حدثا ً ھاما ً لسد الفجوات
في نصف الكرة األرضية الجنوبي.
2013

إن المشروع الخاص بعملية مقارنة وتقييم النواتج الساتلية الخاصة بالثلج ) ،(SnowPEXوھو مساھمة من
-17
وكالة الفضاء األوروبية ) (ESAفي المراقبة العالمية للغالف الجليدي الذي بدأ في مستھل عام  ،2014ھو نتيجة مباشرة
لحلقة العمل األولى الخاصة بمراقبة الثلج التي نظمتھا المراقبة العالمية للغالف الجليدي .وتتمثل أھداف المشروع
الخاص بعملية مقارنة وتقييم النواتج الساتلية الخاصة بالثلج في تجميع العلماء والمؤسسات المعنيين بمراقبة التراكم
الثلجي الفصلي لتقييم جودة النواتج الحالية المتعلقة بالثلج والمعتمدة على السواتل المستمدة من بيانات رصدات األرض،
وإعداد مبادئ توجيھية لتحسينھا.
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و ُ
شكلت فرقة مخصصة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي بشأن تحسين الرصد وتبادل بيانات الثلج في
-18
المواقع ،بما في ذلك في الوقت الفعلي ضمن فريق مراقبة الثلج ،وأعد مشروع تقرير يحدد المسائل المعنية بما في
ذلك الحلول الممكنة .ويلتزم المركز األوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ) (ECMWFالتزاما ً كامالً بالعمل
وأثبتت اختبارات أھمية ھذه البيانات في تحسين إعادة التحليل والتنبؤات .والمناقشات مستمرة مع أمانة المنظمة
 WMOبشأن الخطوات المالئمة المقبلة .وموافقة األعضاء على تبادل ھذه البيانات بالغ األھمية .كما حفز فريق
مراقبة الثلج استحداث "متتبعات للثلج" جديدة وبشكل يومي لتتبع نطاق الثلج ،والمكافئ المائي للثلج في نصف
الكرة األرضية الشمالي .وأعدھا للمراقبة العالمية للغالف الجوي معھد األرصاد الجوية الفنلندي ،ووزارة البيئة في
كندا وھي متاحة قرب الوقت الفعلي على موقع المراقبة العالمية للغالف الجوي على الشبكة العالمية على العنوان:
 ،http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.htmlوتسھم تحليالت التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالساتلية،
وفي المواقع والتشغيلية في تطوير ھذه النواتج المتعلقة بالثلج .وقد أعرب فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية عن إدراكه لھذه التحليالت باعتبارھا مؤشرات مفيدة لتتبع تقلبية المناخ وتغيره وكمساھمة في اإلطار
العالمي للخدمات المناخية.
وتقدم المراقبة العالمية للغالف الجليدي بالفعل معلومات أولية محدثة عن حالة الغالف الجليدي من خالل
-19
موقعھا على الشبكة العالمية على العنوان  .http://globalcryospherewatch.org/وھناك بنود لألنباء مستمدة من 25
موقعا ً لألنباء أو أكثر تشمل يوميات ،ومعلومات عن المشاريع ،ومتطلبات للرصد ،ومسرداً .كما تشمل يومية تمثل
إدماجا ً لليوميات المتعلقة بالغالف الجليدي التي تسجلھا األوساط المعنية .وبوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (http://gcw.met.noھي بوابة سابقة للتشغيل .وھي قابلة للتشغيل المشترك مع عدد من مراكز البيانات الرئيسية
وشرعت في إجراء مناقشات مع آخرين لفرز المسائل القابلة للتشغيل المشترك .وكمركز لتجميع البيانات والنواتج
) ،(DCPCتعمل باعتبارھا بوابة الغالف الجليدي لنظام معلومات المنظمة ) .(WISوأعرب المجلس عن امتنانه للدعم
المستمر الذي تقدمه الواليات المتحدة األمريكية والنرويج ،على التوالي .وتلك ھي آليات االتصال الحالية الخاصة
بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وتشكل المراقبة العالمية للغالف الجليدي نشاطا ً شامالً ذا اھتمامات تمتد على النطاق العالمي .وتتعلق
-20
ً
أنشطتھا بعدة لجان فنية ،وبجميع االتحادات اإلقليمية ،وافتراضيا بجميع برامج المنظمة  .WMOوتوافر ھيكل برنامج
مالئم للمراقبة العالمية للغالف الجليدي من شأنه توفير مساھمة مثلى وفعالة عبر المنظمة .ويتعين إنضاج عملية من
أجل االلتزام الرسمي مع الشركاء ،ومسألة المشاركة في الرعاية .وسيكفل فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية نشوء عملية إدارة واضحة وتحديد احتياجات فنية محددة .واقترح فريق التوجيه الخاص بالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي للمضي قدما ً ،توفير موظف مشاريع تابع للمراقبة العالمية للغالف الجليدي في أمانة المنظمة
 .WMOوأشار إلى أن الموارد ينبغي أن تأتي من الميزانية العادية ومن منح من خارج الميزانية على السواء إلى
الصندوق االستئماني لفريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية .فمن شأن المساھمات في الصندوق
االستئماني للمراقبة العالمية للغالف الجليدي أن تساعد مساعدة ضخمة في مواصلة األنشطة خالل فترتي ،2015-2013
و .2019-2016وسيسعى فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية إلى ضمان تزويد مكتب تنسيق
المراقبة العالمية للغالف الجليدي بالموظفين.
وناقش فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية بشكل شامل ھيكل العمل المقترح
-21
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،واختصاصات وعضوية فريق التوجيه التابع للمراقبة ،ووافق عليھا .ووافق على
العملية الخاصة بإنشاء شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،بما في ذلك مواقعھا األولية ،والمعايير الخاصة
بإدراج المواقع المرشحة في الشبكة ،ووافق على معايير الشراكة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي .ويدعو فريق
الخبراء بقوة إلى أھمية تمويل الميزانية العادية للوظائف الرئيسية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،حسبما أوصى بذلك
فريق التوجيه الخاص بالمراقبة .وأعد فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية قراراً لتقديمه إلى
المؤتمر السابع عشر بشأن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،بما في ذلك خطة تنفيذ تلك المراقبة )انظر المرفق .(3
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فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية – مبادرة الشراكة القطبية
الدولية )(IPPI
إن مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIھي ثمرة تطور المبادرة القطبية الدولية ) (IPPIالتي عُرضت
-22
على المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين .وكانت الوثيقة المفاھيمية لمبادرة الشراكة القطبية الدولية ثمرة
الجتماع عُقد في باريس 11-10 ،شباط /فبراير  2014لفريق التوجيه المشترك بين الوكاالت المعني بمبادرة قطبية
تعاونية دولية طويلة األمد .والحظ فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات التطبيقية أن الوثيقة المفاھيمية
ماتزال غامضة بشأن الفوائد الملموسة والنتائج المتوقعة من مبادرة الشراكة القطبية الدولية بخالف آليات الشراكة
القائمة.
والحظ فريق الخبراء أن ھناك أوجه تآزر بين مبادرة الشراكة القطبية الدولية والجھود التي تبذل في
-23
مجلس المنطقة القطبية الشمالية للنھوض بأدوات التكيف من أجل المجتمعات الشمالية بما في ذلك البوابات الخاصة
بالمعلومات .وعلى سبيل المثال ،ھناك أوجه ارتباط قوية مع إجراءات تكيف برامج المراقبة والتقييم الخاصة بالمنطقة
القطبية الشمالية أركتيكا من أجل تغير أركتيكا ) .(AMAP-AACAوأكد فريق الخبراء على الحاجة إلى أنشطة يمكن
تمييزھا ونتائج ملموسة يكون تنفيذھا رخيص التكلفة ويتناول بشكل واضح أھداف المنظمة  .WMOوينبغي لمبادرة
الشراكة القطبية الدولية أن تنظر أيضا ً في الكيفية التي تفيد بھا البرامج الوطنية .وأشار فريق الخبراء إلى أن المنظمة
 WMOيمكنھا النظر في المشاركة بعد التصدي لشواغل قليلة.
واستعرض أعضاء مختارون من فريق الخبراء المقترح الحالي بشأن المقترح المفاھيمي ،وقدموا تغذية
-24
مرتدة بالمالحظات والتعليقات إلى فريق التوجيه .ويأخذ المقترح المفاھيمي النھائي في الحسبان اقتراحات أصحاب
المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك المنظمة  .WMOوسيقدم المقترح النھائي إلى المؤتمر السابع عشر للنظر فيه ،وإلى
الدورة الثامنة والعشرين لمجلس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالمؤتمر الدولي الثالث بشأن تخطيط
البحوث المتعلقة بالمنطقة القطبية الشمالية )أركتيكا( ) (ICARPوعدة اجتماعات أخرى رفيعة المستوى .وأشار فريق
الخبراء إلى أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي والنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية مافتئا يشكالن مساھمتين
ملموستين من جانب المنظمة  ،WMOوفي مبادرة الشراكة القطبية الدولية.
وأعد فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية مشروع قرار لتقديمه إلى المؤتمر
-25
السابع عشر بشأن مبادرة الشراكة القطبية الدولية ،بما في ذلك نسخة مشروع للوثيقة المفاھيمية لمبادرة الشراكة القطبية
الدولية )انظر المرجع .(3
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التقرير المرحلي بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية:
https://docs.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdHdYVlRNVm1JSzg/edit?pli=1

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )جنيف 23-15 ،أيار /مايو
 ،(2013مطبوع المنظمة رقم :1118
_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive
council_reports/english/pdf/1118_en.pdf

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)جنيف 31-29 ،تشرين األول /أكتوبر  ،(2012مطبوع المنظمة رقم  ،1102القرار ) 1خطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ((GFCSوالقرار ) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية(:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/
english/pdf/1102_Part1_en.pdf

-4

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )جنيف 16 ،أيار/
مايو  3 -حزيران /يونيو  ،(2011مطبوع المنظمة رقم :1077
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/
english/pdf/1077_en.pdf

-5

تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية:
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf

-6

الموقع الشبكي الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية:

http://gfcs.wmo.int/

معلومات أساسية
إن رؤية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتتمثل في تمكين المجتمع من تحسين إدارته للمخاطر
-1
والفرص الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره ،السيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثراً بالمخاطر المتصلة بالمناخ .وتقديم
خدمات مناخية فعالة سييسر اتخاذ قرارات ذكية تتعلق بالمناخ من شأنھا أن تحد من آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ،
وتعزز األمن الغذائي والنواتج الصحية وتحسن إدارة موارد المياه ،باإلضافة إلى تحقيق فوائد مجتمعية أخرى.
وستستفيد كافة البلدان من ھذه الفوائد ،إال أن األولوية ستعطى في المراحل األولى لبناء القدرات في البلدان النامية التي
تتأثر بتقلبية المناخ وتغيره .ويھدف اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSإلى رأب الصدع بين البلدان التي تحتاج
إلى تنمية معارفھا بالمناخ والبلدان التي لديھا ھذه المعارف ،مما يم ّكن البلدان الضعيفة على وجه الخصوص.
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وتوخيا ً لضمان التعامل مع كامل سلسلة القيمة إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا بشكل فعال ،يتكون
-2
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خمسة مكونات أو ركائز ھي:
•
•
•
•
•

برنامج التواصل مع المستخدمين ــ يوفر السبل لمستخدمي الخدمات المناخية ومقدميھا للتفاعل من أجل
تحديد االحتياجات والقدرات وتحسين فعالية اإلطار وخدماته المناخية؛
نظام معلومات الخدمات المناخية ــ ينتج البيانات والمنتجات والمعلومات المناخية ويوزعھا وفق
احتياجات المستخدمين والمعايير المتفق عليھا؛
ً
عمليات الرصد والمراقبة ــ إلنتاج البيانات الضرورية للخدمات المناخية وفقا للمعايير المتفق عليھا؛
البحوث والنمذجة والتنبؤ ــ تسخير القدرات والنتائج العلمية وتطوير األدوات المالئمة لتلبية احتياجات
الخدمات المناخية؛
بناء القدرات ــ لدعم التطوير المنھجي للمؤسسات والبنى األساسية والموارد البشرية الالزمة لتحقيق
فعالية الخدمات المناخية.

إن من شأن تنفيذ ھذه المكونات بناء القدرات الالزمة لالستجابة لالحتياجات التي يجب توفرھا لوجود
-3
خدمات مناخية مكيفة في المجاالت األربعة األولى ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوھي
تحديداً :الزراعة واألمن الغذائي والمياه والصحة والحد من مخاطر الكوارث.

الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

)(IBCS-1

عُقدت الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية في جنيف خالل الفترة  5-1تموز /يوليو
-4
 .2013كما عُقدت في األول من تموز /يوليو ،في إطار ھذه الدورة ،حلقة عمل مدتھا يوم واحد بعنوان "خدمات المناخ
التشغيلية :حوار من أجل اتخاذ إجراء عملي" )يمكن االطالع على التفاصيل على الموقع التالي:
 .(http://www.gfcs-climate.org/node/264وقد أبرزت حلقة العمل ھذه قيمة وجود نظام منظم ومنسق للوصول إلى حد
أقصى من التآزر في التعامل مع كامل سلسلة القيمة إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا وقدمت أمثلة عن أنشطة فعلية
تقدم على كافة المستويات انطالقا ً من الصعيد العالمي وحتى الصعيد الوطني.
وقد كانت النتائج الرئيسية للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-1كما يلي
-5
):(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15878
)أ(

اعتماد خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالخالصة الوافية للمشاريع األولية لإلطار
العالمي للخدمات المناخية لتنفيذھا فوراً؛

)ب(

إنشاء لجنة استشارية للشركاء ) (PACكآلية إلشراك أصحاب المصلحة؛

)ج(

إنشاء لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية .وقد انتخب الدكتور
)النرويج( رئيسا ً للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،والدكتورة ) Linda Makuleniجنوب
أفريقيا( والدكتور ) Laxman Singh Rathoreالھند( كنائبين للرئيس .كما انتخب المجلس األعضاء الذين
يشكلون لجنة اإلدارة على النحو التالي:

Anton Eliassen

•
•
•

االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( :الكاميرون ،كوت ديفوار ،مصر ،غينيا بيساو ،جنوب
أفريقيا )نائب الرئيس المشارك( ،جمھورية تنزانيا المتحدة؛
االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( :الصين ،الھند )نائب الرئيس المشارك( ،جمھورية إيران
اإلسالمية واليابان ،جمھورية كوريا؛
االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية( :األرجنتين ،البرازيل ،بيرو؛
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•
•
•

االتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي( :أقاليم الكاريبي
البريطانية ،كندا ،كوستاريكا ،الواليات المتحدة األمريكية؛
االتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( :أستراليا ،فيجي ،إندونيسيا،
الفلبين؛
االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( :ألمانيا ،إيطاليا ،النرويج )الرئيس( ،االتحاد الروسي،
سويسرا ،تركيا.

-6

وأسندت المسؤوليات التالية إلى لجنة اإلدارة:

)أ(

مشاريع توصيات يقدمھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية إلى المؤتمر السابع عشر بشأن اآللية
المالئمة للتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOبما
في ذلك اللجان الفنية والھيئات التأسيسية للمؤسسات الشريكة؛

)ب(

استعراض وتحديث "المبادئ والمعايير" الخاصة بتمويل المشاريع واألنشطة من الصندوق االستئماني
لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ج(

تصميم معايير وعمليات لرصد وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)د(

استعراض تشكيل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والمعايير الخاصة بالعضوية في ھذا
المجلس؛

)ھ(

وضع عملية لتحصيل المساھمات المختلفة التي يقدمھا األعضاء على المستوى العالمي واإلقليمي
والوطني والتي تدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

توخيا ً لضمان المشاركة بشكل فعال مع أصحاب المصلحة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-7
) ،(GFCSدعي الشركاء إلى إدماج اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتي أنشأھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) .(IBCSوقد قدمت المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATومنظمة
األغذية والزراعة ) (FAOواالتحاد األوروبي لعلم المساحة التطبيقية ) (IUGGوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
طلبات العضوية الخاصة بھا .وباإلضافة إلى ذلك ،بُذلت جھود إلشراك المفوضية األوروبية والبنك الدولي وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPبطريقة منھجية لتوفير معلومات لھا لمساعدتھا في القيام بمبادراتھا من أجل دعم
الخدمات المناخية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
ويقوم عدد من البلدان بإجراء مشاورات وطنية ترمي إلى تحديد الثغرات واالحتياجات وإقامة آليات
-8
التنسيق الداخلي الالزمة لضمان التطبيق الفعال لإلطار )انظر .(http://www.gfcs-climate.org/national_workshops
ويخطط إلجراء مشاورات وطنية إضافية لدومينيكا )يحدد التاريخ الحقا ً( ،في حين يخطط إلجراء مشاورات إقليمية
إلقليم أمريكا الالتينية في كوستاريكا ) 30 – 28تموز /يوليو  ،(2014وجنوب شرقي أوروبا )يحدد التاريخ الحقا ً(
والشرق األوسط )يحدد التاريخ الحقا ً( .وتفسح ھذه المشاورات المجال أمام تحديد الثغرات األساسية في المكونات
المختلفة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي البد من معالجتھا من أجل دعم تطور الخدمات المناخية
وتنفيذھا في المجاالت األربعة ذات األولوية .كما تيسر ھذه المشاورات تحديد العناصر الحاسمة الالزمة لوضع المبادئ
التوجيھية لتشكيل أطر للخدمات المناخية على الصعيد الوطني.
وتبذل جھود مبكرة من خالل أنشطة محددة لعرض الشراكات في تطوير الخدمات المناخية وتنفيذھا .فقد
-9
استھل برنامج للتكيف تابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي أفريقيا – بتمويل من النرويج بقيمة
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 10ماليين دوالر أمريكي – في تشرين األول /أكتوبر  .2013ويھدف ھذا البرنامج إلى التشارك في تصميم المعلومات
والمعارف وإنتاجھا لدعم عملية اتخاذ القرار في مجاالت األمن الغذائي والتغذية ،والصحة ،والحد من مخاطر الكوارث،
مع تسليط الضوء على مالوي وتنزانيا .ويتوقف ھذا المشروع على التعاون فيما بين وكاالت متعددة ،ويشمل الوكاالت
التالية:
)أ(

برنامج البحوث ) (SGIARبشأن تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي التابع للفريق االستشاري والبحوث
الزراعية الدولية )(CCAFS؛

)ب(

مركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة – أوسلو؛

)ج(

معھد كريستيان ميشلسن؛

)د(

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCبما في ذلك الصليب األحمر النرويجي
والمركز المناخي للصليب األحمر والھالل األحمر؛

)ھ(

برنامج الغذاء العالمي؛

)و(

منظمة الصحة العالمية؛

)ز(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

وھناك برنامج لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستويين اإلقليمي والوطني تدعمه
-10
كندا )بقيمة  6.2مليون دوالر أمريكي( وھو اآلن قيد الصياغة .وسيدعم ھذا البرنامج بلدان جزر المحيط الھادئ وبلدان
منطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا ،بما في ذلك المناطق القطبية الشمالية .وھناك برامج أخرى يدعمھا مانحون
مختلفون ھي رھن التصميم.
وتعد الصين خطتھا لتنفيذ إطار للخدمات المناخية على المستوى الوطني تتناول قطاعات الزراعة والحد
-11
من مخاطر الكوارث والماء والطاقة والصحة .و ُنظمت منتديات وطنية للتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر
الكوارث واألمن الغذائي ،ويُتوقع االنتھاء بشكل كامل من إعداد اإلطار في العام القادم .وإضافة إلى ذلك ،يعزز مركز
المناخ في بيجين قدراته على تقديم مساعدة دولية للمرافق الوطنية ) (NMHSsلتنفيذ المشاريع التجريبية لإلطار العالمي
) (GFCSعلى كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي.
ويجري تنفيذ مشروع التوأمة بين سويسرا وبيرو )) CLIMADES) (2015-2012الخدمات المناخية
-12
لمناطق جبال األلب واألنديز(( تحت مظلة اإلطار العالمي ) .(GFCSويسعى المشروع إلى تحسين الخدمات المناخية في
بيرو وزيادة عدد المھنيين والطالب المدربين في مجالي األرصاد الجوية وعلم المناخ .وستسفر المبادرة عن فوائد
اجتماعية – اقتصادية للعديد من القطاعات االقتصادية ،وبالتالي للمجتمع بأسره.
وقد استكمل المركز المناخي اإلقليمي ألمريكا الجنوبية ) (ICC-WSAعامه األول من مرحلة التنفيذ .و
-13
أعرب مجلس المركز ) (ICC-WSAفي اجتماعه األول المعقود في  9نيسان /أبريل  2014عن دعمه لتطبيق تعيينه
مركزاً إقليميا ً تابعا ً للمنظمة ) (WMOلغربي أمريكا الجنوبية.
واس ُتھل مشروع تجريبي للمنتدى الوطني للتوقعات المناخية في موزامبيق باجتماع عُقد في مابوتو خالل
-14
الفترة  6-3آذار /مارس  .2014وقدم ھذا االجتماع المساعدة في مجال االستخدام المالئم للمعلومات المناخية وتفسيرھا
من أجل تحديد الخيارات المتصلة بالقرارات بناء على عملية تشاركية ،مع التمكين من إجراء تعليقات متبادلة بحيث
يمكن تبين سبل تحسين الخدمات على أساس مستمر ،وربط المعلومات المناخية التي تعدھا المرافق الوطنية لألرصاد
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الجوية بالمؤسسات الكبيرة والجديدة المعنية ،وتقييم إعداد واستخدام المعلومات المناخية في إطار وطني لتحديد الثغرات
التي تشوب القدرات ،والمساعدة على إقامة منتدى للجمع بين مستخدمي المعلومات المناخية ومنتجيھا تحت سقف واحد.
وسيفضي ھذا المشروع التجريبي إلى دروس يمكن تقاسمھا وممارسات يمكن محاكاتھا .ويخطط لعقد مؤتمرات مماثلة
في كل من بليز وميانمار.
وسوف يجري التنفيذ المبكر أيضا ً من خالل تنفيذ األنشطة الواردة في مرفقات خطة التنفيذ )بما في ذلك
-15
مرفقاتھا وأمثلتھا النموذجية( والخالصة الوافية للمشاريع األولية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي
اعتمدتھا الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCS-1وستستلزم ھذه األنشطة تقديم الدعم من
قبل األعضاء والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالھيئات التأسيسية للشركاء نظراً إلى أن ھذه األنشطة تتعلق
بالجوانب المختلفة إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا .وتوخيا ً لمعالجة ھذا الوضع ،يخطط لعقد اجتماع تشترك فيه لجان
فنية وجمعيات إقليمية وبرامج المنظمة ) (WMOوالوكاالت الشريكة .وسيحدد االجتماع اإلجراءات الفعلية التي يتعين
على اللجان الفنية وبرامج المنظمة ) (WMOوالوكاالت الشريكة اتخاذھا فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمن أجل تلبية األھداف المحددة بفترة سنتين وست سنوات وعشر سنوات الواردة في خطة التنفيذ.
وتبرز في الجدول التالي المتطلبات الدنيا لدعم دورة من دورات المجلس الحكومي الدولي للخدمات
-16
المناخية باالستناد إلى التقديرات الخاصة بالدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ).(GFCS

العدد

خمسة أيام
التكلفة

5

7,000

35,000

1

9,500

9,500

5

2,200

11,000

20

3,425

68,000

1

150,000

150,000

48

2,500

120,000

288

380

109,440

22

2,500

55,000

132

380

50,000

17

2,500

42,000

17

380

35,700

خدمات مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
خدمات المؤتمر قبل الدورة
خدمات المؤتمر أثناء الدورة
المترجمون الفوريون
الترجمة باللغات الست
المجموع الفرعي للخدمات
سفر  48فرداً من أقل البلدان نمواً
 48بدل إقامة يوميا ً ألقل البلدان نمواً
المجموع الفرعي ألقل البلدان نمواً
 22فرداً من الدول الجزرية النامية الصغيرة
 22بدل إقامة يوميا ً من الدول الجزرية النامية الصغيرة
المجموع الفرعي للدول الجزرية النامية الصغيرة
سفر  17فرداً من البلدان غير الساحلية األقل نمواً
 17بدل إقامة يوميا ً للبلدان غير الساحلية األقل نمواً
المجموع الفرعي للبلدان غير الساحلية األقل نمواً
المجموع شامالً أقل البلدان نمواً
المجموع شامالً الدول الجزرية النامية الصغيرة
المجموع شامالً الدول غير الساحلية النامية
المجموع الكلي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع
الفرعي

274,000

229,440

105,000

77,700
479,440
105,000
77,700
662,140
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال يدرج في الملخص العام
تقرير الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل
ذات الصلة بالطقس والماء والبيئة )(ECWG-CWE
المرجع:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/ECWGCWE-7-Report_270114_Final.pdf

انعقدت الدورة السابعة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة  (WMOوالمعني بالمناخ والمسائل
-1
ذات الصلة بالطقس والماء والبيئة )) (ECWG-CWEمنذ إنشائه على شكله الحالي في  (2007وعلى رأسه
البروفيسور  M. Ostojskiوالسيد  ،A. Mokssitالرئيسان المشاركان للفريق العامل ،في مقر المنظمة ) ،(WMOجنيف،
سويسرا ،من  10إلى  12كانون األول /ديسمبر .2013

استعراض موجز الختصاصات الفريق العامل وللقرارات والتوصيات السابقة
استعرض الفريق العامل اإلجراءات على ضوء االختصاصات التي أقرھا المجلس التنفيذي في دورته
-2
الرابعة والستين .وقرر الفريق العامل إجراء تحليل منھجي لعمله بغية تحديد ما يلي) :أ( "العمل المنجز"؛ )ب( "القضايا
العالقة" الھامة التي ينبغي معالجتھا؛ )ج( "المقترحات" لتحديد اختصاصات أبسط وأوضح .واستناداً إلى ھذا التحليل،
وافق الفريق العامل على مجموعة من االختصاصات المنقحة وعلى اسم مبسّط وھو "الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل ذات الصلة" ) .(ECWG-CRMوسينظر المجلس التنفيذي في ھذا االسم خالل دورتيه
السادسة والستين والسابعة والستين وكذا خالل المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية.
أشار الفريق العامل إلى أن اللجنة التوجيھية المعنية باألنشطة المناخية التابعة لألمانة تضطلع بدور ھام
-3
في تكامل وتنسيق األنشطة المتعلقة بالمناخ عبر البرامج في أمانة المنظمة  .WMOودعا الفريق العامل األمين العام إلى
إعادة تنشيط ھذه اللجنة التوجيھية استناداً إلى االختصاصات المعدلة لتتناول المسائل ذات الصلة بالمناخ ،بما في ذلك
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوطلب الفريق العامل إلى اللجنة التوجيھية أن تبلغه بانتظام بأنشطتھا.

برنامج المناخ العالمي ومكوناته والتنسيق
أوصى الفريق العامل األمين العام بإرسال خطاب يعبر فيه عن الشواغل المتعلقة بالوضع الحالي لبرنامج
-4
ُ
رسل الرسالة إلى المدير العام للفاو ،وھي وكالة رائدة وإحدى أھم
النظام العالمي لرصد األرض ) .(GTOSواقترح أن ت َ
الجھات الراعية لبرنامج النظام العالمي لرصد األرض ).(GTOS
وأوصى الفريق العامل بأن تنسق أمانة النظام العالمي ) (GCOSولجنته العلمية التوجيھية واللجنة العلمية
-5
المشتركة للنظام العالمي ) (GCOSمع أمانة برنامج البحوث ) (PROVIAواللجنة العلمية التابعة للبرنامج )(PROVIA
لتوسيع نطاق التعاون في مجال المسائل المتعلقة بالبيانات وتشاطر الدروس المستخلصة من أجل وضع برنامج تشغيلي
بالكامل.
وأشار الفريق العامل إلى أھمية اتساق الرصدات ،السيما في قياسات الھطول .وأوصى الفريق العامل أن
-6
يواصل فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظم العالمية المتكاملة للرصد ) (ICG-WIGOSولجنة
الھيدرولوجيا ) (CHyعملھما معا ً لمعالجة ھذه المسألة.
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وأوصى الفريق العامل أنه يستحسن ،لدى إبالغ صناع القرار بعدم اليقين ،لدى تقديم النموذج المناخي
-7
وغيره من النواتج والمخرجات البيانية ،أن ينظر البرنامج العالمي للبحوث المناخية في لغة معيارية ،مع مراعاة النھج
الذي تستخدمه الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي تقاريرھا التقييمية .ومن شأن ذلك تسھيل اإلبالغ
عن عدم اليقين.
)(WCRP

وأوصى الفريق العامل أن يقيم موظفو التخطيط المشترك للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
-8
واللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPاتصاالت مع أمانة البرنامج ) (PROVIAواللجنة
العلمية التوجيھية التابعة له لتوسيع نطاق التعاون في مجال االھتمامات البحثية المشتركة وتشاطر الدروس المستخلصة
من أجل وضع برنامج تشغيلي بالكامل.
وأوصى الفريق العامل بتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث المناخية في أقل البلدان نموا والبلدان
-9
النامية .ولھذا ،ھناك حاجة لفھم احتياجاتھم البحثية على المستوى الوطني ثم ترجمتھا إلى أفعال .ومن المزمع النظر في
ھذه المسائل أثناء االجتماع القادم للجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) .(WCRPوشجع الفريق
العامل للجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPعلى مواصلة تناول متطلبات المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsفي مجال البحث المناخي.
وأحاط الفريق العامل علما ً مع االرتياح بالتقدم الذي أحرزته فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ
-10
والمعنية بإستراتيجية بناء القدرات في مجال الخدمات المناخية .كما أشار الفريق العامل إلى الفوائد التي يتيحھا استخدام
الموارد المتوافرة على الشبكة إذ تم تدريب العديد من األشخاص بتكلفة منخفضة .وأوصى الفريق العامل
) (ECWG-CWEباتخاذ تدابير لتعزيز استخدام التعليم اإللكتروني من أجل بناء القدرات.
وأشار الفريق العامل إلى أن المنظمة ) (WMOتواصل بنشاط تطوير منتديات التوقعات المناخية الوطنية
-11
) (NCOFsالتي ُتعتبر بدورھا منصات فعالة لتطوير ركيزة برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPفي اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستوى الوطني .وأوصى الفريق أن تعد األمانة توجيھات بخصوص المسائل الشاملة
المتصلة بمنتديات التوقعات المناخية الوطنية ) ،(NCOFsاستناداً إلى التجربة التي اكتسبھا األعضاء في تنظيم ھذه
المنتديات وتعزيزھا على نطاق أوسع.
وفيما يتعلق بمساھمة المنظمة ) (WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSأشار الفريق
-12
العامل إلى أن المرفق بخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمعني بالبحوث والنمذجة والتنبؤ يحدد
نطاق التعاون بين برنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج ) (PROVIAبإبالغ صناع القرار بنواتج
البحوث .ونصح الفريق العامل برنامج البحث بتحديد األنشطة المشتركة من خالل التمثيل في اللجنتين التوجيھيتين ذات
الصلة.
وأشار الفريق العامل إلى أن البرنامج ) (PROVIAليس لديه آليات ألصحاب المصلحة على المستوى
-13
الوطني ،وأوصى الفريق العامل بإمكانية اللجوء إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية وأعضائه بوصفھم
منصة ،إذا اقتضى األمر.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

الحظ الفريق العامل غموضا ً في استخدام مصطلح "الخدمات المناخية ."١ففي إطار المنظمة ،WMO
-14
يعتبر أن الخدمات المناخية تنطوي على توفير معلومات بخصوص الوضع الحالي والمستقبلي المرتقب للنظام المناخي.
 ١تعريف الخدمات المناخية :توفير معلومات مناخية بطريقة تساعد األفراد والمنظمات على صنع القرار .وتتطلب الخدمة مشاركة مالئمة،
جنبا ً إلى جنب آلية وصول فعالة ،كما ينبغي أن تستجيب الحتياجات المستخدمين) .خطة تنفيذ اإلطار العالمي )(2013 - (GFCS
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أما في خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSفتتميز الخدمات المناخية" بتمكين المجتمعات من تحسين إدارة المخاطر
والفرص الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره .وأوصى الفريق العامل بمزيد من اإليضاح بخصوص مفھوم "الخدمات
المناخية" بغية تحسين فھم أھداف مختلف األنشطة التي تضطلع بھا األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS
وأوصى الفريق العامل بزيادة توضيح مساھمة المنظمة  ،WMOوھياكلھا الفرعية بما في ذلك اللجان الفنية
-15
والبرامج ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأوصى الفريق العامل
األمين العام بوضع مقترح لوضع إجراءات يسترشد بھا في مشاركة اللجان الفنية ،وسينظر المجلس التنفيذي في برامج
المنظمة ) (WMOوالبرامج التي تشارك في رعايتھا في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي خدمات تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي سينظر فيھا المجلس التنفيذي.

التعاون بين اللجان الفنية في األنشطة المتصلة بالمناخ والبرامج المشمولة برعاية مشتركة
أشاد االجتماع بتعاون اتفاقيات األمم المتحدة المتصلة باللجنة ) (CClواللجنة ) (CAgMواللجنة ) (CHyفي
-16
سياق فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWوأشار إلى أن ھذا التعاون قد أتاح فرصة
لوضع مشاريع تجريبية ذات صلة ،مثل النظم المتكاملة لمراقبة الجفاف في ظل اإلطار العالمي ) .(GFCSكما سلط
الضوء على مشاركة الھيئات ذات الصلة في لجنة األرصاد الجوية الزراعية والبرنامج العالمي للبحوث المناخية بغية
توضيح المسائل المتعلقة بإمكانية التنبؤ بالجفاف ومؤشرات الجفاف ومؤشرات التنبؤات المناخية وإطالق نظام معلومات
عالمي عن الجفاف.
وأحاط االجتماع علما ً بأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPقد أتاحت فرصة ثمينة لكي يتسنى للمرافق
-17
الوطنية ) (NMHSsاستخدام المبدأ التوجيھي إلدارة الجفاف إلسداء المشورة لكبار المسؤولين في الحكومة على المستوى
الوطني وزيادة توعيتھم ،وأوصى االجتماع بوضع اللمسات األخيرة على المبدأ التوجيھي وبنشره في أقرب اآلجال الممكنة.
وأشار الفريق العامل إلى أن ھناك ثغرة في توفير البيانات الفينولوجية المعيارية .وأوصى الفريق العامل
-18
لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMولجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة النظم األساسية ) (CBSبالتعاون مع أمانات
النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوبرنامج المناخ العالمي للنظر في
إنشاء شبكة عالمية للرصد الفينولوجي )البيانات الشرحية وقواعد البيانات(.

استعراض التطورات في إطار اتفاقيات األمم المتحدة بشأن تغير المناخ )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ) (UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواتفاقية األمم المتحدة للتنوع
األحيائي )((UNCBD
أحاط الفريق العامل علما ً بأن آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير
-19
المناخ قد أنشأت لجنة تنفيذية .واقترح الفريق العامل أن ينظر برنامج المناخ العالمي في مساھمته المحتملة في آلية
وارسو الدولية وأن يبلغ أمانة االتفاقية ) (UNFCCCبذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقديم الخدمات
األرصاد الجوية الزراعية
الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية

)(CAgM-16

عُقدت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgM-16في الفترة  15-10نيسان /أبريل
-1
 2014في أنطاليا ،تركيا ،وحضر الدورة  95مشاركا ً من  53بلداً عضواً في اللجنة ،بحضور  19مراقبا ً وخبيراً مدعواً.
عُقد المؤتمر الدولي بشأن تعزيز معلومات الطقس والمناخ ألغراض الزراعة واألمن الغذائي ،في الفترة
-2
من  7إلى  9نيسان /أبريل قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgM-16بحضور
 96مشاركا ً من  64بلداً .وعُقد المؤتمر في  7جلسات فنية قُدم فيھا  26بحثا ً.
عُقد االجتماع الخاص بالمرحلة القادمة للمرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
-3
) (WAMISفي فلورنسا ،إيطاليا في الفترة من  3إلى  6حزيران /يونيو  2013بحضور  12مشاركا ً من ستة بلدان.
عُقد اجتماع الفريق المفتوح العضوية  (OPAG 1) 1التابع لفرقة التنسيق /التنفيذ ) (ICTالتابعة للجنة
-4
) (CAgMوالمعنية بخدمات األرصاد الجوية الزراعية ألغراض اإلنتاج الزراعي ،في يومي  30و 31تشرين األول/
أكتوبر  2013في بيون ،الھند .وحضر االجتماع ستة مشاركين من ستة بلدان.
عُقدت حلقة عمل دولية بشأن بناء القدرات من أجل تقديم خدمات األرصاد الجوية الزراعية قبل اجتماع
-5
الفريق المفتوح العضوية  (OPAG 1) 1التابع لفرقة التنسيق /التنفيذ ) ،(ICTفي بيون في يومي  28و 29تشرين األول/
أكتوبر  .2013وحضر الحلقة  18مشاركا ً ،منھم ثمانية من الھند ،من ثمانية بلدان .ونظمت ھذه الحلقة اإلدارة الھندية
لألرصاد الجوية.
عُقد اجتماع فرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CAgMوالمعنية بتطبيق نواتج وخدمات األرصاد الجوية
-6
الزراعية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ) (ETAAPSفي ليما ،بيرو في يومي  22و 23تموز /يوليو .2013
حضر االجتماع سبعة مشاركين من سبعة بلدان تمثل كافة االتحادات اإلقليمية.
عُقد اجتماع فرقة التنسيق /التنفيذ المعنية بنظم دعم خدمات األرصاد الجوية الزراعية ) (ICSASللفريق
-7
المفتوح العضوية  (OPAG 2) 2في يومي  16و 17كانون الثاني /يناير  2014في جنيف ،سويسرا بمقر المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) .(WMOوحضر االجتماع  12مشاركا ً من  11بلداً تمثل كافة االتحادات اإلقليمية ) ،(RAsبما في ذلك
رئيس اللجنة ونائب الرئيس.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية
عُقد اجتماع المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSفي
-8
يومي  24و 25شباط /فبراير  2014في مقر الفاو في روما .ويسّرت الفاو والمنظمة ) (WMOعقد االجتماع الذي حضره
 16مشاركا ً من الفاو والمنظمة ) (WMOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPوالفريق المعني برصدات األرض )(GEO
وبرنامج البحث الخاص بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSوالقوات الجوية اإليطالية .وتضمنت األھداف
الرئيسية لالجتماع استعراض المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي ،وتحديد التحسينات الممكنة وتحديد األنشطة في
المستقبل ووضع خطة عمل إرشادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقديم الخدمات

إدارة المياه
تمثل المياه ،غير الھواء الذي نستنشقه ،أھم احتياجات اإلنسان .ولذا ال غرابة في أن كل تحد إنمائي
-1
تقريبا ً في القرن الحادي والعشرين واألمن الغذائي ،وإدارة التوسع العمراني السريع ،وأمن الطاقة ،وحماية البيئة يعتمد
على اإلدارة السليمة والمتينة للمياه .ويتطلب نجاح إدارة المياه توافر معارف دقيقة عن موارد المياه ذاتھا ،والظروف
التي تنشئھا ،واالستخدامات التي يمكن أن توضع المياه فيھا ،والطلبات المتنافسة عليھا .ويتمثل العنصر الرئيسي في
ھذه العملية في توافر البيانات ،والمنتجات والخدمات التي تيسر العمليات والتخطيط المرتبط بإدارة المياه.
خدمات الطقس :تعتمد عمليات إدارة المياه في المدى القصير ،أي في أقل من سبعة أيام ،بشدة على
-2
خدمات الطقس الدقيقة وحسنة التوقيت .ويتعين أن تساند ھذه الخدمات األنشطة الفنية المرتبطة بالتحكم في الفيضانات،
وإمدادات المياه ،والقوى الھيدرولوجية ،والمالحة النھرية ،والمحافظة على النظم اإليكولوجية ،والخدمات الترويحية،
ويتطلب األمر عادة توافر بيانات أرصاد جوية على مدار الساعة لنمذجة الخزانات نتيجة للتقلبات الكبيرة في الرياح،
ويتعين عادة وجود ثالث محطات أو أكثر حول الخزان لضمان اكتمال البيانات .وعالوة على الھطول ،تعد التقلبات
التالية ضرورية للنمذجة المستخدمة في دعم عمليات الخزان ،ودرجة حرارة البصيلة )الھواء( الجافة ،ودرجة حرارة
نقطة الندى ،وسرعة الرياح ،واتجاه الرياح ،واإلشعاع الشمسي وغطاء السحب.
ويستخدم مدراء المياه منتجات تنبؤات الطقس على نطاق واسع وخاصة في التنبؤ بالفيضانات .وبصورة
-3
متزايدة  ،تمثل اإلدارة التكييفية في إطار عدم اليقين حيال التنبؤات ،بالنسبة للكثير من نظم الخزانات ،مشكلة بالغة
الصعوبة .إذ يتعين في كثير من األحيان توفير تنبؤات الطقس االحتمالية لمدة تصل إلى سبعة أيام باالقتران مع
ھيدرولوجيا مستجمعات المياه التي يتم رصدھا ،لتقدير احتماالت حجم الفيضان للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن
إطالقات الخزانات المسبقة قبيل حدوث الفيضان .وتمثل التنبؤات الكمية األكثر موثوقية بالھطول والھيدرولوجيا )(QPF
في فترات أطول تتراوح بين ساعات وأيام حاجة رئيسية حيث الحظ الكثير من مدراء المياه أن المستوى الحالي
لمھارات التنبؤ الكمي بالھطول والھيدرولوجيا ) (QPFوموثوقيته ال يكفي في كثير من األحيان ألن يعتمد عليھا بثقة في
اتخاذ القرارات .وعالوة على ذلك ،يتزايد االعتراف بالحاجة إلى تنبؤات الھطول المحسنة فيما يتعلق بالعواصف
األرضية في المناطق الساحلية لدعم النھوض بعملية التنبؤ بالفيضانات.
الخدمات المناخية :مع تزايد النطاقات الزمنية من أشھر إلى مواسم إلى سنوات ،تحول تركيز أنشطة
-4
إدارة المياه بصورة متزايدة إلى احتياجات التخطيط .وتؤدي ھذه االحتياجات إلى التقليل من تلك على مستويات الطقس
الزمنية األقصر مدى إال أنھا شديدة الحدة فيما يتعلق بتقييم قضايا إمدادات المياه ،والقوى الھيدرولوجية ،وقدرات
الفيضان وإدارة الجفاف .وكما ھو الحال بالنسبة لخدمات الطقس ،فإن تعزيز شبكات المراقبة ،وإمكانية الحصول على
البيانات فضالً عن منتجات التنبؤ األكثر معقولية تكتسي أھمية بالغة لفائدة الخدمات المناخية في إدارة المياه .كذلك فإنه
نظراً ألن إدارة المياه ذات طابع ھندسي شديد ،فإن قيود عدم اليقين في كل من عمليات الرصد والتنبؤ بالغة األھمية
الستخدامھا وقبولھا.
ومن المھم أيضاً ،لدى النظر في الخدمات المناخية في سياق إدارة المياه ،إدراك أن المياه سلعة اقتصادية
-5
كما أنھا سلعة اجتماعية .وعلى ذلك ،فإن مدراء المياه يبتعدون على وجه الخصوص عن المخاطرة في عملياتھم ،وفي
التخطيط ،وتصميم القرارات ليس فقط بسبب القيمة المرتبطة بالمياه بل أيضا ً بسبب قيمة الطاقة التي تنتجھا ،والمنتجات
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المسودة األولى
الزراعية التي تستمد منھا .لھذا السبب  ،ركزت معظم التوصيات األخيرة الصادرة عن دوائر إدارة المياه فيما يتعلق
بالخدمات المناخية على:
)أ(

النھوض بكثافة وجودة شبكة مراقبة المناخ؛

)ب(

وضع منتجات للتنبؤ الكمي بالھطول تنطوي على طائفة من القيم ،واحتمالية الحدوث ،بدالً من البيانات
المتعلقة بنوعية ھطول األمطار المحتملة؛

)ج(

الحاجة إلى زيادة التنسيق وتقاسم البيانات فيما بين المؤسسات المسؤولة عن خدمات الحفظ؛

)د(

النھوض بعمليات التحويل والنمذجة لوضع تقديرات ھطول األمطار التي تفيد في عمليات الخزانات
والسيما فيما يتعلق باإلنذار بالفيضان؛

)ھ(

توفير منتجات موسمية إلى سنوية موجھة على وجه الخصوص إلى إدارة المياه واألنشطة الزراعية بما
في ذلك التنبؤات االحتمالية للھطول ودرجات الحرارة؛

)و(

توفير مجموعات البيانات عن عمق  -مدة  -تكرار ھطول األمطار التي ينتجھا تحليل االحتمالية لسجالت
ھطول األمطار لالستخدام في تصميم الصرف وتقدير الفيضانات؛

)ز(

توسيع الشبكات والبيانات بشأن عملية التراكم الثلجي ومعادل المياه؛

)ح(

وضع أدوات لدعم القرار يحول عدم اليقين في المعلومات والبيانات المناخية إلى تقييم المخاطر للكميات
ذات الصلة في التصميم الھندسي.

الخدمات الھيدرولوجية :توفر الخدمات الھيدرولوجية األساس للكثير من أنشطة إدارة المياه .ويتباين
-6
نطاق الخدمات الھيدرولوجية التي تستخدم في إدارة المياه وتنظم عبر سلسلة متواصلة .فھناك ،على سبيل المثال،
خدمات المراقبة التي تصمم لتوفير بيانات أو معلومات بالغة التحديد بشأن كمية المياه ،ونوعية المياه أو حتى استخدام
المياه في موقع معين .ويتمثل أحد األمثلة على خدمة المراقبة ھذه ،عندما تقوم إحدى المنظمات )مثل الخدمة الوطنية
الھيدرولوجية( بإجراء قياس للصرف تحت سد ما للتحقق من تصنيف توربينات السد أو إجراء قياس لجودة المياه
لضمان االمتثال للقيمة التي حددتھا القواعد البيئية.
وتعتمد دوائر إدارة المياه أيضا ً بشدة على البيانات والرصدات التي تقدمھا شبكة الرصد المنتظم المنشأة.
-7
وفي حين أن البيانات "الخام" )أي ارتفاعات مستوى المياه اآلني( ھي التي تقدم في غالب األحيان ،فإن نظم إدارة قاعدة
البيانات الھيدرولوجية تتيح توفير اإلحصاءات األساسية مثل الوسائل أو الحدود القصوى اليومية والشھرية والموسمية
والسنوية التي تكون أكثر استخداما .وتستخدم جميع المعلومات ذات الصلة بالمياه ،مثل عمليات التقييم الشاملة للموارد
المحلية أو اإلقليمية ،وإحصاءات خصائص الحجم و التكرار والمدة ألحداث الفيضانات ،أوخرائط االتجاھات المكانية
والزمنية لنوعية المياه السطحية ،في مختلف عمليات إدارة المياه وتخطيطھا وتصميمھا .وعالوة على ذلك ،تقدم نظم
إدارة قاعدة البيانات الھيدرولوجية المتقدمة ،التي تتضمن،عموما ً ،تحليالت السالسل الزمنية وغير ذلك من القدرات
فضالً عن نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا النمذجة الھيدرولوجية ،بصورة متزايدة ومتواصلة ،أنواع وقيم
المعلومات التي توفرھا الخدمات الھيدرولوجية لدعم إدارة المياه.
وأخيراً ،تستخدم دوائر إدارة المياه بدرجة كبيرة دعم القرار في المرافق الھيدرولوجية حيث تحول
-8
ً
المعلومات والمعارف إلى توصيات لالستجابة للظروف السائدة مثل كيفية االستجابة لحالة جفاف ناشئة .ونظرا للصلة
التي ال تنفك بين المراقبة والفھم والتنبؤ فيما يتعلق بالمياه وإدارتھا ،ليس من المستغرب أن تكون الخدمات الھيدرولوجية
ذات أھمية جوھرية لجميع أنشطة إدارة المياه تقريبا ً.
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المسودة األولى
ويتوافر قدر كبير من اإلرشاد فيما يتعلق بتقديم الخدمات بشأن إدارة المياه وتتضمن بعض األمثلة في ھذا
-9
الصدد ما يلي:
)أ(

المبادئ التوجيھية عن دور المرافق الھيدرولوجية الوطنية وتشغيلھا وإدارتھا )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1003تقرير الھيدرولوجيا التشغيلية ) (OHRرقم 2006 .49
يوفر إرشاداً موجھا ً إلى كبار مدراء المرافق الھيدرولوجية بشأن القضايا الرئيسية التي قد يواجھونھا
خالل رئاستھم لخدماتھم وإدارتھا وتنظيمھا .وتستعرض جميع جوانب اإلدارة :التخطيط اإلستراتيجي،
وإدارة الموارد البشرية ،واإلدارة المالية ،والتسويق ،وإدارة األصول ،وإدارة العملية النوعية ،والعالقات
مع المؤسسات األخرى.
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=27

)ب(

دليل الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم (168
يتمثل أحد األھداف الرئيسية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي الترويج لتطبيق أفضل
الممارسات في مجال الھيدرولوجيا ،والتي يجري مواءمتھا لتناسب مختلف احتياجات الدول األعضاء،
وعبر النطاق الكامل لتوفير الخدمات التشغيلية .ولذا ،فإن األنشطة التي تضطلع بھا المرافق الوطنية
للھيدرولوجيا ) ،(NHSsمثل الحصول على البيانات أو تقديم الخدمات والمنتجات سوف تتم على أعلى
المستويات.
http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php

)ج(

إطار إدارة الجودة  -الھيدرولوجيا
إعماالً لقرار المؤتمر ونظراً العتبارات المنافع التي تعود على إحد المرافق الوطنية للھيدرولوجيا في
تنفيذ نظام إدارة الجودة ،اعتمدت لجنة الھيدرولوجيا في دورتھا الثالثة عشرة ) ،CHy-XIIIالقرار ،(2
إطار إدارة الجودة – الھيدرولوجيا .ويتمثل ھدف ھذا اإلطار في توفير اإلستراتيجية ،والمشورة،
واإلرشاد واألدوات للخدمات الھيدرولوجية الوطنية لتحقيق الجودة والكفاءة والفعالية في عملھا.
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php

)د(

االحتياجات من المعلومات المتعلقة بالمناخ واألرصاد الجوية الالزمة إلدارة المياه :استعراض للقضايا
)مطبوع المنظمة رقم (1094؛ سلسلة التقارير الفنية رقم

01

لدى توفير الفھم األفضل بين المناخ وإدارة المياه ،يعتمد ھذا االستعراض ،حسب مقتضى الحال ،نھج
تحليل ) SWOTجوانب القوة ونقاط الضعف والفرص واألخطار( .ويتناول المجلد األول ،الفصول  2و3
و 4الرصدات المناخية الالزمة إلدارة المياه ،في حين يتناول المجلد الثاني تطبيقات وأنشطة اإلدارة.
ويدرج الجدول الثاني  4.1مختلف االحتياجات من البيانات من دوائر الھيدرولوجيا والتي تسري على
مختلف تطبيقات قطاع المياه .ونظراً ألنھا ليست كلھا ذات طابع أرصاد جوية أو مناخية ،فإن الھدف من
ھذا االستعراض ھو التركيز على تلك التي تتسم بھذا الطابع .ويھدف ھذا االستعراض إلى تحديد الثغرات
ونقاط الضعف الجوھرية التي تخفق في تحقيق التآزر المنشود بين المناخ واألرصاد الجوية وإدارة المياه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال ُيدرج في الملخص العام
الحد من مخاطر الكوارث
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة )) (WMOمطبوع
المنظمة رقم  ،(1118البند  4.2في الملخص العام )جنيف 23-15 ،أيار /مايو (2013

-2

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة )) (WMOمطبوع
المنظمة رقم  ،(1092البند  4.2في الملخص العام مع القرار  (EC-64) 8ومرفقه )جنيف،
 25حزيران/يونيه  3 -تموز/يوليه (2012

-3

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1077الملخص العام ،المرجع :الفقرات  11.5.1إلى ) 11.5.21جنيف 16 ،أيار /مايو  3 -حزيران/
يونيه  ،(2011والقرار  - (Cg-XVI) 52برنامج الحد من مخاطر الكوارث

-4

التقرير النھائي الجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام ) ،(PTC-2014) 2014جنيف ،سويسرا
)الصفحات :(13-11
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1

-5

التقرير النھائي لالجتماع األول ) (2013لمنسقي الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج
الفنية للمنظمة  ،جنيف ،سويسرا 16-14 ،تشرين األول /أكتوبر :2013
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-Prog-FPMeeting/index_en.html

مقدمة

التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ) :(2015-2012اآلليات
المؤسسية لتيسير التنفيذ واإلنجازات المتوخاة
إن الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRھو أحد المجاالت ذات األولوية في الخطة االستراتيجية للمنظمة
-1
ألن حماية األرواح والممتلكات وسُبل العيش ھي في صُلب أولويات أعضاء المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوخطة عمل المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث )) (2015-2012المشار إليھا فيما
يلي باسم خطة العمل  (DRRيدعمھا إطار لتقديم الخدمات ،توجھه متطلبات المستخدمين لدعم صنع قرارات مستنيرة
بالمخاطر فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث في المجاالت المواضيعية بما في ذلك ‘1’ :التحليل القطاعي لمخاطر
الكوارث لدعم السياسة العامة والقرارات االستراتيجية والمالية والتشغيلية بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛ ’ُ ‘2نظم
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوالتأھب للطوارئ؛ ’ ‘3التخطيط القطاعي من قبيل تخصيص األراضي،
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المسودة األولى
وتنمية البنية األساسية ،والتنمية الحضرية؛ ’ ‘4تمويل التصدي لمخاطر الكوارث ونقل المخاطر )مثالً ،التأمين( )انظر
الشكل  .(1وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
)أ(

تغ ُّير أطر الحوكمة واألطر المؤسسية للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني :فقد أدى
)وما زال يؤدي( تنفيذ االتفاقات الدولية المنصوص عليھا بموجب إطار عمل ھيوغو ) (HFAللفترة
 2015-2005من جانب الحكومات إلى تغيّرات في السياسات واألطر التشريعية والمؤسسية الوطنية ،لھا
آثار على دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومسؤولياتھا وترتيبات عملھا
الجديدة؛

)ب(

تطور وتباين أصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث و ُنظم دعم القرار على المستوى الوطني:
ّ
ً
وعالوة على ذلك ،أحدث إطار عمل ھيوغو ) (HFAتحوال في النموذج من التصدي للكوارث بعد وقوعھا
إلى نھج أكثر شموالً يتضمن أيضا ً التأھب للكوارث والوقاية منھا ،أدى إلى اتساع كبير في نطاق عمليات
صنع القرارات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني إلى المستوى المحلي )مثالً،
وضع سياسة الحد من مخاطر الكوارث ،وتحليل المخاطر ،ووضع وتمويل ُنظم اإلنذار المبكر ،والتمويل
المتعلق بالمخاطر ،واآلليات التشغيلية إلدارة التأھب والتصدي والتعافي المبكر بعد وقوع كارثة ،واإلدارة
القطاعية لمخاطر الكوارث مثالً في تطوير البنية األساسية وتخصيص األراضي ،ونقل المخاطر المالية
والتأمين ،وحماية البنية األساسية البالغة األھمية ،إلخ( في جميع الدول ،ولكن بدرجة متزايدة في الدول
النامية وأقل الدول نمواً ،التي تتعرض ألشد التأثيرات .وقد أدى ھذا إلى وجود مجموعة أكبر كثيراً وأكثر
تنوعا ً من أصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث )على سبيل المثال ،السلطات الحكومية
ووكاالت القطاع العام ،والقطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،وعامة الجمھور ،ووسائط اإلعالم،
إلخ( ،من شأنھا أن تحتاج إلى معلومات عن األخطار المتعلقة باألحوال الجوية والھيدرولوجية والمناخية
والبيئية كأحد المدخالت الالزمة لصنع القرار استناداً إلى المخاطر؛

)ج(

إنتاج نماذج للتطوير وتقديم الخدمات ذات صلة بمختلف نظم دعم القرارات في مجال الحد من مخاطر
الكوارث والمستخدمين المستھدفين :مع مراعاة مختلف المستخدمين ،ومختلف عمليات صنع القرار في
مجال الحد من مخاطر الكوارث ،وتزايد المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السالمة ،ينبغي أن يأخذ تطوير
وتقديم نواتج وخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية والبيئية في االعتبار ما يلي ‘1’ :التحديد
الواضح لمجموعات المستخدمين المستھدفة )مثالً ،تحديد مجموعات المستخدمين المستھدفة وتقسيمھا إلى
قطاعات وتحديد األولويات بينھا(؛ ’ ‘2التحديد الواضح لمتطلبات المستخدمين حسب تباينھا فيما يتعلق
بمختلف تطبيقات الحد من مخاطر الكوارث وبين المجموعات المختلفة من مستخدمي برنامج الحد من
مخاطر الكوارث؛ ’ ‘3تحديد أنواع النواتج التي يمكن أن تتراوح من الخدمات العامة األساسية إلى
الخدمات المصممة خصيصا ً المقابلة لتلك المتطلبات؛ ’ ‘4وضع ترتيبات عمل مع المستخدمين المستھدفين
من أجل تقديم الخدمات للحصول على تعليقات من المستخدمين المستھدفين بشأن النواتج والخدمات؛
’ ‘5تحديد فئات الخدمات ونماذج تقديم الخدمات الصحيحة؛

)د(

تنمية القدرات األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوخبرتھا لدعم تنمية
وتقديم نواتج وخدمات الحد من مخاطر الكوارث؛

)ھـ(

إقامة شراكات وترتيبات عمل مع الوكاالت الفنية األخرى داخل بلدانھا ومع المراكز العالمية لإلنتاج
) ،(GPCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوالمراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsالتابعة للمنظمة ) (WMOلدعم تطوير وتقديم نواتج وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛
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ى
األولى
لمسودة
الم
))و(

الحاجة إلى اللمشاركة في االتعاون اإلقليممي والعالمي للتطوير معلوممات المخاطر بشأن األخطارر الكبيرة
جيات اإلقليمية للحد من
ومدفوعا ً باالستراتيج
ع
التعاون اإلقليمي والععالمي
ن
العابرة للحدوود ،من خالل تتعزيز
التشاور التابعة للتجممعات االجتماع
ر
ضع من خالل آليات
مخاطر الكواررث التي توض
عية  -االقتصاددية اإلقليمية
شأن الحد من
والمسائل اإلقليمية بش
ل
من مخاطر الكووارث
التفاقات الدوليية بخصوص إطار الحد ن
المنبثقة من اال
مخاطر الكواررث.

الكوارث من أجل تطووير وتقديم
ث
خاطر
لبرنامج األمم المتحدة للحد من مخ
ج
موجه من المستخددمين
ه
إطار شامل
االشكل  :1ر
ودعم الشراكات ذات الصلة
م
الحد من مخاطر االكوارث
صنع القرارات ففي مجال د
االنواتج والخدمات لدعم ص
ق
ساعدة
وترمي خطة العمل  DRRووإنجازاتھا الممتوخاة إلى مس
-2
المرافق الوطنية لألررصاد الجوية
إلطار الموجه من المستخدممين ،بتوفير ‘1’ :نواتج معررفية في شكل مبادئ
والھيدرولوجيا ) (NMHSsففي تنفيذ ھذا اإل
ا
و
التطبيقات المستھدفة لللحد من مخاط
ت
طلبات
صى بھا ،ومعاييير بشأن متط
تتوجيھية ،ومممارسات موص
طر الكوارث وومتطلبات
الكوارث مع تنمية اللقدرات
ث
خاطر
شاملة ومتكامللة للحد من مخ
االمستخدمين اللمستھدفين؛ ’ ‘2تنفيذ مشارييع إيضاحية ش
خاطر
اإلقليمي يُشرك المستتخدمين المستھھدفين؛ ’ ‘3التددريب في مجاال الحد من مخ
ي
االوطنية فضالً عن إطار للتتعاون
ھيدرولوجيا )(NMHSss
لألرصاد الجوية والھ
د
إلى المرافق الوطنية
والموجه ى
ت
الخدمات
االكوارث المتععلق بجوانب تتقديم
ّ
صلحة فيھا .ووتنص خطة الععمل  DRRعللى أولويات واضحة للمنظممة ) (WMOوإنجازات متوخ
ووأصحاب المص
خاة وافقت
شطة البرامج االفنية ) ،(TPsوالبرنامج اإلققليمي،
األجھزة الرئاسية للمننظمة ،وذلك ككأساس لمواءممة وتعزيز أنش
ة
عليھا
ع
 ،(Wوالنظام
لمنظمة )WMO
 (RAالتابعة للم
واالتحادات اإلقليمية )As
ت
ووبرنامج التعلييم والتدريب ) ،(ETRواللجاان الفنية )،(TTCs
عالميا الخاص بالنظ
ا
االمنسق
ظام العالمي الممتكامل للرصدد ) ،(WIGOSونظام معلوماات المنظمة ) ،(WISوالنظاام العالمي
جازات المتوخااة.
شركاء االستراتجيين صوب تنفيذ ھذه األوولويات واإلنج
للمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFFSوالش
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المسودة األولى

التقدم المحرز في توفير مبادئ توجيھية في خطة العمل  DRRبشأن متطلبات مستخدمي الحد من مخاطر الكوارث
يتمثل ھدف بالغ األھمية من أھداف خطة العمل  DRRفي توفير مبادئ توجيھية بشأن متطلبات
-3
المستخدمين فيما يتعلق بمختلف تطبيقات الحد من مخاطر الكوارث ليس فحسب لفائدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsبل أيضا ً لدعم أنشطة اللجان الفنية والبرامج الفنية من أجل تحديث و/أو وضع مبادئ توجيھية
فنية جديدة للمنظمة ،وممارسات موصى بھا ،ولوائح فنية من أجل خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية
والمناخية فيما يتعلق بمختلف مجاالت الحد من مخاطر الكوارث التي تدعمھا متطلبات مستخدمي برنامج الحد من
مخاطر الكوارث.
وقد تحقق تقدم من خالل إشراك أفرقة الخبراء االستشارية األربعة المعنية بالتواصل مع مستخدمي
-4
برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRR UI-EAGsوآليات تطوير متطلبات المستخدمين في المجاالت المعنية من
مجاالت الحد من مخاطر الكوارث )انظر الجدول .(1
الجدول  :1حالة تنفيذ النواتج المعرفية لخطة العمل  DRRأثناء فترة ما بين الدورتين

2015-2012

فريق الخبراء االستشاري للتواصل مع مستخدمي برنامج
الحد من مخاطر الكوارث ) (DRR UI-EAGالموجه من
مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث أو آلية التنسيق،
والخبراء المشاركين من شبكة المنظمة )(WMO

النقاط المواضيعية واإلنجازات المتوخاة )اإلطار الزمني(

فريق الخبراء االستشاري المعني بتحليل األخطار/المخاطر:

النقطة المواضيعية :تحليل األخطار/المخاطر

مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،مؤسسة تخفيف اآلثار المناخية والتكيف معھا،
معھد البحوث  ،Munich Reمعھد البحوث  ،Swiss Reالبنك
الدولي ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،مؤسسة تخفيف
اآلثار المناخية والتكيف معھا ،المركز المشترك للبحوث التابع
لالتحاد األوروبي ،شبكة  Willisللبحوث ،برنامج البحوث
المتكاملة بشأن الحد من المخاطر

اإلنجازات المتوخاة:

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا :ألمانيا،
سويسرا ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،االتحاد
الروسي ،اليابان ،الصين ،ھولندا ،استراليا
منسقو الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج
الفنية للمنظمة ) :(DRR FP TC-PTلجنة النظم األساسية،
لجنة علم المناخ ،لجنة الھيدرولوجيا ،اللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMلجنة األرصاد الجوية
الزراعية ،لجنة أدوات وطرق الرصد ،لجنة علوم الغالف
الجوي ،البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،برنامج األعاصير
المدارية ،النظام العالمي المتكامل للرصد  -برئاسةMichel :
 : Jeanمنسق الحد من مخاطر الكوارث داخل لجنة النظم
األساسية

-1

“حلقة العمل الفنية األولى للمنظمة ) (WMOبشأن معايير مراقبة
األخطار ،وقواعد البيانات ،والبيانات الشرحية ،وتقنيات التحليل
المتعلقة باألخطار لدعم تقييم المخاطر” ،مقر المنظمة )،(WMO
جنيف ،سويسرا 14-10 ،حزيران /يونيو 2013
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
HazardRisk/2013-04-TechWks/index_en.html

-2

أطلس المنظمة /مركز علم األوبئة الناجمة عن الكوارث بشأن
الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن ظواھر الطقس
والمناخ والماء المتطرفة )) (2012-1970أنجز ويجري نشره(

-3

“حلقة العمل بشأن متطلبات المستخدمين بخصوص معلومات
األخطار الجوية والھيدرولوجية والمناخية من أجل جمع بيانات
عن الخسائر واألضرار وتحليل المخاطر” ،منتدى فھم
المخاطر ،لندن ،المملكة المتحدة 4-3 ،تموز /يوليو 2014
)ك ُمدخل في وضع المبادئ التوجيھية للمنظمة ) (WMOفي
إطار البند (4

-4

تعريف المنظمة ) (WMOلألخطار وتصنيفھا لھا وبياناتھا/
بياناتھا الشرحية لألخطار ومتطلبات النمذجة لدعم جمع بيانات
عن الخسائر واألضرار وتحليل المخاطر )(2015-2014
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المسودة األولى
الجدول  :1حالة تنفيذ النواتج المعرفية لخطة العمل  DRRأثناء فترة ما بين الدورتين

2015-2012

فريق الخبراء االستشاري للتواصل مع مستخدمي برنامج
الحد من مخاطر الكوارث ) (DRR UI-EAGالموجه من
مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث أو آلية التنسيق،
والخبراء المشاركين من شبكة المنظمة )(WMO

النقاط المواضيعية واإلنجازات المتوخاة )اإلطار الزمني(

فريق الخبراء االستشاري المعني بنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ):(MHEWS

النقطة المواضيعيةُ :نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة

منظمة الصحة العالمية ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،برنامج األغذية العالمي ،منظمة األغذية والزراعة،
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل
األحمر ،اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
لليونسكو ،البنك الدولي ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،برنامج
األمم المتحدة للبيئة ،مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من
الكوارث ،اليونيسيف ،وكاالت إدارة التصدي لمخاطر الكوارث
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا :فرنسا،
ألمانيا ،الصين ،بنغالديش ،كوبا ،اليابان ،الواليات المتحدة
األمريكية

اإلنجازات المتوخاة:
-1

كتاب

“Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early

Warning Systems: A Compilation of Seven National

”،Good Practices and Guiding Principles
 243 ،Verlagصفحة )نيسان /أبريل ) (2012أنجز(

Springer

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
MHEWS/MHEWS_en.html

-2

منسقو الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج
الفنية للمنظمة :(DRR FP TC-PT) :لجنة النظم األساسية،
لجنة علم المناخ ،لجنة الھيدرولوجيا ،اللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMلجنة األرصاد الجوية
الزراعية ،لجنة أدوات وطرق الرصد ،لجنة علوم الغالف
الجوي ،البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،برنامج األعاصير
المدارية ،النظام العالمي المتكامل للرصد  -برئاسة Michel
 : Jeanمنسق الحد من مخاطر الكوارث داخل لجنة النظم
األساسية

“مبادئ توجيھية للمنظمة ) (WMOمن أجل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجية بشأن الشراكات المؤسسية
في نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ودعم عمليات
التأھب للطوارئ ،والتصدي لھا ،واإلنقاذ ،والتعافي المبكر
منھا” )قيد اإلعداد وموعد النشر في عام (2015

فريق الخبراء االستشاري المعني بالتمويل والتأمين المتعلقين
بمخاطر الكوارث:

النقطة المواضيعية :التمويل والتأمين المتعلقان بمخاطر الكوارث

مبادرة التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،شبكة
 Willisللبحوث ،المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،منظمة البحوث العالمية والصناعية التابعة
للكمنولث ،مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث،
معھد البحوث  ،Munich Reاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ،البنك الدولي ،الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ،معھد البحوث  ،Swiss Reمنظمة النھوض
بالمعايير اإلعالمية المنظمة ،جامعة كنتاكي ،رابطة جنيف
)التأمين(

اإلنجازات المتوخاة:
-1

تقرير :خدمات األرصاد الجوية والخدمات المناخية للتمويل
والتأمين المتعلقين بمخاطر الكوارث :توثيق الممارسات الجيدة
والدروس المستفادة )سيُنشر الحقاً ،في الربع الثالث من عام
(2014

-2

“مبادئ توجيھية للمنظمة ) (WMOبشأن متطلبات خدمات
األرصاد الجوية والخدمات المناخية للتمويل والتأمين المتعلقين
بمخاطر الكوارث” )(2015
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المسودة األولى
الجدول  :1حالة تنفيذ النواتج المعرفية لخطة العمل  DRRأثناء فترة ما بين الدورتين
فريق الخبراء االستشاري للتواصل مع مستخدمي برنامج
الحد من مخاطر الكوارث ) (DRR UI-EAGالموجه من
مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث أو آلية التنسيق،
والخبراء المشاركين من شبكة المنظمة )(WMO

2015-2012

النقاط المواضيعية واإلنجازات المتوخاة )اإلطار الزمني(

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا :مالوي،
الصين ،االتحاد الروسي ،إثيوبيا ،استراليا ،المملكة المتحدة،
الواليات المتحدة األمريكية
اللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة ) :(WMOلجنة
األرصاد الجوية الزراعية ،البرنامج العالمي لبحوث الطقس،
البرنامج العالمي لبحوث المناخ
فرقة العمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث المعنية
بتحسين تخطيط المسائل اإلنسانية والتصدي لھا:

النقطة المواضيعية :التخطيط للشؤون اإلنسانية والتأھب لھا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ،برنامج األغذية
العالمي ،مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي التابع
لمعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ،المركز المشترك
للبحوث ،مكتب الشؤون اإلنسانية للجماعة األوروبية التابع
لالتحاد األوروبي.

اإلنجازات المتوخاة:

فرقة عمل لجنة النظم األساسية المعنية بتوفير المساعدة
باألرصاد الجوية التشغيلية إلى الوكاالت اإلنسانية

-1

توثيق احتياجات الوكاالت اإلنسانية من خدمات األرصاد الجوية
والخدمات المناخية )أُنجز(
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
Humanitarian/humanitarian_en.html

-2

مشاريع تجريبية إيضاحية تشغيلية مرتبطة بمشاريع تنمية
القدرات الوطنية الشاملة للحد من مخاطر الكوارث والتكيف
معھا بتعاون إقليمي )(2015-2013

برئاسة :السيد ) Michel Jeanكندا(.
س ُيعرض مشروع تجريبي مع نظام معلومات
أ-
المنظمة /النظام العالمي لالتصاالت في لجنة النظم األساسية
في أيلول /سبتمبر 2014
-3

التقييم والتوسّع

)(2015

وفيما يتعلق تحديداً بوضع مبادئ توجيھية بشأن “تعريف المنظمة لألخطار وتصنيفھا لھا وبياناتھا /بياناتھا
-5
الشرحية لألخطار ومتطلبات النمذجة لدعم جمع البيانات عن الخسائر واألضرار وتحليل المخاطر )،”(2015-2014
يتسم ھذا المجال بأھمية بالغة باعتباره إحدى أولويات إقامة قواعد بيانات وطنية بشأن الخسائر واألضرار ،وھو األمر
الذي من شأنه أن يتطلب إحداثيات جغرافية باستخدام معلومات عن األخطار .والمناسبات التالية أُنجزت ،أو في سبيلھا
إلى اإلنجاز ،الستكشاف آثار جمع بيانات عن الخسائر واألضرار وتحليل المخاطر من أجل تقديم خدمات األرصاد
الجوية والھيدرولوجية والمناخية:
)أ(

“حلقة العمل الفنية األولى للمنظمة ) (WMOالمعنية بمعايير مراقبة األخطار وقواعد بياناتھا وبياناتھا
الشرحية وتقنيات تحليلھا لدعم تقييم المخاطر” ،مقر المنظمة ) (WMOجنيف ،سويسرا 14-10 ،حزيران/
يونيو http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-04- :2013
TechWks/index_en.html؛
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المسودة األولى
)ب(

استعراض المنظمة ) (WMOومشاركتھا في الفريق العامل للبحوث المتكاملة المعني ببيانات الحد من
مخاطر الكوارث ،الذي يتناول وضع تصنيفات للتھديدات وتعاريف لألخطار من أجل جمع بيانات عن
الخسائر واألضرار ،لكفالة اتساق ھذا العمل مع الخطوط التوجيھية للمنظمة ) (WMOوتعاريفھا
ومعاييرھا ،مع إشراك خبراء من شبكات اللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة )(WMO؛

)ج(

“حلقة عمل بشأن متطلبات المستخدمين بخصوص معلومات األخطار الجوية والھيدرولوجية والمناخية
من أجل جمع بيانات عن الخسائر واألضرار وتحليل المخاطر” ،منتدى فھم المخاطر ،لندن ،المملكة
المتحدة 4-3 ،تموز /يوليو 2014؛

)د(

أُشرك منسقو الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج الفنية لتيسير مشاركة اللجان الفنية
والبرامج الفنية الخاصة بھم في وضع ھذه المبادئ التوجيھية.

التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تنمية القدرات الوطنية المتكاملة والشاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث
باستخدام التعاون اإلقليمي والدروس المستفادة
يجري حاليا ً تنفيذ مشاريع تنمية القدرات الوطنية المتكاملة والشاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث
-6
باستخدام إطار التعاون التقني في جنوب شرق أوروبا ،وأمريكا الوسطى ،والكاريبي؛ وإن كانت ھذه المشاريع تختلف
مراحل وضعھا .ويوفر الجدول  2ملخصا ً لتفاصيل ھذه المشاريع وحالتھا .وقد استند وضع ھذه المشاريع إلى
االعتبارات التالية:
)أ(

أن الحكومات أظھرت اھتماما ً باالستثمار في تنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،ولذا فقد
راعت ھذه المشاريع مسألة التنسيق الوثيق مع األولويات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث
واألولويات اإلنمائية .وقد تأكد أيضا ً اھتمام الحكومات من خالل الشركاء ومن بينھم برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،ومكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث ،والبنك الدولي ،الذين يعملون مع المستويات
الرفيعة في الحكومات من أجل تنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛

)ب(

أن تصميم المشاريع وتنفيذھا يشمالن مجموعة من البلدان في إقليم )أو منطقة دون إقليمية( ويراعيان
التنسيق مع السياسات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث مع األولويات اإلنمائية الوطنية؛
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المسودة األولى
الجدول  :2حالة مشاريع تنمية القدرات الوطنية الشاملة والمتكاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث باستخدام إطار التعاون اإلقليمي
اإلقليم
جنوب
شرق
أوروبا

البلدان المستفيدة والوكاالت
المشاركة
الوطنية
ِ
ثمانية مستفيدين من منسقي
شؤون اإلعالم والشؤون
العامة:
 ألبانيا ،البوسنة والھرسك،كرواتيا ،جمھورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة،
مونتنيغرو ،صربيا ،كوسوفو
)كما يحددھا قرار مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة
 ،(99/1244تركيا
المشاركة:
الوكاالت الوطنية
ِ
 مرافق األرصاد الجويةوالھيدرولوجيا
 وكالة إدارة التصديلمخاطر الكوارث
 وزارة الزراعة -وزارة المياه

المنظمة ) (WMOوالشركاء والمراكز
على المستويين اإلقليمي والدولي

حالة المشاريع

المشاركة:
برامج المنظمة )(WMO
ِ
المكتب اإلقليمي ألوروبا ،برنامج الحد
من مخاطر الكوارث ،برامج األرصاد
الجوية الزراعية والھيدرولوجيا
وموارد المياه ،برنامج المناخ العالمي،
النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ،النظام العالمي المتكامل
للرصد

 مرحلة التقييم :أُنجزت التقييمات الوطنية
واإلقليمية الشاملة )(2008 ، SEEDRMAP
)(2008-2007
 المرحلة  :1أُنجزت )(2012-2009
 المرحلة  :2جارية بحيث س ُتنجز في الربع
األخير من عام (2014-2011) 2014
ولالطالع على تفاصيل انظر نتائج جميع
المراحل:

الشبكة اإلقليمية للمنظمة )(WMO
والشبكة األوروبية لألرصاد الجوية:
االتحاد اإلقليمي السادس ،شبكة مرافق
األرصاد الجوية األوروبية ،المنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ،المركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى،
المركز المناخي )صربيا( ،المركز
اإلقليمي لمكافحة الجفاف )سلوفينيا(

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/proj
ects/SEE/SEE_en.html

التجمعات االجتماعية  -االقتصادية
اإلقليمية ،ووكاالت إدارة التصدي
لمخاطر الكوارث ،والمنتديات األخرى:
المركز المناخي اإلقليمي ،مبادرة
التأھب للكوارث والوقاية منھا ،لجنة
نھر سافا
األمم المتحدة والشركاء الدوليون:
البنك الدولي ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،مكتب األمم المتحدة الدولي
للحد من الكوارث
الجھة المانحة :المفوضية األوروبية
أمريكا
الوسطى

البلد:
 كوستاريكانظام اإلنذار باألخطار
المتعلقة باألرصاد الجوية
الھيدرولوجية في حوض نھر
سارابيكوي

برامج المنظمة ) :(WMOمكتب
المنظمة ) (WMOاإلقليمي لالتحاد
اإلقليمي الرابع المتمركز في
كوستاريكا ،برنامج الحد من مخاطر
الكوارث ،برنامج الھيدرولوجيا
وموارد المياه

الوكاالت الوطنية والمحلية
المشاركة:
 وزارة التخطيط والمالية الوكالة الوطنية إلدارةالتصدي لمخاطر الكوارث
 المرفق الوطني لألرصادالجوية
 المرفق الوطني لألرصادالھيدرولوجية
 جمعية الصليب األحمر الحكومات المحليةوالوكاالت المحلية إلدارة

الشبكة اإلقليمية للمنظمة ):(WMO
االتحاد اإلقليمي الرابع وفرقة العمل
التابعة له والمعنية بالحد من مخاطر
الكوارث
الوكالة اإلقليمية إلدارة التصدي
لمخاطر الكوارث:
مركز تنسيق الوقاية من الكوارث
الطبيعية في أمريكا الوسطى
األمم المتحدة والشركاء الدوليون:
البنك الدولي ،برنامج األمم المتحدة

 أُنجز )(2013-2012
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/proj
ects/CostaRica/CostaRica_en.html

 عُرض في الجلسة العامة للمنتدى العالمي
للحد من مخاطر الكوارث في عام 2013
باعتبار أنه يمثل ممارسة جيدة
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/eve
nts/GPDRR-IV/index_en.html

 في أعقاب التنفيذ الناجح لھذا المشروع،
عُقدت حلقة عمل إقليمية تحت إشراف االتحاد
اإلقليمي الرابع “حلقة عمل بشأن ُنظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة من أجل المناطق
الحضرية :سان خوسيه ،كوستاريكا )12-10

كانون األول /ديسمبر ”(2013

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/eve
nts/MHEWSCITIEScentralamerica/inde
x_en.html

EC-66/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 15

المسودة األولى
الجدول  :2حالة مشاريع تنمية القدرات الوطنية الشاملة والمتكاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث باستخدام إطار التعاون اإلقليمي
اإلقليم

البلدان المستفيدة والوكاالت
المشاركة
الوطنية
ِ
التصدي لمخاطر
الكوارث

المنظمة ) (WMOوالشركاء والمراكز
على المستويين اإلقليمي والدولي
اإلنمائي ،االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والھالل األحمر
الجھة المانحة :البنك الدولي) ،المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش(

الكاريبي

البلدان:
 جميع البلدان واألقاليمالجزرية الكاريبية
الوكاالت الوطنية المشاركة:
 المرافق الوطنية لألرصادالجوية والھيدرولوجيا
 وكالة إدارة التصديلمخاطر الكوارث
 -وزارة التخطيط

برامج المنظمة ) :(WMOالمكتب
اإلقليمي لالتحاد اإلقليمي الرابع،
برنامج الحد من مخاطر الكوارث،
النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ،برنامج األرصاد الجوية
البحرية واألوقيانوغرافية ،برنامج
األعاصير المدارية ،برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ،النظام
العالمي المتكامل للرصد ،نظام
معلومات المنظمة ،إدارة الھيدرولوجيا
وموارد المياه ،برنامج األرصاد الجوية
الزراعية ،برنامج المناخ العالمي
الشبكة اإلقليمية للمنظمة ):(WMO
االتحاد اإلقليمي الرابع وفرقة العمل
التابعة له والمعنية بالحد من مخاطر
الكوارث ،لجنة األعاصير الشديدة
والمركز اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية في ميامي التابعان
لالتحاد اإلقليمي الرابع ،منظمة
األرصاد الجوية الكاريبية والمعھد
الكاريبي لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا التابع لھا
التجمعات االجتماعية  -االقتصادية
اإلقليمية ،ووكاالت إدارة التصدي
لمخاطر الكوارث ،والمنتديات األخرى:
الجماعة الكاريبية ووكالة التصدي
لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي
األمم المتحدة والشركاء الدوليون:
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،البنك
الدولي ،مكتب األمم المتحدة الدولي
للحد من الكوارث ،االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل
األحمر ،برنامج األغذية العالمي

حالة المشاريع
 سيجري التوسع في ھذا المشروع ليشمل
نيكاراغوا وكوستاريكا وھندوراس وغواتيماال
بعنصر لتنمية القدرات اإلقليمية
 عُرض على فريق اإلدارة التابع لالتحاد
اإلقليمي الرابع في اجتماعه الذي عُقد في
شباط /فبراير  2014في أطلنطا
 يجري حاليا التوقيع على مذكرات تفاھم بين
المنظمة ) (WMOومركز تنسيق الوقاية من
الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى.
وستكون ھناك بعثات تقييم وطنية في عام
ُ 2014تشرك المنظمة ) ،(WMOومركز
تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في
أمريكا الوسطى ،والبنك الدولي
 أُنجزت و ُنشرت تقييمات وطنية وإقليمية
للقدرات والمتطلبات في نظام اإلنذار المبكر
)أُنجز(
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/tran
sfer/1082-WMOCaribbeanReporten.pdf

 يسّرت عملية التقييم زيادة التعاون فيما بين
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ووكاالت إدارة التصدي
لمخاطر الكوارث على كل من المستوى
اإلداري والمستوى الفني في اإلقليم وأدت إلى
وضع مشاريع ُتشرك مباشرة أعضاء المنظمة
) (WMOوالشركاء والجھات المانحة ،مثلما
أوضح ذلك الممثلون من اإلقليم في الدورة
الخامسة والستين للمجلس التنفيذي

EC-66/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 16

المسودة األولى
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اإلقليم

البلدان المستفيدة والوكاالت
المشاركة
الوطنية
ِ

جنوب
شرق آسيا

البلدان:
 جمھورية الو الديمقراطيةالشعبية ،كمبوديا ،تايلند،
فييت نام )وربما
إندونيسيا ،والفلبين(

حالة المشاريع

المنظمة ) (WMOوالشركاء والمراكز
على المستويين اإلقليمي والدولي
الوكاالت المانحة :مصرف التنمية
الكاريبي ،مصرف التنمية للبلدان
األمريكية ،البنك الدولي )المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش(،
الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،مكتب
المساعدات الخارجية في حاالت
الكوارث التابع لوكالة الواليات المتحدة
للتنمية الدولية
اللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة
للمنظمة ):(WMO
تشمل اللجان الفنية لجنة النظم
األساسية ،لجنة أدوات ونظم الرصد،
برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه،
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) ،(JCOMMلجنة
األرصاد الجوية الزراعية ،لجنة علوم
الغالف الجوي ،وربما لجنة علم
المناخ؛ اللجنة المشتركة :نظام
معلومات المنظمة ،النظام العالمي
المتكامل للرصد؛ البرامج الفنية:
برنامج األعاصير المدارية ،النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ،
برنامج األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات ،برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ،برنامج
الھيدرولوجيا وموارد المياه ،برنامج
المناخ العالمي ،برنامج األرصاد
الجوية الزراعية
المنظمة ) (WMOوالشبكة اإلقليمية
لألرصاد الجوية والمناخية :لجنة
أعاصير التيفون التابعة للمنظمة
) (WMOولجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط
الھادئ ،الفريق التابع للمنظمة )(WMO
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ
المعني باألعاصير المدارية ،المركز
اإلقليمي لألرصاد الجوية المتخصصة
في نيودلھي ،المركز المناخي اإلقليمي
في طوكيو ،المركز المناخي اإلقليمي
في الصين ،المراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية األخرى
ذات الصلة ،مراكز اإلنتاج العالمية،
المركز اإلقليمي للمشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي ،ھانوي

 أجري تقييم مبدئي مع البنك الدولي ومكتب
األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث
)(2012

 سيُوضع اقتراح مشروع يُشرك األعضاء،
واللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة
) ،(WMOوالشركاء
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اإلقليم

البلدان المستفيدة والوكاالت
المشاركة
الوطنية
ِ

المنظمة ) (WMOوالشركاء والمراكز
على المستويين اإلقليمي والدولي

حالة المشاريع

التجمعات االجتماعية  -االقتصادية
اإلقليمية ،ووكاالت إدارة التصدي
لمخاطر الكوارث ،والمنتديات األخرى:
رابطة أمم جنوب شرق آسيا )لجنة
العلم والتكنولوجيا واللجنة الفرعية
المعنية باألرصاد الجوية والفيزياء
األرضية( واالتفاق بشأن إدارة
التصدي للكوارث والطوارئ ،لجنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الھادئ ،المركز
اآلسيوي للتأھب للكوارث ،لجنة نھر
الميكونغ
األمم المتحدة والشركاء الدوليون:
البنك الدولي ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،مكتب األمم المتحدة الدولي
للحد من الكوارث
الجھة المانحة :س ُتحدد فيما بعد

)ج(

أن أصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني )مثالً ،مستخدمي المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا( تم تحديدھم واشتركوا مع تلك المرافق من المرحلة األولى )على
كل من مستوى اإلدارة التنفيذية والمستوى الفني( وتم إنشاء أفرقة مشاريع وطنية متعددة أصحاب
المصلحة ومتعددة القطاعات للحد من مخاطر الكوارث؛

)د(

أن الشركاء االستراتيجيين في الحد من مخاطر الكوارث على المستويين اإلقليمي والدولي تم تحديھم،
وبخاصة مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث ) (UNISDRوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) (UNDPوالبنك الدولي ) ،(World Bankوإضافة إلى ذلك ،تم تحديد التجمعات االجتماعية  -االقتصادية
في اإلقليم ،ومنظمات إدارة التصدي لمخاطر الكوارث والجھات المانحة الحكومية الدولية اإلقليمية،
وأُشركت من مرحلة مبكرة لزيادة فعالية قدراتھا وشبكاتھا وخبرتھا ومواردھا من مرحلة مبكرة؛

)ھـ(

)(WMO

أن االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOوھيئاتھا الفرعية ،والشبكة التشغيلية للمنظمة
والبرامج الفنية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOأ ُشركت )من خالل العمل مع موظفي أمانة المنظمة
 (WMOعلى نحو أكثر تنسيقا ً من مرحلة مبكرة وتم بذل جھود لتحديد مشاريع المساعدة الفنية التابعة
للمنظمة )التي تنفذھا اللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة( التي يمكن ربطھا؛

)و(

أن مرحلة التقييم تشمل ‘1’ :تقييم السياسات ،والقدرات المؤسسية ،وآليات دعم القرار في مجال الحد من
مخاطر الكوارث )وھو عمل يقوم به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومكتب األمم المتحدة الدولي للحد من
الكوارث ،والبنك الدولي(؛ ’ ‘2تحديد مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث وتحليل احتياجاتھم
ومتطلباتھم فيما يتعلق بالنواتج وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )وھو عمل تقوم
به المنظمة (WMO؛ ’ ‘3تقييم قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
وثغراتھا واحتياجاتھا من حيث تنمية القدرات لتلبية تلك المتطلبات والتعاون مع المراكز اإلقليمية؛

EC-66/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 18

المسودة األولى
)ز(
)ح(

أن نتائج التقييمات الوطنية واإلقليمية تدعم تقييم مشاريع ووضع مقترحات مع أنشطة وأطر زمنية
وإنجازات متوخاة واضحة؛
أن إدارة المشاريع واإلشراف على كل مرحلة من المشاريع تشمل اآلليات التالية مع تحديد أدوار
ومسؤوليات واضحة في المقترحات:
’‘1

فريق المشروع الوطني :ويضم ممثلين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsومستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك وكالة
إدارة التصدي لمخاطر الكوارث ،ووزارة الزراعة ،إلخ ،الذين يحددھم المديرون العامون
للوكاالت؛

’‘2

اللجنة التوجيھية للمشروع :وتضم مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsووكاالت “مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث” في
جميع البلدان التي يشملھا المشروع ،والوكالة المانحة ،وممثلي الشركاء االستراتيجيين الذين
يدعمون المشروع الذي يخدمھم مدير )مديرو( مشاريع المنظمة )(WMO؛

’‘3

الفريق االستشاري للمشروع :ويضم ممثلين من الشبكة اإلقليمية والعالمية وأفرقة العمل
في مجال الحد من مخاطر الكوارث التابعة لالتحادات اإلقليمية للمنظمة ،وغيرھا من
الوكاالت اإلقليمية الداعمة للمشروع؛

’‘4

فريق تنفيذ مشروع األمانة :ويضم ممثلين من المكتب اإلقليمي ،وشعبة الحد من مخاطر
الكوارث ،وموظفي أمانة المنظمة الذين يعملون في برامجھا الفنية التي تدعم /تنفذ المشروع
)برئاسة مدير مشاريع المنظمة )((WMO؛

’‘5

مدير مشاريع المنظمة ) :(WMOوالمشاريع التي جرى تنفيذھا حتى اآلن كان يشترك في
تنفيذھا مديران من المكتب اإلقليمي وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،كانا مسؤولين
أيضا ً عن وضع التقارير ،وإدارة الميزانية وإعداد التقارير التي تقدم إلى الجھات المانحة.

وقد تم استخالص دروس ھامة حتى اآلن تتعلق بحوكمة مشاريع الحد من مخاطر الكوارث ھذه المتعددة
-7
أصحاب المصلحة ،ووضعھا وتنفيذھا وإدارتھا العامة ،من أجل تحسين فعالية مساھمات المنظمة ) (WMOمن خالل
لجانھا الفنية وبرامجھا الفنية واتحاداتھا اإلقليمية وأعضائھا وشركائھا االستراتيجيين .وإيجازا:
)أ(

من بين الفوائد التي تحققت ما يلي:
’‘1

الفوائد التي تحققت للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولجيا ) ،(NMHSsال سيما
تيسير مشاركتھا في الحوارات بشأن السياسة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على
الصعيد الوطني واآلليات المؤسسية والشراكات وترتيبات العمل مع مستخدميھا المستھدفين
في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،وتحسين فھمھا الحتياجات مستخدميھا ومتطلباتھم؛

’‘2

استدامة قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تجري
تنميتھا من خالل إطار يوجھه المستخدمون؛
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’‘3

)ب(

وفرت المشاريع بيئات تمكينية للتخطيط األكثر تكامالً ،والتباع نھج أكثر تنسيقا ً لمساعدة
األعضاء ،مع زيادة فعالية برامج المنظمة ) (WMOمع االتحادات اإلقليمية واألعضاء
والشركاء اآلخرين؛

تشمل بعض التحديات ما يلي:
’‘1

تزايد تعقيد إدارة المشاريع واإلشراف عليھا بسبب جوانب تعدد القطاعات وتعدد أصحاب
المصلحة؛

’‘2

ما زال يتعين اإلشراك المنتظم للجان الفنية ومشاريعھا للمساعدة الفنية ذات الصلة في
مشاريع الحد من مخاطر الكوارث الشاملة المتكاملة ھذه.

المبادرات المتعلقة بالمشاركة المنتظمة واألكثر تنسيقا ً للجان الفنية والبرامج الفنية للمنظمة

)(WMO

تحديد منسقي الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج الفنية ) :(DRR FP TC-TPتم
-8
تحديد شبكة من منسقي الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج الفنية من خالل دورات اللجان الفنية أو
ترشيحات رؤساء تلك اللجان )رئيس اللجنة الفنية ،من فريق إدارة اللجان الفنية( وكذلك آليات التنسيق ذات الصلة داخل
البرامج الفنية األخرى واألنشطة المشتركة بين اللجان .وتضم ھذه الشبكة منسقي الحد من مخاطر الكوارث داخل لجنة
النظم األساسية ،ولجنة أدوات وطرق الرصد ،ولجنة علم المناخ ،ولجنة الھيدرولوجيا ،واللجنة المشتركة ،JCOMM
ولجنة علوم الغالف الجوي ،ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ،وبرنامج األعاصير المدارية ،والبرنامج العالمي
المتكامل للرصد ،والبرنامج العالمي للبحوث المناخية.
توصيات اجتماع منسقي الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج الفنية في عام :2013
-9
في عام  ،2013وفي أعقاب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،أجرى منسقو الحد من مخاطر الكوارث داخل
اللجان الفنية والبرامج الفنية استعراضا ً مستفيضا ً ألنشطة كل لجنة فنية وكل برنامج فني وآلياته ومشاريعه ،وحددوا
الفرص المتاحة لزيادة فعالية أنشطة اللجان الفنية والبرامج الفنية لتنفيذ خطة العمل  DRRمن أجل تعزيز الفوائد التي
تتحقق ألعضاء المنظمة .ووضع المنسقون ،أثناء جلستھم األولى في تشرين األول /أكتوبر  ،2013توصيات لينظر فيھا
اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام  ،2014مشيرين إلى إمكانية إتاحة فرص كبيرة لدعم أعضاء المنظمة في مجال
الحد من مخاطر الكوارث من خالل اتباع نھج أكثر تكامالً في تطوير منصات لرصد األخطار المتعددة والتنبؤ بھا من
أجل إعداد نواتج وخدمات مُحكمة ذات صلة لدعم نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتحليل المخاطر التي سيجري
إيضاحھا في جنوب شرق آسيا ،ومشيرين أيضا ً إلى أن ھذا إقليم إليضاح الحد من مخاطر الكوارث حسب قرار المؤتمر
السادس عشر وأن معظم اللجان الفنية والبرامج الفنية كانت لھا أنشطة ومشاريع للمساعدة الفنية في جنوب شرق آسيا
تنفذ على حدة ويمكن زيادة فعاليتھا من خالل اتباع النھج المتكامل والشامل إلطار تقديم الخدمات الخاص بخطة العمل
 ،DRRمع االستعانة بخبرة من عدد من آليات اللجان الفنية والبرامج الفنية.
ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن توصيات المنسقين انظر الصفحتين  6-5في تقرير االجتماع األول لمنسقي الحد
من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج الفنية )جنيف ،سويسرا 16-14 ،تشرين األول /أكتوبر :(2013
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-Prog-FP-Meeting/index_en.html

توصيات اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام  :2014نظر اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام
-10
في توصيات منسقي الحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان الفنية والبرامج الفنية واتفقوا ،فيما يتعلق بمشروع الحد من
مخاطر الكوارث المقترح في جنوب شرق آسيا ،على أن مشروعا ً متكامالً من ھذا القبيل سيكون من حيث المبدأ
2014

EC-66/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 20

المسودة األولى
مشروعا ً ھاما ً ولكن تلزم كخطوة تالية أن يحدد المنسقون نطاقه تحديداً أكبر مع نتائج وإنجازات متوخاة واضحة ،وقدم
االجتماع مزيدا من اإلرشادات للمنسقين من أجل تعزيز وضع المشاريع على نحو يجعلھا متسقة تماما ً مع نھج مشاريع
الحد من مخاطر الكوارث .ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن توصيات اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام ،2014
انظر التقرير النھائي الجتماع رؤساء الجان الفنية في عام ) 2014الصفحات :(13-11
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1

وستتمثل مسألة بالغة األھمية إلشراك اللجان الفنية والبرامج الفنية المنتظم في تنفيذ مشاريع الحد من
-11
مخاطر الكوارث في إنشاء آلية مناسبة مشتركة بين اللجان ومشتركة بين البرامج تسدي المشورة الفنية لتصميم ودعم
تنفيذ وإدارة الجوانب الفنية للمشروع في العمل مع اآلليات األخرى إلدارة المشروع واإلشراف عليه الخاصة بمشاريع
الحد من مخاطر الكوارث ھذه على النحو المبين في الفقرة  ’i‘ 5من ھذا التذييل .وأشار اجتماع رؤساء اللجان الفنية في
عام  2014إلى الحاجة إلى تقييم اآلليات القائمة ،من قبيل فرقة العمل المشتركة بين اللجان التابعة للنظام العالمي
المتكامل للرصد ،التي أنشئت من خالل المجلس التنفيذي ،كنماذج ممكنة.
إطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث والمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
) 18-14) (WCDRR-IIIآذار /مارس  ،2015سنداي ،اليابان(
مع اقتراب انتھاء أجل إطار عمل ھيوغو ،تجري االستعدادات لصياغة إطار ما بعد عام  2015للحد من
-12
مخاطر الكوارث ،وھي استعدادات تشمل إجراء مشاورات عالمية وإقليمية ييسرھا مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من
الكوارث ) (UNISDRبالتعاون مع التجمعات االجتماعية  -االقتصادية اإلقليمية في األقاليم المختلفة .وفي عام  ،2014من
المخطط إجراء عدد من المشاورات اإلقليمية للحصول على مزيد من المدخالت من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة
اآلخرين على الصعيد اإلقليمي بشأن المجاالت ذات األولوية واإلجراءات ذات الصلة التي من الالزم أن تشملھا صياغة
إطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث .وھذه المشاورات اإلقليمية يكمّلھا اجتماعان للجنة التحضيرية يُعقدان
في  15-14تموز /يوليو  2014و 18-17تشرين الثاني /نوفمبر  2014في جنيف ،سويسرا ،من أجل استعراض المسودات
المؤقتة إلطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث قبل عرضھا على المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من
مخاطر الكوارث ) .(WCDRR-IIIولالطالع على مزيد من المعلومات انظر.http://www.preventionweb.net/wcdrr/ :
وقد أعدت المنظمة ) (WMOمجموعة من الرسائل الموحدة وتبادلتھا مع األعضاء ومن خالل مشاركتھا
-13
في االجتماعات والمنتديات الوزارية اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث .وأنشطة المنظمة ومبادرتھا للمشاركة
في المشاورات من أجل إطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث والتخطيط للمؤتمر العالمي الثالث المعني
بالحد من مخاطر الكوارث ترد في صفحة شبكية على الموقع الشبكي للمنظمة.
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الجدول  :3المؤتمرات الوزارية والمنتديات اإلقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والمشاورات بشأن إطار ما بعد عام  2015للحد
من مخاطر الكوارث والتخطيط للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
اإلقليم
آسيا الوسطى )االتحاد اإلقليمي الثاني(

الموعد في عام ) 2014والمكان(
 2-1نيسان /أبريل )ألماتي ،كازاخستان( -
اجتماع للتشاور

أفريقيا )االتحاد اإلقليمي األول(

 8-5أيار /مايو )أبوجا ،نيجيريا(-
المنتدى األفريقي للحد من مخاطر الكوارث الذي يتضمن جزءاً وزاريا ً

األمريكتان )االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي الرابع(

 29-27أيار /مايو )غواياكيل ،إكوادور(

الدول العربية )االتحاد اإلقليمي الثاني(

 12-10حزيران /يونيو )شرم الشيخ ،مصر(

المحيط الھادئ )االتحاد اإلقليمي الخامس(

 4-2حزيران /يونيو )سوفا ،فيجي(

آسيا )االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي الخامس(

 26-23حزيران /يونيو )بانكوك ،تايلند(-
المنتدى اآلسيوي للحد من مخاطر الكوارث الذي يتضمن جزءاً وزاريا ً

أوروبا )االتحاد اإلقليمي السادس(

 10تموز /يوليو )ميالنو ،إيطاليا( -
اجتماع وزاري

أوروبا )االتحاد اإلقليمي السادس(

 8-6تشرين األول /أكتوبر )مدريد ،إسبانيا( -
منتدى أوروبي )مؤقت(

اجتماع اللجنة التحضيرية األول :مسودة صفرية إلطار
ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث والتخطيط
للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

 15-14تموز /يوليو )جنيف ،سويسرا(

اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني :المسودة األولى إلطار
ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث والتخطيط
للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

 18-17تشرين الثاني /نوفمبر )جنيف ،سويسرا(

تقرير األمين العام لألمم المتحدة وقرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة بشأن االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث

أيلول /سبتمبر  -تشرين الثاني /نوفمبر

وسيجري تناول المسودتين الصفرية واألولى إلطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث
-14
والتخطيط للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث أثناء االجتماعين األول والثاني للجنة التحضيرية
اللذين سيُعقدان في  15-14تموز /يوليو و 18-17تشرين الثاني /نوفمبر  2014في جنيف.
رسائل المنظمة ) (WMOمن أجل المداخالت في المشاورات اإلقليمية بشأن إطار ما بعد عام  2015للحد
-15
من مخاطر الكوارث:
في كل عام ،تتسبب الخسائر الناجمة عن األخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء في خسائر كبيرة في األرواح
وخسائر اقتصادية .وفي خالل الفترة من عام  1970إلى عام  2012أُبلغ عن حدوث  8,835كارثة ،و 1.94مليون حالة
وفاة ،وخسائر اقتصادية قيمتھا  2.4تريليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة على نطاق العالم )بأسعار عام 2012
بذات الدوالرات( نتيجة لحاالت الجفاف ،والفيضانات ،وعواصف الرياح ،واألعاصير المدارية ،وعرام العواصف،
ودرجات الحرارة المتطرفة ،واالنزالقات األرضية ،والرماد البركاني ،والحرائق الجامحة ،أو األوبئة الصحية وحاالت

EC-66/Doc. 4.2, DRAFT 1, p. 22

المسودة األولى
تفشي الحشرات .وقد زادت الخسائر االقتصادية المبلغ عنھا زيادة كبيرة خالل العقود األخيرة .و ُتعزى ھذه التأثيرات
١
إلى تغيّر المناخ وكذلك إلى تزايد تعرض البشر واألصول االقتصادية نتيجة للتنمية في المناطق المعرضة للخطر.
ومن أبرز الكوارث ،خالل العقد المنصرم ،يق ّدر أن األمواج السنامية في المحيط الھندي في عام  2004قد تسببت في
خسائر اقتصادية تجاوزت قيمتھا  10باليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة ٢في  20بلداً من البلدان المشاطئة
للمحيط الھندي ،بينما أدى زلزال توھوكو واألمواج السنامية والحادث النووي في اليابان عام  2011إلى حدوث خسائر
اقتصادية بلغت قيمتھا زھاء  206باليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة .5واألثر المھيمن لألخطار المتعلقة
باألحوال الجوية والھيدرولوجية والمناخية في البلدان النامية ھو المعدل المرتفع للخسائر في األرواح ،في حين أن األثر
المھيمن في البلدان المتقدمة النمو ھو الخسائر االقتصادية.
وثمة دليل واضح على الطابع العام للمخاطر فيما يتعلق بأوجه الترابط االقتصادي العالمية .فعلى سبيل المثال ،أدى
الفيضان في تايلند الذي بدأ ببطء في عام  2011إلى حدوث خسائر بلغت قيمتھا  40بليون دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة ، ٣ال سيما في صناعات السيارات واإللكترونيات ،بينما أدى الخلل الناجم عن سحابة الرماد المنبعثة من ثوران
بركان  Eyjafjallajökullفي أيسلندا في عام  2010إلى خسائر تقدّر قيمتھا بما يبلغ  5باليين دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة ٤في قطاعي الطيران والسياحة.3
ويعيش أكثر من نصف سكان العالم في مدن ومستوطنات حضرية ،حيث تنجم عن االستثمارات في التنمية الحضرية
مخاطر جديدة أو تؤدي إلى تفاقم المخاطر القائمة .فالفيضانات الحضرية أصبحت بالفعل الشكل الرئيسي للكوارث في
العالم ،وفقا ً لتقرير المخاطر العالمي  ٥.2014ومن المتوقع حدوث معظم النمو الحضري في البلدان المتوسطة الدخل
والبلدان المنخفضة الدخل ذات القدرة المحدودة بدرجة أكبر على إدارة التصدي لھذه المخاطر وذات مستويات
الصمود المنخفضة بالتالي ،وفي المناطق الساحلية المعرضة الرتفاع مستويات سطح البحر ،أو لألعاصير ،أو لألمواج
٦٧
السنامية.
ولقد سلّط تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على الخصائص المتغيرة لظواھر
الطقس المتطرفة ،مما يطرح تحديات بالنسبة للحد من المخاطر والتخطيط للتنمية المستدامة على األجلين المتوسط
والطويل.

_____________________

 ١الھيئ ة الحكومي ة الدولي ة المعني ة بتغي ر المن اخ :ملخ ص لص انعي السياس ات .ف ي :إدارة مخ اطر الظ واھر المتطرف ة والك وارث
لتعزيز التكيف مع تغير المناخ .تقرير خاص للفريق العامل األول والفريق العام ل الث اني للھيئ ة الحكومي ة الدولي ة المعني ة بتغ ّي ر
المناخ .كامبريدج ونيويورك.
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.Guha-Sapir, Hoyois, P. & Below, R. (2012): Annual Disaster Statistical Review 2011. Brussels ٣
Oxford Economics (2010): The economic impact of air travel restrictions due to volcanic ash. Oxford ٤
(.)http://www.airbus.com/company/environment/documentation/?eID=dam_frontend_push&docID=10262

 ٥المنتدى االقتصادي العالمي ) :(2013المخاطر العالمية في عام  ،2014الطبعة التاسعة ،كولوني/جنيف.
 ٦االتح اد ال دولي لجمعي ات الص ليب األحم ر والھ الل األحم ر ) :(2010تقري ر الك وارث ف ي الع الم  .2010التركي ز عل ى المخ اطر
الحضرية .جنيف.
 ٧مكتب األم م المتح دة ال دولي للح د م ن الك وارث ) :(2013م ن مخ اطرة مش تركة إل ى قيم ة مش تركة  -مب ررات الح د م ن مخ اطر
الكوارث .تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث .جنيف.
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ومراعاة لھذه االعتبارات ،تتطلب تخفيضات المخاطر االجتماعية  -االقتصادية األساسية وتنمية القدرة على الصمود في
مواجھة الكوارث الناجمة عن األخطار )الطبيعية والبشرية المنشأ( ما يلي:
)أ(

)ب(

)ج(

اتباع نھج متكامل وشامل )يتضمن جميع األخطار ،وجميع القطاعات ،وجميع المستويات بما في ذلك
المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والدولي( في التحديد الكمي للمخاطر ،باستخدام معلومات األرصاد
الجوية والھيدرولوجية والمناخية والبيئية لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بالمخاطر ومستندة إلى العلم في
جميع القطاعات االجتماعية  -االقتصادية .فھذا سيعزز القدرة على الصمود في مواجھة الكوارث وسيعزز
التنمية المستدامة:
’‘1

تلزم استثمارات لتحديث وزيادة تطوير القدرات األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في مجاالت مراقبة األخطار ،وقواعد البيانات ،والتنبؤ ،والتحليل .وينبغي اعتبار
تعزيز التعاون بين ھذه المرافق والمستخدمين لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بالمخاطر أولوية
لتخطيط التنمية على الصعيدين الوطني والمحلي؛

’‘2

يلزم التنسيق الفعال لالستراتيجيات الحكومية بشأن االستثمار وتمويل إدارة التصدي للمخاطر
وتعزيز تلك االستراتيجيات بتمويل التنمية الدولية والتمويل المتعلق بالمناخ في مجاالت مثل
القدرات المؤسسية وقدرات البنية األساسية ،ونظم معلومات األخطار /المخاطر والمناخ؛

يمثل بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات من أجل سالمة البشر وسُبل عيشھم وممتلكاتھم األولوية
العليا .وينبغي اعتبار االستثمارات في إقامة وتعزيز نظم إنذار مبكر وطنية باألخطار المتعددة جزءاً
ال يتجزأ من استراتيجيات بناء القدرة على الصمود .وتحقيقا ً لھذه الغاية:
’‘1

يؤدي االستثمار في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ونظم دعم القرارات
المتعلقة بإدارة التصدي لمخاطر الكوارث ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا ،إلى
تحقيق فوائد كبيرة من أوجه التقدم التي تتحقق في نظم التنبؤ واإلنذار المبكر؛

’‘2

يتسم رفع مستوى الوعي المجتمعي باآلثار المرتبطة باألخطار المتعلقة بالطقس والماء والمناخ
وتدابير التأھب لھا بأھمية بالغة في بناء القدرة على الصمود؛

’‘3

يتسم التعاون الدولي واإلقليمي والوطني لكفالة تواؤم النظم الوطنية لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة وقابليتھا للتشغيل المتبادل ،وتطوير التكنولوجيات ونقلھا ،وتبادل البيانات بأھمية بالغة
في تعزيز فعالية الموارد ،واالستدامة ،وإدارة التصدي للمخاطر المرتبطة باألخطار العابرة
للحدود وذات النطاقات الكبيرة؛

تفرض األنماط المتغيرة لألخطار المتعلقة بالطقس والماء والمناخ والبيئة والناجمة عن تغيّر المناخ
تحديات جديدة بالنسبة للتنمية المستدامة وبالنسبة للقدرة على الصمود في مواجھة الكوارث .وتتسم القدرة
على التنبؤ بخصائص ھذه األخطار وتفاعلھا مع النظم االجتماعية  -االقتصادية بأھمية بالغة لصنع القرار
استناداً إلى المخاطر .وتحقيقا ً لھذه الغاية:
’‘1

تلزم استثمارات في بحوث ونمذجة المناخ األساسيتين ،وشبكات الرصد ،وتطوير الخدمات
المناخية التشغيلية ليستنير بھا تحليل المخاطر المناخية كي تستنير بذلك االستثمارات وعمليات
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التخطيط االستراتيجي على األجلين المتوسط والطويل للحد من المخاطر وبناء القدرة
المجتمعية على الصمود في مواجھة تغيّر المناخ؛
’‘2

ستدعم الفوائد التي تتحقق من الشراكة العالمية الجديدة بين الحكومات والمنظمات ،التي أنشئت
ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوجود استراتيجيات مستنيرة بالمخاطر،
وستبني القدرة على الصمود في مواجھة الكوارث ،وستسھم في التنمية المستدامة في جدول
أعمال ما بعد عام .2015
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
معالجة البيانات والتنبؤ  -القضايا المتعلقة بالطقس
مقدمة
قُدمت المعلومات األساسية اإلضافية التالية لدعم مشروع النص المقدم إلدراجه في الملخص العام ،لتمكين المجلس
التنفيذي من مناقشة المسائل المثارة.

تطور النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
وظيفة نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSعنصر أساسي في البنية التحتية التشغيلية للمنظمة )(WMO
-1
المعروفة باسم برنامج المراقبة العالمية للطقس )) (WWWالرصد ،وتبادل البيانات والمعلومات ،ومعالجة البيانات
والتنبؤ( ،الذي بنيت عليه أساسا ً كل خدمات المنظمة ) (WMOالتشغيلية والخدمات الروتينية لألرصاد الجوية ،ويمتد
النظام ) (GDPFSعبر نطاقات متعددة في المكان الزمن )من التنبؤ الفوري إلى التنبؤات الموسمية( .ومن ثم فإن النظام
) (GDPFSھو الشبكة العالمية للنظم والمراكز العالمية واإلقليمية والوطنية لمعالجة البيانات والتنبؤ ،وبالتالي فھو ُيعرف
بأنه البنية التحتية العالمية التشغيلية للتنبؤ لدى األعضاء ،التي تسھم بالعديد من الطرق في البرامج الوطنية في الطقس
والمناخ والماء ،بما في ذلك إنتاج تنبؤات األرصاد الجوية والتحذيرات ،والتنبؤات البيئية .وتشكل نواتج النظام العالمي
)،(GDPFSوالتي يشير اسمھا أيضا ً إلى برنامج المنظمة ) (WMOللتنبؤ التشغيلي ،أساس تقديم الخدمات لعامة الناس،
فضالً عن غيرھا من الخدمات التي ُ
صممت خصيصا ً لتطبيقات محددة في القطاعات االجتماعية واالقتصادية )مثل
النقل(.
والنظام العالمي ) ،(GDPFSشأنه شأن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات
-2
المنظمة ) ،(WISھو نظام شامل لألعضاء ،بتنسيق من لجنة النظم األساسية ) (CBSباالشتراك مع اللجان الفنية األخرى
و/أو برامج المنظمة ) ،(WMOوكذلك المنظمات الدولية األخرى .ومع تطور النظام العالمي ) (GDPFSبما يتجاوز أداء
برنامج المراقبة ) ،(WWWطلب المجلس من األمين العام إعداد تعديل تنظر فيه الدورة السادسة والستون للمجلس
التنفيذي ويجسد ھذه الجوانب في الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )) (WMOمطبوع المنظمة رقم .(49
وحتى وقت كتابة ھذا التقرير ،يسير العمل بوتيرة جيدة.
عُقدت حلقة العمل المشتركة بشأن التنبؤ التشغيلي الطويل المدى :مراكز اإلنتاج العالمي للتنبؤات الطويلة
-3
المدى ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsفي برازيليا ،البرازيل في الفترة من  25إلى  27تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2013وقدمت توصيات بشأن الخطوات الالزمة لتعزيز عملية توليد التنبؤات الموسمية اإلقليمية من خالل زيادة
القدرة على توليف معلومات التنبؤ على كل من النطاق العالمي واإلقليمي والوطني – وذلك في المقام األول من خالل
تحسين تبادالت البيانات واألدوات بين المراكز ) (GPCsوالمراكز ) .(RCCsوفي القيام بذلك ،بات من المسلم به أن
ھناك تنوعا ً ھائالً في أنشطة تلك المراكز ) (RCCواحتياجاتھا بسبب اختالف الخصائص المناخية للمناطق اإلقليمية
وتباين االحتياجات للمتطلبات اإلقليمية إلى معلومات التنبؤ فضالً عن المراحل المختلفة لتطور المراكز )(RCC
وقدرتھا .ومع ذلك ،تم تحديد عدد من جوانب الضعف الحالية في التفاعالت بين مراكز اإلنتاج العالمي )(GPC
والمراكز المناخية ) (RCCوتبادل البيانات فيما بينھا:
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)أ(

عدم توافر سبل ميسرة للحصول على منتجات بيانات محاكاة األحوال الماضية وبيانات التنبؤ التابعة
لمراكز اإلنتاج العالمي ) (GPCبتنسيقات البيانات المطلوبة؛

)ب(

عدم كفاية المعلومات حول مستويات المھارات اإلقليمية لنظم التنبؤ في مراكز اإلنتاج العالمي )(GPC
والتي تمكن من إصدار أحكام مستنيرة بشأن استخدامھا في إعداد التنبؤات اإلقليمية؛

)ج(

االفتقار إلى سبل الوصول إلى األدوات التي تم ِّكن المراكز المناخية ) (RCCمن معالجة مخرجات مراكز
اإلنتاج العالمي ) - (GPCبما في ذلك معايرة التنبؤات ودمجھا وتقليص حجمھا والتحقق منھا.

)د(

نقص التوجيه والتدريب والكتيبات الفنية في تفسير مخرجات مراكز اإلنتاج العالمي )(GPC؛

)ھـ(

الحاجة إلى أوقات إصدار التنبؤات السابقة والتنبؤات ذات األجل الطويل من المركز الرئيسي للتنبؤات
الطويلة المدى على أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج )(LC-LRFMME؛

)و(

الحاجة إلى مجموعة واسعة من منتجات التنبؤات من المراكز ) ،(GPCsال سيما بالنسبة للمؤشرات
المناخية الرئيسية مثل الثنائية القطبية للمحيط الھندي؛

)ز(

الحاجة إلى آليات/منتديات لتعزيز التفاعل بين مراكز اإلنتاج العالمي ) (GPCوالمراكز المناخية )(RCCs
وتسھيل تبادل الخبرات التشغيلية من المراكز ).(RCCs

يمكن االطالع على التقرير الكامل لحلقة العمل من خالل:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/FINAL-REPORT_GPC_RCCworkshop.pdf

مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

)(SWFDP

واصل مشروع العرض اإليضاحي ) (SWFDPتحقيق تقدم مطرد من خالل خمسة مشاريع إقليمية ،إما
-4
جارية وإما قيد اإلعداد )جنوب أفريقيا ،وشرق أفريقيا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية في جنوب غرب المحيط
الھادئ ،وجنوب شرق آسيا ،وخليج البنغال( .وأشار المؤتمر السادس عشر ) (2011إلى أن مشروع العرض
اإليضاحي ) (SWFDPينبغي أن يكون نشاطا ً شامالً وجامعا ً لكل برامج المنظمة ) (WMOالمعنية بالتنبؤ بمخاطر
األرصاد الجوية الھيدرولوجية في الوقت الحقيقي ،من خالل لجانھا الفنية المختلفة .و تشارك حاليا ً في المشاريع
اإلقليمية الخمسة عدة مراكز عمليات عالمية وإقليمية تابعة للمنظمة )) (WMOمثل المراكز اإلقليمية المتخصصة
) ،((RSMCsو 42مرفقا ً وطنيا ً لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتابعا ً لبلدان نامية ) 29بلداً منھا من أقل
البلدان نمواً )/(LDCsالدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،((SIDSsكما تشارك فيھا عدة برامج تابعة للمنظمة )(WMO
)أي اللقاء التدريبي المشترك بين النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالخدمات العامة في مجال الطقس
) ،(PWSوبرنامج األعاصير المدارية ) ،(TCPوالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوبرنامج األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات ) (MMOواألرصاد الجوية الزراعية ) ،(AgMوالبرنامج الفضائي للمنظمة ) ،(SATوفريق التعليم
والتدريب ) ،(ETRوتطوير القدرات ) (CDوبرنامج المنظمة لصالح أقل البلدان نمواً ) ،(LDCوالبرنامج اإلقليمي
) ،(RPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ((WWRPواللجان الفنية )أي لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد
الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة علوم الغالف الجوي
) .((CASو ُتعقد دورات تدريبية سنوية للمتنبئين وموظفي الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSلكل من ھذه
المشاريع.
ونظر رؤساء اللجان الفنية ) 21-20 ،PTC-2014كانون الثاني /يناير  (2014بعين الرضا إلى إنشاء
-5
برنامج عالمي موسع لتعزيز المراكز التشغيلية من خالل عملية التنبؤ المتسلسل ،التي وضعت من خالل سلسلة من
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المشاريع التابعة لمشروع العرض اإليضاحي ) (SWFDPالذي شاركت فيه مراكز عالمية تقدم منتجات عالمية للتنبؤ
العددي بالطقس ) ،(NWPوالمراكز اإلقليمية التي كانت بمثابة نقاط تكامل إلرشادات التنبؤ ،التي ُتق َّدم بدورھا إلى
مراكز األرصاد الجوية الوطنية المسؤولة عن البرامج الوطنية لإلنذار بالطقس .وتض ّمن ھذا البرنامج التوسع في
المشروع نحو تحقيق تغطية عالمية واالنتقال إلى مرحلة التشغيل المستدامة باعتبار ذلك استثماراً إستراتيجيا ً في خطط
المنظمة ) (WMOلتنفيذ أولوياتھا المتصلة بمخاطر األرصاد الجوية والھيدرولوجية بشكل أكمل ،وإلفادة مزيد من
األعضاء ممن كانوا بحاجة إلى تنمية القدرات في ھذه المناطق.
وعُقدت حلقة العمل "استدامة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  -تعزيز المراكز اإلقليمية والعالمية التابعة
-6
للمنظمة ) ،"(WMOالتي نظمتھا اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي /المرفق الوطني للطقس )،(NWS/NOAA
والبنك الدولي والمنظمة ) (WMOفي واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة من  18إلى  20حزيران /يونيو  .2013ويمكن
االطالع على تقرير حلقة العمل من خالل:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/Meetings/documents/Workshop-Final-Report.pdf

وتأسس مكتب مشروع العرض اإليضاحي ) (SWFDPفي شعبة أنظمة معالجة البيانات والتنبؤ )(DPFS
-7
ً
التابع إلدارة خدمات الطقس والحد من مخاطر الكوارث ) .(WDSوبدأ مسؤول التنسيق العلمي مھمته اعتبارا من كانون
الثاني /يناير  .2014وتكفلت التبرعات الطوعية بتغطية تمويل ھذا المكتب .وتواصل األمانة استطالع سبل تعبئة الموارد
وتنسيقھا مع الوكاالت اإلنمائية لدعم مواصلة تنفيذ مشروع العرض اإليضاحي ) (SWFDPفي توسعه ليشمل كافة أقاليم
المنظمة ).(WMO

أنشطة التصدي للطوارئ )(ERA
يوفر برنامج أنشطة التصدي للطوارئ ) (ERAخدمات أرصاد جوية على درجة عالية من التخصص
-8
لدعم التصدي للطوارئ البيئية .وھذه الخدمات ،التي تتألف من نواتج نمذجة التشتت في الغالف الجوي والمشورة،
توفرھا بعض المراكز اإلقليمية المتخصصة ) (RSMCsللمراكز التشغيلية التابعة للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالوكالة
الدولية للطاقة الذرية ) ،(IAEAوغيرھا من المنظمات الدولية ذات الصلة ،وال سيما تلك التي تشارك في اللجنة
المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالطوارئ اإلشعاعية والنووية ) .(IACRNEوقد وضعت الترتيبات اإلقليمية والعالمية،
التي ُتقدم ھذه الخدمات في إطارھا ،منذ عھد طويل في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOويجري تحديثھا كما تم تفعيلھا
بنجاح أثناء حادث محطة القوى النووية فوكوشيما دايتشي ).(2011
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
معالجة البيانات والتنبؤ :المسائل المتعلقة بالمناخ
عقد فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ ) (CClاجتماعه الثالث في الفترة  4-1تشرين األول /أكتوبر
-1
 ،2013الستعراض التقدم المحرز في أنشطة اللجنة ) (CClوالتخطيط للدورة السادسة عشرة للجنة ) (CClالمزمع عقدھا
في تموز /يوليو  .2014ووافق فريق اإلدارة على اقتراح بشأن اتباع بنية عمل جديدة للفترة السادسة عشرة الفاصلة بين
الدورتين.
يتاح بيان المنظمة ) (WMOبشأن حالة المناخ العالمي لعام  2013على الرابط التالي:
-2
 .http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.phpوقد سبق نشر البيان إدالء ببيان صحفي يستند إلى
المعلومات المتوفرة حتى تشرين االول /أكتوبر  ،2013خالل المؤتمر التاسع عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي عُقد في وارسو في بولندا .وقد صدر تقرير مل ّخص عن البيان النھائي في آذار /مارس
 .2014وللمرة األولى منذ بدء إصدار بيان المنظمة ) (WMOفي عام  ،1994تقرر إعداد نسخة الكترونية موسّعة على
شبكة االنترنت ،بھدف ضم جميع المساھمات الممتازة التي قدمھا األعضاء والمنظمات الشريكة.
ويمكن االطالع على التقرير العقدي والتقريرين المل ّخص والشامل على الرابطين التاليين:
-3
 http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdfو .http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1103_en.pdf
ومن األمثلة التي حظيت بقبول جيد على أنشطة الفنية المعنية بكشف تغير المناخ ومؤشراته )(ETCCDI
-4
المطبوع التاليDonat, M. G.et al. (2014), Changes in extreme temperature and precipitation in the Arab :
region: long-term trends and variability related to ENSO and NAO. Int. J. Climatol., 34: 581–592. doi:

 .10.1002/joc.3707.وھذا العمل جزء من مشروع تعاوني بين المنظمة ) (WMOواللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا ) (ESCWAالتابعة لألمم المتحدة.
وعقدت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بوضع تعاريف لظواھر الطقس والظواھر
-5
ً
المناخية المتطرفة اجتماعھا الثاني في مراكش ،في الفترة  26-24شباط /فبراير  .2014وأحاط االجتماع علما بالتقدم
المحرز في أربع مھام أُسندت لفرقة العمل في اجتماعھا األول في عام ) 2011انظر الرابط :
.(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdf
وقد ُ
طبّقت أوالً تقنية التحديد الموضوعي للظواھر اإلقليمية المتطرفة ) (OITREEللنظر في أربعة أشكال
-6
من الظواھر اإلقليمية المتطرفة ) (REEفي الصين :األمطار الغزيرة والجفاف والحرارة المرتفعة والحرارة المنخفضة.
وقد صدر مطبوع خاص بھذه التقنية ) ،(2012 ،Fumen Ren et all, Journal of Climateوھو متاح على الرابط التالي:
.http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-11-00489.1
ويجري في الوقت الراھن إعداد قاعدة بيانات من المعارف في مركز المناخ اإلقليمي المعني بمراقبة
-7
المناخ في االتحاد اإلقليمي السادس ) ،(RCC-CMتستضيفھا دائرة األرصاد الجوية األلمانية ) ،(DWDأوفنباخ ،ألمانيا.
والغرض من قاعدة البيانات ھذه جمع معلومات عن ظواھر الطقس المتطرفة في اإلقليم السادس التابع للمنظمة )(WMO
)أوروبا والشرق األوسط( في الخمسين سنة الماضية .وتر ّكز قاعدة البيانات على المعلومات المتعلقة بآثار ظواھر
الطقس المتطرفة واألضرار التي سببتھا ،وھي ستدعم أنشطة مراقبة المناخ في أوروبا والشرق األوسط.
واجتمعت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية
-8
في جنيف في الفترة  7-5آب /أغسطس  2013ونظرت في جوانب مختلفة تتعلق بتنمية القدرات ،بما فيھا التعليم
والتدريب ،والكفاءات ،والتعلّم عن بعد ،ومجموعة أدوات الخدمات المناخية ،الخ .ويمكن االطالع على التقرير على
الرابط التالي:
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http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/meetings/scbcs/documents/REPORT_CCl_ET_SCBCS-

.Final2013.pdf
ودعمت إدارة البيئة في الحكومة الكندية برنامجا ً للمنظمة ) (WMOيرمي إلى تنفيذ اإلطار العالمي
-9
ّ
للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستويين اإلقليمي والوطني .ويُنفذ ھذا البرنامج في فترة تمتد ألربع سنوات من
نيسان /أبريل  2013إلى آذار /مارس  2017في البلدان المستفيدة الواقعة في ثالث مناطق رئيسية معرضة آلثار المناخ،
وتحديداً الدول النامية الجزرية الصغيرة في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الھادئ ،ومنطقة جنوب آسيا التي تشمل
جبال الھيمااليا والمسماة "القطب الثالث" ،ومنطقة القطب الشمالي .وتنص استراتيجية التنفيذ على رسم خريطة
المؤسسات المعنية على المستويين الوطني واإلقليمي لتحديد الثغرات وربط الصالت بھدف تعزيز إستيعاب المعلومات
المناخية واستخدامھا .وأعّدت الدورة الخامسة للمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية لجنوب آسيا ) (SASCOF-5التي
انعقدت في مدينة "بون" الھندية ) 25-14نيسان /أبريل  (2014بدعم من المشروع الكندي ،حلقة عمل تدريبية ومنتدى
لمستخدمي الخدمات المناخية لقطاع المياه.
وعُقد اجتماع فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة
-10
الھيدرولوجيا ) (CCl/CAgM/CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والمياه ) (JEG-CFWفي جيجو ،جمھورية كوريا ،في 5
تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وناقش االجتماع كيفية بلوغ ھدف فريق الخبراء ) ،(JEG-CFWربما عن طريق تطوير
برنامج تجريبي ير ّكز على قطاعات المناخ والغذاء والماء .وقدّم ممثلون عن اللجان الثالث عروضا ً خالل االجتماع.
ورُفعت توصيات فريق الخبراء ) (JEG-CFWإلى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ
والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالطقس والماء والبيئة ) (ECWG-CWEفي كانون األول /ديسمبر .2013
وعُقدت مشاورة غير رسمية بشأن البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPفي  4أيلول /سبتمبر
-11
في مكاتب الشراكة العالمية للمياه ) (GWPفي استوكھولم ،السويد ،أثناء األسبوع العالمي للمياه .وحضر المشاورة 19
مشاركا ً من منظومة األمم المتحدة ومنظمات البحوث ومنظمات غير حكومية .وكان الغرض من االجتماع تعريف
المشاركين بالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPوإثارة اھتمام الشركاء الرئيسيين للمشاركة في أنشطته.

2013

وعُقدت بمقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا ،يو َمي  14و 15تشرين األول /أكتوبر  2013لجنة
-12
ً
استشارية ولجنة إدارية مخصصة للبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) .(IDMPوحضر االجتماع  18مشاركا من
الحكومات الوطنية ،ومنظومة األمم المتحدة ،ومنظمات البحوث ،والمنظمات غير الحكومية .وعُرض على اللجنة
االستشارية ھيكل البرنامج ) ،(IDMPوترتيبات العمل ،وخطة العمل والميزانية لعام  ،2014ثم أقرتھا اللجنة اإلدارية.
وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية األولى بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
-13
َّ
) (NDMPلشرقي أوروبا ووسطھا في بوخارست ،رومانيا في الفترة من  9إلى  11تموز /يوليو  .2013ونظم ھذا
االجتماع برنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية  ((UNW-DPCومرفق األرصاد
َ
الجوية برومانيا ،بدعم من المنظمة ) (WMOوالفاو واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) .(UNCCDوحضر
االجتماع  31مشاركا ً من  13بلداً.
وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية الثانية بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
-14
) (NDMPألمريكا الالتينية وبلدان الكاريبي في فورتاليزا ،البرازيل في الفترة من  4إلى  6كانون األول /ديسمبر .2013
َّ
االجتماع ،بالتعاون مع وزارة الدمج البرازيلية ومؤسسة والية سييرا للبحوث والثقافة
ونظمت المنظمة ) (WMOھذا
َ
) (FCPCبدعم من منظمة الفاو واالتفاقية ) (UNCCDوالبرنامج ) .(UNW-DPCوحضر االجتماع  29مشاركا ً من 21
بلداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
مسائل المياه
مقدمة
ُتقدم المعلومات األساسية اإلضافية التالية لدعم النص المقدم إلدراجه في الملخص العام لتمكين المجلس التنفيذي من
مناقشة المسائل المثارة.

اللغة الترميزية

WaterML 2.0

أعد المعھد الوطني اإليطالي للحماية والبحوث البيئية )إسبيرا( نموذجا ً أوليا ً لتطبيق اللغة الترميزية
-1
 WaterML 2.0في إيطاليا ،وأنشأ نظاما ً وطنيا ً للمعلومات الھيدرولوجية يضم خدمات البيانات الھيدرولوجية من مواقع
الرصد في مختلف أنحاء إيطاليا ،ويدار بشكل منفصل في  21منطقة إدارية .ويوجد كتالوج ھيدرولوجي في روما يج ِّمع
البيانات من الخوادم ) (Serversالھيدرولوجية في كل إقليم من األقاليم الـ  .21وھذه التكنولوجيا صيغة معدّلة لنظام
المعلومات الھيدرولوجية التابع التحاد الجامعات من أجل النھوض بالعلوم الھيدرولوجية (Consortium of Universities
)) for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. (CUAHSIوالمعد في الواليات المتحدة ،التي يج ِّمع الكتالوج
الھيدرولوجي الخاص بھا خدمات البيانات الھيدرولوجية من أكثر من  100مرفق للبيانات الھيدرولوجية ،بما في ذلك
مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة ) (USGSووكالة حماية البيئة ).(EPA

مكونات النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

)(WHYCOS

أحاط المجلس علما ً بالتقدم المحرز في عدد من مكونات النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
-2
) (WHYCOSالتي تنفذ في الوقت الراھن ،بما في ذلك نظام رصد الدورة الھيدرولوجية التابع للھيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنمية ) (IGAD-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لحوض نھر النيجر ) (Niger-HYCOSونظام رصد
الدورة الھيدرولوجية لنھر فولتا ) (Volta-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لنھر السنغال )(Senegal-HYCOS
ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة ھندو – كوش في جبال الھيمااليا ) (HKH-HYCOSونظام رصد الدورة
الھيدرولوجية للمنطقة القطبية الشمالية ) (Arctic-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لنھر ميكونغ
) .(Mekong-HYCOSو ُس ّر المجلس أيضا ً لإلحاطة علما ً بأن عدداً من مكونات النظام العالمي ) (WHYCOSفي مراحل
مختلفة من التطوير أو االستعراض ،بما في ذلك نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لبلدان الجماعة اإلنمائية
لمنطقة الجنوب األفريقي )) (SADC-HYCOSالمرحلة  (3ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لبحيرة تشاد
) (Lake Chad-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لبحر آرال ) (Aral Sea-HYCOSونظام رصد الدورة
الھيدرولوجية لمنطقة الكاريبي )) (Carib-HYCOSالمرحلة  (2ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة المحيط الھادئ
)) (Pacific-HYCOSالمرحلة  (2ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة أويابوك ) (Oyapoque-HYCOSونظام رصد
الدورة الھيدرولوجية لمنطقة جنوب شرق آسيا ).(SEA-HYCOSوترد المعلومات التفصيلية في مرفقات تقرير الدورة
العاشرة للفريق االستشاري الدولي التابع للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ).(WIAG
http://www.whycos.org/whycos/documents-and-technical-material
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مبادرة التنبؤ بالفيضانات التابعة للمنظمة ) – (WMOالفريق االستشاري

)(FFI-AG

يھدف الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات إلى تقديم إرشادات ومشورة بشأن عناصر التنبؤ
-3
الھيدرولوجي في عدد من المبادرات والبرامج المتعلقة بالفيضانات والجاري تنفيذھا في إطار برامج المنظمة )،(WMO
وتوفير دعم واسع النطاق لتحسين التعاون بين مجتمع األرصاد الجوية ومجتمع الھيدرولوجيا من أجل تحسين
الممارسات المتصلة بالتنبؤ بالفيضانات .واعتمد الفريق االستشاري ) (FFI-AGفي دورته األولى في تشرين األول/
أكتوبر  2013مجموعة من األنشطة )خطة عمل( استناداً إلى اختصاصاته ،إلى جانب المواعيد النھائية المتوقعة لفرادى
المھام التي وافق عليھا األشخاص المسؤولون.

البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات

)(APFM

أحدث األدوات في حافظة البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMھي رسم خرائط السھول
-4
الفيضية والتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بھا والجوانب العابرة للحدود إلدارة الفيضانات وإدارة الفيضانات الساحلية.
وأحيط المجلس علما ً أيضا ً بمواصلة أنشطة التدريب لدعم البلدان الراغبة في اعتماد إستراتيجيات اإلدارة المتكاملة
للفيضانات ،مع تنظيم أربع حلقات عمل في ) 2013للمكسيك وفييت نام ومنطقة البلقان وتركيا( ،وخمس حلقات عمل
إقليمية في  .2014ويمكن االطالع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع التي أُعدت أو قيد اإلعداد في إطار
مبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFIمن خالل الموقع الشبكي:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf

ويمكن االطالع أيضا ً على معلومات البرامج التابعة للمنظمة ) (WMOغير التابعة للمنظمة
-5
والمتعلقة بمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFIمن خالل الموقع الشبكي:

)(WMO

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf

الشراكة العالمية للفيضانات

)(GFP

عُقدت حلقة العمل الرابعة للفريق العامل العالمي للفيضانات ) (GFWGبعنوان "تضافر الجھود في إطار
-6
شراكة عالمية للفيضانات ) ،"(GFPفي مقر المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFفي ريدينغ،
المملكة المتحدة ،في الفترة من  4إلى  6آذار /مارس  .2014و ُكرست حلقة العمل ) (GFWGلبناء الشراكة العالمية
) ،(GFPوھي مبادرة لبناء شبكة من المنظمات المھتمة بھدف مشترك يتمثل في وضع بنية أساسية تشغيلية لرصد
ونمذجة الفيضانات ،واالستفادة من المبادرات الحالية من أجل تحسين التنبؤ بكوارث الفيضانات ومخاطرھا على النطاق
العالمي ،وإدارة آثارھا.
والمرحلة التجريبية للشراكة ،كما ھي متصورة حالياً ،ستبذل جھوداً متضافرة ومنسقة وممولة ذاتيا ً
-7
ومحددة األھداف الستغالل العمل قبل التشغيلي الحالي والشبكات القائمة لفائدة الجميع ،وعلى األخص المستخدمين
النھائيين للمعلومات الخاصة بالفيضانات في المنظمات الدولية والدول النامية.
-8
)أ(

وتتكون الشراكة العالمية ) (GFPمن العناصر الرئيسية الخمسة التالية:
مجموعة أدوات عالمية للفيضانات :مجموعة أدوات للبيانات والخدمات والنماذج المفتوحة المصادر لدعم رسم
خرائط مخاطر الفيضانات وتقييمھا )حاليا ً وفي إطار مناخ متغير( ،واإلنذار المبكر وتحليل التأثيرات ،وتكمِّلھا
مواد التدريب؛

)ب( المرصد العالمي للفيضانات :يوفر ،استناداً إلى مجموعة األدوات ،خدمات تشغيلية عالمية للتنبؤ بالفيضانات
ومراقبتھا ،ويشمل فريق خبراء يوفر تنبؤات بالفيضانات ورسم الخرائط وتحليل تأثيرات الفيضانات الرئيسية،
وحفظ البيانات في سجالت الفيضانات؛
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ى
األولى
لمسودة
الم
خسائر الناجمة عنھا وفقا ً
ت :يع ّد ويح ِّدث سجالً عالمميا ً لمخاطر الففيضانات والخ
))ج( السجل العالمي التارييخي للفيضانات
ً
ر
للمعايير الدولية ،ويغغذي مرصد اللفيضانات جزءا منه؛
))د(

ت :ينسق ويح ِّددث مواد التدرريب لبناء القدررات على
جال الفيضانات
مج العالمي للتددريب وبناء القلقدرات في مج
البرنامج
إدماجھا في برامج اللتدريب الحاليةة للمصارف
ا
والمنظمات الدولية التي يمكن
ت
في البلدان الناممية
مراقبة الفيضانات ي
الت اإلنمائية الكبرى؛
والوكاال

))ھ(

ت عمل
في شكل حلقات
اجتماعات منتظمة لكاففة الشركاء ي
ت
بيانات الفيضانات :يعقد
ستخدمي ت
منتدى العالمي لمس
ال ى
طوير.
دراسية لكفالة أن تقوود احتياجات االمستخدم إلى االبتكار والتط
ة

والفريق العاممل ) (GFWGييتشارك في ررئاسته مركز االبحوث المشتررك ) (JRCالتتابع للمفوضيةة األوروبية،
-9
موث للفيضانات ) .(DFOوقد ننشأت رؤية لالشراكة العالميية للفيضانات في حلقة العمل
ببالتعاون مع ممرصد دار ث
ل الثالثة
حدة األمريكية( في آذار /ماررس  .2013وييعمل على تطووير الشراكة
في مارينالند )اللواليات المتح
لللفريق العامل ) (GFWGي
د
 (Gمركز البحووث المشترك ) (JRCالتابع للمفوضية األووروبية بالتعاوون مع
االعالمية )GFP
مرصد دارموث للفييضانات
ألمم المتحدة
 (GFDالتابع لللبنك الدولي وإستراتيجية األ
من الكوارث واإلنعاش )DRR
)) (DFOوالمرففق العالمي الممعني بالحد ن
.(UNISDR
من الكوارث )R
االدولية للحد م
نظمة العالمية لألرصاد
شاورات مع بررنامج األغذية العالمي والمنظ
البحوث ) (JRCمش
ث
ويجري أيضا ً مركز
-100
ومؤسسة تخفيف اآلثاار المناخية والتكيف معھا )A
ة
االجوية وجامععة ماريالند ،وومعھد )،(Deeltares
 (CIMAوالمركز
.(E
ااألوروبي للتنببؤات الجوية االمتوسطة المددى )ECMWF
-11

ويتوافر المزييد من المعلوممات على الموققع الشبكي

http://porttal.gdacs.org
g/Global-Floo
od-Partnersh
hip
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

)(WMO

المراجع:
-1

القرار  – (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد

-2

الدورة الثالثة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد )،(ICG-WIGOS-3
جنيف 14-10 ،شباط /فبراير 2014

-3

الوثيقة ) – EC-66/Doc. 4.4(4البرنامج الفضائي للمنظمة

-4

الوثيقة ) – EC-66/Doc. 4.5(5األنشطة والمبادرات القطبية للمنظمة

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

WMO
WMO

WMO

عُقدت الدورة الثالثة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
-1
للمنظمة  (ICG-WIGOS-3) WMOفي مقر أمانة المنظمة  WMOفي جنيف ،سويسرا في الفترة من  10إلى  14شباط/
فبراير  .2014وتولى رئاسة الدورة الدكتور ) Sue Barrellأستراليا( ،رئيس الفريق  ،ICG-WIGOSونائب رئيس لجنة
النظم األساسية .CBS
واستعرض فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد حالة مجاالت
-2
األنشطة الرئيسية للنظام العالمي المتكامل للرصد) :أ( إدارة تنفيذ النظام WIGOS؛ )ب( التعاون مع نظم الرصد التي
تشارك المنظمة  WMOفي رعايتھا ومع المنظمات والبرامج الدولية الشريكة؛ )ج( التصميم والتخطيط والتطوير األمثل
للنظام العالمي المتكامل للرصد ونظم الرصد اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية المكوِّ نة له؛ )د( تشغيل وصيانة نظام
الرصد؛ )ھ( إدارة الجودة؛ )و( التوحيد القياسي ،وقابلية النظام للتشغيل المشترك ،وتوافق البيانات؛ )ز( نظام
المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد؛ )ح( اكتشاف البيانات وتقديمھا وحفظھا؛ )ط( تطوير القدرات؛
)ي( االتصاالت والتوعية ،ووافق الفريق المشترك بين اللجان على النسخة المح ّدثة من خطة تنفيذ إطار النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIPلتقديمھا إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي .وفي ھذا الخصوص ،أعرب فريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد عن تقديره للتقدم المحرز في األنشطة البالغة
األھمية التي يتعين تنفيذھا في  2015وشكر جميع المشاركين.
واستعرض أيضا ً مداوالت فرق العمل التابعة له واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ذات الصلة بخطة
-3
تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIPوأعرب فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد عن تقديره لجميع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية التي واءمت وصممت ھياكل عملھا /والياتھا/
أنشطتھا لدعم تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد .وأقر بأنه لتنفيذ ھذا النظام ،تلزم أفرقة خبراء مخصصة في ھياكل
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية لتدعيم عمل ممثليھا في فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد.
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واستعرض فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التقدم المحرز في
-4
تنفيذ النظام ،وباالستناد إلى ذلك صاغ توصياته وإرشاداته بشأن المكونات الرئيسية لتنفيذ النظام  WIGOSووضع
برنامج عمله وخطة عمله المقبلين.
إن نظام الرصد المعتمد على الطائرات التابع للمنظمة  ،WMOالذي يتألف من نظام  AMDARللرصد
-5
تكمله الرصدات من على متن الطائرات المستمدة من نظم رصدات منظمة الطيران المدني الدولي  ،ICAOيُنتج حاليا ً
أكثر من  400 000من رصدات الھواء العلوي يوميا ً على النظام العالمي لالتصاالت  GTSالخاص بالمنظمة ،WMO
ويسھم نظام  AMDARباألغلبية الكبيرة من ھذه الرصدات من  39شركة خطوط جوية مشاركة وأسطول عالمي يتألف
من أكثر من  3000طائرة .وينتج ھذا النظام الفرعي الھام للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة WMO
رصدات أثناء مسارات الرحالت الجوية ومقاطع رأسية )من طائرات نظام  AMDARالمغادرة أو الواصلة إلى مواقع
المطارات( ،ويواصل النظام إظھار تأثيره اإليجابي الھام على التنبؤ العددي بالطقس العالمي واإلقليمي والعالي االستبانة
)وھو يقع في المرتبة الثانية فقط بعد النظم الساتلية ذات حجم اإلنتاج الكبير والتغطية الواسعة( وغيرھا من التطبيقات
المتعلقة بالتنبؤات واألرصاد الجوية األخرى.
وتحدد خطة تنفيذ لجنة النظم األساسية لتطوير نظم الرصد العالمية ستة إجراءات عالمية تتعلق بتطوير
-6
وتوسيع نطاق برنامج  AMDARالعالمي بغية دعم زيادة واتساع استخدام الرصدات من على متن الطائرات ،ومن
برنامج  AMDARكمساھمة في استنتاج بيانات ھواء علوي ومقاطع رأسية عالية الجودة .وتماشيا ً مع ھذه اإلجراءات،
تسعى لجنة النظم األساسية من خالل فرقة الخبراء المعنية بنظم الرصد على متن الطائرات ) (ET-ABOللعمل مع جميع
االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة  WMOلوضع إستراتيجية وخطط تنفيذ بشأن الرصدات على متن الطائرات في كل
إقليم تابع للمنظمة  .WMOوسيستند ھذا النشاط جزئيا ً إلى نتائج دراسة عالمية للمنظمة  WMOاس ُتكملت حديثا ً بشأن
قدرات الخطوط الجوية بالنسبة للمشاركة في نظام  AMDARفي المستقبل ،حددت الخطوط الجوية الرئيسية المستھدفة
التي يمكن أن تسھم في تحسين التغطية ببيانات  AMDARفوق شتى المناطق التي تتسم بندرة البيانات ،والسيما فوق
اإلقليمين األول والثالث التابعين للمنظمة ) WMOانظر نطاق تغطية نظام  AMDARواالستھداف الخاص بتجنيد وضم
خطوط طيران في المستقبل ،التقرير والتذييل ،شباط /فبراير :2013
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruitment_Study.

 .(htmlوبمجرد وضع ھذه الخطط والموافقة عليھا من كل اتحاد إقليمي من خالل أفرقة العمل المالئمة لالتحاد اإلقليمي،
يُقترح أن ُتدمج الخطط في الخطة اإلقليمية ذات الصلة لتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ).(R-WIPs
وباإلضافة إلى تخطيط وتنسيق ا ألنشطة داخل االتحادات اإلقليمية ،وضعت لجنة النظم
-7
األساسية /فرقة الخ براء المعنية بنظم الرصد على متن الطائرات أيض ا ً مواد إرشادية جديدة لألعضاء بشأن
منافع برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات  AMDARوالمتطلبات الخاصة
بالمشاركة في البرنامج )انظر التقارير الفنية للنظام العالمي المتكامل للرصد  1-2014و :2-2014
 (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/technical_reports.htmlكما خططت لتشجع وتدعم بشكل نشط
األعضاء في سعيھم إلنشاء برامج  AMDARجديدة ،السيما فوق المناطق التي تتسم بضآلة البيانات الخاصة بالھواء
العلوي من المعمورة.
وبعد المراقبة المتكاملة لعمل المراقبة العالمية للطقس ) (IWMالتي تنفذ كل عام ،فإن متوسط توافق تقارير
-8
ً
الرصدات السينوبتيكية السطحية  SYNOPالتي يتم تلقيھا عالميا على الشبكة الرئيسية لالتصاالت السلكية والالسلكية
) (MTNمقارنة بالتقارير المتوقعة من المحطات الكائنة في الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية وشبكة رصد المنطقة
القطبية الجنوبية ) (RBSN/AntONظل دون تغير كما كان في العام السابق .وزاد توافر بيانات الھواء العلوي )تقرير
الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادر من محطة أرضية ) (TEMPفي معظم األقاليم باستثناء
المنطقة القطبية الجنوبية مما خلق تأثيراً إيجابيا ً على جودة نواتج التنبؤات متوسطة المدى فوق جميع األقاليم .إال أن
توافر تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية  CLIMATمن الشبكة المناخية األساسية
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اإلقليمية ) (RBCNنقص في بعض األقاليم مما نتج عنه انخفاض بلغت نسبته  ٪ 4في التغطية العالمية عن العام السابق.
وترد أدناه نتائج تفصيلية عن مراقبة أداء المراقبة المتكاملة لعمل المراقبة العالمية للطقس .IWM
متوسط توافر بيانات  ،SYNOPو ،TEMPو CLIMATفي مراكز الشبكة الرئيسية لالتصاالت السلكية والالسليكة
)المراقبة المتكاملة لعمل المراقبة العالمية للطقس  /IWMالمراقبة السنوية العالمية  /AGMالمراقبة
الخاصة بالشبكة الرئيسية لالتصاالت السلكية والالسلكية  SMMللفترة(2013/2012 :
اإلقليم التابع
للمنظمة

رصدات ) (SYNOPالسطحية

رصدات

رصدات ) (TEMPللھواء العلوي

MTN

CLIMAT

عدد المحطات /التقارير المتلقاة )النسبة المئوية(
2012

2013

2013

2012

2012

2013

االتحاد
اإلقليمي
األول

781

)(57%

781

57%

81

)(26%

81

28%

723

)(37%

723

33%

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

1367

)(92%

1367

92%

274

)(75%

274

80%

666

)(85%

665

85%

االتحاد
اإلقليمي
الثالث

435

)(68%

435

69%

53

)(53%

53

60%

298

)(82%

298

86%

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

531

)(85%

531

84%

132

)(93%

132

93%

317

)(88%

316

59%

االتحاد
اإلقليمي
الخامس

399

)(74%

399

77%

89

)(66%

89

66%

248

)(81%

247

75%

االتحاد
اإلقليمي
السادس

840

)(97%

839

96%

125

)(78%

125

79%

586

)(91%

583

92%

Antarctic

105

)(77%

105

62%

15

)(56%

15

52%

105

)(67%

105

74%

النطاق
العالمي

4458

)(82%

4457

82%

769

)(71%

769

73%

2943

)(74%

2937

70%

مالحظة :النتائج تستند إلى قوائم المحطات الكائنة في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية والشبكة السينوبتيكية
األساسية اإلقليمية /الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية  RBCNفي كل إقليم.
وباإلضافة إلى اإلجراء المعتاد لالستعراض المتجدد للمتطلبات ،ومراقبة إجراءات خطة تنفيذ تطوير
-9
النظم العالمية للرصد ) ،(EGOS-IPفإن النشاط الرئيسي الذي تم منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي فيما
يتعلق بتصميم وتطوير نظم الرصد ھو وضع لجنة النظم األساسية مجموعة من "مبادئ" النظام العالمي المتكامل
للرصد لتصميم شبكة نظام رصد ) (OSNDباإلضافة إلى إرشادات رفيعة المستوى مستمدة من ھذه المبادئ ،وستدرج
ھذه المبادئ في نھاية المطاف في المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد .بيد أن مبادئ  OSNDالتزال على
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المسودة األولى
ھيئة مسودة ،وستقدم إلى لجنة النظم األساسية الستعراضھا في الوقت المناسب وفقا ً لخارطة طريق تعرض على الدورة
االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014للموافقة عليھا .والمبادئ حسبما ھي واردة حاليا ً في مسودتھا نظمت في 3
أجزاء) :أ( المبادئ المقترحة لتصميم شبكة نظام رصد )(OSND؛ )ب( مبادئ موسعة مع بيان الكيفية التي يمكن بھا
وضع المواد اإلرشادية المالئمة لكل منھا ،و)ج( مواد إضافية تتعلق بإرشادات بشأن تصميم نظام الرصد وليس تصميم
الشبكة.
وتتماشى خطة عمل المجال البرنامجي للرصدات ) (OPAللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية
-10
لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
) (JCOMMمع الفصل الخاص بالمحيطات من خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ من أجل نظام الرصد العالمي
للمناخ دعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )) (UNFCCCخطة  GCOS-138في نسختھا المحدّثة في
 .(2010وتنطوي غايات التنفيذ على أھداف تنفيذية محددة لبناء واستدامة نظام رصد عالمي أولي للمحيطات يمثل
المكون المناخي من النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالمكون الخاص بالمحيطات من النظام العالمي لرصد
المناخ ) .(GCOSومع أن النظام األساسي الذي اق ُترح في إطار أھداف التنفيذ صُمم لتلبية المتطلبات المناخية ،فإن
التطبيقات غير المناخية من مثل التنبؤ العددي بالطقس ،والتنبؤ باألعاصير المدارية ،والتنبؤ العالمي والساحلي
بالمحيطات ،والخدمات البحرية بوجه عام سوف تحسَّن بتنفيذ الرصدات العالمية المنتظمة للمتغيرات المناخية األساسية
) (ECVsالتي دعت إليھا خطة النظام العالمي لرصد المناخ .GCOS-138
وح ّدثت الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
-11
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،JCOMMيوسو ،جمھورية كوريا،
أيار /مايو  (2012أھداف تنفيذ مجالھا البرنامجي الخاص بالرصدات ) (OPAوفقا ً آلخر التطورات فيما يتعلق
بـ ’1‘ :النتائج والتوصيات الصادرة من المؤتمر المعني بنظام رصد المحيطات OceanObs’09؛ ‘ ’2نتائج مؤتمر المناخ
العالمي الثالث )(WCC-3؛ و‘ ’3المتطلبات غير المناخية الناجمة عن االستعراض المتجدد للمتطلبات الذي تضطلع به
لجنة النظم األساسية ،بما في ذلك البيانات الخاصة باإلرشادات ،وتحليل الثغرات.
ويتحقق تنفيذ شبكات الرصد البحرية بفضل دور أعضاء المنظمة  ،WMOبما في ذلك الدعم الواضح من
-12
األعضاء .وعلى النطاق العالمي ،بلغت نسبة الرصد الموقعي في المحيطات حاليا ً  ٪62وإن كان لوحظ عدم حدوث تقدم
كبير فيما يتعلق بإتمام األھداف المنشودة في العامين األخيرين .وتشكل المحيطات المدارية مصدر حرارة ھام للمناخ
العالمي وأنماط الطقس ،كما توفر صفائف المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية وبرنامج المحطات الطافية
الغاطسة لصفائف األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الفعلي بيانات حرارية أساسية عن أعالي المحيطات من ذلك
المنظور .وتستكمل ھذه البيانات الرصدات األخرى الساتلية القائمة )على سبيل المثال رصدات سطح البحر(
والرصدات في الموقع .ولئن كانت جميع البيانات تتاح مجانا ً لجميع األعضاء في الوقت الفعلي ،فإن إتمام ذلك الجھد
يتطلب استثمار سنوي إضافي كبير من جانب األعضاء /الدول األعضاء.
وأصبحت الشبكة العالمية للمحطات العائمة السطحية المنسقة من خالل فريق التعاون في مجال المحطات
-13
العائمة لجمع البيانات ) (DBCPمستكملة حاليا ً بصفة أساسية وتتوافر لھا مقومات االستمرار ) 1250وحدة عالمية في
كانون األول /ديسمبر  2013بما في ذلك  608وحدات تقدم تقارير عن ضغط مستوى سطح البحر( .وتمت معالجة
المشاكل الفنية فيما يتعلق بطول بقاء الوحدات العائمة المنساقة ومراسيھا العائمة التي لوحظت منذ  ،2011كما زادت
متانة الوحدات العائمة المنساقة .وتبدو مناطق من مثل المحيطات الجنوبية ،والمناطق المدارية الشرقية والجنوبية من
المحيط الھادئ ،ومنطقة الخليج العربي ،وخليج غينيا ،والمحيط المتجمد الشمالي ،والبحار الداخلية والھامشية ضئيلة
البيانات نسبيا ً .وال ُتنشر حاليا ً الوحدات العائمة المنساقة التي تحمل مقاييس الضغط ،في المناطق المدارية .وتوجد
تكنولوجيا فعالة بالقياس إلى التكلفة بالنسبة للوحدات العائمة المنساقة السطحية مزودة بمجموعة من الترمستورات،
ومصممة لنشرھا في ظروف األعاصير المدارية .و ُتنشر ھذه الوحدات العائمة المنساقة على أساس مخصص ،وبصفة
أساسية في خليج المكسيك.
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المسودة األولى
ورصدات ضغط مستوى سطح البحر من المھم إجراؤھا من منصات رصد في المواقع ألن ضغط
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مستوى سطح البحر متغير مناخي أساسي ) (ECVال يمكن رصده على نحو مالئم من الفضاء .وھذه الرصدات ال تلبي
فقط احتياجات مراقبة المناخ وإنما أيضا ً االحتياجات الخاصة بالخدمات المناخية ،والتنبؤ العددي بالطقس )(NWP
والخدمات البحرية .وعلى سبيل المثال ،وفقا ً لدراسات التأثير التي أجرتھا لجنة النظم األساسية ،فإن رصدات ضغط
مستوى سطح البحر من المحطات العائمة المنساقة أثبتت أن لھا تأثيراً إيجابيا ً كبيراً السيما بالنسبة للتنبؤ العددي
بالطقس ،العالمي على أساس كل رصدة على حدة .ولئن كان ال يمكن رصد ضغط مستوى سطح البحر على نحو مالئم
من الفضاء بالتكنولوجيا الحالية ،فإن رصد ضغط مستوى سطح البحر من المحطات العائمة المنساقة يستكمل الرصدات
التي تؤدى بوسائل أخرى )السفن ،المحطات العائمة الراسية ،والسواتل( وھو رصد فعال بالقياس إلى التكلفة )نحو 0.11
من دوالر الواليات المتحدة لكل رصدة( ،كما يتيح االعتماد على أوجه التآزر بين األوساط المعنية بالبحوث /التشغيل
واألوساط المعنية باألوقيانوغرافيا ،واألرصاد الجوية )على سبيل المثال من خالل استخدام فريق التعاون في مجال
المحطات العائمة المنساقة لخطة تحسين مقاييس الضغط الجوي( .ومعظم البارومترات المركبة في المحطات العائمة
المنساقة تموّ ل حاليا ً من أوساط البحوث ،ويتعرض ھذا التمويل حاليا ً لمخاطر انخفاضه انخفاضا ً كبيراً .وينبغي دعوة
األوساط المعنية بالتشغيل لتحسين المساھمة في تمويل البارومترات على المحطات العائمة المنساقة.
وقد بلغ برنامج المحطات الطافية الغاطسة لصفائف األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الفعلي
-15
ً
مرحلة االكتمال في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2007ويقدم حاليا بيانات أساسية عن حرارة وملوحة مياه المحيطات العليا
للبحوث المتعلقة باألعاصير المدارية ،وأنشطة المراقبة والتنبؤ .وكانن  3613منصة عائمة تعمل على النطاق العالمي
في كانون األول /ديسمبر  2013لكن األھداف الرئيسية للمھمة بلغت مؤخراً مجرد ) 3000منصة عائمة تعمل عند خط
العرض  60شماالً 60 /جنوباً ،مع عدم وجود بحار ھامشية( ،ويعمل بعض المنصات العائمة كمنصات تجريبية في
مناطق غير رئيسية .ويجري برنامج  Argoمناقشات حية مع األوساط المعنية لتطوير تصميمه األصلي الرئيسي وأخذ
عينات لتلبية االحتياجات المتزايدة واالستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي .وتواصل المنصات التجريبية عملھا في
منطقة الجليد البحري ،وأخذ العينات بالقرب من السطح ،ووضع أجھزة االستشعار الكيميائية والبصرية ،وفي مناطق
خاصة توفر كثافة معززة للصفائف .وينبغي لبرنامج  Argoعالمي ممكن في المستقبل أن يشمل أكثر من  4000منصة
عائمة نشطة .واليزال برنامج  Argoأقل قدرة على تلبية االحتياجات في مناطق المحيطات الجنوبية البعيدة .وتتسم
مناطق المحيط الھادئ الشرقية االستوائية ،وجنوبي بحر الصين والمناطق المحيطة بإندونيسيا ،والمحيط الجنوبي
ومنطقة البحر الكاريبي بضعف تغطيتھا بالبيانات .والجھود ضرورية لكفالة تغطية جغرافية مالئمة وكفالة استدامة
الصفائف )مما يتطلب نحو  800منصة عائمة جديدة كل عام( .ولئن كان أكثر من  20بلداً ينشر منصات  Argoالعائمة،
فإن البرنامج اليزال يعتمد بشكل مفرط على عدد صغير من البرامج الوطنية ،ولذلك ينبغي لبرنامج  Argoالسعي لزيادة
الحصول على مساھمات من عدد أكبر من البلدان .وتصل نسبة  ٪90من المقاطع الرأسية لصفائف  Argoإلى النظام
العالمي لالتصاالت في غضون  24ساعة من جمعھا كما أن الجھود المبذولة للحد من التأخير في توزيع بيانات المراكز
العالمية لجمع البيانات  GDACsمما يزيد من مناسبة توقيتھا .ويلبي معظم مراكز بيانات  Argoمتطلبات اإلنتاج الخاصة
بمراقبة جودة األسلوب المتأخر .ويدقق برنامج  Argoبانتظام روافد البيانات لتحقيق اتساق النسق .وإزالة انحيازات
الضغط ،وتحقيق االتساق مع بيانات مقاييس االرتفاع ،وبالنسبة للقيم الخارجية في الرافد الخاص ببيانات الوقت الفعلي.
إن تكنولوجيا المحطات الطافية الغاطسة للصفائف آخذة في التطور وتنشأ أجيال جديدة من األدوات .ولن
-16
يُعرف أداؤھا الطويل األجل لعدة سنوات ويلزم التحلي باالتقان في مراقبة الصفائف .ومن المتوقع أن يزداد بسرعة
استخدام نظم االتصاالت عريضة النطاق بدرجة عالية في كال االتجاھين .وتقدم نسبة تبلغ زھاء  900 <) ٪23منصة
عائمة( من الصفائف حاليا ً مقاطع رأسية ذات استبانة عمودية عالية ) (2dbبفضل استخدام نظم اتصاالت البيانات
الساتلية عريضة النطاق بدرجة عالية .وتستمر عمليات النشر التجريبية ألجھزة االستشعار البيو – بصرية،
جيوكيميائية ،كما أن القدرات على تجنب الجليد مستمرة .وتضع عدة أفرقة "منصات عائمة عميقة" ) 4000متر وأعمق
من ذلك( وتختبرھا ميدانيا ً .وتتم مناقشة تطور برنامج  Argoلمتابعة أداء مھام جديدة وإضافية في حلقات عمل شتى
ومن جانب فريق توجيه .Argo

EC-66/Doc. 4.4(1), DRAFT 1, p. 51

المسودة األولى
وقد أصبحت صفيفة المحطات الطافية الغاطسة الراسية في مناطق المحيط الھادئ المدارية
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ً
) (TAO/TRITONكاملة اآلن بـ  67وحدة ،وتحديد ملوحة المياه متاح تقريبا في كل موقع للمحطات الراسية وإن كانت
ھناك شواغل فيما يتعلق بإتاحة البيانات .وأصبحت صفيفة محطات التنبؤ والبحوث العائمة المثبتة في المنطقة المدارية
من المحيط األطلسي ) (PIRATAكاملة اآلن أيضا ً بـ  18موقعا ً عامالً .والتزال صفيفة المحطات الطافية الغاطسة
الراسية للبحوث المتعلقة بتحليل الموسميات األفريقية – اآلسيوية – األسترالية والتنبؤ بھا ) (RAMAتتطور ) 26وحدة
موزعة من الوحدات المزمع توزيعھا التي تبلغ  32وحدة( في المحيط الھندي الستكمال تغطية المناطق المدارية من
المحيطات .وتوفر المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية بيانات أساسية تستكمل الرصدات الساتلية القائمة
األخرى والرصدات في المواقع المتأتية من المناطق المدارية بالمحيطات – المصدر األساسي لحرارة المناخ العالمي
وأنماط الطقس .ومع ذلك فإن توافر البيانات لصفائف المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية ليس في أمثل
حاالته ،كما انخفض انخفاضا ً شديداً بلغت نسبته  ٪50في العامين األخيرين )على سبيل المثال ،انخفض إلى نسبة ٪40
في القطاع الشرقي من المناطق المدارية في المحيط الھادئ( بسبب األعمال التخريبية التي عانت منھا المحطات العائمة
المنتجة للبيانات وصعوبة تأمين الصيانة بسبب تكلفة الوقت على السفن ،والقرصنة )في المحيطين الھادئ والھندي
بصفة أساسية( .والبيانات األساسية التي قيست عن بعد في الوقت الفعلي من المحطات الراسية السطحية من الصفائف
ھي قياسات سطحية بمتوسطات في اليوم أو في الساعة )سرعة الريح واتجاھھا ،درجة حرارة الھواء ،الرطوبة النسبية
ودرجة حرارة سطح البحر ،وملوحة مياه البحر( ودرجات الحرارة تحت السطح .وتوفر المحطات الراسية قياسات
خيارية معززة تشمل الھطول ،واإلشعاع القصير الموجة والطويل الموجة ،والضغط البارومتري ،وملوحة المياه،
وتيارات المحيطات .وتتوافر قياسات ذات استبانة زمنية عالية )خالل  10دقائق أو كل ساعة( باألسلوب المتأخر.
ولمعالجة االنخفاض المفاجئ في أداء صفيفة المحطات الطافية الغاطسة الراسية في مناطق المحيط الھادئ المدارية
 TAOوالحاجة إلى مشاركة واسعة في تصميم وتنفيذ نظام مرن ومتكامل للرصد في المناطق المدارية من المحيط
الھادئ ) (TPOSفإن فريق رصد المحيطات لألغراض المناخية المشترك بين النظام العالمي لرصد المناخ والنظام
العالمي لرصد المحيطات والبرنامج العالمي للبحوث المناخية  ،OOPCيقود بالتنسيق مع المجال البرنامجي الخاص
بالرصدات  OPAللجنة الفنية المشتركة  JCOMMعملية تقييم لالحتياجات العامة من أجل توفير رصدات مستدامة،
وتحديد الكيفية التي يمكن بھا استخدام التكنولوجيات القائمةالجديدة باالقتران مع تلك الرصدات لتلبية االحتياجات
المستقبلية .وأُطلقت ھذه العملية بحلقة عمل عن نظام رصد المناطق المدارية بالمحيط الھادئ )) 2020 (TPOSكانون
الثاني /يناير  ،La Jolla ،2014الواليات المتحدة األمريكية( ،وستستخدم كنموذج للتطوير والتقييمات المستقبلية لرصدات
المحيطات العالمية .والمشاركة الكاملة من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsضرورية
للدعم بالموارد )على سبيل المثال وقت السفن وفرص النشر وتجارب نظام الرصد  (OSEsوالخبرة الفنية.
وتوفر سفن الرصد الطوعية ) (VOSرصدات أحوال جوية بحرية قيمة .إال أن المناطق المدارية،
-18
والمناطق الجنوبية من المحيطات التزال تعاني من ضآلة البيانات نسبيا ً .و ُتبذل جھود لزيادة عدد محطات األرصاد
الجوية األوتوماتية  AWSالمركبة على السفن لتحسين تقديم التقارير في الوقت الفعلي بالنسبة للتنبؤ بالطقس والمناخ.
وتنجز السفن التابعة لمشروع استخدام سفن الرصد الطوعية لألغراض المناخية  VOSClimبيانات رصدية عالية الجودة
للتطبيقات المتعلقة بالمناخ .والھدف ھو أن تكون نسبة ال تقل عن  ٪ 25من أسطول سفن الرصد الطوعية العامل يتألف
من السفن من الفئة المستخدمة في مشروع استخدام سفن الرصد الطوعية لألغراض المناخية .وفي المتوسط ،يوزع ما
يتجاوز  100 000تقرير من تقارير سفن الرصد الطوعية من أكثر من  2000سفينة ،على النظام العالمي لالتصاالت
شھريا ً على النطاق العالمي ،وبصورة غالبة في نصف الكرة األرضية الشمالي.
ويسعى برنامج سفن الرصد العرضية ) (SOOPلتحقيق أھداف علمية وتشغيلية على السواء لبناء نظام
-19
متواصل لرصد المحيطات برصدات أوقيانوغرافية تتحقق بصفة رئيسية من سفن الشحن .وھو يوفر بيانات حرارية
قيمة عن المحيطات العليا من خالل  41خطا ً عالميا ً عالي االستبانة وكثير التكرار لجھاز قياس حرارة األعماق
الالمستعاد ) (XBTمشغوالً بشكل كامل حاليا ً )والھدف ھو الوصول إلى  51خطا ً( .وعلى النطاق العالمي ،يُنشر كل عام
قرابة  22 000جھاز لقياس حرارة األعماق الالمستعاد ) XBTsوالھدف المنشود ھو الوصول إلى  37 000وحدة( في
إطار برنامج سفن الرصد العرضية الذي يوزع منه أكثر من  15 000في الوقت الفعلي على النظام العالمي لالتصاالت
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إلى المستخدمين النھائيين .وھناك زھاء  40سفينة تشارك في شبكة أجھزة قياس حرارة األعماق الالمستعادة .وعدد
كبير من ھذه األجھزة الموزعة من وكاالت غير وكاالت الواليات المتحدة ھي نتيجة لھبات من اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي  NOAAالتابعة للواليات المتحدة ) ،(NOAAمما يجعل التشغيل يعتمد بدرجة عالية على الدعم
المستمر من مؤسسة واحدة .والتعاون الدولي عامل رئيسي لتحقيق النجاح لتنفيذ شبكة  XBTحيث ترتبط العمليات بتجنيد
السفن ،وتوزيع المسابير ،ونقل البيانات ومراقبة جودتھا ،وحفظھا .وھناك قرابة  30سفينة ترسل بيانات )) (TCGآلة
لقياس درجة حرارة سطح البحر ودرجة ملوحة المياه وكثافتھا ومعلمات أخرى تشغل معظمھا مؤسسات فرنسية
وأسطول بحوث اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي التابعة للواليات المتحدة وأسطول سفن برنامج سفن الرصد
العرضية.
وقد توسع النظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر ) (GLOSSفيما يتجاوز غايته األصلية وھي توفير
-20
ً
بيانات قياس المد لفھم تاريخ االرتفاع العالمي في مستوى سطح البحر مؤخرا وللدراسات الخاصة بالتقلبية فيما بين
السنوات والتقلبية متعددة العقود .وتؤدي عملية قياس المد حاليا ً دوراً أكبر في نظم اإلنذار اإلقليمية باألمواج السنامية.
والمراقبة التشغيلية لعرام العواصف .وشبكة قياس المد التابعة للنظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر ھامة أيضا ً
للمعايرة وإقرار الصالحية المستمرين للسالسل الزمنية لمقاييس االرتفاع الساتلية وھي بھذه الصفة مكوّ ن رصد أساسي
لتقييم التغير العالمي في مستوى سطح البحر .وقد زاد عدد محطات رصد مستوى سطح البحر التي تقدم تقارير إلى
مراكز بيانات النظام  GLOSSزيادة ملحوظة خالل السنوات العشر األخيرة ،السيما المحطات التي تقدم تقارير قرب
الوقت الفعلي .ويمكن اعتبار زھاء  ٪75من الشبكة الرئيسية للنظام العالمي للرصد على مستوى سطح البحر )(GCN
التابعة للنظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر تشمل نحو  290محطة ھي النسبة العاملة ،وھناك جھود مركزة
لمعالجة نسبة المحيطات المتبقية وھي  ٪25التي ال تعمل حاليا ً.

تنسيق الترددات الراديوية
يرد وصف للموقف األولي للمنظمة  WMOفي جدول األعمال الخاص بالمؤتمر العالمي لالتصاالت
-21
الراديوية  2015في الوثيقة ) ،EC-65/INF. 4.4(1وفي مشروع إستراتيجية المنظمة  WMOبشأن حماية الترددات
الراديوية ألغراض األرصاد الجوية الوارد في الوثيقة ).EC-65/INF. 4.4(2

أنشطةالمنظمة  WMOالقطبية
ترد مداوالت فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
-22
) ،(EC-PORSبما في ذلك شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا ،والمراقبة العالمية للغالف الجليدي في
الوثيقة  – EC-66/Doc. 2.6تقرير فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية.

أدوات وطرق الرصد
بمناسبة اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  ،PTC-2011) 2011جنيف 9-7 ،شباط /فبراير  ،(2011في
-23
سياق ترشيد إدارة وتنفيذ برنامج المطبوعات ،تم إبالغ الرؤساء بأنه لم تعرب أي لجنة فنية عن امتالكھا لألطلس
الدولي للسحب ) – (ICAالدليل الخاص برصد السحب والشھب )مطبوع المنظمة رقم  ،407المجلدان األول والثاني(.
وتشكل أجزاء من ھذه الوثيقة المرفق األول بالالئحة الفنية للمنظمة ) WMOمطبوع المنظمة رقم  (49الذي ينظم
الممارسات التي سيتبعھا األعضاء .وكانت آخر مرة ُح ّدث فيھا المجلد األول ،في عام  ،1975بينما ُح ّدث المجلد الثاني
الذي يتألف من اللوحات التي تصف السحب في عام .1987
وباالعتماد على دراسة جدوى أجراھا فريق عمل تابع للجنة أدوات وطرق الرصد ،وافق فريق اإلدارة
-24
التابع للجنة أدوات وطرق الرصد على أن األطلس الدولي للسحب ينبغي أن يكون المصدر المرجعي العالمي األساسي
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بشأن تصنيف السحب .وينبغي أن يكون شامالً تماما ً ويتضمن أحدث المعلومات .كما وافق فريق اإلدارة التابع للجنة
أدوات وطرق الرصد على أنه تقع على عاتق المنظمة  WMOمسؤولية إبقاء ھذه الوثيقة مُحدّثة ،ومن ثم تجنب انتشار
أطالس أخرى تعتمد على الويب تكون في حاالت كثيرة غير ممتثلة للتصنيف الوارد في األطلس الدولي للسحب .ووافق
فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد من حيث المبدأ على إجراء تنقيح وتحديث شاملين لألطلس الدولي
للسحب لجعله نموذجا ً مرجعيا ً عالميا ً يستند إلى الويب وال يرقى إلى بياناته الشك فيما يتعلق بتصنيف السحب والشھب
األخرى وتقديم التقارير عنھا لكنه أشار إلى أنه يتعين تحديد مصادر التمويل لدعم ھذا النشاط .وأيد اجتماع 2014
ً
لرؤساء اللجان الفنية بقوة مقترح لجنة أدوات وطرق الرصد بإصدار طبعة جديدة من األطلس الدولي للسحب معربا عن
إدراكه أنه وثيقة تتعلق بشكل واضح بالنظام العالمي المتكامل للرصد ،أساسية لعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا .NMHSs
وأجرت لجنة أدوات وطرق الرصد دراسة استقصائية عن األدوات الخطرة والتي لم تعد وافية بسبب
-25
قدمھا كشفت أن األدوات المعتمدة على الزئبق التزال تستخدم على نطاق واسع من قبل األعضاء في شبكات الرصد
الخاصة بھم .وتعتبر اتفاقية  Minamataبشأن الزئبق ( )http://www.mercuryconvention.org/التي وضعھا برنامج األمم
المتحدة للبيئة ،معاھدة عالمية لحماية صحة البشر والبيئة من اآلثار الضارة للزئبق .وقد فُتح باب التوقيع عليھا في
تشرين األول /أكتوبر  .2013وحتى تاريخه حصلت المعاھدة على  96توقيعاً ،وعلى تصديق واحد لھا .ومن المزمع أن
تدخل حيز النفاذ في  .2020ويقوم فھم لجنة أدوات وطرق الرصد لھذه االتفاقية على أنھا تحظر إنتاج واستيراد وتصدير
النواتج التي تحتوي على الزئبق )بما في ذلك أدوات األرصاد الجوية ،من مثل البارومترات ،والترمومترات( اعتباراً
من عام  ،2020ربما باستثناء األدوات المرجعية .وسيكون لھذه االتفاقية أثر ھام بالنسبة لألعضاء الذين يستخدمون
أدوات تعتمد على الزئبق في شبكاتھم .وتوجد بدائل مالئمة ألدوات األرصاد الجوية المعتمدة على الزئبق ويمكن
لألعضاء نشرھا.
وأشارت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي إلى الدعم الذي أعرب عنه المؤتمر السادس عشر
-26
بالنسبة لمواصلة تطوير تصنيف تحديد المواقع لمحطات رصد األحوال الجوية في البر باعتباره معياراً مشتركا ً بين
المنظمة  – WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISOمن شأنه المساعدة في تقييم وتحسين جودة البيانات المتأتية من
شبكات الرصد المملوكة للمنظمة  ،WMOأو التي تشارك المنظمة في رعايتھا ،أو غير المملوكة للمنظمة  .WMOكما
الحظت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في طور وضع معيار بشأن
االستشعار عن بعد األرضي القاعدة بأجھزة  Lidars Dopplerلقياس سرعة واتجاه الرياح وأنه ينبغي لألمانة االتصال
بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي لوضع ھذا المعيار باعتباره معياراً مشتركا ً بين المنظمة  WMOوالمنظمة  .ISOوقد
اتصل األمين العام للمنظمة  WMOبالمنظمة  ISOفي أيلول /سبتمبر  2012مقترحا ً التعاون بشأن ھذين المعيارين.
وردت المنظمة  ISOبصورة إيجابية على كال ھذين الطلبين.
وقُدم التصنيف الخاص بتحديد مواقع محطات الرصد السطحي في البر ،بعد ذلك للتصويت عليه من
-27
جانب أعضاء المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،كمسودة معيار دولي ) (DISعقب إجراء المسار السريع لمنظمة )(ISO
)المرحلة  4من إجراء الموافقة المعياري لأليزو( .واستكمل التصويت في كانون األول /ديسمبر  .2013وتمت الموافقة
على مسودة المعيار الدولي .إال أن صوتا ً واحداً كان سلبيا ً كما قُدمت تعليقات تقترح إدخال تعديالت .وتناولت لجنة
أدوات وطرق الرصد التعليقات لدى إعداد المسودة النھائية للمعيار الدولي ) .(FDISوستقدم المسودة النھائية للموافقة
عليھا في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وفي المنظمة ) WMOالدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد(
نظراً إلجراء تعديالت طفيفة على النص المقدم الذي وافقت عليه الدورة الخامسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد
).(2010
ـــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
المراجع وملخص إحصاءات المراقبة العالمية السنوية للمراقبة العالمية للطقس

)(WWW

المراجع:
-1

مشروع اختصاصات النظام ) – (WISباإلنكليزية فقط )(http://wis.wmo.int/doc=2739

-2

مشروع الدليل التدريبي والتعليمي للنظام ) – (WISباإلنكليزية فقط )(http://wis.wmo.int/doc=2741

-3

الحالة الراھنة لعملية تحديد المراكز التابعة للنظام ) (WISوإصدار الشھادات –
)(https://www.wmo.int/cpdb/pages/map/volume-a/regions/wiscentres

مقدمة
ُتحصي المراقبة العالمية السنوية للمراقبة العالمية للطقس ) (WWWعدد الرصدات الواردة من المحطات
في الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) .(RBCNو ُتجرى عمليات
المراقبة خالل الخمسة عشر يوما ً األولى من تشرين األول /أكتوبر في كل عام .والتفاوت السنوي في نسبة التقارير
المطلوبة من ھاتين الشبكتين ،والواردة فعلياً ،يرد في األشكال الخاصة بتقارير الرصد السطحي الصادر من محطة
أرضية ) ،(SYNOPوالرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة أرضية )،(TEMP
والمتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية ).(CLIMAT
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Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2013 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04

Oct05

Oct06

Oct07

Oct08

Oct09

Oct10

Oct11

Oct12

Oct13

53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

56% 59%
91% 90%
65% 61%
83% 84%
73% 74%
96% 96%
68% 68%
80% 80%
Year

58%
93%
65%
84%
75%
96%

56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

81%

 الواردة من عمليات المراقبة العالمية،(SYNOP)  نسبة تقارير الرصد السطحي الصادر من محطة أرضية:1 الشكل
.السنوية

EC-66/Doc. 4.4(2), DRAFT 1, p. 9

Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2013
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
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Percentage of reports received
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Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04

Oct05

Oct06

Oct07

Oct08

Oct09

Oct10

Oct11

Oct12

Oct13

36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

29% 28%
80% 81%
45% 49%
90% 90%
63% 61%
83% 78%
61% 52%
72% 71%
Year

27%
81%
50%
90%
67%
81%

29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

28%
80%
60%
93%
66%
79%
53%
73%

72%

،(TEMP)  نسبة تقارير الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة أرضية:2 الشكل
.الواردة من عمليات المراقبة العالمية السنوية
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Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2013 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04

Oct05

Oct06

Oct07

Oct08

Oct09

Oct10

Oct11

Oct12

Oct13

29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

36% 29%
85% 88%
74% 74%
88% 84%
79% 82%
93% 94%
49% 77%
72% 72%
Year

37%
86%
78%
87%
82%
95%

29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

74%

 الواردة من عمليات،(CLIMAT)  نسبة تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية:3 الشكل
( من الواليات المتحدة األمريكية قدCLIMAT)  الرجاء مالحظة أن عملية إصدار التقارير.المراقبة العالمية السنوية
 إلى بعد نھاية عملية المراقبة بسبب إغالق الخدمات الحكومية في الواليات2013  أكتوبر/تأخرت في تشرين األول
.المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
المراجع:
-1

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

-2

القرار  – (Cg-XVI) 29النظام العالمي لرصد المناخ
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_repo

(rts/english/pdf/1077_en.pdf#page=243
-3

القرار  – (EC-65) 6إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي

التقرير المرحلي وخطة التنفيذ
-4

خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSدعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
)) (UNFCCCتحديث  (GCOS-138) ،(2010الوثيقة الفنية للمنظمة رقم 1523

-5

متطلبات الرصد المنھجية للنواتج الساتلية للمناخ – تفاصيل تكميلية للمكون الساتلي في خطة تنفيذ النظام
العالمي للرصد من أجل المناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ – تحديث ،2011
)(GCOS-154

-6

تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمشترك بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،GCOS-176 ،(lCSUأوفنباخ ،ألمانيا24-22 ،
تشرين األول /أكتوبر .2013

-7

تقرير االجتماع التمھيدي بشأن عملية تقييم مالءمة النظام العالمي للرصد الخاص بالمناخ 13-12 ،كانون
األول /ديسمبر  ،2013جنيف ،سويسرا ).(GCOS-178

-8

حلقة العمل التابعة للنظام ) (GCOSبشأن عمليات الرصد من أجل التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره،
أوفنباخ ،ألمانيا 28-26 ،شباط /فبراير (GCOS-166) 2013

-9

ورشة عمل نظمھا النظام العالمي لرصد المناخ )/(GCOSالمراقبة العالمية لديناميات الغطاء األرضي
والغابات ) (GOFC-GOLDحول عمليات الرصد لتخفيف آثار تغير المناخ ،جنيف ،سويسرا 7-5 ،أيار/
مايو ُ ) ،2014يضاف عند توافره(

خبراء األفرقة التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ والمعنية باألراضي والغالف الجوي والمحيطات
-10

تقرير االجتماع السادس عشر لفريق رصد المحيطات لألغراض المناخية ) ،(OOPCسيلفرسبرينغ،
الواليات المتحدة األمريكية 5-3 ،أيلول /سبتمبر (GCOS-173) 2013
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-11

تقرير االجتماع السادس عشر لفريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ) ،(TOPCإسبرا،
إيطاليا 11-10 ،آذار /مارس ُ ) 2013تضاف عند توافره(

-12

تقرير الدورة التاسعة عشرة لفريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية )،(AOPC
إسبرا ،إيطاليا 11-9 ،نيسان /أبريل ) 2013يُضاف عند توافره(

-13

تقرير اجتماع تخطيط شبكة فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية )/(AOPC
 AGGإسبرا ،إيطاليا 8-7 ،نيسان /أبريل ) 2013يُضاف عند توافره(

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ )(GRUAN
-14

االجتماع السادس للتنفيذ والتنسيق ) 14-10 ،(ICM-5آذار /مارس  ،2014واشنطن العاصمة بالواليات
المتحدة األمريكية )يُضاف عند توافره(

-15

مرجع الشبكة ) ،GCOS-170) (GRUANالتقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم (02-2013

-16

دليل الشبكة ) ،GCOS-170) (GRUANالتقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم (03-2013

-17

خطة تنفيذ الشبكة ) (GRUANللفترة

آلية التعاون للنظام

(GCOS)-165 ،2017-2013

)(GCOS

-18

تقرير االجتماع الثامن لمجلس آلية التعاون التابعة للنظام ) ،(GCOS-163) ،(GCOSريدنغ ،المملكة
المتحدة 3 ،أيلول /سبتمبر 2012

-19

استعراض حالة المكوّ نات السطحية القاعدة للنظام ) (GCOSوالشبكة السطحية للنظام العالمي لرصد
المناخ ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GUANوشبكة الھواء
العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،CBS/OPAG-IOS/ICT-IOS8 ،(GRUANالوثيقة
 ،4.2اجتماعات الشبكات للجنة النظم األساسية والفريق المفتوح العضوية المعني بنظم الرصد المتكاملة،
وفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة ) ،(ICT-IOSالدورة الثامنة ،سويسرا 10-7 ،نيسان/
أبريل 2014

-20

تقرير المنظمة )/(WMOالنظام ) (GCOSللدورة الرابعة بشأن مراكز الريادة التابعة للجنة النظم األساسية
) (CBSوالمعنية بالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSسانتياغو ،شيلي 10-8 ،تشرين األول /أكتوبر
(GCOS-177) 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــ

EC-66/Doc. 4.4(4), DRAFT 1, p. 3

المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير عملية استعراض النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

المراجع:
استعراض برنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSالتقرير التجميعي ،آذار /مارس (GCOS-181) ،2014؛

لمحة عامة موجزة عن أنشطة مجلس استعراض النظام

)(GCOS

اختصاصات عملية االستعراض
تتطلب التطورات الجديدة في دوائر البرامج المعنية برصد األرض إجراء استعراض ألھداف برنامج
-1
النظام ) (GCOSوواليته .وتشمل تلك التطورات الجديدة إنشاء المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSوتزايد
اھتمام البلدان في الوقت الراھن بالتكيف .كما أن برنامج النظام ) (GCOSسيتأثر بإعداد وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوبنتائج تقرير التقييم الخامس الصادر عن
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوقد أسفرت التغيرات األخيرة في المشھد العام لرصد المناخ عن
إطار متطور للخدمات المناخية أيضا ً للبرامج األخرى بالمنظمات الراعية ،بما في ذلك برنامج مستقبل األرض ومبادرة
الكوكب األزرق وبرنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) .(PROVIAكما أن الھيئة الفرعية
للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCقد نظرت
في توقيت المساھمات التي سيقدمھا النظام ) (GCOSللھيئة الفرعية ) (SBSTAفي المستقبل والتي ستقيم مدى مالءمة
نظم رصد المناخ ،وستقيم التقدم المحرز وتح ِّدث التخطيط التنفيذي.

إنشاء مجلس استعراض برنامج النظام

)(GCOS

وجه األمين العام للمنظمة ) (WMOفي كانون الثاني /يناير  2012رسالة إلى رؤساء المنظمات الراعية
-2
اللتماس تعاونھم في إجراء عملية استعراض .وقد استمرت عملية اختيار أعضاء مجلس االستعراض ورئيسه
والمفاوضات المتعلقة بالميزانية الالزمة لتقديم الدعم المالي لعمل مجلس االستعراض طوال أشھر صيف عام .2012
وفي تشرين األول /أكتوبر  ،2012وافقت الجھات الراعية على أن يتولى رئاسة مجلس االستعراض السيد
) Wolfgang Kuschالرئيس السابق لدائرة األرصاد الجوية األلمانية ) ،((DWDوأن تعين كل جھة راعية خبيراً واحداً
للعمل في مجلس االستعراض.

خارطة طريق عملية االستعراض
عُقد اجتماع استھاللي لفريق تخطيط محدود من أجل االجتماع األول لمجلس االستعراض بقيادة المنظمة
-3
) (WMOفي  15شباط /فبراير  2013في المنظمة ) .(WMOوعُقد االجتماع األول لمجلس استعراض النظام )(GCOS
بكامل ھيئته في يومي  26و 27آذار /مارس  2013في المنظمة ) .(WMOووافق أعضاء مجلس االستعراض على
العناصر التالية لالستعراض) :أ( إجراء مسح بناء على استبيان يُرسل إلى األوساط المعنية برصد المناخ بشكل عام؛
)ب( إجراء مقابالت شخصية مع أشخاص رئيسيين؛ )ج( توصيات مجلس االستعراض.
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وقد أغلقت عملية المسح التي ھي عبارة عن استبيان إنترنتي في نھاية تموز /يوليو  .2013وقد أُعد
االستبيان االستقصائي من خالل عملية مناقشات وإدخال تعديالت مع أعضاء مجلس االستعراض .وأُعد االستبيان
النھائي حول خمسة أقسام مواضيعية رئيسية وتألف من  34سؤاالً جاءت في شكل ’خانات تأشير‘ مع إتاحة إمكانية
إدخال تعليقات إضافية.
القسم  – 1توازن مذكرة التفاھم الخاصة بالنظام ) (GCOSوأھميتھا
القسم  – 2إنجازات برنامج النظام

)(GCOS

القسم  – 3العالقة بين النظام ) (GCOSوالمنظمات الدولية والوطنية
القسم  – 4وظائف برنامج النظام ) (GCOSوآلياته
القسم  – 5الرؤية والخطط المستقبلية
وانتھت المقابالت الشخصية مع األشخاص الرئيسيين لبرنامج النظام ) (GCOSفي المنظمات الراعية
والبرامج الشريكة في منتصف أيلول /سبتمبر  .2013واس ُتخدمت النسخة األولى من تقرير االستعراض كأساس
لالجتماع الثاني لمجلس استعراض النظام ) (GCOSوالذي عُقد في الفترة من  28إلى  31تشرين األول /أكتوبر 2013
في المنظمة ) (WMOبجنيف.
واستعرضت الجھات الراعية مسودة التقرير حتى نھاية شباط /فبراير  ،2014وأُعد للنشر التقرير النھائي
الكامل والتقرير التجميعي في آذار /مارس .2014
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
البرنامج الفضائي للمنظمة

)(WMO

المراجع:
-1

فريق التنسيق المعني باالحتياجات إلى البيانات الساتلية لإلقليمين الثالث والرابع

-2

القرار  – (EC-65) 12االحتياجات اإلقليمية للوصول إلى بيانات السواتل وتبادلھا

-3

البوابة

-4

الفريق العامل التابع لفريق المھام للفضاء القطبي ) (PSTGوالمعني بالرادارات ذات الفتحات التركيبية
) :(SARاستمرار وتنسيق عمليات رصد صفحة الجليد من الفضاء )تحديث (2013

-5

بوابة نواتج الطقس الفضائي

Satellite User Readiness Navigator

التقرير

التوصل إلى أفضل تغطية لألمريكتين بواسطة الساتل

GOES-13

في آذار /مارس  ،2014اختبرت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAالجداول المحسنة للمسح
التصويري للساتل  – GOESالشرق ،لتحسين تغطية التصوير الساتلي فوق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية خالل
العمليات الروتينية والسريعة للمسح الضوئي .ومن المتوقع إضافة إطارين إضافيين للمسح الضوئي لجھاز التصوير
الموجود في الساتل  – GOESالشرق ،مما يكفل تغطية زمنية ال تقل عن ساعة واحدة في جميع األوقات .واقترحت
إحدى جماعات المستخدمين الساتليين المشتركة بين االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع )المرجع  ،(1بتشجيع من
المجلس )المرجع  ،(2وبتأييد الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع ،التحديد الجغرافي لھذه اإلطارات .وريثما
تصدر الموافقة النھائية من جانب اإلدارة ) ،(NOAAتصبح الجداول المحسنة عاملة في أواخر نيسان /أبريل .2014

البوابة

)Satellite User Readiness Navigator (SATURN

أُعدت البوابة ) Satellite User Readiness Navigator (SATURNتحت إشراف األمانة وبالتعاون مع مشغلي السواتل
في فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) .(CGMSوتيسر البوابة إعداد المستخدمين للجيل المقبل من سواتل
األرصاد الجوية العاملة .واستناداً إلى مدخالت مشغلي السواتل ،تھدف البوابة إلى أن توفر في الوقت المحدد المعلومات
والمواصفات والبيانات واألدوات المعدة خالل تطوير النظم الساتلية .كما تعرض البوابة )" (STURNمشروعا ً مرجعيا ً
لجاھزية المستخدمين" ذا طابع عام يشمل المواعيد ،لمساعدة المستخدمين على تصميم مشاريع الجاھزية في مؤسساتھم
وبلدانھم .وبينما يوفر بعض مشغلي السواتل للبوابة معلومات جيدة المستوى ،فإن البوابة تنقصھا تفاصيل أخرى
)المرجع  .(3وينظم المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabالمشترك بين
المنظمة ) (WMOوالفريق ) (CGMSدورات تدريبية إقليمية إلعداد المستخدمين ،بالتزامن مع المؤتمرات الرئيسية
لمستخدمي السواتل.

EC-66/Doc. 4.4(5), DRAFT 1, p. 8

المسودة األولى

الحصول على بيانات جديدة لمراقبة المناطق القطبية
بدأ فريق المھام للفضاء القطبي ) (PSTGالتابع لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية ) (EC-PORSإجرا ًء منسقا ً لتلبية احتياجات الوكاالت الفضائية إلى عمليات الرصد عن طريق جماعة
علوم صفحة الجليد .فبعد وضع خطة تفصيلية للحصول على بيانات جديدة للفترة  2016-2013يجري تسجيل منسق
للتصوير الساتلي للرادارات ذات الفتحات التركيبية ) (SARباستخدام أجھزة استشعار متعددة تغطي المنطقة القطبية
الجنوبية والمنطقة القطبية الشمالية ،مما يسھم في مراقبة وتحسين فھم تقلبية كتل صفحات الجليد وتأثيرھا على مستوى
سطح البحر )المرجع .(4

ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء
من أجل إنشاء ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء أُجريت عملية حصر شاملة للمتغيرات المناخية األساسية
المتصلة بقواعد البيانات ،باعتبار ذلك أساس لتحليل الثغرات ومواصلة اتخاذ إجراءات لمعالجة الثغرات في النواتج.
وإضافة إلى ذلك ،تم تحليل القدرة السابقة والحالية والمقبلة للبعثات الساتلية لتقديم سجالت جوھرية للبيانات المناخية
) (FCDRلدعم نواتج ھذه المتغيرات ) .(ECVكما يجري استطالع االحتياجات إلى الخدمات المناخية واتصالھا بعمليات
الرصد الساتلية ،من خالل دراسات الحالة للمستخدمين والمتصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
)(ECV

الطقس الفضائي
يشارك  23عضواً بالمنظمة ) (WMOوسبع منظمات دولية في الفرقة ) (ICTSWالتابعة للمنظمة ) .(WMOوأُعدت بوابة
لنواتج الطقس الفضائي في ) 2012المرجع  ،(5وكذلك بيان توجيھي بشأن عمليات رصد الطقس الفضائي ،كإسھام في
عملية االستعراض المستمر للمتطلبات للنظام العالمي المتكامل ).(WIGOS
ـــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة

)(WIS

إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا
تحسين إدارة البيانات دعما ً للخدمات المناخية
تقترح لجنة علم المناخ ) (CClإعداد آلية عمل مشتركة مع اللجان الفنية األخرى من خالل فرقة خبراء
-1
مشتركة بين البرامج لتحقيق األھداف التالية في فترة ما بين الدورتين المقبلة:
)أ(

تحديث الالئحة الفنية ،وعند الضرورة إعداد الئحة فنية ومواد إرشادية جديدة إلدارة البيانات المناخية
وعناصرھا وممارساتھا التنفيذية ،بما في ذلك نظم إدارة البيانات المناخية ) ،(CDMSsومراقبة الجودة
وضمانھا ،والبيانات الشرحية ،والحفظ األرشيفي ،وما إلى ذلك .ويمكن تحقيق الكثير من ھذه العناصر من
خالل توسيع نطاق الممارسات والمواد التنظيمية القائمة )النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSوالنظام ) (WISوالنظام ) (WIGOSومشروع المعالجة المتواصلة والمنسقة لبيانات السواتل
البيئية من أجل مراقبة المناخ ) ،(SCOPE-CMوما إلى ذلك( لتحسين توضيح الوظائف والعمليات
والترتيبات التنظيمية المتعلقة بالبيانات المناخية ،وتحسينھا؛

)ب(

تحديد مجموعة موسعة من أنواع البيانات المناخية الالزمة لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSعلى أساس تشغيلي؛

)ج(

إعداد مجموعة متفق عليھا من المعايير والممارسات المتسقة وتعميمھا على األعضاء تتعلق بعناصر
رئيسية محددة إلدارة البيانات ،منھا البيانات والبيانات الشرحية ومرافق األرشفة ذات الصلة وخدمات
المعلومات؛

)د(

إدخال تكنولوجيا متجانسة إلدارة البيانات وعناصرھا ،بما في ذلك تعاريف قياسية للمصطلحات األساسية
للمناخ من قبيل "يوم علم المناخ" .فھذا سيساعد في تحديد المسؤوليات والترتيبات العملية للبنية األساسية
إلدارة البيانات دون لبس أو غموض دعما ً للخدمات المناخية على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛

)ھـ(

تحديد إجراءات مراقبة الجودة وضمان الجودة وخدمات المعلومات ذات الصلة في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوأي بيانات مناخية أخرى تحتفظ بھا المؤسسات.

وتشكل النتائج المتوخاة من )أ( إلى )ھـ( المذكورة أعاله جوھر اإلطار العالمي إلدارة البيانات من أجل المناخ الذي
أوصت بإنشائه الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) .(CClوسيتم تعزيز اآلليات القائمة )من قبيل النظام )(WIS
والنظام ) (GDPFSوما إلى ذلك( وكذلك الفرص المستقبلية )من قبيل النظام ) (WIGOSوالمشروع
) (SCOPE-CMوما إلى ذلك( من أجل تحقيق ھذه األھداف .ومن المنتظر أن يعتمد المؤتمر السابع عشر قراراً لتحسين
إدارة البيانات دعما ً للخدمات المناخية ،استناداً إلى مفھوم حجر األساس الذي ستعده فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج
) (IPETالمنتظر تشكيلھا.
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إنقاذ البيانات

)(DARE

ُنفذت ،أو اس ُتھلت ،مؤخراً أنشطة رئيسية منسقة على نطاق المنظمة ) (WMOإلنقاذ البيانات في األردن
-2
)تعاون بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) (ESCWAوالمنظمة ) ،((WMOوغرب أفريقيا )مبادرة تقييم
المناخ في غرب أفريقيا – إنقاذ البيانات ) ،((WACA-DAREوأوزبكستان )مبادرة إدارة األرصاد الجوية الكورية
) ،((KMAوجنوب شرق آسيا )التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات في جنوب شرق آسيا ).((SACA&D
ويوحي التخطيط المبكر لتنفيذ بوابة دولية إلنقاذ البيانات ) (I-DAREبإعداد بوابة مركزية ترتبط بالمواقع
-3
القائمة إلنقاذ البيانات ،وتتضمن إرشادات بشأن أفضل الممارسات وأدوات خاصة بأنشطة إنقاذ البيانات .ومن المنتظر
أن تقدم البوابة معلومات وإرشادات شاملة للموظفين المعنيين بإنقاذ البيانات ،وأن تعمل كمنصة أقاليمية لتقاسم
المعلومات ،توضح إجماالً أنشطة وأولويات إنقاذ البيانات من أجل سد الثغرات في ھذا المجال .وفي الوقت ذاته ،يلزم
أن تكون البوابة جذابة للجھات المانحة المحتملة من خالل تقديم حقائق ومعلومات ھامة لتيسير حشد الموارد .ويلزم
النظر في جوانب استدامة البوابة ) (I-DAREمن حيث الموارد الالزمة إلنشائھا وتزويدھا بالمعلومات وصيانتھا .ويعتبر
التعاون مع األفرقة األخرى المھتمة بإنقاذ البيانات ،السيما مبادرة إعادة بناء دوران الغالف الجوي فوق األرض
) (ACREوالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية ) ،(IEDROمن العوامل الرئيسية للنجاح.
نظم إدارة البيانات المناخية

)(CDMSs

تنشئ وثيقة مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSsإطاراً لتحديد الوظائف المطلوبة من نظام
-4
) (CDMSمن حيث الوظائف اإللزامية والموصى بھا واالختيارية .ويضم اإلطار مجموعة من المكونات المترابطة،
يصف كل منھا طلبا ً وظيفيا ً محدداً للنظام ) (CDMSويتضمن ،حيثما اقتضى األمر ،إحاالت لمزيد من المعلومات.
وتصنف جميع ھذه المكونات باعتبارھا :مطلوبة )أي إلزامية( ،أو موصى بھا )أي أفضل الممارسات( ،أو اختيارية
)وظائف متقدمة إضافية( .ومن المنتظر أن ُتح َّدث الوثيقة على أساس مستمر عند االقتضاء .والجمھور الذي تستھدفه
الوثيقة ھم مديرو البيانات المناخية في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالقائمون بدمج النظم وموظفو المشتريات وكذلك
مطورو وبائعو النظم ) (CDMSوما إلى ذلك .وقد ساھم جميع أعضاء فرقة الخبراء المعنية بالنظم ) (CDMSفي الوثيقة،
مع مشاركة عضوين من أعضاء الفرقة ھما  Bruce Bannermanمن أستراليا و Denis Stuberمن فرنسا ،على وجه
الخصوص في دمج وھيكلة اإلسھامات المختلفة واستكمال النصوص.
وتم مؤخراً تنفيذ نظام ) (CDMSبتنسيق من المنظمة ) (WMOفي جنوب السودان وبوتان )النظام
-5
 ،CLIMSOFTبدعم من دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة( ،وفي غربي البلقان )النظام  ،MCHبتمويل من
خالل مشروع مظلة االتحاد األوروبي( ،وفي البرازيل )النظام  ،(MCHوكوراساو وسان مارتن )النظام .(MCH
ويقوم األعضاء حاليا ً بتنسيق مزيد من أنشطة التنفيذ ،بدعم من وكاالت المعونة الوطنية في بعض األحيان ،ومن
األمثلة على ذلك تنفيذ النظام  CLISYSفي بنغالديش وفي إندونيسا )فرنسا( وتثبيت النظام  CliDEفي جزر المحيط
الھادئ )أستراليا( .ومن المزمع إجراء تحديثات للنظام  CLIDATAفي بلدان غرب أفريقيا من خالل المركز
اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) ،(AGRHYMETومن
المزمع أيضا ً اتخاذ نھج مشترك ومنسق للنظام ) (CDMSفي بلدان األنديز من خالل مشروع ينسقه المركز الدولي
لبحوث ظاھرة النينيو ).(CIIFEN
المعدالت المناخية للمنظمة

)(WMO

تعزز المعدالت المناخية القياسية كثيراً من الخدمات والتطبيقات المناخية ،بما في ذلك المناخيات ،وتشمل
-6
أيضا ً فترة مرجعية لتقييم الشذوذ في مراقبة تقلبية المناخ وتغيره .والدورة الحالية لتحديث ھذه المعدالت ھي  30عاماً.
والمعدل المناخي القياسي الحالي ھو الفترة  ،1990-1961وبالتالي فإن التحديث المقبل ،في إطار المنھجية المستخدمة
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حاليا ً ،سيجري في عام  2021عندما تصبح الفترة  2020-1991ھي الفترة القياسية الجديدة .و ُتثار أسئلة عما تمثله
عمليات التحديث التي تجري كل  30عاما ً بعد مرور  15و 20و 25عاما ً في ظل مناخ غير مستقر .فكثير من التطبيقات
المناخية تحتاج إلى أن تستند قرارات التخطيط األساسية إلى األحوال المناخية المتوسطة والمتطرفة على أساس البيانات
الحالية نسبياً ،وقد أصبح واضحا ً أن المجتمعات لن تحصل على أفضل اإلرشادات من معدالت ال ُتح َّدث إال مرة كل
 30عاما ً في ظل مناخ متغير أساسا ً .وفي الوقت نفسه ،ثمة حاجة لمجموعة من المعدالت المناخية المرجعية الثابتة بغية
تثبيت السالسل الزمنية للبارامترات المناخية من أجل مراقبة تقلبية المناخ وتغيره .ويتطلب األمر عمالً كثيراً
ومشاورات جمة لصياغة نموذج جديد .ويشمل النموذج الذي أقره المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ما يلي:
’ ‘1فترة  30عاما ً متغيرة ُتح َّدث كل  10سنوات؛ ’ ‘2فترة مرجعية ثابتة ) (1990-1961من أجل تقييم تقلبية المناخ وتغيره
على المدى الطويل .والخطوات المقبلة ھي ’ ‘1وضع معيار جديد وإدخال تعديالت مناظرة على الالئحة الفنية للمنظمة
) (WMOتقرھا الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClويعتمدھا بعد ذلك المؤتمر السابع عشر في عام 2015؛
’ ‘2تنفيذ إستراتيجية تواصلية فعالة للترويج لھذا النموذج الجديد.
التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات

)(ICA&D

يج ّمع التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات ) (ICA&Dوينشر أعمال فرقة الخبراء المعنية بكشف
-7
تغير المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIوفرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بإنقاذ البيانات ).(TT-DARE
واللبنات الرئيسية لمفھوم التقييم ) (ICA&Dھي استعادة البيانات وتجميعھا وتعميمھا ،وموقع شبكي يتيح وصول المنطقة
إلى نواتج تقييم المناخ ،وبناء القدرات من خالل عقد حلقات عمل وتبادل العلميين .ويمكن الحصول على مزيد من
المعلومات عن التقييم ) (ICA&Dوكذلك عن تنفيذه اإلقليمي في أوروبا ) (ECA&Dوأمريكا الالتينية ) (LACA&Dوجنوب
شرق آسيا ) (SACA&Dمن المواقع الشبكية التالية  http://www.ecad.eu/icad.phpوhttp://lacad.ciifen-int.org/
و http://sacad.database.bmkg.go.idعلى التوالي .ويجري حاليا ً إعداد موقع شبكي للتقييم في غرب أفريقيا ).(WACA&D
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
البرنامج العالمي لبحوث الطقس

أعادت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16تسمية اللجنة العلمية المشتركة للبرنامج
1
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPإلى لجنة التوجيه العلمية كما حدّدت من جديد إجراءات العضوية في أفرقة العمل
وفرق الخبراء في إطار البرنامج )(WWRP؛
ونظراً لتزايد االھتمامات واألنشطة العلمية المشتركة بين الفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ اآلني
2
والفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ بالطقس المتوسط المدى ) ،(WGMWFRطلبت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم
الغالف الجوي ) (CAS-16من لجنة التوجيه العلمية للبرنامج ) (WWRPإنشاء فريق عامل مشترك بشأن بحوث التنبؤ
بالطقس المتوسط المدى ) (WGMWFRفي 2014؛

)(WGNR

وأوصت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16بإنشاء فريقين عاملين في إطار
3
البرنامج العالمي لبحوث الطقس )) (WWRPأي الفريق العامل المعني بتمثل البيانات و ُنظم الرصد والفريق العامل
المعني بإمكانية التنبؤ والعمليات الدينامية وتنبؤ المجموعات( ،والدور المستقبلي للجان اإلقليمية الخمس في إطار
مشاريع إرث التجربة ) ،(THORPEXوحوكمة مشاريع إرث التجربة ) (THORPEXالثالثة.
البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوأنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
):(THORPEX
يجري حاليا ً إعداد خطة لبرنامج ميداني مكثف بشأن مشاريع البحث والتنمية في بحيرة فيكتوريا ستشمل
4
مشاركة خدمات الطقس المحلية وأوساط البحث الدولية .وسترتبط مشاريع البحث والتنمية في بحيرة فيكتوريا بعالقات
قوية مع مشروع األرصاد الجوية الھيدرولوجية لحوض بحيرة فيكتوريا ) ،(HYVICوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) ،(SWFDPومشروع التنبؤ بالطقس الشديد التأثير ومشروع بحيرة فيكتوريا للجنة الشرق األفريقي .وسيكون
تنفيذ وتنسيق نمذجة المنطقة المحلية باستبانة عالية على نطاق واسع أبرز عنصر مكوّ ن لھذا المشروع.
ويجري إعداد مشروع للبحث والتنمية خاص بالطيران ) (AvRDPوسيوضع في عدة مطارات في مواقع ذات
5
مناخيات مختلفة للتركيز على احتياجات قطاع الطيران والمتطلبات الدقيقة ألداء مھمته بھدف تعزيز التنبؤ )االحتمالي(
اآلني والتنبؤات قصيرة المدى جدا بأحوال الطقس.
ويمثل نقص تبرعات األعضاء للصندوق االستئماني لبحوث تعديل الطقس مخاطر كبيرة على األنشطة
6
المستقبلية ،بما في ذلك تنظيم المؤتمر الدولي بشأن بحوث تعديل الطقس الذي يعقد كل أربع سنوات ،واستعراض الحالة
العلمية والمواد التوجيھية المتعلقة بتعديل الطقس .وأوصت الجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRP/JSCفي اجتماعھا السنوي السادس ) (2013بأن يتم التفكير في متابعة النشاط المتعلق بتعديل الطقس
لعامين إضافيين مع دعم مالي محدود من الصندوق االستئماني ،يتبعه استعراض أخير لمستقبله .واستناداً إلى ضرورة
تبني المنظمة ) (WMOلموقف يستند إلى أساس علمي إزاء تعديل الطقس ،نظرت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم
الغالف الجوي ) (CAS-16في األولوية النسبية لھذا النشاط وقابليته لالستدامة فيما يخص قضايا أخرى ناشئة ،مثل تلك
المرتبطة بالھندسة الجيولوجية.
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المسودة األولى
المشروعين األولين بشأن مشاريع إرث التجربة
ووافق المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين على
7
َ
) ،(THORPEXومشروع التنبؤ القطبي ) ،(PPPوالتنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية ) ،(S2Sكما وافق على صناديقھا
االستئمانية وفقا ً للقرارين  16و  .17ويستضيف المعھد الوطني لبحوث األرصاد الجوية التابع إلدارة األرصاد الجوية
الكورية ،جمھورية كوريا ،مكتب التنسيق الدولي المعني بالتنبؤات ) ، (S2Sأما مشروع التنبؤ القطبي )،(PPP
فيستضيفه معھد ألفريد فيجنر في ألمانيا.
وتواصل عشرة مراكز تشغيلية معنية ببيانات المجموعة العالمية التفاعلية العظمى ) (TIGGEتقديم بيانات
8
تنبؤية إلى أرشيفات المجموعة التفاعلية ) (TIGGEالذي يستضيفه المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
) ،(ECMWFوالمركز الوطني لبحوث الغالف الجوي ) (NCARوھيئة األرصاد الجوية الصينية ).(CMA
وتم تطوير الخطوط العريضة والملخص الفني لمشروع بحوث الطقس الشديد التأثير ) (HIWeatherخالل
9
 2013برعاية البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
) (THORPEXباعتباره إرثا ً لمشروع التجربة ) .(THORPEXويُح َّدد نطاق المشروع وقيوده بمجموعة من المخاطر
المتصلة بالطقس والتطبيقات ذات الصلة .ويغطي المشروع نطاقات زمنية تمتد من دقائق إلى أسبوعين ولكنه يدعم
التركيز بشكل خاص على النطاقات الزمنية األقصر )من دقائق إلى بضعة أيام( ،واالستبانات األعلى واالقتران بين
عمليات الغالف الجوي والسطح ،بما في ذلك العمليات الھيدرولوجية .وسيتم التركيز بصورة خاصة على الطقس الشديد
التأثير في البيئات الحضرية ،فضالً عن الفيضانات كعنصر محوري في عدد من ظواھر الطقس الشديد التأثير.
ويھدف مشروع التنبؤ والبحوث في مختبر  Sochiاألولمبي ) (FROST-14في إطار البرنامج العالمي لبحوث
10
الطقس ) (WWRPالمتعلقة باأللعاب األولمبية الثانية والعشرين واألولمبياد الحادية عشرة للمعاقين في سوشي إلى تطوير
وتوضيح آخر التطورات في مجال التنبؤ اآلني ونظم التنبؤ قصيرة المدى في ظروف الشتاء في منطقة التضاريس
الجبلية .وتشمل قائمة المشاركين في المشروع االتحاد الدولي للنمذجة المتوسطة النطاق ) ،(COSMOواتحاد أجھزة
دوبلر بأشعة ليزر للغالف الجوي ) ،(ALADINومجموعة نموذج المنطقة المحدودة العالي االستبانة )،(HIRLAM
ووزارة البيئة الكندية ،وصندوق النقد الدولي ،واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAوالمعھد المركزي
لألرصاد الجوية والديناميات األرضية ) ،(ZAMGواإلدارة الكورية لألرصاد الجوية.
وساھمت خمسة ُنظم للتنبؤ اآلني وسبعة نظم للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPللتنبؤات المتوسطة النطاق
11
القطعية في مشروع التنبؤ والبحوث في مختبر سوشي األولمبي ) .(FROST-14وتم تنفيذ عدة نماذج في منطقة األلعاب
األولمبية مع شبكة مسافات فاصلة ،أي كلم واحد أو أفضل من ذلك )تنخفض إلى مستوى  250م في نظام النموذج البيئي
العالمي ومتعدد النطاقات ) (GEMلوزارة البيئة الكندية( .وشاركت في المشروع ستة ُنظم مجموعات للتنبؤ )بما في ذلك
نظامان للحمل الحراري الذي يسمح بالمجوعات( .وقد أُدمجت التنبؤات التشغيلية للمشروع بشكل عميق في نظام دعم
األلعاب األولمبية في مجال األرصاد الجوية .ومع اختتام األلعاب األولمبية في آذار/مارس  2014انتھى الجزء األكبر
من الحملة الميدانية للمشروع.
وانتقل حاليا ً تركيز أنشطة التنبؤ والبحوث في مختبر  Sochiاألولمبي ) (FROST-14إلى تحليل نتائج الحملة
12
الميدانية .ونظراً لنقص البيانات الرصدية ونقص تنسيق جھود التنبؤ ال ُيعرف حتى اآلن سوى عدد ضئيل من المقارنات
المنھجية لنظم التنبؤ المختلفة في منطقة التضاريس الجبلية .وفي ھذا السياق يمثل مشروع ) (FROST-14مصدراً قيّما ً
للمعلومات من أجل دراسات إمكانية التنبؤ على نطاق متوسط وتطوير ُنظم التنبؤ للمناطق المعقدة في ظروف الشتاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال يدرج في الملخص العام
برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

)(GAW

أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASبأن تبحث اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل
المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) (EPAC SSCإعداد خطة لتنفيذ النظام المتكامل بشأن غازات االحتباس
الحراري ) .(IGISويمكن لھذه الخطة أن تر ّكز على أفق  10سنوات لتوسيع نطاق نظم الرصد ،وتحسين النماذج،
وإدماج األنشطة لتحقيق ھدف توفير معلومات موثوقة .وسيستند برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWعلى
نظم المنظمة ) (WMOللرصد والمعلومات ،كما سيشمل عمليات الرصد المحسّنة طويلة األجل لرصد التغيرات في
الغالف الجوي لألرض والدراسات التشخيصية والتحليل بھدف زيادة فھم أسباب وانعكاسات االتجاھات المرصودة
وتوزيع غازات االحتباس الحراري ،وتوفير المعلومات لدعم أنشطة التخفيف والتكيّف في جميع أنحاء العالم.
فيما يتعلق باألھباء الجوية ،فإنھا تؤثر على صحتنا وعلى الطقس والمناخ وأنھا تنقل مواد كيميائية مح ِّمضة ومثقلة
بالمغذيات وسامة على مسافات طويلة قبل ترسبھا .والرابط بين الوفيات والمواد الجزئية مؤكد وإن كان غير مفھوم
بشكل جيد .واألھباء قصيرة األجل نسبيا ً ومعقدة التركيب ،وھذا ما يؤدي إلى تقلب كبير في الزمان والمكان .ولھذا
السبب ،تعتبر مراقبة األھباء ونمذجتھا تحديا ً كبيراً ،تفرض الحاجة إلى العديد من المحطات لقياس مجموعة واسعة من
المتغيرات ،بما فيھا تحديد خصائص المواد الكيميائية ونمذجة التطورات عبر النطاقات المكانية والزمنية ،من العالمية
إلى المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
مبادرة البحوث المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية،
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي
عقدت الدورة التاسعة والعشرون لحلقة العمل المعنية بالتجريب العددي ) (WGNE-29في ملبورن من
-1
إلى  13آذار /مارس  ،2014واستضافھا مكتب األرصاد الجوية في أستراليا .وكان اللجنة العلمية المشتركة للفريق
العامل المعني بالتجريب العددي ) (JSCولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASقد اشتركت في إقامة ھذه الحلقة لتعزيز
عملية وضع النماذج وإجراء المقارنات بين دوائر الطقس والمناخ.

10

ويعتبر التفاعل النشط بين دوائر األرصاد الجوية والبيئة والمناخ أمراً مطلوبا ً لكفالة وضع جيل جديد من
-2
الكيمياء المتقارنة – نماذج األرصاد الجوية واستخداماتھا في التنبؤات العددية بالطقس ،وتلوث الغالف الجوي
والدراسات المناخية .وسوف يعقد المؤتمر الدولي المعني بالكيمياء المتقارنة – نمذجة األرصاد الجوية في جنيف في
الفترة  11-9شباط /فبراير .2015
ويعمل حاليا ً الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات ) (JWGFVRفي إعداد وثيقتين
-3
إرشاديتين أي التحقق من توقعات الھطول ،والتحقق من تنبؤات النماذج المتوسطة النطاق.
وكان المؤتمر الدولي المعني بالتنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية الذي عقد في المركز الوطني
-4
للتنبؤات البيئية  NCEPفي الواليات المتحدة األمريكية في شباط /فبراير  2014مناسبة باھرة النجاح .وقد جمع المؤتمر
معا ً دوائر البحوث ،والمراكز العاملة ،ودوائر االستخدام المھتمة بالنطاقات الزمنية للتنبؤات دون الموسمية إلى
الموسمية المتوسطة النطاق للنھوض بمھاراتھا التنبؤية والفھم بشأن النطاق الزمني لما بين أسبوعين وموسم.
وتنطوي العواصف الرملية والترابية على تأثيرات اجتماعية – اقتصادية وبيئية خطيرة على البلدان وثيقة
-5
القرب من منطقة مصادر الرمال واألتربة .ويؤكد ذلك الحاجة إلى توفير خدمات تشغيلية في إطار لجنة النظم األساسية
) (CBSوالبحوث الجارية بشأن عمليات األتربة في إطار لجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات
األھدف
اإلستراتيجية
الھدف  :1تحديد
القدرات
المطلوبة
وتحديد أوجه
النقص

األنشطة ذات األولوية في






2015-2012

غرس "ثقافة االمتثال"

تقرير

2013-2012



معالجة "ثقافة االمتثال" من جانب عدد
من دورات الھيئات التأسيسية
واجتماعات رؤساء االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية



تتخذ خطوات لتوضيح المواصفات
من جانب اللجان الفنية
تجرى دراسة آليات لإلبالغ عن
االمتثال

-

تحديد وتوضيح المواصفات

-

إبالغ المواصفات المستكملة والمتطلبات
الفنية ومسؤولية المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى
االمتثال

-

مساعدة األعضاء في اإلبالغ عن امتثالھم
)عمليات التقييم ووسائل اإلبالغ وغير ذلك(



تركيز المساعدات لمعالجة جوانب النقص في
المرافق الوطنية ) (NMHSsالضرورية للمجاالت
ذات األولوية – الطيران واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSوالحد من مخاطر
الكوارث )) (DRRوخاصة ألقل البلدان نمواً/
الدول النامية الجزرية الصغيرة (IDCs/SIDS



عقدت حلقات عمل عن الطيران
ونظام إدارة الجودة )(QMS
والنظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث
) (DRRواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSفي جميع األقاليم أو
األقاليم الفرعية مع تيسير المشروعات
والخطط اإلقليمية و/أو مساعدات
التوأمة الثنائية



ووفق على إستراتيجية تنفيذ
إستراتيجية تقديم الخدمات ،وتجري
مناقشة تدابير التنفيذ في الفريق العامل
التابع للمجلس التنفيذي المعني بتطوير
القدرات ECWG-SD



القدرات الوطنية بما في ذلك الكفاءات
المدرجة في عمليات التقييم التي
أجريت

-

مواصلة عملية مساعدة المرافق الوطنية
) (NMHSsعلى استكمال نظام إدارة الجودة
) (QMSللحصول على اعتماد المنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOمع توصية
بأن تصبح معتمدة على نحو كامل من تلك
المنظمة )(ISO

-

دعم تنفيذ عمليات تقييم الكفاءات من خالل
توفير اإلرشادات ،وتدريب القائمين على
التقييم ،وحيثما يقتضي األمر دعم التنفيذ
الموجه استناداً إلى التوأمة ودعم األمانة

مواصلة مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى
بناء ثقة أصحاب المصلحة وعلى وضع رؤية
بشأن تقديم الخدمات
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المسودة األولى
األھدف
اإلستراتيجية
الھدف  :2زيادة
وضوح الرؤية
والملكية الوطنية

األنشطة ذات األولوية في

2015-2012



تأكيد مسؤولية المرافق الوطنية ) (NMHSsعن
االمتثال لمواصفات المنظمة ) (WMOومتطلباتھا
الفنية بشأن استخدام المواد اإلرشادية للمنظمة
لبناء الدعم الوطني



استخدام المعلومات المجمعة من فئات خدمة
المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوقاعدة بيانات
المالمح القطرية ) (CPDBواالستبيانات الرامية
إلى طلب الدعم الوطني المعتمد على االحتياجات

تقرير

2013-2012



أدرج االمتثال لمواصفات المنظمة
) (ISOفي نقاط ومالحظات األحاديث
لدى زيارة أو إجراء عمليات التقييم



تتضمن معلومات الدراسة
االستقصائية اإلقليمية المجمعة من
االتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد
اإلقليمي الخامس أسئلة بشأن قدرات
المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي يمكن
استخدامھا في تطوير قاعدة بيانات
المالمح القطرية ) (CPDBوفئات
الخدمة



دعا الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات إلى
إنشاء فرقة عمل بشأن فئات المرافق
الوطنية )) (NMHSsمن المقرر عقد
االجتماع األول في الربع األخير من
عام (2014
ساعد العديد من الھيئات التأسيسية
والمشروعات في وضع األطر
القانونية والسياساتية المالئمة.
وتضمنت المشروعات اإلنمائية
وعمليات التقييم الوطنية النظر في
القوانين الوطنية .وأدرجت الخدمة
والحد من مخاطر الكوارث )(DRR
والنواحي االجتماعية  -االقتصادية
أنشطة األمانة وفرقة العمل التابعة
للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعنية بتطوير القدرات المؤدية إلى
القدرات التشغيلية األولية لقاعدة
بيانات المالمح القطرية المقرر لھا
تموز /يوليو – آب /أغسطس 2014

 إدراج سد الثغرات في نظم الرصد والقدراتالمؤسسية والبشرية واإلجرائية


مواصلة وتوسيع المساعدات القطرية )الدعوة
وعمليات التقييم وإعداد المشروعات والتخطيط
اإلستراتيجي(



مواصلة تقديم المساعدات في وضع األطر
القانونية والسياساتية الوطنية المالئمة



مواصلة التركيز على الخدمات ،والتخفيف من
المخاطر والمنافع االجتماعية – االقتصادية لبناء
الدعم الوطني من الشركاء



الھدف :3
تعزيز فعالية
إدارة المعارف
على النحو
األمثل



وضع آليات لجمع ومراقبة تطوير المرافق
الوطنية )) (NMHSsالفئات وقاعدة بيانات المالمح
القطرية ) (CPDBواالستبيانات وبعثات التقييم
الوطنية(



)(CDKM



تحسين األدوات المعتمدة على الويب لمساعدة
األعضاء في الحصول على المتطلبات والمبادئ
التوجيھية الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOواإلبالغ
عن التقدم المحرز ومراقبته

www.wmo.int/cpdb


المبادئ التوجيھية اإللكترونية لعام
 2013المعنية بدور وعمليات ومراقبة
المرافق الوطنية )(NMHSs
https://www.wmo.int/pages/prog/dr
a/eguides/index.php/en/
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األھدف
اإلستراتيجية
الھدف  :4تعزيز
تعبئة الموارد
وإدارة
المشروعات

األنشطة ذات األولوية في

2015-2012



إقامة نظام قوي لإلشراف على المشروعات داخل
األمانة )إنشاء وحدة تنسيق المشروعات )(PCU
ومجلس اإلشراف على المشروعات(



مواصلة وزيادة تعبئة الموارد والشراكات من



استخدام الحاجة إلى أن تمتثل المرافق الوطنية
) (NMHSsلمتطلبات المنظمة )(WMO
ومواصفاتھا الفنية لتحقيق المساعدات الموجھة
التى تقدمھا المنظمة ) (WMOفي مجاالت الدعوة،
وتعبئة الموارد ،ونقل التكنولوجيا ،والبحوث



توضيح أدوار ھيئات المنظمة ) (WMOوالمراكز
اإلقليمية في تطوير القدرات



مواصلة وتوسيع المساعدات القطرية المباشرة
)الدعوة وعمليات التقييم ،وإعداد المشروعات
والتخطيط اإلستراتيجي(



تدعيم المكاتب اإلقليمية :زيادة عدد الموظفين في
األقاليم مع التركيز على بناء الشراكات مع
التجمعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات
اإلقليمية



مواصلة المشاركة على المستوى اإلقليمي مع
الوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية
والخدمات المناخية



توسيع فرص البلدان النامية في المشاركة في
البحوث وتقاسم النتائج الجديدة في االستخدام
التشغيلي



مواصلة وتوسيع فرص التعليم والزماالت وخاصة
في المجاالت ذات األولوية )مثل الخدمات
المناخية والتنبؤات في مجال الطيران والحد من
مخاطر الكوارث

خالل طائفة من األنشطة )انظر المرفق  8من
نظام تطوير القدرات  ،CDSإستراتيجية تعبئة
الموارد(

الھدف  :5تقوية
اآلليات العالمية
واإلقليمية ودون
اإلقليمية

الھدف  :6زيادة
فرص التعليم
والبحوث

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير


2013-2012

أنشئ مكتب وحدة تنسيق المشروعات
ومجلس إدارة المشروعات في 2013
مع التركيز المبكر على عملية اختيار
وإدارة المشروعات



أكثر من  30مليون فرنك سويسري
من المشروعات الجديدة في كل عام
في  2012و2013



إدراج االمتثال كوسيلة لطلب التمويل
لتطوير ودعم المرافق الوطنية
) (NMHSsفي المشروعات



تتضمن المراجعة المقترحة لوثائق
المنظمة ) (WMOاألساسية بشأن
االتحادات اإلقليمية ودورھا في تطوير
القدرات واستعراض المراكز اإلقليمية



إجراء استعراض للمكاتب اإلقليمية
وبدء عملية لزيادة عدد الموظفين في
اإلقليم )المكاتب الوطنية ،وموظفي
المشروعات مع إقامة األفرقة مع
المنظمات اإلقليمية وربما إعادة إقامة
المقر الرئيسي في اإلقليم(



عقد االجتماع الثاني في  2012مع
وضع خطط لعقد االجتماع الثالث مع
الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي
األول .تحديد الفرص األخرى لالنعقاد
على المستوى الوزاري



بدء التخطيط إلدراج البلدان النامية في
منبر العلوم المفتوح في 2014



التدريب والزماالت الجديدة في
مجاالت الخدمات المناخية وكفاءات
الطيران
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:التذييل دال
GUIDANCE NOTE FOR NATIONAL METEOROLOGICAL AND
HYDROLOGICAL SERVICES
ENGAGING WITH THE PREPARATIONS FOR THE
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMALL ISLAND DEVELOPING STATES
“WEATHER AND CLIMATE SERVICES CONTRIBUTE TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
1.

INTRODUCTION

The United Nations Conference for Sustainable Development (UNCSD, known as Rio+20) called
for, “the convening in 2014 of a third International Conference on Small Island Developing States
(SIDS), recognizing the importance of coordinated, balanced and integrated actions to address the
sustainable development challenges facing Small Island Developing States”1.
The 3rd International Conference on Small Island Developing States (”SIDS Conference”) will be
held from 1-4 September 2014, in Apia, Samoa, with a preparatory session from 28 to 31 August,
and will focus the world's attention on this group of countries that face special sustainable
development challenges in view of their unique and particular vulnerabilities. The SIDS Conference
will serve as a forum to build on existing successful partnerships as well as launch innovative and
concrete new ones, to advance the sustainable development of SIDS.
This Note is addressed to National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) to provide
guidance on how to engage with the SIDS Conference and preparatory processes to promote the
benefits of Weather and Climate Services for sustainable development of SIDS. Given that 2014 is
also the International Year of Small Island Developing States, there will be additional opportunities
and events to reinforce this message and reach key stakeholders throughout the year.
2.

IMPROVED WEATHER AND CLIMATE SERVICES ACROSS CRITICAL ECONOMIC
SECTORS TO BUILD RESILIENT COMMUNITIES IN THE SIDS

Effective and tailored weather and climate products and services at relevant scales can play a vital
role in supporting adaptation to climate variability and change and supporting weather and climatesensitive sectors. Building resilience in these sectors is greatly enhanced through access to critical
weather and climate information, past and present, and through anticipation of future climatic
conditions. Integration of weather and climate information into decision-making would foster more
effective risk management in support of Millennium Development Goals (MDGs) and future
development objectives.
Leaders of SIDS have stated clearly that they want partnerships to be the cornerstone of the 2014
SIDS Conference. They have called for the “strengthening of collaborative partnerships between
SIDS and the international community” as one of the important ways and means to address new
and emerging challenges and opportunities for sustainable development of SIDS.

1

Paragraph 180 of The Future We Want.
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Launched in 2009, the Global Framework for Climate Services 2 fosters partnerships between
governments, organizations and communities that provide and use climate information and
services. GFCS aims to enable society to manage better the risk and opportunities arising from
climate variability and change, especially in those countries who are most vulnerable to climaterelated hazards by developing and incorporating science-based climate information into planning,
policy and practice.
Implementing the GFCS in SIDS is a long-term cooperative endeavor in which the SIDS and
various international, regional and national institutions together with stakeholders will work to
achieve a new paradigm in provision of weather and climate services for sustainable development.
To achieve this, the GFCS-SIDS Partnership3 will be launched at the SIDS Conference in Apia,
Samoa in September 2014.
WMO's main message for the SIDS Conference and in general for the year of SIDS is:
“Strengthening Weather and Climate Services will promote sustainable economic
development and building resilient societies in Small Island Developing States”.
3.

WMO STRATEGY FOR ENGAGEMENT

The goal of WMO engagement with the SIDS Conference, and with the 2014 Year of SIDS, is to
raise political awareness among SIDS leaders and development partners on the value and benefits
of robust weather and climate services for sustainable development of SIDS.
WMO will engage the NMHSs and regional partners in preparations for the Conference through a
series of targeted meetings, SIDS Conference preparation meetings and side events at other
WMO meetings (technical sessions, regional associations (RA) sessions).
At the SIDS Conference, WMO will promote the benefits of weather and climate services to high
level decision-makers through a communications campaign, including major side events that will
help to bring political attention to this issue.
In order to create maximum value from this opportunity a series of key messages and
communications products are being developed to assist NMHSs in SIDS to show how climate
services can be best utilized to achieve national priorities in areas such as disaster resilience,
health, agriculture etc. These WMO communications products could also be adapted to national
context and broadcast on national press, radio and TV in all SIDS.
To support our collective effort, NMHSs are encouraged to use any relevant event and meeting to
bring the message forward and raise awareness on the value and benefits of weather and climate
services for sustainable development. NMHSs are encouraged, with the support of WMO, to inform
and engage with/be part of their National Conference Delegations and promote that weather and
climate services be incorporated in the SIDS dialogue.

2
3

http://www.gfcs-climate.org/
http://www.sids2014.org/index.php?type=66&menu=1507&page=view&nr=789
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4.

KEY MESSAGES FOR SIDS CONFERENCE
1. KEY WMO MESSAGE FOR THE SIDS CONFERENCE:

“Investing in the strengthening of weather and climate services will support sustainable economic
development and build resilient societies in Small Island Developing States”.
Sector Specific Messages:
“Weather and climate services for safer communities”
Climate services provide critical information for prevention, preparation, contingency planning
and response for climate and weather extremes that result in disasters. This includes
forecasting of related hazards/risks, (storm surges, waves and coastal inundation, floods,
strong winds). Collaboration between meteorological, oceanographic and emergency services
leads to greatly improved early warning systems and preparedness
“Weather and climate services for healthy, productive and resilient oceans and seas”
A better understanding of climate variability and change and the likely impacts on coastal and
ocean fisheries is critical to the future management of these resources, which are highly
valuable for both subsistence and market-based economies and cultures. Weather and climate
services can assist developing countries and SIDS that depend heavily on fisheries for food
consumption and export earnings.
“Weather and climate services for improved planning in the transport, tourism and
agricultural sectors”
Transport, tourism and agriculture and food security are closely linked to or influenced by
weather and climate conditions and can be negatively affected by extreme events such as
droughts, heat waves, floods and storms which can lead to transport disruptions, crop failure,
food insecurity, ruined livelihoods, mass migration of people, and reduced national economic
growth. Weather and climate services make it possible to incorporate climate information into
practices and policies for supporting these important economic sectors.
“Weather and climate services for sustainable renewable energy”
Weather and climate variability directly influences renewable energy yields, while climate
change is expected to place greater pressure on vital resources such as water, food, and
energy. Predictions of potential energy yields are vital for decisions on investments and
operations for renewable energy projects such as wind, solar or hydropower. Site planning,
investment analyses, contingency planning and operational management all require climate
information. Tailored climate services can greatly support the renewable energy sector.
“Weather and climate services to reduce the impact of diseases”
Climate services can provide the information needed to anticipate the incidence of diseases
influenced by climate, such as malaria, meningitis and waterborne diseases. This enables
public health services to provide warnings and undertake contingency planning to reduce the
impact of diseases.
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“National Meteorological and Hydrological Services are the Authoritative Voice”
National Hydrometeorological Services are the single authoritative voice for critical information
for early warnings for preparation, contingency planning and response for climate and weather
extremes that result in disasters.
“Investing National Hydrometeorological Services for improved weather and climate
services reduces the costs of disasters”
Investing National Hydrometeorological Services for improved weather and climate services
brings a return on investment in the region of 5 to 7 times the investment cost in terms of
reducing the costs of disasters.

ـــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال يدرج في الملخص العام
التعاون مع منظومة األمم المتحدة
والتعاون مع المنظمات الدولية
التعاون مع منظومة األمم المتحدة والتعاون مع المنظمات الدولية

األحداث الرئيسية في األمم المتحدة
-1

انظر الوثيقة  ،EC-66/Doc. 2.1التذييل ألف ،الفقرة .2.1

التعاون بين وكاالت األمم المتحدة
مشاركة المنظمة ) (WMOفي جدول أعمال التنمية لما بعد عام

2015

تمثلت مشاركة المنظممة ) (WMOفي جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015بالدرجة األولى في مدخالت
-2
في "ملخصا القضايا" التي أعدھا فريق مھام األمم المتحدة الذي تتولى تنسيقه إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية ) (DESAلإلسھام في مناقشات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتنمية المستدامة ،والتي تھدف،
ضمن جملة أمور ،إلى المساعدة في تحديد أھداف التنمية المستدامة ) (SDGsلوضع إطار لھا تعتمده الجمعية العامة
لألمم المتحدة في خريف عام .2015
وصاغت المنظمة ) (WMOبوسائل منھجية الرسائل التالية:
)أ(

ينبغي مراعاة المناخ ،وتغير المناخ ،وإدارة مخاطر الكوارث ،وبناء المقاومة في أي قطاع من القطاعات
المتأثرة بالطقس والمناخ؛

)ب(

ينبغي أن تكون القرارات وخاصة في األجلين المتوسط والطويل علمية األساس؛

)ج(

تعتبر البنى األساسية البشرية والفنية المحور الذي يرتكز عليه في المحافظة على القدرات وتعزيزھا
وتنميتھا لتحليل ورصد نتائج تنفيذ أي تدبير يتخذ لدعم جدول أعمال التنمية لما بعد عام .2015

وكجزء من ھذه الرسائل ،جرى تعزيز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

مجلس الرؤساء التنفيذيين ألغراض التنسيق

)(CEB

شاركت المنظمة ) (WMOفي عمل ودورات مجلس الرؤساء التنفيذيين ألغراض التنسيق ،ولجنته الرفيعة
-3
المستوى المعنية بالبرامج ،واللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة ،وفريق األمم المتحدة للتنمية .وقد ركزت الدورات
على قضايا الھجرة والتنمية وحقوق اإلنسان ،والدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة لالجتماع التاسع عشر لمؤتمر
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCC COP19واالستعراض الذي أجرته لجنة
الخدمة الدولية ) (ICSCلنظام تعويض الموظفين ،واألمن اإللكتروني والجرائم اإللكترونية ،واستعراض التقدم والتزامات
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منظمات األمم المتحدة صوب تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية عقب استعراض عام  2013فضالً عن اإلسراع بوتيرة
األھداف اإلنمائية لأللفية ،وتحقيق تقدم في جدول أعمال التنمية لألمم المتحدة لما بعد عام .2015

التعاون فيما يتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

تعتبر المشاركة عنصراً جوھريا ً في تحقيق التقدم وإنجاز أھداف اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-4
) .(GFCSوأنشئت مكاتب مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية من أجل المياه لدعم تنفيذ نماذج قطاع المياه،
وبين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOلدعم تنفيذ نموذج الصحة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSومن المتوخى إقامة مكتب مماثل مع برنامج األغذية العالمي ) (WFPلدعم نموذج الزراعة واألمن الغذائي.
كما تجري إقامة شراكات مع البنك الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPومكتب مبعوث األمم المتحدة في
منطقة الساحل .ويقدم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمن خالل ھذه الشراكات ،معلومات أساسية ومتطلبات
نوعية لتوفير االستنارة لالستثمارات التي يضطلع بھا ھؤالء الشركاء لدعم عملية تنمية القدرات لتوفير الخدمات
المناخية لألعضاء .وتمكن ھذه النھج من زيادة موارد الشركاء واستثماراتھم التي تعتبر من القضايا الرئيسية لالستدامة.
وينطوي الدعم الذي يقدم لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSباعتباره مساھما ً رئيسيا ً في جداول
-5
األعمال العالمية الرئيسية على أھمية بالغة .وقد عزز ھذا اإلطار العالمي كمساھم في زيادة المقاومة بموجب إطار ما
بعد ھيوغو لمناقشات العمل ،وكمساھم في االقتصاد األخضر ،وتحسين النواتج الصحية والتنمية المستدامة بموجب
مناقشات التنمية المستدامة .ويشجع األعضاء على إبالغ وفودھا الوطنية التي تشارك في ھذه المناقشات بأھمية
ومساھمات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

الدعم المقدم التفاقيات األمم المتحدة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

)(UNFCCC

واصلت المنظمة ) (WMOتعزيز دورھا في استجابة منظومة األمم المتحدة المنسقة للتصدي لتغير المناخ
-6
واإلسھام في عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCبما في ذلك من خالل مشاركة المنظمة
) (WMOالرفيعة المستوى في الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) .(SBSTAوخالل اجتماع ھذه الھيئة
) ،(SBSTAأبلغ نائب األمين العام للمنظمة ) (WMOعن نتائج الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
).(IBCS-I
ودعا االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف الذي عقد في وارسو ،بولندا ،خالل الفترة  22-11تشرين
-7
الثاني /نوفمبر  2013المنظمة ) (WMOإلى أن تبلغ بصورة دورية عن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وتجدر المالحظة أن ھذا االجتماع التاسع عشر  COP-19حضره ما يقرب من  30مديراً من مدراء المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوممثلون دائمون كان من بينھم نائبين للرئيس ورئيس لالتحادات اإلقليمية.
وعالوة على ذلك ،رافق نحو  120مندوبا ً من  56مرفقا ً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
وفودھم الوطنية إلى ھذا االجتماع  .COP-19كما حضر االجتماع خبراء لألرصاد الجوية والمناخ ضمن تشكيلة وفودھم
بما في ذلك عدد من شركاء المنظمة ) (WMOفي منظمات األرصاد الجوية ومراكز البحوث مثل المركز األفريقي
لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADوالمركز األفريقي للسياسات المناخية ) (ACPCوالمركز
األفريقي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھا ) .(AGRHYMETوجماعة أفريقيا
الشرقية ،ومركز التنبؤات المناخية وتطبيقاتھا التابع للھيئة الحكومية الدولية للتنمية ) ،(ICPACوالمعھد الدولي لبحوث
المحاصيل للمناطق المدارية شبه الجافة )، (ICRISATوالمعھد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع )، (IRIوجامعة الدول
العربية ،واألكاديمية الصينية لعلوم األرصاد الجوية الزراعية ،ومركز ھادلي التابع لدائرة البحوث المناخية في المملكة
المتحدة.
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التعاون مع المنظمات األخرى
التعاون مع منظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تعاونت المنظمة ) (WMOمع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية
-8
) (CTBTOحيث نفذت بنجاح الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية في نظام التحقق فى المعاھدة ،والمحافظة عليھا،وذلك
بالدرجة األولى في مجال المحاكاة العددية لإلنتقال والتشتت في الغالف الجوي ) (ATMبطريقة "التتبع العكسي" .ويشمل
ذلك في الوقت الحاضر المراكز اإلقليمية لألرصاد الجوية المتخصصة ).(RSMCs
وخالل التصدى لطوارئ حادثة محطة الطاقة النووية في فوكوشيما داييشي الذي أطلقه الزلزال في
-9
الشرق الكبير – اليابان والتسونامي في  11آذار /مارس  ،2011كانت المنظمة ) (WMOمن بين المنظمات الدولية القليلة
التي قدمت الدعم الفني الذي قامت بتنسيقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) ،(IAEAوأسھمت في تقييم حالة الطوارئ
وآثارھا .وأعدت بيانات رصد اإلشعاعات من نظام الرصد الدولي الذي يغطي العالم التابع لمنظمة معاھدة )(CTBTO
كحقيقة أرضية لنواتج محاكاة )) (RSMCsأي نماذج االنتقال في الغالف الجوي  (ATMsكما أتاحت إجراء التشخيصات
والتقديرات المبكرة لإلطالقات اإلشعاعية من الحادث من خالل طرائق "التتبع العكسي".
ووافق المؤتمر الرابع عشر ) ،Cg-XIVأيار /مايو  (2003على أن من المفيد بصورة متبادلة لكل من
-10
المنظمة ) (WMOومنظمة ) (CTBTOإقامة شراكة وثيقة ،ووافق على االتفاق بين المنظمة ) ،(WMOواللجنة التحضيرية
لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية ) (CTBTOبمقتضى أحكام المادة ) 26أ( من االتفاقية ،واعتمد القرار 32
).(Cg-XIV

الشراكة مع المفوضية األوروبية
كان المكتب المشترك بين المنظمة ) (WMOوشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETفي
-11
بروكسل لالتصال مع المفوضية األوروبية وسيلة لتعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية .وتركزت
االتصاالت والتعاون مع االتحاد األوروبي على المواضيع التالية:
)أ(

برنامج ) Copernicusالمعروف في السابق باسم برنامج المراقبة العالمية ألغراض البيئة واألمن
 :(GMESأجريت عملية ضغط مستمرة لتدعيم دور مجتمع األرصاد الجوية ومكونات البنية األساسية
لألرصاد الجوية األوروبية في قواعد االتحاد األوروبي الجديدة التي سوف تعمل كأساس قانوني للمرحلة
التشغيلية للبرنامج ) 2014فصاعداً(؛

)ب(

األرصاد الجوية للطيران :تدعم األرصاد الجوية األوروبية اإلجراءات التي اتخذتھا األرصاد الجوية
للطيران ) (AVIMETوالمدير التنفيذي لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETلممارسة
الضغط على كل من الدول األعضاء وبرلمان االتحاد األوروبي والدفاع عن مصالح المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsخالل المناقشات بشأن اإلرشاد الجديد المقترح المتعلق بتنفيذ
السماء األوروبية الواحدة )(SES2+؛

)ج(

وجرى تعزيز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي ثالث بيئات مختلفة :من خالل المديرية
العامة للشرا كات ) (DG ENTRللتأكد من أن خدمة تغير مناخ  Copernicusالعملية تأخذ في االعتبار
النطاق األشمل لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،ومن خالل المديرية العامة للتعاون والتنمية
 DG DEVCOلمشروعات بناء القدرات ،ومن خالل المديرية العامة للبحوث واالبتكار التي تعتزم إدراج
وضع الخدمات المناخية في أوروبا كأولوية رئيسية في برنامجھا ألفق عام 2020؛
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)د(

سياسة التطوير :أعيد تفعيل االتصاالت التي بدأت في نھاية عام  2012مع المديرية العامة للتعاون والتنمية
) (DG DEVCOومكتب تعبئة الموارد ) (RMOلبحث إمكانية وضع مشروع ممول من االتحاد األوروبي
عن نشر محطات األرصاد الجوية األوتوماتية في أفريقيا،و مع المديرية العامة للبحوث واالبتكار في
إطار األبعاد المالية الجديدة )(MFF 2014-2020؛

)ھ(

مشروع البرنامج اإلقليمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في جنوب شرق أوروبا ):(DRR-SEE
المرحلة الثانية من المشروع والممولة من المديرية العامة للتوسيع التابعة للجماعة األوروبية؛

)و(

سياسة البيئة :جرى تدعيم العالقة مع وكالة البيئة األوروبية ووحدة الحماية المدنية في المفوضية
األوروبية .ويتوقع إحداث المزيد من التطوير بالنظر إلى أن خدمات  Copernicusسوف تحتاج على
األرجح إلى النفاذ إلى البيانات في المواقع الطبيعية التي تتجاوز نطاقات الدول الثمانية والعشرين لالتحاد
األوروبي ومن ثم قد تعتمد على التعاون مع المنظمة  WMOودولھا األعضاء.

وارتكازاً على اإلنجازات السابقة ،سوف يؤدي ذلك إلى شراكة أكثر نشاطا ً بين مجتمع األرصاد الجوية
-12
واالتحاد األوروبي لتنفيذ سياساته الخاصة.

الشراكة مع الھيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى
عقدت اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية ) (PCMفي جامعة الدول العربية ،التي تمثل  22عضواً من أعضاء
-13
المنظمة ) (WMOفي االتحادات اإلقليمية األول والثاني والسادس ،اجتماعات لتحقيق التعاون اإلقليمي في القضايا ذات
الصلة باألرصاد الجوية .ونظمت اللجنة ) (PCMمؤخراً اللجنة الفرعية المعنية بالتدريب وبناء القدرات والبحوث العلمية
)القاھرة ،مصر 20-18 ،آذار /مارس  (2014واالجتماع الثالثين للجنة ) PCMالكويت 13-10 ،آذار /مارس .(2014
ونفذت المنظمة ) (WMOكجزء من مبادرة السالم األزرق مشروعا ً عن "اإلدارة اإلستراتيجية لبيانات
-14
الھيدرولوجيا واألرصاد الجوية وتوليد مواد المعلومات" بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ) .(SDCويھدف
المشروع إلى مساعدة األردن ولبنان وسوريا )االتحاد اإلقليمي السادس( ،والعراق )االتحاد اإلقليمي الثاني( لتعزيز
قدراتھا في مجال الھيدرولوجيا واألرصاد الجوية وعلم المناخ وتحسين المنتجات والخدمات التي تقدم للحكومة
والقطاعات االقتصادية التي تتأثر بالمناخ ،والجمھور .ونظمت المنظمة ) (WMOحلقة عمل ألصحاب المصلحة في
اإلقليم )عمّان ،األردن 18-17 ،حزيران /يونيو  (2013وحلقة عمل وطنية )بيروت ،لبنان 21-20 ،تشرين الثاني /نوفمبر
 (2013لتنفيذ ھذا المشروع.
وشاركت المنظمة ) (WMOبنشاط في مشروع يسمى المبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير تغير المناخ على
-15
الموارد المائية والضعف االقتصادي االجتماعي في المنطقة العربية ) (RICARRتنفذه اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا ) (ESCWAبالتعاون مع الوكالة السويدية للمعونة الدولية ).(SIDA
وتدعم المنظمة ) (WMOمشروعا ً بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية إلدارة ندرة المياه والجفاف في غرب
-16
آسيا وشمال أفريقيا" تنفذه إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ) (DESAبالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا ).(ESCWA

الشراكة بين المنظمة ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم

)(ICSU

واصلت المنظمة ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUتعاونھما القائم منذ فترة طويلة لتحقيق التقدم
-17
في االعتراف بالدور المعاون والموجه للعلم في مواجھة التحديات الرئيسية في الوقت الحاضر والمستقبل بما في ذلك
وضع مبادرة لمستقبل األرض ] تعليق :انظر الوثيقة )[ .EC-66/Doc. 4.7(3
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ترتيبات العمل ومذكرات التفاھم بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات الدولية ذات الصلة التي وضعت منذ الدورة
الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
تقترح مذكرة التفاھم بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
-18
) (IFRCالتي وقعت في  3تموز /يوليو  2013تعاونا ً وأنشطة مشتركة لتحقيق ھدف اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وتركز مذكرة التفاھم بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية للري والصرف ) (ICIDالتي وقعت في
-19
تموز /يوليو  2014على تحسين وتطوير المعلومات والتنبؤات المناخية وإتاحتھا لدعم عملية صنع القرار بشأن إدارة
المخاطر المناخية والتكيف في مجال الري والصرف.
8

وتتفق مذكرة التفاھم مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) (IUCNالتي وقعت في تشرين الثاني /نوفمبر
-20
على تعزيز التعاون في وضع وتحسين المعلومات والخدمات المناخية لدوائر حفظ الطبيعة في كافة أنحاء العالم والسعي
إلى تشجيع التعاون في المشروعات ذات االھتمام المشترك تحت مظلة اإلطار العالمي للخدمات المناخية.

2013

وتسعى مذكرة التفاھم مع معھد األمم المتحدة للتدريب والبحوث ) (UNITARالتي وقعت في  7آذار /مارس
-21
 2014إلى تعزيز التعاون في المشروعات ذات األھمية المشتركة لدعم تنفيذ وتشغيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSبفعالية .واتفقت المنظمة ) (WMOوالمعھد ) (UNITARعلى تعزيز التعاون كجزء من مبادرة دولية أشمل لتدعيم
الصالت بين مقدمي الخدمات المناخية ومستخدميھا فضالً عن دوائر التعليم والبحوث .ويھدف ھذا التعاون المعزز بين
المعھد  UNITARوالمنظمة  WMOإلى إحداث فارق في المجاالت الرئيسية مثل الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط
للتنمية واإلغاثة اإلنسانية.
وأضفت مذكرة التفاھم الموقعة بين المنظمة ) (WMOوشبكة األرصاد الجوية األوروبية
-22
في  10آذار /مارس  2014الطابع الرسمي على التعاون بين الكيانين في مجاالت مثل عمليات الرصد ،والخدمات
المناخية ،والتوقعات والتدريب ،ونظم اإلنذار المبكر ،والحد من مخاطر الكوارث ،واألرصاد الجوية للطيران ،وحماية
الترددات الراديوية الالزمة ألغراض األرصاد الجوية.
)(EUMETNET

-23

وترد المبادرات والنتائج األخرى المتعلقة بالتعاون تحت البنود الفرعية في جدول األعمال.
ــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال يدرج في الملخص العام
التعاون مع منظومة األمم المتحدة
التعاون مع المنظمات الدولية
المراجع:
الجلسة العامة العاشرة للفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOومؤتمر القمة الوزاري في جنيف لعام
2014

التعاون مع الفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
شاركت المنظمة ) (WMOفي الجلسة العامة العاشرة للفريق المخصص المعني برصدات األرض
-1
) ،(GEOالتي عُقدت في جنيف في يومي  15و 16كانون الثاني /يناير  ،2014ومؤتمر القمة الوزاري الالحق الذي عُقد
في  17كانون الثاني /يناير .ودارت المواضيع الرئيسية للجلسة العامة العاشرة للفريق المخصص المعني برصدات
األرض ) (GEOحول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSوإعداد مواد
إرشادية تمھيدية للفريق ) (GEOحتى عام  ،2025فضالً عن وضع مسودة إلعالن جنيف لينظر فيھا مؤتمر القمة
الوزاري.
وقيّمت الجلسة العامة العاشرة للفريق ) (GEOتنفيذ خطة عمله للفترة  .2015-2012وتضمنت مشاركة
-2
المنظمة ) (WMOفي خطة العمل ھذه اإلسھام على وجه الخصوص في مجاالت المنافع المجتمعية ) (SBAsالخاصة
بالزراعة والمناخ والماء والطقس ،من خالل برامجھا والبرامج التي تشارك في رعايتھا .وأشارت المنظمة )(WMO
أيضا ً إلى الروابط التي تجمعھا بشكل خاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالنظام العالمي لرصد المناخ
) ،(GCOSوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWوتنسيق الترددات الالسلكية ) .(RFCولكفالة التشغيل المتبادل مع البنية األساسية المشتركة
) (GCIللمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSحافظ نظام معلومات المنظمة ) (WISعلى تعاون وثيق مع
البنية األساسية المشتركة ) .(GCI
ومن خالل تمھيد الطريق لرؤية الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOلعام ُ ،2025نظر
-3
في األنشطة التالية) :أ( تأييد قيمة رصدات األرض والحاجة إلى مواصلة تحسين قدرة الفريق ) (GEOعلى رصد
األرض؛ )ب( تنفيذ مبادئ تقاسم البيانات عالمياً؛ )ج( تعزيز ھيكل المنظومة ) (GEOSSباعتبارھا نظام معلومات ذكيا؛ً
)د( إعداد قاعدة معارف لرصد األرض؛ )ھ( التشجيع على اتخاذ زمام مبادرات عالمية .والمنظمة قد قطعت شوطا ً
طويالً جداً ) (WMOفي العديد من مجاالت الفريق ) (GEOاالستشرافية ويجب أن تكون شريكا ً قويا ً في تحقيق رؤية
الفريق ) .(GEOوقد قدمت رؤية النظام العالمي للرصد ) (GOSعام  2025عدة توصيات تأييداً للوالية المج ّددة .وتشمل
التوصيات التي اعتمدھا مؤتمر القمة الوزاري ما يلي) :أ( تجديد الفريق ) (GEOوالمنظومة ) (GEOSSلتحقيق آثار
مجتمعية أفضل؛ )ب( أھداف الفريق ) (GEOاإلستراتيجية؛ )ج( التحديات المجتمعية التي يجب التصدي لھا من خالل
الفريق ) (GEOفي فترة ما بعد 2015؛ )د( خطة التنفيذ الجديدة للنظام العالمي لرصد األرض ) (GEOSلغاية عام
.2025
وسلّم إعالن جنيف الذي اعتمده مؤتمر القمة الوزاري بأن الفريق ) ،(GEOالذي أنشئ إلجراء رصدات
-4
شاملة ومنسّقة ومستدامة لألرض ،قد عزز توافر البيانات والمعلومات العالمية على المدى الطويل كأساس التخاذ
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قرارات سليمة لتحسين الرفاه اإلنساني؛ التشجيع على االبتكار والنمو والتخفيف من آنات البشر ،بما في ذلك استئصال
الفقر؛ وحماية البيئة العالمية؛ وتعزيز التنمية المستدامة .ومن خالل ھذا اإلعالن ،قرر مؤتمر القمة الوزاري تجديد
والية الفريق ) (GEOلغاية عام  ،2025محافظا ً على طبيعة الشراكة الحالية وھيكل الحوكمة العام وآلية توفير الموارد
على أساس المساھمات الطوعية ،مع استطالع إمكانية إدخال التعديالت؛ ووافق على تطوير عمل الفريق ) (GEOلغاية
عام  2025بما يتماشى مع التوصيات التي قدمتھا الجلسة العامة العاشرة للفريق ) (GEOكأساس لتشكيل الفريق )(GEO
لغاية عام  .2025وأك ّد مؤتمر القمة الوزاري مجدداً على أن المبادئ التوجيھية للفريق ) (GEOوالخاصة بالتعاون في
زيادة االستثمارات الوطنية واإلقليمية والعالمية وبإعداد اإلستراتيجيات وتنسيقھا لتحقيق الوصول الكامل والمفتوح إلى
البيانات والمعلومات الخاصة برصدات األرض بھدف دعم اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة وفي حينھا ،وھي كلھا
عوامل مساعدة لتحسين جودة حياة الناس في أنحاء العالم ،وتعزيز االستدامة العالمية والحفاظ على الكوكب وتنوعه
البيولوجي .كما سلّط المؤتمر الضوء على المساھمات الفريدة التي تقدمھا المنظمات المشاركة ،مثل المنظمة ).(WMO
وأيدت الجلسة العامة التاسعة للفريق ) (GEOتماما ً المنظومة العالمية لنظم رصد األرض األفريقية
-5
) ،(AfriGEOSSوھي مبادرة إلنشاء المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSفي أفريقيا ،في تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2012فيما أعرب عدد من أعضاء الفريق ) (GEOوالمنظمات المشاركة )بما في ذلك المنظمة ) ،((WMOعن
استعدادھم لتوفير المساھمات وسبل التعاون .وبعد عام من عرض المبادرة ،استعرضت الجلسة العامة العاشرة للفريق
) (GEOالتقدم المُحرز في نھجھا التنفيذي والطريق المعتزم للمضي قدما ً لجعل المنظومة العالمية لنظم رصد األرض
األفريقية ) (AfriGEOSSإحدى المبادرات الرئيسية للعقد المقبل للفريق ) (GEOلغاية عام .2025
وسلّط معرض الجلسة العامة العاشرة للفريق ) (GEOالضوء على بعض المساھمات الرئيسية التي قدمتھا
-6
حكومات األعضاء بالفريق ) (GEOوالمنظمات المشاركة في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) .(GEOSSكذلك،
تم تنظيم عدة لقاءات جانبية على ھامش الجلسة العامة العاشرة للفريق ) ،(GEOمثل اللقاء المتعلق بمبادرة "خدمة
المعلومات للمناطق الباردة" التي ترأسھا رئيس المنظمة ) ،(WMOوتضمنت عروضا ً إيضاحية قدمتھا المنظمة )(WMO
حول نظام المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتابع للمنظمة ) (WMOوتجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد
الصلبة ) (SPICEالتي تديرھا لجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التعاون مع منظومة األمم المتحدة
التعاون مع المنظمات الدولية األخرى
شبكة األمم المتحدة للمحيطات
وافقت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة ،يوم  9كانون األول /ديسمبر عام  ،2013على اختصاصات
-1
جديدة لعمل شبكة األمم المتحدة للمحيطات ،في ضوء توسيع نطاق واليتھا وتوسيع عضويتھا ).(A/RES/68/70
واشارت إلى أنه عمالً باالختصاصات الجديدة ،ينص برنامج عمل شبكة األمم المتحدة للمحيطات  -في جملة أمور –
على "تقاسم المعلومات بشأن األنشطة الجارية والمخطط لھا للمنظمات المشاركة في إطار والية األمم المتحدة ذات
الصلة والواليات األخرى بھدف تحديد مجاالت التعاون والتآزر الممكنة".
وظلت المنظمة ) (WMOتشارك بفعالية في أنشطة وعمليات شبكة األمم المتحدة للمحيطات ،بما في ذلك
-2
حضور االجتماعات ذات الصلة للشبكة .كما ساھمت في إعداد اإلحاطة الموضوعية :المحيطات والبحار للدورة الثامنة
للفريق العامل المفتوح المعني بأھداف التنمية المستدامة )نيويورك 7-3 ،شباط /فبراير  ،(2014وتقارير األمين العام
لألمم المتحدة بشأن المحيطات.
وتساھم المنظمة ) (WMOأيضا ً ،بوصفھا عضواً في شبكة األمم المتحدة للمحيطات ،في إعداد قالب يسلط
-3
ً
ً
الضوء على والية المنظمة ) (WMOالتي تمس عددا من القضايا التي تبرز أيضا في قرارات الجمعية العامة لألمم
المتحدة السنوية بشأن المحيطات وقانون البحار .وتتولى المنظمة ) (WMOتنظيم لقاء جانبي بشأن "مصايد األسماك
واألمن الغذائي والخدمات المناخية " ،على ھامش االجتماع الخامس عشر لعملية األمم المتحدة االستشارية غير الرسمية
المفتوحة العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار ،وستركز المناقشات في ھذا اللقاء على "دور المأكوالت البحرية
في األمن الغذائي العالمي".

مستقبل األرض
تواصل المنظمة ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUتعاونھما القائم منذ فترة طويلة لتعزيز
-4
االعتراف بالدور الداعم والموجه للعلم في مواجھة التحديات الرئيسية في الوقت الحاضر والمستقبل بما في ذلك وضع
مبادرة لمستقبل األرض.
وتھدف مبادرة مستقبل األرض إلى وضع ُنھُج متعددة التخصصات للبحوث في ثالثة مواضيع :دينامية
-5
الكوكب ،والتنمية العالمية ،والتحوالت نحو االستدامة .وقد استغل المجلس الدولي للعلوم ) (ISCUظھور مبادرة مستقبل
األرض في تجميع البرامج القائمة المعنية بالتغير البيئي العالمي )وھي البرنامج الدولي لعلوم التنوع األحيائي
) ،(DlVERSlTASوالبرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي ) ،(IGBPوالبرنامج الدولي لألبعاد البشرية
) .((IHDPويظل البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبرنامجا ً بحثيا ً مستقالً ،ويسھم مع ذلك بقوة في مبادرة
مستقبل األرض ،وفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالذي تقوده المنظمة ) ،(WMOوبحوث المناخ بشكل
عام ،بقدر ما تقدمه من دعم لعمل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
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وصُممت مبادرة مستقبل األرض كبرنامج للبحوث الدولية لمدة  10سنوات من شأنه أن يوفر المعرفة
-6
الھامة المطلوبة كي تواجه المجتمعات التحديات التي يفرضھا التغير البيئي العالمي ) (GECوتحدد الفرص المتاحة
لالنتقال إلى االستدامة العالمية .ويقود مبادرة مستقبل األرض مجلس إدارة ،وتدعمھا ھيئتان استشاريتان :لجنة العلوم
ولجنة المشاركة .ويتولى التحالف العلمي والتكنولوجي لالستدامة العالمية تعيين ھاتين الھيئتين – بصفته المجلس
اإلداري حاليا ً – ويتلقى أيضا ً تقاريرھما.
وتتولى لجنة العلوم مسؤولية اإلشراف على انتقال أنشطة البرامج  IGBPو IHDPو DIVERSITASإلى
-7
مبادرة مستقبل األرض ،وھي مكلفة بإقامة شراكة إستراتيجية قوية مع دوائر البرنامج العالمي ) (WCRPوتوفير
التوجيه بشأن األنشطة الجديدة لمبادرة مستقبل األرض.
وقد ُ
طلب من جميع المشاريع الرئيسية الحالية األربعة في برامج التغير البيئي العالمي ) (GECالمساھمة
-8
في إعداد بيان االنتقال إلى مبادرة مستقبل األرض )أي كيف سيجري انتقال المشروعات القائمة الثالثة في برامج التغير
البيئي العالمي ) (GECالمدمجة في مبادرة مستقبل األرض بالتحول( ،والتوقيع على خطاب اتفاق مع مستقبل األرض.
ونظراً للطبيعة الفريدة واإلستراتيجية للبرنامج العالمي ) ،(WCRPفإن فرادى المشاريع الرئيسية في البرنامج العالمي
) (WCRPوھي )التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء ) ،(GEWEXوتقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به )،(CLIVAR
وبرنامج المناخ والغالف الجليدي ) ،(CliCوالعمليات الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ ) ((SPARCلم توقع أي اتفاقات
انتقالية مع مبادرة مستقبل األرض نظراً التفاق الرعاة المشاركين في البرنامج العالمي ) (WCRPعلى اإلبقاء على
البرنامج ) (WCRPبالشروط الحالية .ويتألف البرنامج العالمي ) (WCRPمما ھو أكثر بكثير من المشاريع الرئيسية
األربعة وتعتمد إستراتيجيته بشكل كبير على التكامل بين مشاريعه وأفرقته العاملة لتحقيق أھدافه .ومع ذلك ،يخطط
البرنامج العالمي ) (WCRPلتقديم مساھمات ھامة لمبادرة مستقبل األرض من خالل استمرار التعاون الوثيق مع العديد
من مشاريع التغير البيئي العالمي ) (GECالقائمة )على سبيل المثال ،IMBER ،IGAC ،AIMES ،PAGES ،وحماية
األرواح في البحر ) ((SOLASومن خالل اتخاذ زمام مبادرات جديدة .وفي الواقع ،فإن العديد من أعضاء مجتمع
البرنامج العالمي ) (WCRPيشتركون في إعداد مقترحات مشتركة لتلبية الدعوة إلى مبادرات المسار السريع واألنشطة
المجمّعة في إطار مبادرة مستقبل األرض )انظر أدناه( ،فضالً عن غيرھا من المبادرات التي يقودھا المجلس الدولي
للعلوم ) (ICSUوالمجلس الدولي للعلوم االجتماعية ) (ISSCومنتدى بلمونت ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSوتنظر المنظمات الراعية للبرنامج ) (WCRPحاليا ً في الشروط الرسمية لمشاركة البرنامج العالمي )(WCRP
في مبادرة مستقبل األرض.
ويُعد وضع جدول أعمال البحوث اإلستراتيجية لمبادرة مستقبل األرض عملية متكررة من المرجح أن
-9
تحدث كل سنتين إلى ثالث سنوات .وفي المستقبل س ُتجرى العملية بطريقة تشترك كل األطراف في وضعھا ،ولكن،
مواز يشمل ) (1التشاور مع دوائر
نظراً إلى اإلطار الزمني القصير الذي أُعد اإلصدار األول فيه ،يجري اتباع نھج
ٍ
التغير البيئي العالمي )) (GECعُقد اجتماع لجميع المشاريع الرئيسية للتغير البيئي العالمي ) (GECفي العاصمة
واشنطن في كانون الثاني /يناير من ھذا العام(؛ ) (2التشاور بالتوازي مع أصحاب المصلحة اآلخرين ،بقيادة لجنة
المشاركة المؤقتة .ومن المتوقع أن يتم استعراض مجموعة األولويات البحثية التي ستثمر عنھا المشاورات على أن تتم
الموافقة عليھا بحلول موعد انعقاد االجتماع المشترك للجنة العلوم ولجنة المشاركة المؤقتة في حزيران /يونيو ،2014
ويُتوقع أن يتم اإلطالق العام لجدول أعمال المبادرة في أيلول /سبتمبر إلى تشرين األول /أكتوبر عام .2014
ويتم اتخاذ قرار بشأن األمانة الدائمة لمبادرة مستقبل األرض بھدف التحول إلى أمانة دائمة بحلول نھاية
-10
عام  .2014كما بدأ تنظيم األنشطة أيضا ً على المستوى اإلقليمي والوطني .وعُقد مؤتمر قمة لمبادرة مستقبل األرض في
ألمانيا في يومي  27و 28كانون الثاني /يناير  2014في برلين ،وحلقة عمل بعنوان ’مستقبل األرض في آسيا‘ في
طوكيو ،اليابان في يومي  4و 5شباط /فبراير عام .2014
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم
ال يدرج في الملخص العام
تقرير رئيس
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
المراجع:
القرار  – (Cg-XVI) 28الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
 - IPCC-XXXV/INF.2مذكرة تفاھم بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمنظمة ) (WMOبشأن الھيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ

تقرير التقييم الخامس للھيئة ):(IPCC
فريق العمل األول للھيئة ) ،(IPCCتقرير تغير المناخ لعام  :2013األساس العلمي الفيزيائي
فريق العمل الثاني للھيئة ) ،(IPCCتقرير تغير المناخ لعام  :2014التأثيرات والتكيف ،وسرعة التأثر
فريق العمل الثالث للھيئة ) ،(IPCCتقرير تغير المناخ لعام  :2014التخفيف من آثار تغير المناخ

تقارير منھجية فرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئة
التقرير التكميلي لعام  2013للمبادئ التوجيھية لعام  2006بشأن عمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئة :األراضي الرطبة،
والطرائق التكميلية المنقحة ودليل الممارسات الجيدة المنبثق عن بروتوكول كيوتو لعام .2013
انصبّ تركيز الھيئة ) (IPCCعلى مرحلتي استكمال وقبول تقرير التقييم الخامس ) .(AR5ووفقا ً للجدول
-1
الزمني المتفق عليه ،تم إصدار ثالثة عناصر مكونة لتقرير التقييم الخامس بعد استعراضھا بشكل مستفيض من
الحكومات والخبراء .وقد انعقدت دورة اعتماد إسھام فريق العمل األول بعنوان تقرير تغير المناخ لعام  :2013األساس
العلمي الفيزيائي في ستوكھولم ،السويد ،في أيلول /سبتمبر 2013؛ وانعقدت دورة الموافقة على إسھام فريق العمل الثاني
بعنوان تقرير تغير المناخ لعام  :2014التأثيرات والتكيف ،وسرعة التأثر في يوكوھاما ،اليابان ،في آذار /مارس 2014؛
وانعقدت دورة الموافقة على إسھام فريق العمل الثالث بعنوان تقرير تغير المناخ لعام  :2014التخفيف من آثار تغير
المناخ في برلين ،ألمانيا ،في نيسان /أبريل  .2014وستجري الموافقة على عنصر مكوّ ن رابع للتقرير التجميعي خالل
دورة س ُتعقد في كوبنھاجن ،الدانمرك ،في تشرين األول/أكتوبر  .2014وسيُعرض بعد ذلك التقرير التجميعي على الدورة
العشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية )) (UNFCCCفي ليما ،بيرو 12-1 ،كانون األول /ديسمبر
 (2014وسيتم تكميل كل عنصر من ھذه العناصر المكوّ نة بملخص لصانعي السياسات تق ّره عليه الحكومات بتوافق
اآلراء سطراً بسطر.
وقد تقدمت المعارف والعلوم المتعلقة بتغير المناخ تقدما ً ملحوظا ً في السنوات التي تلت إصدار تقرير
-2
التقييم الرابع ) (AR4في عام  .2007ويؤكد تقرير التقييم الخامس لفريق العمل األول أنه من المرجح إلى ج ّداً أن يكون
التأثير البشري ھو السبب الرئيسي في االحترار الملحوظ منذ منتصف القرن العشرين .وقد زاد الدليل على ذلك ،بفضل
الرصدات األكثر واألفضل ،وتحسُّن فھم استجابة النظام المناخي ،وتحسُّن النماذج المناخية .احترار النظام المناخي
واضح ال لبس فيه ،وقد شوھدت منذ خمسينيات القرن الماضي كثرة من التغيرات الملحوظة غير مسبوقة على مدى
عقود إلى آالف السنين .فقد حدث احترار في الغالف الجوي والمحيطات ،وتضاءلت كميات الجليد والثلوج ،وارتفع
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مستوى سطح البحر ،وزادت تركيزات غازات االحتباس الحراري .إن استمرار انبعاثات غازات االحتباس الحراري
سيتسبب في زيادة االحترار وفي حدوث تغيّرات في جميع مكونات النظام المناخي .وسيتطلب الحد من تغيّر المناخ
حدوث تخفيضات كبيرة ومستدامة في انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
وخلُص تقرير التقييم الخامس ضمن تقرير فريق العمل الثاني إلى أن المخاطر الناجمة عن تغيّر المناخ
-3
تتوقف بشدة على مقدار تغيّر المناخ ،نظرا ألن تزايد مستويات االحترار يزيد من احتمال حدوث آثار شديدة واسعة
االنتشار قد تكون مفاجئة أو ال رجعة فيھا .وقد ّأثرت بالفعل اآلثار الملحوظة لتغيّر المناخ على الزراعة ،وصحة
اإلنسان ،والنظم اإليكولوجية الموجودة على األرض وفي المحيطات ،وعلى إمدادات المياه ،وبعض سُبل عيش البشر.
ويحدد التقرير ما ھو ھش من بشر وصناعات و ُنظم إيكولوجية في مختلف أنحاء العالم .وھو يرى أن المخاطر الناجمة
عن تغيّر المناخ تنبع من الھشاشة والتعرّ ض والتداخل مع األخطار .ويمكن أن يلعب التكيف دوراً رئيسيا ً في تقليص
حجم ھذه المخاطر.
خلُص تقرير التقييم الخامس ضمن تقرير فريق العمل الثالث إلى أن استخدام طائفة واسعة من التدابير
-4
التكنولوجية والتغييرات السلوكية ،كان عامالً في الحد من زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة على درجتين
مئويتين فوق مستويات ذلك المتوسط العالمي التي كانت ُسجلت قبل عصر الصناعة .والبد للسياسات المناخية أن تھدف
إلى تخفيض االنبعاثات بشكل أساسي .وقد حدد التقرير عدة مسارات مختلفة تفضي إلى مستقبل يندرج ضمن الحدود
التي يحددھا ھدف اقتصار الزيادة في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة على درجتين مئويتين .وھذه المسارات تتطلب
جميعھا استثمارات كبيرة .ومن الممكن أن يؤدي تج ُّنب حدوث مزيد من التأخيرات في التخفيف ،مع االستفادة من طائفة
واسعة التنوع من التكنولوجيات ،إلى الحد من التكاليف المرتبطة بذلك .وتحقيق ثبات تركيزات غازات الدفيئة في
الغالف الجوي يقتضي تحقيق تخفيضات في االنبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة واستخدامھا ،والنقل ،والمباني،
والصناعة ،واستخدام األراضي ،والمستوطنات البشرية.
وفي تشرين األول /أكتوبر  ،2013وافقت الھيئة ) (IPCCفي باتومي ،جورجيا ،على تقريرين لفرقة العمل
-5
التابعة لھا والمعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئة ) ،(TFIويتعلق األمر بالتقرير 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  .2013ويقدم التقرير األول للدول إرشادات
منھجية إضافية للجرد على المستوى الوطني بشأن األراضي الرطبة تعالج الثغرات المحددة في المبادئ التوجيھية للھيئة
) (IPCCلعام  2006بشأن عمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئة .ويستجيب التقرير الثاني لدعوة األطراف في
بروتوكول كيوتو إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) (UNFCCCمن أجل استعراض وتحديث وتكميل المنھجيات ،عند
االقتضاء ،لتقييم انبعاثات غازات الدفيئة البشرية بحسب المصادر وإزالتھا بواسطة المصارف الناجمة عن استخدام
األراضي وتغيير استخدام األراضي واألنشطة المتصلة بالحراجة ).(LULUCF
وألقى رئيس الھيئة ) (IPCCكلمة في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف ) (COPالتفاقية األمم
-6
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(COP 19) (UNFCCCوارسو ،بولندا ،من  11إلى  12تشرين الثاني /نوفمبر
 ،(2013وأشار إلى عدد من النتائج الرئيسية إلسھام فريق العمل األول في تقرير التقييم الخامس والتقريرين الجديدين
بشأن المنھجية .وأكدت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف مج ّدداً أھمية التقييمات التي أجرتھا الھيئة )(IPCC
لعملھا في المستقبل .وفضالً عن ذلك ُنظم عدد من اللقاءات الناجحة وبمشاركة مكثفة خالل مؤتمر األطراف إلبالغ
األجھزة الفرعية لالتفاقية ) (UNFCCCوإبراز بعض السمات الجديدة للتقارير ،مع التأكيد على االھتمام المتواصل
بالتقارير وبأنشطة الھيئة ) (IPCCبوجه عام .ونظمت الھيئة أيضا ً لقاءات جانبية حظيت بمتابعة واسعة لعرض وجھة
نظر المستخدِم بشأن تقاريرھا.
واستند برنامج المنح الدراسية في إطار الھيئة ) (IPCCعلى تجربته في الجولة األولى من الجوائز
-7
) (2013-2011ووجه دعوة ثانية للترشيح في  2012لتقديم مقترحات للبحث خاصة بطلبة مرحلة الدكتوراه في مجال
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المسودة األولى
المناخ والماء؛ والعلوم األساسية؛ والنمذجة االجتماعية واالقتصادية المتصلة بتغير المناخ .وقد اس ُتكملت عملية االختيار
خالل النصف األول من سنة  .2013ويتشرف برنامج المنح الدراسية في إطار الھيئة ) (IPCCبعالقة الشراكة مع
مؤسسة أمير موناكو ألبير الثاني ومؤسسة كيومو المتمركز أيضا ً في موناكو .ووقع االختيار على ثالثة عشر طالبا ً
وطالبة من البلدان النامية باالشتراك بين المجلس العلمي للھيئة ) (IPCCوالمؤسستين المشار إليھما لالستفادة من المنح
الدراسية الفردية بقيمة  30 000يورو في المجموع لكل طالب على مدى سنتين .ووُ جھت للطلبة الذين تم اختيارھم
لالستفادة من التمويل عن طريق الشراكات مع المؤسستين دعوة لحضور الدورة السادسة لحفل تقديم جوائز مؤسسة
ألبير الثاني التي ُنظمت في موناكو في أيلول /سبتمبر  2013لتقديم الجوائز لھم .واختار المجلس العلمي للھيئة )(IPCC
طالبين اثنين آخرين لالستفادة من المنح الدراسية كما قرر تقديم منحة دراسية إضافية لمدة سنة لطالب من الجولة األولى
للجوائز الستكمال يحث الدكتوراه .وبناء عليه فقد موّ ل برنامج المنح الدراسية في إطار الھيئة ) (IPCCما مجموعه ستة
عشر طالبا ً وطالبة خالل الجولة الثانية من الجوائز ) .(2015-2013ويحقق البرنامج نموّ اً مستمراً يجعله في الصدارة كما
يشھد تطوراً ّ
مطرداً .وسيتحدّد موعد اإلعالن عن الترشيح للجولة الثالثة من الجوائز في وقت الحق من .2014
وقد ھيمن إطالق تقارير أفرقة العمل المتعلقة بتقرير التقييم الخامس ) (AR5على أنشطة االتصاالت
-8
والتوعية الخاصة بالھيئة ) .(IPCCوفي كل حالة قُ ِّدم الملخص لصانعي السياسات بواسطة البث الشبكي العالمي
المباشر .وصدرت نشرة صحفية عن الھيئة ) (IPCCبجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة .ولتشجيع تغطية جدّية ،تم
توفير النشرة الصحفية والملخص لصانعي السياسات لوسائل اإلعالم بشكل مسبق مع واجب الحظر في انتظار اإلطالق
الرسمي .وأعقب المقابالت الصحفية برنامج مكثف للمقابالت مع وسائل اإلعالم استعد لھا المؤلفون والرؤساء
المشاركون بمساعدة التدريب اإلعالمي .باإلضافة إلى ذلك تم نقل الرسائل بشأن إسھامات أفرقة العمل بواسطة أشرطة
فيديو وجيھة وتقوم على أساس علمي دقيق .وتعزز اھتمام وسائل اإلعالم بالتحضير للتقارير بوضع برنامج موجَّ ه شمل
زيارات قام بھا رئيس الھيئة ونواب الرئيس والرؤساء المشاركون لھيئات التحرير وتنظيم مؤتمرات صحفية مسبقة
لوسائل اإلعالم الرئيسية .وشارك الرؤساء المشاركون والمؤلفون في عدد كبير من المؤتمرات العلمية والتجارية لتقديم
تقاريرھم كما شاركوا في سلسلة من اللقاءات الوطنية.
وافقت الھيئة ) (IPCCخالل دورتھا العامة السابعة والثالثين )باتومي ،جورجيا 18-14 ،تشرين األول/
-9
ُ
أكتوبر  (2013على إنشاء فريق عمل بشأن عمل الھيئة ) (IPCCفي المستقبل من أجل إعداد خيارات وتوصيات تعرض
على نظر الھيئة فيما يتعلق بنواتج الھيئة ) (IPCCفي المستقبل؛ والھيكل المالئم وأسلوب العمل إلعداد نواتج الھيئة
) (IPCCوطرق ضمان تعزيز مشاركة البلدان النامية ومساھمتھا في عمل الھيئة ) (IPCCفي المستقبل .و ُدعيت
الحكومات لتقديم آرائھا وأفكارھا باستخدام استبيان .ونوقشت النتائج أثناء الدورة العامة التاسعة والثالثين )برلين،
ألمانيا 12-7 ،نيسان /أبريل  ،(2014كما س ُتنا َقش في الدورة األربعين )كوبنھاغن ،الدانمرك 31-27 ،تشرين األول/
أكتوبر .(2014
وشاركت الھيئة ) (IPCCفي اجتماعات الفريق العامل المعني بتغير المناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى
-10
المعنية بالبرامج ) (HLCPالتي يرأسھا مساعد األمين العام للمنظمة ) ، (WMOوذلك بھدف التحضير لمؤتمر القمة
العالمي للمناخ في نيويورك في  23أيلول /سبتمبر  2014تحت إشراف األمين العام لألمم المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

أوالً  -عرض عام
عملية التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على النتائج
تشكل الميزنة القائمة على النتائج جزءاً ال يتجزأ من عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ) (WMOالتي
-1
تشمل التخطيط االستراتيجي ،والتخطيطي التشغيلي ،والميزنة القائمة على النتائج ،والمراقبة والتقييم .وتحدد الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOألربع سنوات االتجاھات واألولويات لتوجيه أنشطة جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة
) (WMOلتمكين جميع أعضاء المنظمة من تحسين معلوماتھم ونواتجھم وخدماتھم األساسية ،والحفاظ على البنى
األساسية الضرورية ،واالستفادة مباشر ًة من أوجه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا من خالل تنفيذ مجموعة من
المحاور االستراتيجية .وھذه تفضي جميعھا إلى تقديم دعم متواصل للحد من مخاطر الكوارث ،فضالً عن إتاحتھا تعظيم
الفوائد االقتصادية والمجتمعية المحتملة ،من خالل الخدمات المستدامة.
وتمثل الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOتحويالً شامالً للمحاور االستراتيجية إلى أنشطة ومشاريع
-2
برنامجية لتلبية االحتياجات المجتمعية العالمية وتحقيق النتائج المتوقعة .و ُتدمج الخطة التشغيلية مساھمة اللجان الفنية،
واالتحادات اإلقليمية ،واألمانة ،وأعضاء المنظمة وتأخذ في االعتبار مساھمة المنظمات الشريكة .وھي تتضمن مقاييس
لألداء لتقييم التقدم المحرز لتحقيق النتائج المتوقعة وتشكل أساس تخصيص الموارد ،والمراقبة ،والتقييم .وتح ِّدد ميزانية
المنظمة ) (WMOالقائمة على النتائج الموارد العادية والطوعية الالزمة لتنفيذ األنشطة والمشاريع البرنامجية في الخطة
التشغيلية للمنظمة ) (WMOوالتي تتضمن ما يلي ’1‘ :إطار منطقي لتحديد الموارد الالزمة؛ ‘ ’2تبرير الموارد الالزمة
للمساعدة على تحقيق أمثل استخدام لھا؛ ‘ ’3مقاييس لألداء لقياس التقدم المحرز في تحقيق أھداف األداء الرئيسية على
ضوء الموارد المخصصة.
وتحدد الميزانية المقترحة القائمة على النتائج للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016الموارد العادية
-3
الالزمة لتنفيذ الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOأثناء ھذه الفترة .وتماشيا ً مع الخطة االستراتيجية ذات الصلة وبھدف
استخدام الموارد المحدودة استخداما ً فعاالً ،يجري تبرير الموارد العادية وتنظيمھا على أساس النتائج المتوقعة الثماني،
مع المراعاة التامة للمجاالت الخمسة ذات األولوية التي يجب تركيز الجھود المشتركة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا التابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOوشركائھا عليھا لتحقيق فوائد قصوى ألعضاء المنظمة .وترد في
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOتفاصيل النتائج المتوقعة والمجاالت ذات األولوية.
وتقدم ھذه الوثيقة عرضا ً عاما ً لألنشطة التي تجري وفقا ً لما يستنسبه األمين العام للمنظمة ) (WMOبشأن
-4
اإلدارة اليومية للمنظمة ،تحت توجيھات المجلس التنفيذي .وتشمل ھذه األنشطة ’1‘ :الميزانية العادية ،التي تضم
األنشطة التي يُقصد أن يمولھا أعضاء المنظمة من خالل االشتراكات المقررة؛ و‘ ’2األنشطة األخرى ،التي من المتوقع
تمويلھا من الموارد العادية األخرى .وتتعلق الموافقة الملتمسة من المؤتمر بالمستوى المقترح لالشتراكات المقررة.
و ُتعرض في الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016تفاصيل إضافية على مستوى كل نشاط على حدة ،بما
في ذلك تكاليف األنشطة .و ُتعرض األموال المقدمة إلى المنظمة ) (WMOمن أجل نطاق محدد )األنشطة ذات التمويل
المشترك واألنشطة ذات األولوية في التمويل( كجزء من وثيقة مكرّ سة لھذا الغرض.
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المسودة األولى
الجدول  :1ملخص الموارد العادية المقترحة للفترة  2019-2016حسب مصدر التمويل
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الفترة المالية

الموارد المقترحة للفترة

2019-2016

الموارد المعتمدة
للفترة -2012
2015

مصدر التمويل

الفرق

المبلغ

)(%

الميزانية العادية

296 000.0

13.4

261 000.0

األنشطة الممولة من الموارد العادية األخرى

12 200.0

)(18.7

15 000.0

الموارد العادية األخرى

)(12 200.0

)(18.7

)(15 000.0

االشتراكات المقررة

296 000.0

13.4

261 000.0

االحتياجات اإلجمالية من الموارد
تشمل الموارد العادية المقترحة للفترة  2019-2016الميزانية العادية البالغة قيمتھا  296.0مليون فرنك
-5
سويسري الممولة من االشتراكات المقررة والموارد العادية األخرى البالغة قيمتھا  12.2مليون فرنك سويسري والممولة
من مصادر اإليرادات األخرى من قبيل إيرادات اإليجار ،وإيرادات تكاليف دعم البرامج ،والفائدة .وتقابل الموارد
العادية المقترحة االحتياجات التي تتيح لألمانة تنفيذ األنشطة الموكولة إليھا التي تجسّد قرارات مؤتمر المنظمة ).(WMO
وتمثل موارد الميزانية العادية للفترة  2019-2016زيادة قيمتھا  35.0مليون فرنك سويسري أو  13.4في
-6
ً
ُ
المائة للفترة المالية الرباعية السنوات  2019-2016مقارنة بالفترة  .2015-2012وتعتبر ھذه الزيادة ضرورية لتوفير
مستوى كا ٍ
ف من التمويل ألنشطة برامج المنظمة ) (WMOاألساسية )بعد عقدين أُبقي فيھما على مستوى الموارد العادية
عند درجة النمو اإلسمي الصفري ،على النحو المشروح في الفقرتين  16-15أدناه.
وقد انخفض مستوى الموارد العادية األخرى البالغة قيمتھا  12.2مليون فرنك سويسري )الفائدة ،وإيرادات
-7
ً
اإليجار ،وإيرادات دعم البرامج( بما قيمته  2.8مليون فرنك سويسري أو  18.7في المائة مقارنة بالفترة ،2015-2012
أخذاً في االعتبار الخبرة السابقة .وعلى االختالف من ميزانية الفترة المالية الحالية ،ال ُتعتبر ھذه الموارد جزءاً من الحد
األقصى لإلنفاق الذي سيوافق عليه المؤتمر.
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المسودة األولى
الجدول  :2ملخص الموارد العادية المقترحة للفترة
حسب مصدر التمويل )الخيارات(
)بآالف الفرنكات السويسرية(

2019-2016

الموارد المقترحة للفترة

الموارد المقترحة للفترة

2019-2016

2019-2016
)الخيار (2

الفترة المالية

)الخيار (1

مصدر التمويل

المبلغ

الفرق عن الفترة
2015-2012
)(%

الفرق عن الفترة

المبلغ

2015-2012
)(%

الميزانية العادية

284 400.0

9.0

261 000.0

-

األنشطة الممولة من الموارد العادية األخرى

12 200.0

)(18.7

12 200.0

)(18.7

الموارد العادية األخرى

)(12 200.0

)(18.7

)(12 200.0

)(18.7

االشتراكات المقررة

284 400.0

9.0

261 000.0

-

خياران بديالن للميزانية
إضافة إلى الميزانية األساسية المقترحة وتماشيا ً مع طلب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي،
-8
تتضمن الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016خيارين )الخيار  1والخيار  (2بمستويات أقل من الموارد .ويقابل
الخيار  1مستوى لالشتراكات المقررة يبلغ  284.4مليون فرنك سويسري ،ويقابل زيادة في مجموع االشتراكات المقررة
ً
مقارنة بالفترة  .2015-2012أما الخيار  2فھو يمثل نمواً إسميا ً صفريا ً من حيث االشتراكات المقررة
تبلغ  9.0في المائة
) 261.0مليون فرنك سويسري( مقارنة بالفترة  .2015-2012ولن يكون باستطاعة المنظمة ) ،(WMOبمستويات موارد
ھذين الخيارين ،أن تنفذ تنفيذاً كامالً األنشطة الموكولة إليھا ولن تحقق األھداف المحددة للمجاالت الستة ذات األولوية
المقررة في الخطة االستراتيجية للفترة  .2019-2016واألثر السلبي لتنفيذ ھذين الخيارين يرد بيانه بالتفصيل في الفصل
الثالث  -النتائج المترتبة على خياري الميزانية الواردين في الميزانية المقترحة.

EC-66/Doc.4.8.1(2),DRAFT 1, p. 8

المسودة األولى
الجدول  :3الموارد العادية :التكاليف المباشرة والموزعة حسب النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الميزانية العادية والموارد العادية األخرى للفترة
2019-2016
النتيجة المتوقعة

التكاليف
المباشرة
ألف

التكاليف
الموزعة
باء

المجموع

%

جيم = ألف  +باء

تقديم الخدمات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات
 -1وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس والمناخ والماء والبيئة
وتحسين ُسبُل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين
جميع القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات

23 199.6

6 203.8

29 403.4

9.5

الحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن
-2
الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف
تأثيراتھا المحتملة

10 023.2

2 680.3

12 703.5

4.1

معالجة البيانات والتنبؤ بھا

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير المعلومات وتنبؤات
 -3وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء والبيئة ،خاصة
لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ وطرق
التكيف معھا

20 023.3

5 354.4

25 377.7

8.2

إدارة الرصدات والبيانات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الوصول إلى ُنظم رصد متكاملة
وقابلة للتشغيل المتبادل أرضية القاعدة وفضائية القاعدة ،وتطويرھا
 -4وتنفيذھا واستعمالھا ،إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات
الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية ورصدات الطقس الفضائي
ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير الدولية التي وضعتھا المنظمة

33 996.6

9 091.0

43 087.6

14.0

)(WMO

البحوث

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في
-5
مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء والبيئة
واالستفادة منھا

23 570.6

6 303.0

29 873.6

9.7

تنمية القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-6
) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،وال سيما في البلدان النامية
وأقل البلدان نمواً

13 054.2 48 817.3

61 871.5

20.1

الشراكات

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم
-7
الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار
منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية
ذات الصلة بھا
 -8قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة

5 678.9

26 915.7

8.7

21 236.8

16 661.1 62 306.0

78 967.1

25.6
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المسودة األولى
المجموع

65 026.6 243 173.4

308 200.0

100.0

تخصيص الموارد حسب النتيجة المتوقعة واألنشطة البارزة
يبيّن الجدول  3تخصيص مجموع الموارد العادية البالغة قيمتھا  308.2مليون فرنك سويسري
-9
)االشتراكات المقررة البالغة قيمتھا  296.0مليون فرنك سويسري والموارد العادية األخرى المقدّرة قيمتھا بما يبلغ 12.2
مليون فرنك سويسري( حسب النتيجة المتوقعة للفترة  2019-2016مع زيادة توزيعھا حسب التكاليف المباشرة والتكاليف
الموزعة ويح ِّدد التكاليف المباشرة للبرامج والتكاليف الموزعة )تكاليف إدارة الموارد ،واألصول الرأسمالية ،وأنشطة
التنسيق بين وكاالت منظومة األمم المتحدة(.
ويُخصص أعلى مستوى من الموارد ) 25.6في المائة من مجموع الموارد( للنتيجة المتوقعة  .8أما ثاني
-10
وثالث أعلى مستويين للموارد فھما مخصصان للنتيجة المتوقعة  - 6بناء القدرات وللنتيجة المتوقعة  - 4إدارة الرصدات
والبيانات ،اللتين تمثالن كلتاھما أعلى األولويات البرنامجية.
-11

و ُتعرض ميزانية مفصلة في الفصل الثالث وفقا ً للنتائج المتوقعة الثماني .وأبرز األنشطة ھي كما يلي:

)أ(

المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية الذي يُعقد في عام 2019؛ وأربع دورات للمجلس التنفيذي؛
وأربع دورات للجنة االستشارية المالية )(FINAC؛ وثماني دورات للمكتب ،وثماني دورات للجنة
المراجعة؛ وجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )(IMO؛ واإلدارة التنفيذية ألمانة المنظمة )(WMO؛
واإلشراف الداخلي؛ والتخطيط االستراتيجي؛ والخدمات اللغوية والمطبوعات وخدمات المؤتمرات
)المبيّنة في النتيجة المتوقعة  - 8قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة(؛

)ب(

أنشطة تنمية القدرات وإدارة الرصدات والبيانات )المبيّنة في النتيجتين المتوقعتين  6و (4؛

)ج(

تسعة اجتماعات للجان الفنية ،ھي لجنة النظم األساسية ) :CBSاجتماعان( ،ولجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة األرصاد الجوية
للطيران ) ،(CAeMولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMولجنة علم المناخ )(CCI؛ وزھاء  30اجتماعا ً لھيئاتھا
الفرعية )المبيّنة في النتائج المتوقعة ذات الصلة(؛

)د(

زھاء  80نشاطا ً لدعم اللجان الفنية ،من قبيل االجتماعات والمطبوعات )المبينة في النتائج المتوقعة ذات
الصلة(؛

)ھـ(

ستة اجتماعات لالتحادات اإلقليمية ،وستة مؤتمرات فنية إقليمية ،وست حلقات دراسية إقليمية ،وغيرھا
من األنشطة اإلقليمية )المبينة في النتيجة المتوقعة .(6

األولويات
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المسودة األولى
تجسّد الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016األولويات الست التالية المبينة في الخطة االستراتيجية
-12
للمنظمة ) (WMOللفترة  ’1‘ :2019-2016الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ ‘ ’2تقديم الخدمات؛ ‘ ’3اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS؛ ‘ ’4النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS؛ ‘ ’5تنمية القدرات.

التركيز على بناء القدرات
تركز الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016تركيزاً واضحا ً على بناء القدرات استجابة لمتطلبات أعضاء
-13
المنظمة ) .(WMOفأنشطة ومكونات بناء القدرات ال ترد في برنامج التعليم والتدريب وفي النتيجة المتوقعة  6فحسب،
بل ترد أيضا ً في البرامج العلمية والفنية األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOوتدعم النتائج المتوقعة األخرى.

تدابير تحقيق الكفاءة
إن السعي المتواصل إلى تحسين الكفاءة يسھم في تحقيق مكاسب مالية باستيعاب أنشطة جديدة وزيادات
-14
في التكلفة في إطار الموارد القائمة .وقد بُذلت جھود متواصلة التخاذ تدابير لتحقيق الكفاءة تركز على اإلجراءات التالية
ومن المتوقع بذل جھود مماثلة في الفترة :2019-2016
)أ(

زيادة االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات؛

)ب(

تبسيط العمليات الرامية إلى زيادة سرعة ومناسبة توقيت الخدمات اإلدارية وتنفيذ البرامج؛

)ج(

زيادة تحسين عمليات السفر والشراء؛

)د(

زيادة فعالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوسيع نطاق استخدامھا في خدمات بث الرسائل،
والتداول بالفيديو /الويب /الوسائل السمعية ،وإعداد الوثائق ،وعقد اجتماعات دون ورق؛

)ھـ(

زيادة تخفيض مدة اجتماعات الھيئات التأسيسية؛

)و(

زيادة تخفيض حجم وثائق االجتماعات؛

)ز(

اختيار أماكن عقد االجتماعات بعناية صارمة؛

)ح(

اتباع ُنھج مشتركة بين اإلدارات ومصفوفية لزيادة فعالية تنفيذ البرامج وزيادة كفاءتھا بالنسبة للتكاليف؛

)ط(

تخفيض تكاليف الخدمات اللغوية من خالل زيادة االستعانة بمصادر خارجية ،وتخطيط الخدمات وتقديمھا
على نحو مُحكم ،وتحسين إعداد الوثائق.
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المسودة األولى
الجدول  :4الموارد السنوية للفترة  2015-1996والموارد المقترحة للفترة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الموارد العادية

2019-2016

الموارد الفعلية

السنة
1996

1997

1999

1998

2000

2001

2003

2002

2004

2005

الميزانية
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

المقترحة
2016

2015

2017

2018

2019

اإلسمية

64.8

64.8

65.2

65.2

67.6

68.6

67.1

66.6

68.9

69.6

71.4

72.0

69.8

71.5

67.7

67.1

69.0

69.0

70.7

67.3

77.1

77.1

77.1

77.1

الحقيقية )بأسعار (1995

64.3

63.6

64.1

63.0

64.5

64.9

62.9

61.9

63.0

62.9

64.0

63.6

61.2

62.5

58.8

58.1

60.0

60.0

61.0

57.7

65.8

65.5

65.3

65.0

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0

الميزانية العادية اإلسمية
الموارد الطوعية ا إلسمية

 40.0الموارد الطوعية الحقيقية
الميزانية العادية الحقيقية
30.0
20.0
10.0
2018 2019

2015 2016 2017

2013 2014

2010 2011 2012

2008 2009

2006 2007

2003 2004 2005

2001 2002

1998 1999 2000

1996 1997
-

السنة
الموارد العادية

المساھمات الفعلية
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2002

2004

2005

الميزانية
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المقترحة
2016

2017

2018

2019

اإلسمية

20.0

20.1

31.5

32.6

35.7

43.0

35.6

35.1

20.2

27.2

21.7

22.4

30.7

29.2

25.1

42.6

30.7

36.7

44.7

44.7

30.0

30.9

30.2

30.0

الحقيقية )بأسعار *(1995

19.9

19.8

31.0

31.5

34.1

40.7

33.3

32.6

18.5

24.6

19.5

19.8

26.9

26.4

21.8

36.9

26.7

27.6

38.4

38.1

25.6

26.3

25.5

25.3

للفترة  :2019-2016المساھمات ذات التمويل المشترك والمساھمات الطوعية المتوقعة.
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اتجاه الموارد في الفترة

2019-1996

إن اتجاھات الموارد خالل الفترات المالية الخمس الممتدة من عام  1996إلى عام  2015والموارد
-15
المقترحة للفترة  2019-2016مبينة في الجدول  4بالقيمة اإلسمية والقيمة الحقيقية )بأسعار  .(1995وترد تفاصيل إضافية
عن تقديرات اإليرادات للفترة  2019-2016في الفصل الرابع  -تقديرات اإليرادات .وتشمل الموارد العادية االشتراكات
المقررة ،التي أُبقي عليھا عند مستوى النمو اإلسمي الصفري من عام  1996إلى عام  ،2011والموارد األخرى مثل
إيرادات اإليجار وإيرادات تكاليف دعم البرامج .وتبلغ قيمة المساھمات الطوعية زھاء  30في المائة من موارد المنظمة
) (WMOوتشير عموما ً إلى اتجاه تصاعدي طفيف أثناء الفترات المالية .2013-2008
وقد استطاعت المنظمة ) (WMOأن تتأقلم مع ھذا االتجاه المعاكس للموارد خالل السنوات العشرين
-16
األخيرة من خالل زيادة الكفاءة ،وأتاح ذلك استيعاب مبادرات جديدة ،مثل برنامج الحد من مخاطر الكوارث )،(DRR
وبرنامج أقل البلدان نمواً ،ومن خالل تعزيز وظيفة اإلشراف بمكتب اإلشراف الداخلي الجديد وبلجنة المراجعة
وبالتوسع المقرر في الخدمات اللغوية .ومع ذلك ،سيسفر ھذا االتجاه عن انخفاض في القوة الشرائية للميزانية أثناء
الفترة  2019-1996يقدّر بنسبة  18.5في المائة .وھذا االنخفاض في القوة الشرائية كان له تأثير معاكس كبير على
البرامج.
والميزانية المعتمدة للفترة المالية السادسة عشرة ) ،(2015-2012بما تنطوي عليه من زيادة متواضعة،
-17
أوقفت إلى حد ما االتجاه الھبوطي في القوة الشرائية للميزانية وعكست جزئيا ً اتجاه التدھور في الموارد الذي حدث
خالل الفترات المالية السابقة األربع على األقل بدون أن تتدارك تداركا ً كامالً اضمحالل القوة الشرائية لميزانية المنظمة
) .(WMOومن شأن الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016أن تسترد خسارة القوة الشرائية كي تتمكن المنظمة )(WMO
من أن تحقق أولوياتھا تماما ً وتؤدي واليتھا .وفي إطار ھذا المنظور ،تھدف الموارد العادية للفترة  2019-2016إلى
استعادة مستوى موارد كا ٍ
ف من أجل أنشطة برامج المنظمة ) (WMOاألساسية ،مثل البرنامج العالمي المتكامل للرصد/
نظام معلومات المنظمة ،وتوفير أموال بدئية للمبادرات الجديدة .والمقصود أيضا ً أن تغطي تكاليف البنية األساسية ،ال
سيما تلك المرتبطة بصيانة المبنى الشائخ والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات.
وتتمثل نتائج استمرار تدھور الموارد بالنسبة ألعضاء المنظمة في زيادة انخفاض أو ضعف المساھمة في
-18
التنمية االجتماعية  -االقتصادية الوطنية بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث في مواجھة الظواھر المتطرفة المتعلقة
بالمناخ والطقس والماء .وسوف يستمر اتساع الفجوة في القدرة والكفاءة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالموجودة في أقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية والبلدان النامية
وتلك الموجودة في البلدان المتقدمة النمو ،ال سيما من حيث كفاءات المنظمة ) (WMOالبالغة األھمية بشأن تقديم
الخدمات المدعومة برصدات وبحوث وتنبؤات وتوقعات .وقد تحدث تأثيرات سلبية أيضا ً على المستوى الوطني في
مخصصات الميزانية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواالستثمارات .وھذا سيعّرض للخطر
االستثمارات التي جرى توظيفھا حتى اآلن في بناء القدرة على الصمود وتعظيم مساھمة أعضاء المنظمة في جھود
التنمية الوطنية واإلقليمية والعالمية في وقت تلزم فيه جھود عالمية لكفالة دور قوي للمنظمة ) (WMOفي تحقيق التنمية
المستدامة وفي اإلسھام بعلم رشيد من أجل صنع القرارات المتعلقة بالسياسات.
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المسودة األولى
الجدول  :5الموارد العادية :المقارنة بين الفترة  2015-2012والفترة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
*2015-2012
النتائج المتوقعة

المبلغ

2019-2016

2019-2016

النسبة
المئوية

المبلغ

التغير

النسبة
المئوية

النسبة
المئوية

المبلغ

1

تقديم الخدمات

25 011.1

9.1

29 403.4

9.5

4 392.3

0.5

2

الحد من مخاطر الكوارث

10 845.8

3.9

12 703.5

4.1

1 857.7

0.2

3

معالجة البيانات والتنبؤ

24 431.0

8.9

25 377.7

8.2

946.7

)(0.6

4

إدارة الرصدات والبيانات

36 194.5

13.1

43 087.6

14.0

6 893.1

0.9

5

البحوث

23 136.0

8.4

29 873.6

9.7

6 737.6

1.3

6

تنمية القدرات

59 264.6

21.5

61 871.5

20.1

2 606.9

)(1.4

7

الشراكات

22 291.0

8.1

26 915.7

8.7

4 624.7

0.7

8

قيام المنظمة بعملھا بفعالية
وكفاءة

74 826.0

27.1

78 967.1

25.6

4 141.1

)(1.5

276 000.0

100.0

308 200.0

100.0

32 200.0

-

المجموع

* استناداً إلى الميزانية المعتمدة للفترة  (EC-63) 2013-2012والميزانية المعتمدة للفترة

(EC-65) 2015-2014

2015-2012

يبيّن الجدول  5النتائج المتوقعة الثماني للفترة  2019-2016ومقارنة للموارد العادية بين الفترة
-19
ً
والفترة  2019-2016حسب النتائج المتوقعة ويعرض تخصيصا للموارد العادية للفترة  2019-2016حسب النتيجة
المتوقعة.
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ثانيا  -األنشطة البرنامجية المقترحة للفترة  2019-2016حسب النتيجة المتوقعة
النتيجة المتوقعة  :1تقديم الخدمات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس والمناخ
والماء والبيئة وتحسين ُسبُل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع القطاعات المجتمعية المعنية من
استعمالھا في اتخاذ القرارات

تطبيقات برنامج األرصاد الجوية
ستعزز المنظمة ) (WMOاألنشطة المشتركة بين البرامج والمشتركة بين اللجان لتحديد تلك ذات األولويات
-20
واألھداف المشتركة ،وكذلك األھداف المشتركة لخدمات األرصاد الجوية /مستخدمي خدمات األرصاد الجوية لمختلف
القطاعات .وستكون النتائج المنبثقة من تحليالت صارمة بشأن األنشطة المشتركة ھي أساس إنشاء آليات عمل جديدة
لتعظيم أوجه التآزر ولتج ّنب أوجه االزدواجية فيما بين مختلف األنشطة البرنامجية .وإضافة إلى ذلك ،ستعزز المنظمة
) (WMOالنظم األساسية التابعة لھا لتوفير الدعم التشغيلي المشترك الذي تحتاج إليه برامج كثيرة تابعة للمنظمة
) ،(WMOوتلك التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة .وللمساعدة على تحقيق ھذا ،ستبدأ المنظمة ) (WMOمشاورات
بصفة منتظمة فيما بين البرامج واللجان الفنية ،لمناقشة متطلبات المستخدمين المشتركة وما يرتبط بھا من خطط عمل
وكذلك لوضع استراتيجيات مستقبلية وأنشطة مستقبلية مشتركة بين القطاعات .سيجري التوسع في الجھود الرامية إلى
دعم أعضاء المنظمة في إنشاء ُنظم شاملة لتقديم الخدمات و ُنظم لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة لتغطية خدمات
األرصاد الجوية )الطقس والمناخ( في نھج مُحكم .وإضافة إلى ذلك ،ستقيِّم تطبيقات تقديم الخدمات )من قبيل خدمات
الطقس للطيران وخدمات الطقس البحرية والخدمات العامة في مجال الطقس( المتطلبات ،بما في ذلك تلك المتعلقة
بتعزيز النظم األساسية ،ومعالجة النقل الجوي والبحري والبري .وستوجّه مبادئ إدارة الجودة تنفيذ جميع مجاالت تقديم
الخدمات .وسينصب تركيز جديد على "التكامل" و"توسيع نطاق برنامج الطوارئ والمساعدة الخاصة بالطوارئ ليشمال
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،"(NMHSsو"تقديم الخدمات المُحكم" .ولتحقيق ھذه النتائج ،س ُتبذل
الجھود و ُتستخدم الموارد لتعزيز نظام التنبؤ ،وھو عمل المنظمة ) (WMOاألساسي ،وجعل لجانه أكثر خفة وتكيفا ً
لالستجابة لالحتياجات المستجدة ،بما في ذلك التنبؤات المتعلقة بالبيئة .وستوضع آلية لتيسير نقل النتائج العلمية بسرعة
أكبر إلى العمليات لكفالة التحسين المتواصل لتقديم الخدمات تحقيقا ً ألقصى فائدة للمستخدمين.

برنامج األرصاد الجوية للطيران ،إطار إدارة الجودة
سيواصل برنامج األرصاد الجوية للطيران تقديم الدعم التنفيذي ألعضاء المنظمة من أجل إنشاء وصيانة
-21
ُنظم إدارة الجودة وتقييم كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران ) .(2017-2016) (AMPوسيسري تنفيذ
معيار المنظمة ) (WMOالجديد بشأن المؤھالت الالزمة للعاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران في كانون األول/
ديسمبر  2016وسيلزم تقديم توجيھات ألعضاء المنظمة بشأن تنفيذ ذلك المعيار .وسيجري تعزيز سُبل الوصول إلى
مواد تدريبية على الويب لمساعدة أعضاء المنظمة على استيفاء معايير الكفاءة والمؤھالت الخاصة بالعاملين في مجال
األرصاد الجوية للطيران وعلى إعداد مشروع دليل تنفيذي ليكون مك ّمالً لألحكام الواردة في الالئحة الفنية للمنظمة
)مطبوع المنظمة رقم  .(49ومن المتوقع أن يزيد مستوى االمتثال إلى مستوى أعلى من مستوى االمتثال في الفترة
المالية السادسة عشرة بما في ذلك المجاالت المواضيعية الجديدة المشمولة .وستؤدي المنظمة ) (WMOدوراً ھاما ً في
تحديثات مجموعة ُنظم الطيران ) (ASBUالمخططة من قِ َبل منظمة الطيران المدني الدولي )) .(ICAOحتى عام 2028
وما بعده( من خالل تطوير دعم األرصاد الجوية لنظم إدارة الحركة الجوية وتنفيذه التشغيلي على مراحل ،مع التركيز
على الجوانب العلمية والفنية .وستجري التعزيزات المخططة لخدمات األرصاد الجوية للطيران أثناء المرحلة األولى
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من تحديثات مجموعات ُنظم الطيران في الفترة من اآلن إلى عام  .2018وستدعم المنظمة ) (WMOاالرتحال إلى نماذج
تبادل معلومات الطقس الجديدة على  XML/GMLبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOومساعدة أعضاء
المنظمة في ھذه العملية من خالل عملية تعاونية بين لجنة األرصاد الجوية للطيران ولجنة ال ُنظم األساسية .وستكون
األنشطة البرنامجية في مرحلة تنفيذ رئيسية ،ولذا من المتوقع تلقي طلبات للحصول على توجيه ودعم تنفيذي من
أعضاء كثيرين في المنظمة ،بما يشمل المناسبات اإلقليمية الخاصة بالتوعية ،مما يسفر عن ضرورة بذل جھد أكبر
كثيراً من الجھد المبذول أثناء مرحلة التخطيط في الفترة المالية ) 16أكبر بنحو .(%50
وستواصل المنظمة ) (WMOالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOواالتحاد الدولي لعلم
-22
المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGلتحسين المراقبة البركانية للطرق الجوية الدولية بتنفيذ أفضل
الممارسات ،ووضع نماذج إقليمية للخدمات ،وتنسيق شبكات الرصد .وس ُتعد مواد توجيھية ستوفر مساعدة ھادفة
ألعضاء المنظمة الذين يساھمون في النظم اإلقليمية لتقديم الخدمات مع التركيز على جوانب الحوكمة واسترداد
التكاليف .وسيجري تكثيف أنشطة البرنامج لتعزيز خدمات نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETوالخدمات
الداعمة إلدارة الحركة الجوية .وستكون ھناك حاجة إلى تعاون وثيق مع ھياكل منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
لتحقيق إعادة الھيكلة المخططة للمواد التنظيمية )المعايير ،والممارسات الموصى بھا ،واإلجراءات( الخاصة بتقديم
خدمات األرصاد الجوية للطيران المدني .وستجري المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي
) ،(ICAOاستعراضا ً لترتيبات العمل بين المنظمتين ،المدرجة في مطبوع المنظمة رقم .60
وسيلزم تقديم دعم ھادف للمجاالت البرنامجية للمنظمة ) (WMOفي إنشاء نظام إدارة الجودة ،وتوجيه
-23
ً
التنفيذ وتوثيقه .وسيجري تنفيذ أنشطة جديدة دعما لمنسقي نظام إدارة الجودة داخل اللجان الفنية وأفرقة العمل /أفرقة
الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية .وستلزم إعادة إنشاء ھيئة فرعية مشتركة بين
القطاعات ومعنية بتنفيذ نظام إدارة الجودة تكون ذات نطاق ومسؤولية واسعين ،استناداً إلى التعاون مع المنسقين
المحددين ،وسيلزم تنفيذ نشاط جديد دعما ً للتركيز على الجودة على نطاق المنظمة.

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلم المحيطات
سوف ُتعتمد أولويات اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMواستراتيجيتھا وخطتھا التشغيلية وخطة عملھا بين
-24
الدورتين من خالل الدورة العادية ) .(JCOMM-5وسيجري تدريب بشأن التنبؤ البحري .وسيجري تنظيم دورات عادية
للجنة الفنية المشتركة  JCOMMواجتماعات لجنة اإلدارة التابعة لھا ،وتسعة اجتماعات ألفرقة الخبراء التابعة لھا بشأن
المسائل ذات األولوية .وستنظم المنظمة ) (WMOأربعة اجتماعات لتنسيق تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر
الساحلي (CIFDP) ،وأربعة اجتماعات مشتركة بين البرامج بشأن الخدمات المشتركة بين القطاعات ،واجتماعين بشأن
متطلبات الكفاءة في تقديم الخدمات البحرية ،وما يتصل بھا من إنتاج /تطوير ،وحلقتي عمل تدريبيتين بشأن التنبؤ
البحري .وسيقدَّم دعم للرئيس المشارك للجنة الفنية المشتركة  .JCOMMونتيجة لذلك ،زادت الميزانية المطلوبة لھذا
الباب لتنفيذ مبادرات جديدة .وفي الوقت ذاته ،ستدار الميزانية اإلجمالية بكفاءة من خالل ضغط األنشطة المكررة داخل
اإلدارة وفيما بين البرامج.
وستقدَّم خدمات استشارية لتنفيذ خطة متطلبات المستخدمين ) (URPالخاصة بالمشروع اإليضاحي بشأن
-25
ُ
التنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوسيجري التدريب على متطلبات الكفاءة فيما يتعلق بالخدمات البحرية .وسوف تعد
استراتيجية جديدة بشأن تحسين التنسيق العالمي لخدمات األرصاد الجوية للمحيطات من أجل عمليات التصدي للطوارئ
البيئية البحرية.
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برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ستركز المنظمة ) (WMOعلى تنفيذ استراتيجية تقديم الخدمات على نطاق المنظمة ) (WMOالتي تمثل
-26
أساسا ً لتحسين الخدمات المقدمة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء
المنظمة .وباستخدام ھذه األداة ،ستجري مساعدة أعضاء المنظمة في تقديم خدمات أرصاد جوية شاملة وما يتصل بھا
من خدمات بيئية ،مع التركيز بوجه خاص على السالمة العامة والرفاه العام.
وسوف تتحقق أھداف ھذه المجاالت الرئيسية من خالل عمل أفرقة خبراء لجنة النظم األساسية ).(CBS
-27
وستتمثل النواتج المتوقعة في تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتحقيق
األغراض التالية ’1‘ :تحسُّن مھاراتھا في مجاالت اإلعالم واالتصال والتوعية العامة؛ ‘ ’2مسايرة االبتكارات
والتحسينات في التقنيات وتكنولوجيات تقديم الخدمات؛ وإنشاء منصات تشغيلية للمنافع االجتماعية  -االقتصادية؛
‘ ’3تقديم إنذارات للمناطق النائية والريفية .وسيكون ھناك تشديد أيضا ً على تنظيم تدريب بشأن دور المتنبئ في المستقبل
في تفسير اإلنذارات وخدمات التنبؤ وإبالغھا وتقديمھا :تقديم إنذارات ‘الميل األخير’ للمستخدمين النھائيين من خالل
التنفيذ الواسع النطاق لمعيار بروتوكول التحذير الموحد ) ،(CAPالذي تتيحه مبادرة البدء السريع لتنفيذ بروتوكول
التحذير الموحد؛ وبعثات على المستوى القطري لدعم تنفيذ األنشطة ،ستشكل العناصر العامة لتنفيذ برنامج شعبة
الخدمات العامة في مجال الطقس.
وسينصب التركيز على التوسع في المشاريع التجريبية واإليضاحية القائمة ،وعلى األنشطة الجديدة مثل
-28
تنفيذ مشاريع إيضاحية وإقامة حلقات دراسية تدريبية لمساعدة أعضاء المنظمة في تحقيق النتائج المتوقعة القصيرة
والمتوسطة والطويلة األجل على النحو الموصوف في خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات.
وسيجري تنفيذ أنشطة مماثلة لمساعدة أعضاء المنظمة في تطبيق منھجيات تقييمات المنافع االجتماعية  -االقتصادية.
وسيتمثل نشاط جديد رئيسي في استحداث أدوات لدعم القرارات المستندة إلى التأثيرات ونقل ھذه المعرفة إلى المرافق
الوطنية لألرصدة الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs

برنامج األعاصير المدارية
ستؤدي اللجان اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية الدور الرئيسي في الترتيبات المؤسسية لتحسين
-29
وإنشاء ُنظم التنبؤ /اإلنذار الوطنية والمنسقة إقليميا ً باتباع ُنھج األخطار المتعددة .وتعمل الدورات التي تعقدھا البلدان كل
سنة أو كل سنتين كسُبل لمراقبة وتبادل المعلومات عن نواتج مشاريع المنظمة ) (WMOالمشتركة بين القطاعات وذات
العالقة باألعاصير المدارية بوجه خاص .وسيجري ترشيد الدورات من خالل تحديد أولويات جدول األعمال وأفرقة
العمل ذات الصلة التابعة لالتحادات اإلقليمية المعنية.
ومن منظورات عالمية ،كان اجتماع التنسيق الفني ) (TCMللمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد
-30
الجوية /مراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (RSMCs/TCWCsيسعى إلى تنسيق التنبؤ باألعاصير المدارية وتوحيده.
وھذا التنسيق والتوحيد ستوجھھما في المقام األول المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ومراكز اإلنذار
باألعاصير المدارية ،وسيركزان على ’1‘ :تحقيق تجانس /تنسيق خدمات اإلنذار اإلقليمية باألعاصير المدارية؛
‘ ’2إقامة ربط مع أصحاب المصلحة؛ ‘ ’3زيادة الوعي العام بنظام اإلنذار العالمي باألعاصير المدارية التابعة للمنظمة
) .(WMOوينبغي أن تتمثل النواتج الرئيسية في تحقيق التوحيد في مختلف اإلجراءات التشغيلية ،وإقامة اتصال وتنسيق
أفضل مع المستثمرين ،على وجه الخصوص.
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وسيجري تدعيم الدعم الفني المقدم للتنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية من خالل ’1‘ :تعزيز الموقعين
-31
الشبكيين الجديدين لبرنامج األعاصير المدارية  -الموقع الشبكي للمتنبئين باألعاصير المدارية ) (TCFWالتابع للمنظمة
) (WMOوالموقع الشبكي للدليل العالمي للتنبؤ باألعاصير المدارية التابع للمنظمة )(WMO؛ ‘ ’2التعاون بين المتنبئين
التشغيليين والباحثين بشأن األعاصير المدارية لتيسير زيادة فعالية أنشطة البحث والتطوير وتطبيق نواتجھا في الوقت
المناسب على التنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية؛ ‘ ’3قيام لجان األعاصير المدارية اإلقليمية بتحديد الكفاءات المتعلقة
باألعاصير المدارية لتحسين الخدمات المقدمة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتحقيق
أفضل استخدام لموارد التعليم والتدريب المحدودة.

األرصاد الجوية الزراعية
سيركز برنامج األرصاد الجوية الزراعية على مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-32
) (NMHSsفي تقديم خدمات أرصاد جوية زراعية أفضل للعاملين في قطاع الزراعة .وستكون ھناك أيضا ً تفاعالت
أكبر مع وكاالت األمم المتحدة الشريكة فيما يتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوبرنامج اإلدارة
المتكاملة للجفاف ) .(IDMPوسيجري تحديث المواد التوجيھية وسيجري إعداد مواد توجيھية جديدة بشأن العمليات
واإلجراءات الموصى بھا من أجل تفاعالت المستخدمين وإعداد نواتج األرصاد الجوية الزراعية واستخدامھا التشغيلي
ونشرھا .وسيكون الجيل التالي من مشروع االتفاق العالمي لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية ) (WAMISجاريا ً
وسيكون ھناك تركيز على العمل مع أعضاء المنظمة لوضع مزيد من بيانات ونواتج األرصاد الجوية الزراعية على
موقع نظام معلومات المنظمة ) .(WISوستشھد الفترة المالية السابعة عشرة تغيّراً في ھيكل لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMاستناداً إلى قرارات الدورة السادسة عشرة لتلك اللجنة التي عُقدت في نيسان /أبريل  .2014وتوجد 4
مجاالت تركيز رئيسية )ألفرقة خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية المفتوحة العضوية( ’1‘ :األرصاد الجوية
الزراعية التشغيلية؛ ‘ ’2علم وتكنولوجيا األرصاد الجوية الزراعية؛ ‘ ’3األخطار الطبيعية وتغيّر المناخ وتقلبيته في
الزراعة؛ ‘ ’4تنمية القدرات في مجال األرصاد الجوية الزراعية .وخارج نطاق خطة عمل لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ،لن تكون ھناك تغيّرات رئيسية باستثناء زيادة التشديد على تنمية القدرات بما يشمل توفير مزيد من األموال
من أجل الحلقات الدراسية المتنقلة ،وتقديم الدعم للمشاركين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي الدورات التدريبية ،ال سيما في مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالتفاعل مع المبادرات األخرى التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمستندة إلى الشركاء لتنمية القدرات.
وسيتمثل التغيّر الرئيسي في إعادة ھيكلة لجنة األرصاد الجوية الزراعية بإضافة مجال تركيز جديد لھا
-33
يتعلق بتنمية القدرات ،مع تيسير زيادة التشديد على ھذا المطلب الرئيسي.
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النتيجة المتوقعة  :2الحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات
الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
سينصب التركيز االستراتيجي إلدارة خدمات الطقس والحـد من أخطار الكوارث ) (WDSفي الفترة
-34
 2019-2016على زيادة إدماج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في مختلف تطبيقات تقديم الخدمات )من قبيل خدمات
الطيران والخدمات البحرية والخدمات العامة في مجال الطقس( ودعم برامج من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) .(GDPFSوستركز اإلدارة أيضا ً على زيادة تنمية وتوسيع القدرة على التصدي للطوارئ لمعالجة ’1‘ :األخطار
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة دعما ً ألعضاء المنظمة ) ،(WMOوالمنظمات الدولية األخرى ،والوكاالت
اإلنسانية؛ ‘ ’2التنبؤ بالطقس القاسي وشديد التأثير لتلبية متطلبات اإلنذارات المستندة إلى المخاطر و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة )التكامل والنھج المُحكم(؛ ‘ ’3خدمات الطقس والمناخ الحضرية المتكاملة )التكامل والنھج المُحكم(.
وسينصب تركيز جديد على "التكامل" ،وتوسيع نطاق برنامج الطوارئ للمساعدة الخاصة بالطوارئ ليشمال المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsو "تقديم الخدمات المُحكم".

برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة

)(WMO

ستستكمل المنظمة ) (WMOإنشاء وتوفير مكاتب للمساعدة على الويب توفر مجموعة شاملة من المبادئ
-35
التوجيھية ،والممارسات الموصى بھا ،والمعايير بشأن خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية من أجل:
‘ ’1تحديد األخطار ومراقبتھا واكتشافھا وقواعد البيانات الخاصة بھا ورسم خرائطھا وتقنيات تحليلھا؛ ‘ ’2الحوكمة،
والجوانب المؤسسية والتشغيلية ل ُنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وتقديم الدعم قبل الحوادث وأثناءھا وبعدھا؛
‘ ’3متطلبات دعم أسواق التمويل والتأمين المتعلقين بمخاطر الكوارث؛ ‘ ’4متطلبات دعم التخطيط والتأھب اإلنسانيين.
وھذا العمل ،الذي بدأ في عام  ،2013سيُنجز في الفترة  2019-2016وسيراعي األنشطة المشتركة بين القطاعات التي
ستمثل مساھمة في مواصلة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وستنفذ المنظمة ) (WMOمشاريع متكاملة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف تتضمن عنصر تنمية
-36
القدرات الوطنية وعنصر التعاون اإلقليمي .وستشمل ھذه المشاريع المتكاملة الجوانب المتعلقة بالسياسات والمؤسسات
باتباع نھج متكامل متعدد األخطار ومتعدد القطاعات وستكون مر ّكزة في جنوب شرق آسيا ،وأمريكا الوسطى ،وأفريقيا.
وستضع المنظمة ) (WMOوتق ّدم وحدات تعليمية وتدريبية بشأن جوانب تقديم الخدمات في مجال الحد من
-37
مخاطر الكوارث موجھة إلى اإلدارة العليا والموظفين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
وأصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث المستھدفين منھا ،بما في ذلك ’1‘ :جوانب اإلدارة )السياسة،
التشريعات ،التعاون المؤسسي ،التخطيط االستراتيجي ،التخطيط المائي( في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛ ‘ ’2إقامة
قواعد بيانات وقواعد بيانات شرحية بشأن األخطار التاريخية واألخطار في الوقت الحقيقي ،واستحداث أدوات ووضع
منھجيات لتحليل األخطار لدعم التحليل القطاعي لمخاطر الكوارث؛ ‘ ’3نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة؛
‘ ’4التمويل والتأمين المتعلقان بمخاطر الكوارث.
وستواصل المنظمة ) (WMOتعزيز تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمع
-38
أوساط العاملين في مجال الحد من مخاطر الكوارث )ال سيما التفاعل مع القطاعات االجتماعية  -االقتصادية في
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مجاالت القطاعين العام والخاص على حد سواء( على المستويين الوطني واإلقليمي ،من خالل تيسير المنتديات الوطنية
بشأن السياسات ،وحلقات العمل اإلقليمية ،إلخ .وھذا العمل ينطوي على تعاون وثيق مع االتحادات اإلقليمية وأعضاء
المنظمة .وھذا يتضمن إيفاد بعثات وتيسير عقد منتديات وحلقات عمل وطنية وإقليمية بشأن سياسات الحد من مخاطر
الكوارث و/أو المشاركة في تلك المنتديات وحلقات العمل.
وستخدم المنظمة ) (WMOاالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ) (UN-ISDRواتفاقية األمم
-39
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعلى المستويين العالمي واإلقليمي في مجاالت من قبيل الخسائر
واألضرار ،وتقرير تقييم المخاطر العالمية ،والتوسع في األطلس المشترك بين المنظمة ) (WMOومركز بحوث علم
أوبئة الكوارث ) (CREDبشأن أطلس الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن ظواھر الطقس والمناخ والماء
المتطرفة ،وخدمة المنتدى العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،وما بعد إطار عمل ھيوغو  ،2واآلليات األخرى
ذات الصلة .ويمثل ھذا جانبا ً بالغ األھمية من جوانب مشاركة المنظمة ) (WMOفي النظام الدولي الستراتيجية األمم
المتحدة للحد من الكوارث.

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلم المحيطات
لقد أظھر المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي الكيفية التي يمكن بھا للمرافق الوطنية لألرصاد
-40
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبدعم من اللجان الفنية ،ال سيما لجنة الھيدرولوجيا واللجنة الفنية المشتركة ،JCOMM
تحسين التنبؤ واإلنذار المتكاملين بالغمر الساحلي وتنسيقھما بفعالية .وسيجري تنفيذ خمسة مشاريع فرعية وطنية تابعة
للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوستقدم ھذه المشاريع الفرعية التدريب للمتنبئين والمشغلّين على
المستوى الوطني في خمسة بلدان تنفذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPبشأن التنبؤ التشغيلي
المتكامل بالغمر الساحلي .وسيجري التوسع في المشاريع اإليضاحية الناجحة وإدخالھا في أجزاء مختلفة من العالم.

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ستتمثل النواتج المتوقعة في تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-41
تحقيقا ً لألغراض التالية ’1‘ :إنتاج تنبؤات وإنذارات باألخطار الجوية والھيدرولوجية مستندة إلى التأثير؛ ‘ ’2توفير
خدمات في المناطق الحضرية والمدن الضخمة؛ ‘ ’3توفير المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية لعمل الوكاالت اإلنسانية
وسيتطلب ھذا ترجمة معلومات المناخ والطقس إلى لغة يسھل على المستخدمين فھمھا ،ويسھل على تلك الوكاالت
فھمھا .وھذا مجال جديد لعمل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي الفترة .2019-2016
)(NMHSs

برنامج األعاصير المدارية
منذ أن أوصت الدورة الستون للمجلس التنفيذي بإنشاء خطة لمراقبة عرام العواصف ) ،(SSWSبدأت
-42
لجان األعاصير المدارية في وضع ترتيب استشاري إقليمي لعرام العواصف ،بدعم مشترك من برنامج األعاصير
المدارية ) (TCPواللجنة الفنية المشتركة  .JCOMMوستنظم المنظمة ) (WMOحلقات عمل وعمليات تدريب بشأن عرام
العواصف بھدف إنشاء وزيادة تعزيز خطط إقليمية لمراقبة عرام العواصف في جميع لجان األعاصير المدارية الخمس
حسبما طلبت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي .وسيجري تعزيز الربط مع مشاريع التنبؤ بالغمر الساحلي
) (CIFDPمن حيث زيادة فعالية تنفيذ خطة مراقبة عرام العواصف ) (SSWSوكذلك دعمھا للمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالغمر الساحلي ).(CIFDP
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المسودة األولى
ومن أجل تقديم مساھمة في تنفيذ النظم اإلقليمية لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،ستعزز المنظمة
-43
) (WMOالعالقة التعاونية بين لجان األعاصير المدارية اإلقليمية وأفرقة العمل المختصة التابعة للجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو والمعنية باألمواج السنامية بما في ذلك تلك التابعة ألفرقة التنسيق المشتركة بين
الوكاالت من أجل أقاليم جنوب غرب المحيط الھادئ ،والكاريبي ،وغرب المحيط األطلسي ،والمحيط الھندي ،كجزء من
دعم المنظمة ) (WMOللتنسيق اإلقليمي للجنة األعاصير المدارية.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /أنشطة التصدي للطوارئ
سينصب تركيز استراتيجي لبرنامج أنشطة التصدي للطوارئ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس،
-44
بالتنسيق مع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،في الفترة  2019-2016على زيادة تنمية وتوسيع نطاق القدرة على
التصدي للطوارئ لمعالجة األخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة دعما ً ألعضاء المنظمة )،(WMO
والمنظمات الدولية األخرى ،والوكاالت اإلنسانية .أما المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية المحددة ذات
التخصص في أنشطة التصدي للطوارئ البيئية فستجري صيانتھا وستكون متأھبة تشغيليا ً لتوفير نواتج نمذجة االنتقال
والتشتت في الغالف الجوي للتصدي للطوارئ البيئية النووية و/أو التتبُّع العكسي ،وستستحدث نواتج وخدمات جديدة
استناداً إلى متطلبات المستخدمين .وستوضع إجراءات موحدة )بما في ذلك بشأن النواتج والخدمات( لتوفير استجابة
للطوارئ البيئية غير النووية وستن َّفذ.
وسيجري إعداد و/أو زيادة تطوير الترتيبات العالمية واإلقليمية والوطنية الداعمة لمجموعة واسعة النطاق
-45
من الطوارئ دعما ً ألعضاء المنظمة ) (WMOوالوكاالت العاملة في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية ،وستكون جزءاً من
اإلجراءات الموحدة في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  .(485وسوف تتحقق
مجاالت النشاط الرئيسية ھذه من خالل عمل أفرقة الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص لنظام معالجة البيانات والتنبؤ )بعضھا باالشتراك مع اللجان والبرامج الفنية األخرى التابعة للمنظمة(.
وسينصب التركيز على أنشطة جديدة لتوسيع نطاق قدرات التصدي للطوارئ الخاصة بأنشطة التصدي للطوارئ التابعة
لبرنامج المراقبة العالمية للطقس للتصدي لألخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة دعما ً ألعضاء المنظمة
) ،(WMOوالمنظمات الدولية ،والمنظمات اإلنسانية.

التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه )برنامج التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه( ،برنامج الحد من مخاطر
الكوارث التابع للمنظمة )(WMO
أثناء الفترة  2019-2016سينصب التركيز على التنفيذ المتواصل لمشاريع تجريبية لتوضيح إمكانية تعزيز
-46
القدرات في مجال التنبؤ الھيدرولوجي ،الذي يتراوح من التنبؤات القصيرة األجل إلى وضع توقعات ھيدرولوجية على
نطاقات زمنية فصلية إلى ما بين سنوية ،تعزيزاً كبيراً من خالل زيادة التعاون والحوار بين المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) .(NHSsوسيجري تحسين مكتب المساعدة لإلدارة المتكاملة
للفيضانات ) ،(IFM HelpDeskوھو مرفق يقدم التوجيه بشأن سياسة إدارة الفيضانات واستراتيجيتھا والتنمية المؤسسية
ذات الصلة بمسائل الفيضانات للبلدان التي ترغب في األخذ بمفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات ) ،(IFMتماشيا ً مع
متطلبات األعضاء ،وبتوجيه من لجنة إدارة البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) .(APFMوأيضاً ،سيوفر الفريق
االستشاري لمبادرات التنبؤ بالفيضانات المنشأ حديثا ً ) (FFI-AGالتوجيه والمشورة بشأن اتجاھات ھذه المبادرات في
المستقبل .وقد وُ ضع نھج متكامل مماثل لمعالجة جوانب األرصاد الجوية والجوانب الھيدرولوجية والزراعية لحاالت
الجفاف على نحو مشترك من جانب برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) ،(AgMPوبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
) ،(HWRPوالبرنامج العالمي للتطبيقات والخدمات المناخية ) (WCASPوسوف يساعد المنظمة ) (WMOفي إنجاز نتائج
االجتماع الرفيع المستوى المعني بالسياسات الوطنية بشأن الجفاف.
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المسودة األولى
ومن منظور التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا ،سيكون التغيّر عن الفترة  2015-2012محدوداً ولكن الموارد
-47
المخصصة للمشاريع لمساعدة البلدان في تنفيذ نظم تشغيلية محسّنة للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بھا ستزيد.
وسيتعلق تغيّر رئيسي بتحديد نطاقات زمنية فصلية إلى ما بين سنوية ،موجھة إلى تلبية احتياجات أعضاء المنظمة.
وسيستنير إنشاء برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف بنجاحات البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMفي إنشاء
مكتب للمساعدة وتوفير أدوات دعما ً لإلدارة المتكاملة للجفاف .وسيجري مزيد من االستعراض والتقييم واالعتماد
بقدرات التنبؤ على النطاق العالمي المحسّنة في توفير الخدمات الھيدرولوجية ذات الصلة بالفيضانات.
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  :3معالجة البيانات والتنبؤ

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير المعلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء
والبيئة ،خاصة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ وطرق التكيف معھا

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
يتمثل تركيز استراتيجي للفترة  2019-2016في تحسين وتعزيز قدرة المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة
-48
) (WMOفي مجال نظمھا التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ ،الالزمة لتقديم الدعم الفني الضروري لتلبية المتطلبات
المستمرة والمستجدة من برامج تطبيقات الخدمات )أي برنامج تطبيقات األرصاد الجوية( ،من قبيل خدمات الطيران
والخدمات البحرية والزراعة والصحة والخدمات العامة في مجال الطقس؛ فضالً عن متطلبات مجموعة واسعة من
الطوارئ ذات الصلة باألرصاد الجوية ،أو متطلبات تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من الكوارث )في نھج مُحكم لمراقبة
الطقس والمناخ( فيما يتصل بأخطار الطقس والماء والمناخ واألخطار البيئية .وسوف يتناول أيضا ً استخدام ونشر نواتج
التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات ) (NWP/EPSفي التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWوإدارة مخاطر
األخطار ،وانتقال نتائج تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXونتائج غيرھا من البحوث
)وھي التنبؤ القطبي ،والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ،والطقس شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية( إلى
العمليات.

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلم المحيطات
ستصدر المنظمة ) ،(WMOكجھود مشتركة من جانب اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMولجنة األرصاد
-49
الجوية الزراعية ،تقريراً تجيمعيا عن أثر/أھمية المعلومات المناخية وحالة األرصدة السمكية ،وفھرسا ً على اإلنترنت
بشأن معلومات المناخ والطقس ومصايد األسماك )جديداً( ،ومادة توجيھية لتقديم الخدمات المتكاملة بشأن التنبؤ واإلنذار
بالغمر الساحلي.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
سينصب تركيز استراتيجي للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس
-50
) (WWW/GDPFSفي الفترة  2019-2016على زيادة تطوير نظم معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSالخاصة بأعضاء
ً
المنظمة ) (WMOوتوسيع نطاقھا عالمياً ،بحيث تشمل جميع النطاقات الزمنية بدءاً من التنبؤ على المدى القصير جدا إلى
الفصلي ،بطريقة محكمة ،دعما ً للتخطيط للطوارئ والتأھب لھا والتصدي لھا؛ وتكييف النواتج والخدمات المتعلقة
بمختلف تطبيقات تقديم الخدمات /القطاعات االقتصادية )من قبيل عامة الجمھور ،والزراعة ،والطيران ،والنقل
البحري ،إلخ؛ وعلى انتقال نتائج بحوث ما بعد تجربة  THORPEXوغيرھا من النتائج البحثية )وھي التنبؤ القطبي،
والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ،والطقس شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية( ،إلى العمليات )وھذا يرتبط
بالنتيجة المتوقعة .(5
وتشمل األھداف المحددة ’1‘ :دعم وتعزيز جودة وموثوقية الخدمات التشغيلية القائمة بواسطة أحدث
-51
التطورات والنتائج )أفضل العلوم والتكنولوجيا المتاحة(؛ ‘ ’2جعل المجموعة األساسية من نواتج التنبؤ العددي بالطقس
ذات الجودة العالية )بما في ذلك نظام تنبؤ المجموعات( من الميسور وصول جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsإليھا؛ ‘ ’3إدماج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي الدعم المستدام
العالمي الذي تقدمه المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة )(WMO؛ ‘ ’4زيادة استخدام نظم التنبؤ العددي بالطقس في
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المسودة األولى
تطبيقات األرصاد الجوية )مثل الفيضانات الخاطفة ،والطيران في حالة الفيضان الساحلي ،والمجال البحري ،والزراعة،
والصحة( بما في ذلك استخدامھا من جانب المنظمات الشريكة والوكاالت اإلنسانية؛ ‘ ’5جعل النواتج دون الفصلية
)الشھرية( والفصلية الديناميكية مفھومة جيداً من جانب أعضاء المنظمة ) (WMOومدمجة في نظم اإلنتاج والخدمات
الخاصة بھا ،وبحيث يستنير بھا التكيف مع تقلبية المناخ وتغيّره وتستنير بھا القرارات المتعلقة بالماء والصحة
والزراعة واألمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث؛ ‘ ’6مساعدة أعضاء المنظمة ) (WMOفي تنفيذ نظم مُحكمة
لمراقبة الطقس والمناخ؛ ‘ ’7استخدام وتفسير مزج بيانات االستشعار عن بُعد ونواتج برنامج التنبؤ العددي بالطقس
ألغراض التنبؤ القصير المدى جداً ،بما في ذلك التنبؤ اآلني دعما ً لبرنامج األرصاد لجوية للطيران و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة )(EWS؛ ‘ ’8استخدام ونشر نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات ) (NWP/EPSفي
التنبؤ بالطقس الشديد التأثير ) ،(HIWبما في ذلك التنبؤ باألعاصير المدارية ،وإدارة المخاطر؛ ‘ ’9إنشاء إطار إلدارة
الجودة من أجل صيانة واستدامة النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس
)) (WWW/GDPFSوھذا يرتبط بالنتيجة المتوقعة  1والنتيجة المتوقعة .(2
ومجاالت النشاط الرئيسية ھذه ستتحقق من خالل عمل أفرقة الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية
-52
التابع للجنة النظم األساسية والمعني بنظم معالجة البيانات والتنبؤ )) (CBS OPAG on DPFSبعضھا باالشتراك مع
اللجان والبرامج الفنية األخرى( ،التي أ ُعيد تنظيمھا مؤخراً لزيادة معالجة المتطلبات المتطورة التي ُيعرب عنھا أعضاء
المنظمة ) (WMOمن أجل توسيع نطاق النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتابع للمنظمة .وستشمل
األنشطة في ھذه المجاالت جميع اللجان الفنية ،وستساھم في األولويات االستراتيجية األربع .وسينصب التركيز على
األنشطة الجديدة لتوسيع نطاق التطبيق الھادف للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية
للطقس ) ،(WWW/GDPFSبما في ذلك المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPكي تمتد المنافع إلى
قطاعات مستخدمين أخرى في المجتمع وإدماج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي في العمليات المستدامة
العالمية )وھي تعزيز /إدامة المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة على نطاق العالم( .وسوف يتحقق ھذا من خالل وضع
مبادئ توجيھية ،ومشاريع إيضاحية ،والتدريب لمساعدة أعضاء المنظمة في استخدام أفضل العلوم والتكنولوجيا المتاحة
في عمليات صنع القرارات الخاصة بھا .وھذا يعني أن من الالزم أن يتبنى نظام التنبؤ نھجا ً مُحكما ً لمعالجة البيانات
والتنبؤ إضافة إلى قدرته على استيعاب نتائج العلم الجديدة ،بما في ذلك التنبؤات ذات الصلة بالبيئة ،من أجل االستجابة
بكفاءة لالحتياجات المستجدة وتحسين نوعية الخدمة )وھذا يرتبط بالنتيجة المتوقعة  .(1وسيتمثل نشاط جديد رئيسي في
مساعدة أعضاء المنظمة في تنفيذ ُنظم مُحكمة لمراقبة الطقس والمناخ.

ال ُنظم األساسية في مجال الھيدرولوجيا )برنامج الن ُظم األساسية في مجال الھيدرولوجيا(
ستركز المنظمة ) (WMOعلى مساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsفي تطوير ومواصلة
-53
أنشطتھا لتوفير البيانات والنواتج مع التركيز على اتباع نھج إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ).(H-QMF
وسيجري النھوض باالستخدام الفعال للبيانات والمعلومات الھيدرولوجية دعما ً للتنمية االجتماعية  -االقتصادية المستدامة
من خالل إقامة روابط مع متطلبات الرصد الخاصة بالنظام العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوسيستمر النھوض
بمشروع النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSمع التركيز على استخدام البيانات الھيدرولوجية التي
ُتجمع لتحقيق أغراض محددة وتطوير النواتج والخدمات الھيدرولوجية ذات الصلة .وسوف تشھد الفترة المالية السابعة
عشرة زيادة في التشديد على تطبيق تقنيات تحليل أوجه عدم اليقين في تقييم قياس تدفق المجرى /التصريف .واستناداً
إلى المواد التوجيھية وغيرھا من المعلومات المعدّة أثناء الفترة  ،2015-2012سيتاح للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا
) (NHSsما يلزم من أدوات وقدرات إلنشاء وتوفير نظم معلومات ھيدرولوجية محسّنة ،بما في ذلك قدرات محسّنة
لتبادل البيانات.
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وبما أن إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) (H-QMFقد أصبح اآلن راسخا ً ومقبوالً ،ستعزز
-54
المنظمة ) (WMOالتوجيھات واألدوات الالزمة لتحسين نظم ضمان الجودة في المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ).(NHSs
وسينتقل التشديد من تحديد إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) (H-QMFإلى التنفيذ الفعلي من خالل دراسات
حالة ومواد توجيھية .وسوف يُستكمل اعتماد تمثيل  XLMللمعلومات الھيدرولوجية  (WaterML2كمعيار دولي ،رھنا ً
بموافقة ودعم المرافق الوطنية للھدرولوجيا ) .(NHSsوستكون لمشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية )(HYCOS
إنجازات متوخاة أكثر استھدافاً ،استناداً إلى احتياجات ومتطلبات األقاليم أو أحواض األنھار ذات الصلة بشأن البيانات.

بناء القدرات في مجال الھيدرولوجيا وإدارة موارد المياه )برنامج بناء القدرات في مجال الھيدرولوجيا وإدارة
موارد المياه(
ستواصل المنظمة ) (WMOتيسير تطوير وتشغيل المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsبما في ذلك
-55
تعليم الموظفين وتدريبھم ،وزيادة الوعي العام بأھمية األنشطة الھيدرولوجية ،وتقديم الدعم من خالل أنشطة التعاون
الفني .وسيستمر تطوير المواد التوجيھية لمساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsفي تنفيذ تحسينات مؤسسية،
لبناء قدرتھا على تقييم الفوائد االقتصادية واالجتماعية للخدمات التي تقدمھا وتخطيط وتنظيم وتشغيل أنشطتھا ،وذلك
تماشيا ً مع إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) (H-QMFولتلبية احتياجات برنامج النظم األساسية في مجال
الھيدرولوجيا وبرنامج التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه ) .(HFWRMوسوف ُتستخدم أيضا ً إقامة مناسبات
تدريبية من جانب المكونات اإلقليمية المختلفة للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSلتحسين مھارات
موظفي المرافق الوطنية للھدرولوجيا ) (NHSsوتعزيز التعاون فيما بين البلدان في ميدان الھيدرولوجيا التطبيقية.
وسيزيد استخدام تسھيالت التعلّم اإللكتروني وسيجري تعزيز العالقة مع مقدمي تلك القدرات الرئيسيين .وسيجري
السعي إلى إقامة أوساط ممارسين كي تتاح للعاملين في مجال الھيدرولوجيا في المنظمة ) (WMOإمكانية تقاسم الموارد
والخبرات في المجاالت التي تمثل ركائز عملھم األساسية.

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه /برنامج التنبؤ الھيدرولوجيا وإدارة موارد المياه ،اإلطار العالمي
للخدمات المناخية
سيظل برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRيمثل قناة لقطاعي الھيدرولوجيا التطبيقية والمياه لتنفيذ
-56
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوعلى وجه الخصوص ،سيكون مجاال اإلدارة المتكاملة للفيضانات واإلدارة
المتكاملة للجفاف محور تركيز رئيسي خالل الفترة  2019-2016مع بدء تنفيذ البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات
والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف من خالل قدرات مكتبي المساعدة التابعين لھما .وستصبح أيضا ً تأثيرات تغير المناخ
على قطاع المياه متزايدة األھمية على مستوى اإلقليم ومستوى حوض النھر.
وقد أقيمت عالقة أوثق مع األفرقة العاملة التابعة لالتحادات اإلقليمية والمعنية بالمناخ والمياه في أنشطة
-57
برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRلكفالة إمكانية فھم التحسينات في النمذجة اإلقليمية والتنبؤ وسيناريوھات
تغيّر المناخ فھما ً أوفى على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى حوض النھر.
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برنامج المناخ العالمي /البرنامج العالمي للخدمات المناخية
ستكون األنشطة المشمولة ھي الجوانب ذات الصلة في البرنامج العالمي للخدمات المناخية )،(WCSP
-58
وبرنامج فرعي جديد في الھيكل المنقح لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPاعتمدته الدورة السادسة عشرة للمؤتمر ،وبعض
األنشطة المشتركة مع برنامج األرصاد الجوية الزراعية وبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه .وھذه األنشطة ستوجھھا
قرارات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر والعناصر ذات الصلة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وأيضا ً ھيكل العمل
الجديد للجنة علم المناخ ) (CCIالذي اعتمدته الدورة السادسة عشرة لتلك اللجنة ) (2014لتحسين دعم دور المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية وخطة تنفيذه .وسيجري تعزيز األنشطة المشتركة بين اللجان ،ال سيما
بين لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية ولجنة الھيدرولوجيا ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ،ووضع وتنفيذ آليات
رسمية للجوانب التطبيقية للخدمات المناخية .وسيجري تعزيز العالقات مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
بشأن التنبؤ واإلسقاط المناخيين ،ال سيما في سياق أقلمة المعلومات المناخية .ويتألف ھيكل جديد للجنة علم المناخ اع ُتمد
في عام  2014من خمسة أفرقة مفتوحة من خبراء لجنة علم المناخ ) ،(OPACEsتتناول المساھمات الرئيسية للمنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية تناوالً أشمل.
وكجزء من التنسيق العام لمختلف مكونات الھيكل المنقح لبرنامج المناخ العالمي ) ،(WCPسيجري السعي
-59
إلى التفاعل مع برنامج البحوث بشأن التأثر بتغيّر المناخ وتأثيراته والتكيف معه ) ،(PROVIAالذي يقوم برنامج األمم
المتحدة للبيئة ) (UNEPبتنفيذه والمدرج كمكوّ ن جديد من مكونات برنامج المناخ العالمي ) .(WCPوسيق َّدم الدعم
لألعمال التحضيرية لمشاركة المنظمة ) (WMOفي الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) ،(SBSTAوالھيئة
الفرعية للتنفيذ ) ،(SBIواجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
وس ُتدعم مساھمات المنظمة ) (WMOلتلبية متطلبات وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية بشأن علم المناخ،
والتكيف ،وتقديم الخدمات ،حسب االقتضاء .وسيواصل برنامج المناخ العالمي أيضا ً المساھمة في منبر األمم المتحدة
للتعلم في مجال تغيّر المناخ ) ،(UN CC:Learnالذي يعمل كقاعدة معرفية متسقة لمنظومة األمم المتحدة ألغراض
التعليم والتدريب بشأن علم تغيّر المناخ .وسيجري صراحة تنسيق مختلف مكونات برنامج المناخ العالمي ،بما في ذلك
من خالل الشركاء الخارجيين .وستدعم المنظمة ) (WMOأيضا ً وتحسّن دورھا في األنشطة المتعلقة بالمناخ في منظومة
األمم المتحدة.

البرنامج العالمي للخدمات المناخية /اإلطار العالمي للخدمات المناخية
س ُتدمج مشاريع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSالسابقة في أنشطة تنفيذ اإلطار العالمي
-60
للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما فيما يتعلق بالركائز المتمثلة في نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج
التواصل مع المستخدمين ) ،(UIPوتنمية القدرات .وسيجري السعي إلى توثيق التفاعل مع المستخدمين في قطاعي المياه
والزراعة من خالل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من كيانات نظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج التواصل مع المستخدمين ) ،(UIPمع زيادة التركيز على إنتاج نواتج موجھة إلى
المستخدمين من أجل إدارة مخاطر المناخ ) (CRMوالتكيف معه .أما التواصل مع القطاعات اإلنمائية األخرى فسيجري
االضطالع به إلى حد كبير بالتعاون مع شركاء خارجيين )مثالً مع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوانب المناخية
والصحية ،ومع لجنة األمم المتحدة المعنية بالطاقة ) (UN-Energyوالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ) (IRENAبشأن
الخدمات المناخية للعاملين في مجال الطاقة المتجددة ،إلخ( .وستساعد األنشطة على توفير توجيه وأدلة ومجموعات
أدوات لتيسير تدفق المعلومات المناخية بصورة منتظمة وفعالة من النطاق العالمي إلى النطاق الوطني ،من خالل ھيكل
المركز العالمي للمعالجة والمراكز اإلقليمية للمناخ والمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (GPC-RCC-RCOF-NMHSالمحوري بالنسبة لركيزة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
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) (GFCSالمتمثلة في نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوھذا الھيكل ،وبعض أجزائه موجود حالياً ،سيجري
تعزيزه وتوسيع نطاقه وتحسينه على نطاق العالم .وسيُعالج من خالل تقييمات الخبراء التطوير التشغيلي لنواتج توافقية
عالمية بشأن مراقبة المناخ والتنبؤ به .وسيُستكمل ھذا بتحسين القدرة على الصعيد الوطني إلنتاج ونشر ھذه النواتج
الموجھة إلى احتياجات المستخدمين مثالً من خالل المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsومنتديات التوقعات
القطاعية ،إلخ.
وستوضع مواد توجيھية بشأن أفضل الممارسات في استخدام المعلومات المناخية من أجل إدارة المخاطر
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المناخية والتكيف معھا ،بما في ذلك من خالل استحداث نواتج موجھة إلى المستخدمين .وسيوضع تشديد خاص على
التمكين من اكتساب فھم أفضل لتأثيرات تقلبية المناخ وتغيّره على الزراعة وموارد المياه داخل البلدان ،من خالل
تحسين القدرة على الصعيد الوطني على إنتاج ونشر نواتج موجھة إلى احتياجات المستخدمين تدعم إدارة المخاطر
المناخية والتكيف معھا .وستستمر الجھود الرامية إلى توفير مبادئ توجيھية لتدابير التخفيف واستراتيجيات التكيف كي
تتأقلم الزراعة والحراجة ومصايد األسماك مع تغير المناخ في األقاليم المختلفة .وقد وُ ضعت مؤشرات خاصة بكل قطاع
من القطاعات على حدة وأدوات لحساب تلك المؤشرات ،ولكن من الالزم السعي إلى تطبيقھا على نطاق أوسع في جميع
األقاليم وبالتعاون مع أوساط المستخدمين.
والمساھمة األساسية للمنظمة ) (WMOفي تحسين قدرات أعضائھا على إنتاج معلومات وتنبؤات وإنذارات
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أفضل ھي تنسيق النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوالھدف الشامل لذلك اإلطار ھو إعداد تحليالت
أرصاد جوية ونواتج تنبؤ وإتاحتھا ألعضاء المنظمة بأكثر الطرق فعالية بالنسبة للتكلفة .والنظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) (GDPFSتتولى صيانته إلى حد كبير لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولكن جوانبه المتعلقة بالمناخ،
ال سيما بشأن تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISتتشارك في تنفيذھا لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية
في إطار البرنامج العالمي للخدمات المناخية ) (WCSPوسيجري تحديد وتوحيد اآلليات الرسمية لنظام معلومات
الخدمات المناخية باستخدام نھج النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSإلى جانب إعداد دليل مرجعي فني
لذلك النظام ،واالستفادة من خبرة التعامل مع المراكز المناخية اإلقليمية المكتسبة في الفترة المالية السادسة عشرة.

برنامج األرصاد الجوية الزراعية
يتمثل التغير الرئيسي فيما يتعلق بالفترة  2019-2016في إنشاء برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف
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في عام  .2013وھذا البرنامج ھو برنامج مشترك بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) .(GWPوسيكون
مكتب المساعدة بشأن الجفاف قد أنشئ في عام  2014وعام  2015وستكون ھناك حاجة إلى زيادة تحسينه أثناء الفترة
 .2019-2016وبينما سيتأتى معظم التمويل لبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPمن موارد خارجة عن الميزانية،
ّ
وستنظم المنظمة ) (WMOأيضا ً
ستكون ھناك حاجة إلى دعم المنظمة ) (WMOلسفر الموظفين وإنتاج المطبوعات.
اجتماعات بشأن مؤشرات الجفاف وغيرھا من الجوانب الفنية للجفاف التي من شأنھا أن تساھم في عمل برنامج اإلدارة
المتكاملة للجفاف ) .(IDMPولكون ذلك البرنامج قد أنشئ حديثاً ،سيلزم بذل جھود لزيادة تحسينه.
)(IDMP
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النتيجة المتوقعة  :4الرصدات وإدارة البيانات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الوصول إلى ُنظم رصد 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 الدولية التي وضعتھا المنظمة
)(WMO

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) /(WMOبرنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي للرصد
في الفترة  ،2019-2016ستكفل المنظمة ) (WMOتحسين جودة الرصدات السطحية القاعدة على نطاق
-64
العالم ،وتغطيتھا واستدامتھا وقابليتھا للتشغيل المتبادل وممارساتھا ،بما في ذلك أدوات وطرق الرصد .وسوف يتحقق
ھذا من خالل األنشطة الرئيسية التالية) :أ( إدارة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبما في ذلك إعداد
مواد تنظيمية لذلك النظام) ،ب( التعاون مع نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشمولة برعاية مشتركة ومع
ِّ
المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد وتخطيطھا
المنظمات والبرامج الشريكة الدولية) ،ج( تصميم نظم الرصد
وتحقيق تطورھا األمثل) ،د( تشغيل نظم الرصد وصيانتھا) ،ھـ( إدارة الجودة) ،و( التوحيد القياسي ،وقابلية النظم
للتشغيل المتبادل ،وتوافق البيانات) ،ز( موارد المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
)ح( اكتشاف البيانات وتقديمھا وحفظھا ،بما في ذلك البيانات الشرحية) ،ط( تنمية القدرات) ،ي( االتصال والتوعية.
وسيجري تنفيذ ھذه األنشطة من خالل آليات العمل المنشأة من جانب اللجان الفنية المعنية ،ال سيما من خالل أفرقة
الخبراء المختلفة التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOواللجنة الفنية المشتركة
.JCOMM

نظام معلومات المنظمة ) /(WMOبرنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لالتصاالت
تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WMOوتشغيله وتحسينه :يشمل نظام معلومات المنظمة النظام العالمي
-65
لالتصاالت ) (GTSويمتد إلى جميع برامج المنظمة ) (WMOبإدخال طرق أكثر مرونة لتبادل المعلومات وتحسين
قابليتھا لالستخدام من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من األوساط .ويضيف
نظام معلومات المنظمة ) ،(WISمع استمراره في دعم الجوانب البالغة األھمية من حيث الوقت والتشغيل الخاصة
ببرنامج المراقبة العالمية للطقس وغيره من برامج المنظمة ) ،(WMOوظيفة جديدة بالغة األھمية لتحقيق أھداف أنشطة
المنظمة ذات األولوية العالية المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ،فضال عن كونه مجال تركيز رئيسيا ً في تنمية القدرات المتعلقة بالجوانب
التشغيلية والتطويرية لجميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوبينما ر ّكزت الفترات المالية
األخيرة على تطوير مفھوم نظام معلومات المنظمة ) (WISوتنفيذه ،ستركز الفترة المالية السابعة عشرة على تنمية
القدرات والدعم التشغيلي لذلك النظام وصيانته ،وتوطيد تنفيذه في جميع البلدان األعضاء في المنظمة ،لكي يتسنى لھا
تحقيق الفوائد التي يتيحھا ذلك النظام ،وتوسيع نطاق النظام وقدراته ،بحيث يوفر االحتياجات المتطورة لجميع المجاالت
ذات األولوية لدى المنظمة ).(WMO
الشبكات :سيستمر تطور النظام العالمي لالتصاالت باعتباره الشبكة األساسية لنظام معلومات المنظمة
-66
ً
ً
) (WISوباعتباره شبكة مكرّ سة وموثوقة للغاية للحصول على المعلومات البالغة األھمية زمنيا وتشغيليا التي تدعم
الوظائف األساسية وذات األولوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsومن الالزم استكشاف
التكنولوجيات الجديدة من قبيل أحدث بروتوكول لإلنترنت ) (IPv6ووضع ما يرتبط بذلك من ممارسات وإجراءات إلى
جانب توفير التوجيھات المناسبة لألعضاء .ومن الالزم العمل على زيادة التوسع في استخدام اإلنترنت والبنية األساسية
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المتقدمة لالتصاالت الدولية للھواتف النقالة ) ،(IMTبما في ذلك تحسين إدماجھا مع نظم االتصال المربوطة بالمستخدمين
وداخل الشبكات الوطنية على نحو يكفل وجود بنية أساسية طويلة األجل ومستدامة ومأمونة وفعالة بالنسبة للتكاليف
تربط أعضاء المنظمة ).(WMO
قدرات المراكز :يتمثل نشاط ذو أولوية لنظام معلومات المنظمة ) (WISفي الفترة  2019-2016في كفالة
-67
تنفيذ وظيفة ذلك النظام بكفاءة وفعالية في المراكز القائمة ،بما في ذلك كفالة تزويد جميع المراكز الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا بالكفاءات المالئمة كي تكون قادرة على المساھمة في نظام معلومات المنظمة ) (WISواالستفادة
منه .وسيتمثل نشاط إضافي في مساعدة إدماج برامج الھيدرولوجيا والمناخ لمراكز البيانات الوطنية واإلقليمية
والمواضيعية في النظام ) (WISوتيسير تنفيذ تلك البرامج لوظيفة النظام .وسيتمثل نشاط رئيسي في مواصلة تحسين
الممارسات واإلجراءات المتعلقة بوظائف النظام القائمة إلى جانب تحسين التوثيق فضالً عن استكشاف الوظائف
المرتبطة باألوساط المشاركة الجديدة والتكنولوجيات المتغيرة.
تحسين تقاسم المعلومات :إن احتياجات تقاسم المعلومات تتغير باستمرار .ويكفل ھذا النشاط تطور
-68
عمليات تمثيل البيانات الشرحية والبيانات الخاصة بالمنظمة ) (WMOلتلبية ھذه المتطلبات .وقد شھدت الفترة المالية
السابقة انتھاء وضع الشفرات األبجدية الرقمية التقليدية ،وتوطيد نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFوإدخال نھج "نموذج
منطقي" في استحداث عمليات تمثيل جديدة للبيانات مستند إلى معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ُ (ISO
وطبّق في
البداية لدعم منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOويلزم وجود مصطلحات يتزايد ثراؤھا لوصف جميع أنواع
المعلومات التي من الالزم أن تتقاسمھا برامج المنظمة ) (WMOومجاالتھا ذات األولوية ،ويمثل تنسيق ذلك مكونا ً
رئيسيا ً من مكونات ھذا النشاط .وستجري زيادة تطوير نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFلتلبية االحتياجات إلى تبادل
ھياكل بيانات أكثر تعقيداً مما كان يحدث في الماضي ولكفالة إمكانية تحويل المعلومات بين نماذج الشفرات الجدولية
) (TDCFوعمليات التمكين المستندة إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISOوسيجري دعم استحداث عمليات تمثيل
إضافية استناداً إلى معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي استجابة الحتياجات نشاطات المنظمة ) (WMOذات األولوية.
مراقبة فعالية نظام معلومات المنظمة ) :(WISيتطلب دليل نظام معلومات المنظمة وجود مراكز لمراقبة
-69
ذلك النظام .وقد تم تحديد متطلبات ذلك ،ولكنھا ُنفذت في مراكز منفردة إلى حد كبير .وستجري مراقبة نظام معلومات
المنظمة ) (WISككل حتى يتسنى اتخاذ قرارات منسقة بشأن اإلدارة التشغيلية للنظام وتطوره االستراتيجي .وسيجري
توسيع نطاق المراقبة الستيعاب كل مركز في مراقبة موجزة للنظام نفسه .وإضافة إلى ذلك ،ستقدّم المساعدة لنشاطات
المنظمة ) (WMOذات األولوية من أجل مساعدتھا على فھم تدفقات بياناتھا.

اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) /(JCOMMبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات
للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمنظمة ) (WMOمتطلبات وثيقة الترابط ولكنھا مختلفة إلدارة
-70
المعلومات وتبادلھا .وينسق ھذا النشاط األنشطة في مجال إدارة البيانات بين المنظمة ) (WMOواللجنة الفنية المشتركة
 JCOMMمن أجل كفالة اتساق إدارة البيانات بين المنظمة ) (WMOواللجنة الفنية المشتركة  .JCOMMوقد انتقلت
المسؤولية داخل األمانة إلى فريق نظام معلومات المنظمة ) (WISلتيسير توثيق التعاون بينھما.

برنامج المناخ العالمي /البرنامج العالمي للخدمات المناخية
سيكون إعداد مجموعات بيانات مناخية عالية الجودة وإدارتھا وتحسين توفير وتبادل نواتج البيانات
-71
لمراقبة تغيّر المناخ وما يرتبط به من ظواھر الطقس المتطرفة أحد محاور التركيز في المساھمة في تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية .وس ُتعد مراجع فنية جديدة لتوجه أعضاء المنظمة بشأن اإلطار العالمي لتبادل البيانات
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المناخية العالية الجودة ) (HQ-GDMFCالمقترح من لجنة علم المناخ ) (CCIلدعم األنشطة التشغيلية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية /النظام العالمي للمعلومات المناخية .وسيزيد تحسين بناء القدرات بشأن تحليل البيانات لتقييم التغيرات
المناخية وما يتصل بھا من ظواھر متطرفة وذلك لدعم الجھود التي تبذلھا البلدان النامية لتحقيق االستفادة الكاملة من
اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة ) .(HQ-GDMFCوستركز األنشطة المتعلقة بالبيانات المناخية في
الفترة  2019-2016على بناء الجوانب الفنية لمتطلبات البيانات الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية /نظام
معلومات الخدمات المناخية ،استنادا ّ إلى مفھوم جديد وحديث إلدارة البيانات المناخية أدخلته لجنة علم المناخ في عام
 .2010وستضطلع المنظمة ) (WMOبأنشطة لوضع مراجع فنية حديثة لتوجه أعضائھا بشأن ھذا المفھوم وجيل جديد من
نھج تنمية القدرات.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WMO

تنسيق الترددات الراديوية :ستشھد الفترة المالية السابعة عشرة الدورة التالية للمؤتمر العالمي لالتصاالت
-72
الراديوية ) (WRC-18مع بعض األنشطة المستمرة من دورة المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  WRC-15وتحديات
جديدة .وسيواصل عمل فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCاستخدام الخبرة والممارسات التي
تناولت بنجاح ما دعا إليه المؤتمر  .WRC-12وستشمل األنشطة تطبيق استراتيجية تنسيق الترددات الراديوية التي
عُرضت على الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،وبخاصة بناء قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى المشاركة في األنشطة الوطنية واإلقليمية لتنسيق الترددات الراديوية.
تنمية القدرات :مع أن االھتمام الدقيق بالتھديدات المستمرة للطيف األساسي ألنشطة المنظمة
-73
ضروري ،سينصب تركيز رئيسي للفترة المالية السابعة عشرة على تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
) (NMHSsعلى المشاركة في نشاط تنسيق الترددات الراديوية .وسيجري إعداد أدلة محدّثة وإتاحة فرص تدريبية،
بالعمل على نحو وثيق مع قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rوقطاع تطوير
االتصاالت في االتحاد ذاته ) (ITU-Dفي أنشطة تنمية القدرات المشتركة ،ال سيما في أقل البلدان واألقاليم نمواً،
ومواصلة تشجيع أعضاء المنظمة على المشاركة النشطة وعلى حماية الترددات الراديوية البالغة األھمية لمھمة المنظمة
) ،(WMOبدءاً من المستوى الوطني.
)(WMO

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
تشكل مراقبة جودة بيانات الرصد عنصراً ال يتجزأ من عناصر النظم التشغيلية للتنبؤ العددي بالطقس،
-74
التي ينسقھا النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) .(WWW/GDPFSوتعتمد
المھارة في مجال وضع النماذج العددية اعتماداً شديداً على جودة بيانات الرصد .وسيقوم النظام ) (WWW/GDPFSفي
الفترة المالية السابعة عشرة بتحديث وتحسين اإلجراءات والممارسات المرتبطة بمراقبة جودة بيانات الرصد الخاصة
بالتنبؤ العددي بالطقس ،مما يساھم في اتباع نھج متكامل في إدارة الجودة في جميع الشبكات التي يتكون منھا النظام
العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSوھو ما يمثل إحدى األولويات االستراتيجية األربع( .وھذا يستخدم كال من مراقبة
ّ
التمثل ومعلومات مقارنة التخمين األولى ألغراض مراقبة بيانات الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس .وتشمل
جودة
األھداف المحددة ما يلي ’1‘ :التوسع في مراقبة النظم السطحية القاعدة لتشمل البارامترات األساسية الخمسة؛
‘ ’2الضغط السطحي ،ودرجة حرارة الھواء ،والرياح ،والرطوبة ،والھطول؛ ‘ ’3تحديد وتنفيذ وظيفة مراقبة للجودة
)قرب( الوقت الحقيقي للبارامترات السطحية.
وفي سياق االستعراض المستمر للمتطلبات ) ،(RRRسيواصل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
-75
التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWW/GDPFSتحديد واستعراض متطلبات الرصدات ،وسيقيّم الثغرات بين
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متطلبات المستخدمين وقدرات نظم الرصد ،من أجل أربعة مجاالت للتطبيقات ’1‘ :التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي؛ ‘ ’2التنبؤ العددي بالطقس ذو االستبانة العالية؛ ‘ ’3التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جداً؛ ‘ ’4التنبؤات
الفصلية إلى ما بين السنوية .ويساھم ھذا النشاط أيضا ً في تحسين النظم األساسية لتعزيز برامج اإلنذار .وتبيَّن
اإلجراءات والممارسات المرتبطة بمراقبة جودة بيانات الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس في دليل النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  (485فيما يتعلق ببيانات سبر الھواء العلوي وبارامتر سطحي
أساسي واحد )ھو الضغط السطحي( .وستكون المراكز الرئيسية لمراقبة جودة بيانات الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي
للطقس ممتثلة لإلجراءات المعيارية المحددة ،التي أصبحت عتيقة )الحالة في الفترة المالية السادسة عشرة( .وتشمل
األھداف المحددة للفترة  2019-2016ما يلي :تحديث إجراءات مراقبة بيانات الرصد وزيادة تطوير المتطلبات وتحليل
الثغرات لتحسين النظم األساسية من أجل تعزيز برامج اإلنذار ،في سياق االستعراض المستمر للمتطلبات ).(RRR

البرنامج الفضائي للمنظمة

)(WMO

يسعى البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOإلى تحقيق ھدف تحسين وإدماج نظام الرصد الفضائي القاعدة،
-76
وتيسير الوصول إلى بيانات ونواتج ساتلية واستخدامھا ،وتوفير المعلومات والتدريب لمستخدمي البيانات الساتلية،
والمساھمة في تنسيق أنشطة الطقس الفضائي وتحقيق تكاملھا لفائدة أعضاء المنظمة ).(WMO
وستتمثل األھداف الرئيسية للبرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016في تطوير العنصر
-77
الفضائي القاعدة من عناصر النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوتوسيع نطاق قدرته على تلبية متطلبات
مستخدمي السواتل المستجدين ،بما في ذلك تقديم الدعم لعنصر الرصد والمراقبة من عناصر اإلطار العالمي للخدمات
المناخية والتطبيقات المناخية العامة )من خالل ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء( ،وتكوين الغالف الجوي )بما في ذلك
نوعية الھواء( ،بحيث تشمل تلك القدرة التطبيقات المتعلقة بالغالف الجليدي والتطبيقات الھيدرولوجية وتطبيقات الطقس
الفضائي ،مع مواصلة دعمه المحسّن للتنبؤ العددي بالطقس ،والتنبؤ بالطقس القاسي ،والتنبؤ البحري؛ مع تمديد أفق
رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالفضائية القاعدة إلى عام  2040أخذاً في االعتبار أوجه التقدم الرئيسية
التي تحققت منذ اعتماد الرؤية الحالية لعام  2025واالحتياجات والمسائل المستجدة ،ومراقبة تنفيذھا ودعم بلوغھا الحد
األمثل من خالل األنشطة ذات الصلة؛ ومن الضروري تقييم المنافع االجتماعية  -االقتصادية واإلبالغ بھا لتبرير
االستثمارات الكبيرة الطويلة األجل في النظم الساتلية في سياق القيود المالية.
وھذه األنشطة تدعمھا ثالثة أفرقة خبراء تعمل مع األوساط ذات الصلة ’1‘ :فريق الخبراء المعني بال ُنظم
-78
الساتلية )الوكاالت الساتلية( ودعم البرنامج الفضائي لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSولجنة
سواتل رصد األرص ) (CEOSلتعزيز دور المنظمة ) (WMOفي تنسيق وإدماج الخطط واألنشطة الساتلية لدعم جميع
برامج المنظمة )(WMO؛ ‘ ’2فريق الخبراء المعني باستخدام السواتل والنواتج الساتلية )المستخدمين( الذي يعمل مع
األفرقة الدولية المعنية بالعلوم والتطبيقات ومع النشاط التدريبي الذي يقوم به المختبر االفتراضي للتدريب والتعليم في
مجال األرصاد الجوية الساتلية التابع لفريق التنسيق لسواتل األرصاد الجوية التابعة للمنظمة )(WMO-CGMS VLab
لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات والنواتج الساتلية من الجيل الثاني ،وجودتھا واستخدامھا ،بالنسبة لجميع أعضاء
المنظمة ) (WMOوبرامجھا؛ ‘ ’3فريق التنسيق المشترك بين البرامج والمعني بالطقس الفضائي )مراكز الخبرة في
الطقس الفضائي( .ويدير أيضا ً البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOالمختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال
األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabويدعم فريق العمل المعني باألرصاد الجوية القطبية ) (PSTGالتابع لبرنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي التابع للمنظمة ) .(WMOوسيعمل البرنامج الفضائي ،مع نظام معلومات المنظمة ) ،(WISعلى
زيادة تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات الساتلية في تنفيذ استراتيجية عالمية لنشر البيانات ) (IGDDSمتكاملة ومحدّثة
مع االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة ،واالستجابة لمتطلبات المستخدمين على المستويين العالمي
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واإلقليمي التي تعرب عنھا األفرقة اإلقليمية لمتطلبات مستخدمي السواتل والتي تبدو من الدراسات االستقصائية
للمستخدمين.

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
س ُتجري إدارة خدمات الطقس والحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة ) (WMO/WDSوتطبيقات تقديم
-79
الخدمات الخاصة بھا )من قبيل خدمات أرصاد الطيران واألرصاد البحرية والخدمات العامة في مجال الطقس(
وبرامجھا الداعمة )من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ( تقييما ً في الفترة  2019-2016لمتطلبات تعزيز
ال ُنظم األساسية )بما في ذلك نظم الرصد والمعلومات( من أجل دعم أعضاء المنظمة في إنشاء ُنظم شاملة لتقديم
الخدمات و ُنظم لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،التي سيجري توسيع نطاقھا لتشمل خدمات األرصاد الجوية )الطقس
والمناخ( في نھج مُحكم .وستركز اإلدارة أيضا ً عملھا على تطبيق مبادئ اإلدارة الجيدة ،التي ستوجه تنفيذ جميع
مجاالت نظام تقديم الخدمات والتنبؤ .وسينصب تركيز جديد على "إدماج"" ،وتوسيع نطاق برنامج الطوارئ والمساعدة
الخاصة بالطوارئ ليشمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا" ،و "تقديم الخدمات المُحكم".

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ّ
يمثل تقديم إنذارات ‘الميل األخير’ للمستخدمين النھائيين وظيفة أساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
-80
والھيدرولوجيا ) (NMHSوسوف تتمثل آلية ھامة لتحقيق ھذا في زيادة تنفيذ شبكات نشر اإلنذارات بجميع األخطار
وبجميع الوسائط من قبيل معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPفي جميع البلدان .ومبادرة سرعة إطالق بروتوكول
التحذير الموحد الموجھة من برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSقد م ّكنت عدداً من البلدان من تنفيذ
استخدام بروتوكول التحذير الموحد كجزء من خدماتھا في مجال اإلنذار وسيجري تحسين ھذه المبادرة في الفترة
.2019-2016

النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

سيساھم النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي تقديم إفادة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
-81
المناخ ) (UNFCCCعن كفاية الرصدات العالمية للمناخ .وسيقدم النظام خطة تنفيذ جديدة إلى مؤتمر األطراف وھيئته
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAفي عام  .2016وسيضع برنامج النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
متطلبات للرصدات الالزمة للخدمات المناخية .ومن ثم ،سيوسع النظام نطاق خبرته وسيضم خبراء ألغراض التكيف
والتخفيف ،ال سيما فيما يتعلق بتأثيرات المناخ على قطاعات الصحة والطاقة والحد من الكوارث واألغذية.
تنفيذ مفھوم المتغيرات المناخية األساسية ) :(ECVنجح النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي وضع
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وتنفيذ مفھوم المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVوسيواصل إجراء استعراضات بصفة منتظمة لتلك المتغيرات من
أجل مجموعة متنوعة من نظم الرصد الموقعية والمحمولة جواً والخاصة باالستشعار عن بُعد في الفترة .2019-2016
ويم ِّكن النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن تنفيذ رصدات مناخية على نطاق وطني /إقليمي.
-83
وسيعزز برنامجه الخاص بعقد حلقات عمل إقليمية من خالل آلية التعاون التابعة له ،اتباعا ً لقرارات اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوبالتعاون الوثيق مع آلية التنفيذ ذات الصلة من أجل استعانة اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSبمنسقين وطنيين /إقليميين.
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وسيحسّن النظام تنفيذ نواتج استعراضه ومذكرات التفاھم المنقحة الخاصة به لتعزيز مساھمة شركاء
-84
النظام والمشتركين في رعايته ،بما في ذلك حصتھم في المساھمات بالموارد في البرنامج  .GCOSوسيعمل البرنامج
على زيادة تشديده على التوعية والبروز ،بدعم من استراتيجية اتصال.
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النتيجة المتوقعة  :5البحوث

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

بحوث الطقس والمناخ والماء
في الفترة  ،2019-2016سيستمر التركيز على البحوث كعامل تمكين لألولويات االستراتيجية )اإلطار
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العالمي للخدمات المناخية )((GFCS؛ والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمقرونا ً بنظام معلومات
المنظمة ) (WISالتشغيلي؛ والحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ وتنمية القدرات .وتتناول النتيجة المتوقعة  5إدخال
تحسينات في التنبؤ بالطقس والمناخ وما يتصل بھما من ظواھر بيئية ،واستخدام ھذه التنبؤات ورصدات وتقييمات
تكوين الغالف الجوي والبارامترات ذات الصلة لتستنير بھا المسائل التي تھم أعضاء المنظمة ) (WMOوالمتعلقة
بالسياسات وعلم الغالف الجوي الناشئ .ولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASھي اللجنة الفنية التي تساھم في تحقيق
النتيجة المتوقعة  5بإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بعلوم الغالف الجوي ومن خالل أنشطة البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالبحوث التعاونية مع البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPالممول تمويالً مشتركا ً.
ومن المخطط عقد الدورة السابعة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-17في النصف الثاني من عام
-86
 .2017وستقيِّم ھذه الدورة التقدم المحرز وتح ِّدد أفضل السُبل لالستجابة الحتياجات أعضاء المنظمة وتحديد الكيفية التي
ستش ِّكل بھا التكنولوجيات الجديدة والمسائل المستجدة عمل اللجنة في المستقبل .وتتعلق مسألة مستجدة من ھذا القبيل
باالحتياجات إلى خدمات محسّنة بشأن الطقس والمناخ وما يتصل بھما من خدمات بيئية في المدن الضخمة والمجمعات
الحضرية الكبيرة .فأكثر من نصف سكان العالم يقيمون اآلن في المناطق الحضرية وسيستمر تزايد عدد من يقيمون في
تلك المناطق .وتتعلق مسألة مستجدة أخرى بالھندسة األرضية وإعداد مساھمة المنظمة ) (WMOودورھا في ھذا الصدد
بالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) .(WCRPوالقدرة على التفاعل مع الھيئات والمؤسسات البحثية الدولية
واإلقليمية األخرى تتسم بأھمية بالغة لعمل اللجنة .وأثناء الفترة ما بين الدورتين يو ّجه فريق إدارة لجنة علوم الغالف
الجوي ،الذي يجتمع على أساس سنوي ،تنفيذ األنشطة المتفق عليھا المتعلقة بعلوم الغالف الجوي ويكفل قدرة ھياكل
اللجنة على االضطالع باألنشطة بكفاءة.
ويعزز الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEالمشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي
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والبرنامج العالمي للبحوث المناخية التعاون بين العاملين في مجال نمذجة الطقس والمناخ بشأن تطوير النماذج ،معالجا ً
األخطاء ال ُنظمية ،والتحقق من التنبؤات ،ومقارناتھا .وعمل ھذا الفريق العامل أساسي للنمذجة العالمية التي تدعم كالً
من خدمات الطقس والمناخ وتؤدي دوراً استراتيجيا ً في بناء نظم مُحكمة للنمذجة على جميع النطاقات الزمنية لنظام
األرض.
وتقدير االمتياز في البحوث ومنح جوائز اعترافا ً به ،بما في ذلك للعلميين من الشباب ،يدعمان من خالل
-88
إدارة عدد من جوائز البحوث .وسيجري تنفيذ عدد متزايد من األنشطة البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
دعما ً للخدمات المُحكمة الجديدة والمحسّنة المتوائمة مع األولويات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي الفترة 2019-2016
وستق َّوى الروابط مع برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSلكفالة أن يكون لنتائج البحوث الناضجة مسار
فعال نحو االستخدام التطبيقي .وسيبدأ االضطالع بأنشطة جديدة بشأن الھندسة األرضية.
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البرنامج العالمي لبحوث الطقس
يستند البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPإلى الزخم البحثي المتصل بعلم الطقس الذي تحقق من
-89
خالل تجربة البحث الخاصة ب ُنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXويواصل تركيزاً خاصا ً على الظواھر
المتطرفة والطقس شديد التأثير ،والتنبؤ بھما ،واستخدام ھذه التنبؤات .ومن أجل معالجة احتياجات المستخدمين
المتطورة ،سينصب مزيد من التشديد على ُنظم التنبؤ الخاصة بنظام األرض والمدعومة برصدات جديدة ،وتقنيات
جديدة ّ
لتمثل البيانات ،ونماذج وتقنيات تحقق جديدة .وسيجري توسيع نطاق التعاون مع برنامج المراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمن أجل إقامة ُنظم محكمة للتنبؤ دعما ً لخدمات الطقس
والمناخ والماء وما يتصل بھا من خدمات بيئية على جميع النطاقات الزمنية والنطاقات المكانية وفي جميع التطبيقات
حسبما يقتضي ذلك اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(WGsويجري تدبير الخبرة الالزمة ألوجه التقدم ھذه من خالل
األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوتطبّق على عدد من المشاريع
البحثية الدولية المتوائمة مع احتياجات أعضاء المنظمة .وإضافة إلى ذلك ،سيدعم البرنامج العالمي لبحوث الطقس عقد
حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤتمرات جديدة ترمي إلى زيادة مشاركة أعضاء المنظمة في البحوث العالمية واتجاھھم
نحو تقاسم أفضل الممارسات.
وسيركز البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPعلى ثالثة مشاريع رئيسية )التنبؤ دون الفصلي إلى
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الفصلي )بالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،((WCRPوالتنبؤ بالمناخ القطبي ،والطقس شديد التأثير(
ُتدعم من خالل المساھمات الطوعية ،وعلى عدد من مشاريع البحث والتطوير اإلقليمية ) (RDPsاألصغر والمشاريع
اإليضاحية للتنبؤ ) (FDPsالتي تعالج االحتياجات البحثية المحددة وإيضاح القدرات الجديدة في سياق مناسبات إقليمية.
وقد حُدد أن االحتياجات المستجدة إلى الخدمات من جانب المناطق الحضرية وتحسين التنبؤ بدورة المياه ھما تحديان
مستجدان وسيستمر وجود تركيز على التحديات في أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) .(WWRPوسيجري العمل
على تقوية الروابط مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوبرنامج األعاصير المدارية )(TCP
وبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRلكفالة أن يكون لنتائج
البحوث الناضجة مسار فعال نحو االستخدام التطبيقي بمساعدة تفاعل أقوى بين الباحثين والمتنبئين والمستخدمين.

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

)(GAW

إن األساس المنطقي لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWھو فھم تزايد تأثير النشاط البشري
-91
على الغالف الجوي العالمي ،استناداً إلى رصدات جيدة النوعية .وتشمل والية البرنامج المسائل المتعلقة بالنتائج
االجتماعية  -االقتصادية العامة .والتحديات الرئيسية ھي استنزاف أوزون الستراتوسفير وزيادة األشعة فوق البنفسجية؛
وتغير الطقس والمناخ من جرَّ اء غازات الدفيئة واألوزون واألھباء الجوية؛ وتأثيرات تلوث الھواء على الصحة البشرية
والنظم اإليكولوجية ،والتغيرات البشرية المنشأ في نوعية المياه ،وإنتاج األغذية .ويقتضي دور البرنامج ) (GAWإيجاد
نزاھة علمية حتى تنتقل المعرفة إلى الخدمات أو العمليات.
ومھمة البرنامج ) (GAWھي الحد من المخاطر البيئية ودعم االتفاقيات البيئية؛ وتعزيز التنبؤ بالمناخ
-92
والطقس ونوعية الھواء؛ والمساھمة في التقييمات العلمية الداعمة للسياسة البيئية من خالل رصدات عالمية طويلة
األجل لتكوين الغالف الجوي ،مع كفالة ضمان الجودة الكافية ومراقبة الجودة وتقديم نواتج وخدمات موجھة من
المستخدمين.
وسيوفر البرنامج )“ (GAWعلم تقديم الخدمات” بتعزيز تركيزه على الحد من مخاطر الكوارث،
-93
والمساھمة في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبما في ذلك المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛
ومعالجة الصحة البيئية في المدن الضخمة؛ ودعم تعزيز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSحيث يستطيع
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برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWاقترانا ً مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتوفير المعلومات
الالزمة لتنفيذ تدابير فعالة بالنسبة للتكلفة للتخفيف من غازات الدفيئة ومن األھباء الجوية؛ والمساھمة في النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن خالل شبكة الرصد التابعة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWوتشجيع مراكز البيانات العالمية التابعة للبرنامج على التكيف مع معايير نظام معلومات المنظمة )(WIS
وھياكله فضال عن النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وسيعمل برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWعلى زيادة استحداث نواتج موجھة من
-94
المستخدمين بشأن نوعية الھواء ،والترسّب ،واألشعة فوق البنفسجية ،والغبار بما في ذلك الرماد البركاني ،والمناخ،
والتنبؤ العددي بالطقس بما في ذلك التنبؤات الفصلية بالطقس والمدخالت البحرية؛ وسيسعى إلى إيجاد "سلسلة واحدة"
برصدات موجھة من البحوث وتطبيقھا ،ووضع النماذج وتطبيقھا ،والخدمات؛ وتعزيز النشاط األساسي للبرنامج وھو
القيام برصدات جيدة؛ وتيسير اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لتحسين نوعية الھواء ومعالجة انتقال تلوث الھواء
عبر الحدود الطويل المدى؛ وتوفير الدعم الفني للتخفيف من آثار تغير المناخ من خالل التحالفات العالمية واإلقليمية
القائمة والجديدة .وتصبح آليات التخزين والبحث واالسترجاع الخاصة بالرصدات ،والتي تنظمھا البيانات الشرحية
باتباع المعايير الدولية ،عنصراً أساسيا ً في الحصول على مردود كا ٍ
ف من االستثمارات في نظم الرصد .كذلك فإن
البحوث ،والبنى األساسية الالزمة ،والتعليم ،وبناء المؤسسات ھي عناصر أساسية ،مع وجود توزيع عادل للمھام
والمسؤوليات جغرافيا ً ومن حيث التوازن بين الجنسين.

البرنامج العالمي للبحوث المناخية
ستكون مساھمة البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRP’sفي النتيجة المتوقعة  5في الفترة -2016
-95
 2019في المجاالت الرئيسية األربعة ’1‘ :تحسين المعلومات المناخية اإلقليمية؛ ‘ ’2معالجة األولويات البحثية العالية
والمستجدة في علم المناخ ذات األھمية المجتمعية العالية دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية؛ ‘ ’3أھمية وجود القدرة
البحثية المقابلة؛ ‘ ’4االضطالع بأنشطة مشتركة مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوغيره من برامج
المنظمة ) .(WMOوسينسّق البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPتنفيذ ملحق البحوث والنمذجة والتنبؤ بخطة
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية في الفترة  .2019-2016وسيتوسع أيضا ً في البحوث لتشمل استحداث تطبيقات
عملية في جميع المجاالت األولية األربعة الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية وسيعزز التحقق من صحة النواتج
التي تنجم عن ذلك في شراكة مع أصحاب المصلحة والمستخدمين من خالل ركيزتي التواصل مع المستخدمين
والمعلومات المناخية الخاصتين باإلطار.
وسيواصل البرنامج ،من خالل اتحاد مشروع التقسيم الشبكي لسطح األرض ،التمكين من الوصول بدرجة
-96
ً
ُ
أكبر كثيرا إلى نواتج النماذج ونواتج الرصد بالنسبة لجميع العلميين في العالم .وستيسر مواصلة تنسيق النھج المستخدمة
في تطوير النمذجة وعمليات الرصد التحقق من صحة النماذج على ضوء مجموعات بيانات وسيعجّ ل بإدخال تحسينات
في جودة ومھارة التنبؤات واإلسقاطات المناخية .وستساعد التحسينات المعززة ذات الصلة في ُّ
تمثل البيانات على إنتاج
تحليالت أكثر تمثيالً وشموالً تصف حالة نظام مناخ األرض .ومن المؤكد أن تحسين مھارة التنبؤ وتقييمات النواتج
المناخية سيستفيد أيضا ً استفادة كبيرة من زيادة التعاون مع العاملين في مجال التنبؤ العددي بالطقس .وسيواصل
البرنامج مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس وضع ُنظم للتنبؤ المُحكم ،إلى حد كبير بمساعدة الفريق العامل المعني
بالتجريب العددي ومشاريع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية والتنبؤات القطبية.
وسيركز البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WCRPعلى تيسير إعداد الجيل المقبل من التنبؤات
-97
واإلسقاطات النموذجية التجريبية للمرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة )،(CMIP6
مستفيداً من نجاح التجربة النموذجية للمرحلة الخامسة من المشروع .وسيجري الفريقان العامالن المعنيان بالنماذج
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المتقارنة ) (WGCMوالتنبؤ الفصلي إلى ما بين السنوي ) (WGSIPجيالً جديداً من التجارب على مدى نطاقات زمنية
تتراوح من أسابيع إلى سنوات ومن عقود إلى قرون ،بما يشمل تجارب مستندة إلى نماذج المرحلة السادسة .وسيدعم
الفريق العامل المعني بالمناخ اإلقليمي ) (WGRCومشروع التجربة المنسقة لتقليص النطاقات المناخية اإلقليمية
) (CORDEXالبحوث المناخية اإلقليمية ذات األھمية الرئيسية للخدمات المناخية وسيزيد إلى حد كبير عدد أقاليم العالم
المشمولة بنماذج مناخية إقليمية محسّنة ونواتج مشتقة مستندة إلى تقليص النطاقات المناخية اإلقليمية.
وسينفذ البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبرنامجا ً مستفيضا ً لتنمية القدرات اإلقليمية ،استناداً
-98
إلى شبكات البحوث اإلقليمية الحالية والمخططة ،بما في ذلك تلك المنتسبة إلى التجربة المنسقة لتقليص النطاقات
المناخية اإلقليمية ) (CORDEXوالفريق العامل المعني بالعلوم والمعلومات المناخية اإلقليمية ) (WGRCوالبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) .(WCRPوسيتضمن ذلك تدريب باحثين من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وغيرھا من
األقاليم ،وإشراك علميين في مستھل حياتھم المھنية وطلبة دراسات عليا .وسيتمثل ھدفه النھائي في إعداد الجيل المقبل
من العلميين والمتخصصين في مجال المناخ في مختلف أنحاء العالم دعما ً لعلم وخدمات المناخ.
ولن تتسنى أوجه التقدم المذكورة أعاله إال إذا حدث تقدم في الجوانب البالغة األھمية من علم المناخ .فقد
-99
ً
عبّر البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPعن أكثر أولويات البحوث المناخية إلحاحا في التحديات العالمية
الكبرى ) (GCsالخاصة به .وستنسّق مشاريعه األساسية األربعة :مشروع المناخ والغالف الجليدي ) (CliCومشروع
تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ ) (CLIVARوالتجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXوالعمليات الستراتوسفيرية
ودورھا في المناخ ) (SPARCوكذلك الفريق العامل اإلقليمي المعني بالمسائل المناخية ) (WGCMاألنشطة البحثية
المقابلة أثناء الفترة  .2019-2015وسيتناول التحدي العلمي الكبير " المعلومات المناخية اإلقليمية" المسائل العلمية
المتعلقة بإنتاج معلومات مناخية مفيدة من أجل اتخاذ قرارات معتمدة على المناخ وسيكون بمثابة حجر زاوية في تطوير
الخدمات المناخية اإلقليمية .أما التحدي العلمي الكبير " السُحب والدوران وحساسية المناخ" فسوف يحسّن فھم حساسية
المناخ لحدوث زيادة في تركيزات غازات الدفيئة ،وھو أمر أساسي لتعزيز توافق اآلراء بشأن الحاجة الملحة إلى نظام
دولي فعال يحكم تغيّر المناخ .وسوف يوفر التحدي الكبير " الغالف الجليدي في المناخ المتغير" التحسينات الالزمة
على وجه االستعجال في قدرتنا على رصد التغيرات في نظام المناخ ذات الصلة بالغالف الجليدي ونمذجتھا والتنبؤ بھا
وسيعالج المسائل العلمية البالغة األھمية في األقاليم القطبية .أما التحدي الكبير " عزو الظواھر المناخية المتطرفة
والتنبؤ بھا" فسوف يعزز األساس النظري والرصدي لتوصيف الظواھر المناخية المتطرفة واستخدام المعارف
والمعلومات الناتجة في أغراض الحد من مخاطر الكوارث .وسوف يساعد التحدي الكبير " توافر الماء" على تحسين
فھم الھطول وتوافر الماء والتنبؤ بھما دعما ً إلدارة موارد المياه .أما التحدي الكبير " المستوى اإلقليمي لسطح البحر"
فسوف يضم دراسات عن كل من المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر وتبايناته اإلقليمية ،مما يم ّكن من إجراء
تقييمات لمستوى سطح البحر في المستقبل ومن حماية المناطق الساحلية وإدارتھا.
وسيُضطلع بأنشطة جديدة دعما ً لما يلي ’1‘ :تنسيق أنشطة البحث والنمذجة والتنبؤ من أجل اإلطار
-100
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبالتعاون مع مكتب ذلك اإلطار وإدارة المناخ والماء )(CLW؛ ‘ ’2تنمية القدرة
البحثية المقابلة ،ال سيما على المستويين اإلقليمي والوطني ،بالتعاون مع إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRAمع
التركيز على العمليين في مستھل حياتھم المھنية؛ ‘ ’3تنسيق المبادرات البحثية في شراكة مع فرع بحوث الغالف الجوي
والبيئة ) (AREواألنشطة المشتركة مع إدارة نظم الرصد والمعلومات ) (OBSوإدارة خدمات الطقس والحد من أخطار
الكوارث )(WDS؛ ‘ ’4معالجة التحديات العلمية الكبرى المحددة مؤخراً.
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برنامج تطبيقات األرصاد الجوية /برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
سينصب التركيز االستراتيجي إلدارة خدمات الطقس والحد من أخطار الكوارث ) (WDSوبرنامجھا بشأن
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النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWW/GDPFSفي الفترة 2019-2016
على تحديد متطلبات النظم التطبيقية )أي ما يصلح للتطبيق عمليا ً( من أجل ما بعد تجربة البحث الخاصة ب ُنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوغيرھا من النتائج البحثية )وھي التنبؤ القطبي ،والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي،
والطقس شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية( وانتقالھا إلى العمليات .وسوف تتحقق مجاالت النشاط ھذه من
خالل مشاركة خبراء الفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني ب ُنظم معالجة البيانات والتنبؤ
في مشاريع ما بعد تجربة  THORPEXوغيرھا من المشاريع البحثية ،ومن خالل فرق العمل المشتركة بين لجنة النظم
األساسية ولجنة علوم الغالف الجوي.
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النتيجة المتوقعة  :6تنمية القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،وال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

برنامج أقل البلدان نمواً
يرمي برنامج أقل البلدان نمواً إلى تحسين قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-102
) (NMHSsالتابعة ألقل البلدان نمواً بما في ذلك الدول النامية الجزرية الصغيرة .وستلقى أقل البلدان نمواً دعما ً من
خالل مزيج من أنشطة التوظيف واألنشطة المحددة .ويتضمن كل سيناريو من سيناريوھات الميزانية لبرنامج أقل
البلدان نمواً وظيفة مخصصة فضالً عن تعميم أنشطة أقل البلدان نمواً داخل األمانة ومكاتب المنظمة ) (WMOالموجودة
في الميدان .وإضافة إلى الدعم في مجال التوظيف توجد مستويات متزايدة من الدعم التمويلي ألغراض الدعوة والتنسيق
والمشاركة في الفرص اإلنمائية اإلقليمية وغيرھا في إطار ثالثة سيناريوھات للميزانية .فعدا عن األموال المخصصة
بصورة محددة لألنشطة المتعلقة بأقل البلدان نمواً /الدول النامية الجزرية الصغيرة في إطار ھذا البرنامج يتأتى مزيد
من الدعم ألقل البلدان نمواً من خالل برامج أخرى ،ال سيما برنامج التعليم والتدريب .وسيدعم برنامج المنظمة )(WMO
ألقل البلدان نمواً نتائج برنامج عمل اسطنبول التابع لألمم المتحدة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد  2020-2011ونتائج
المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول النامية الجزرية الصغيرة الذي يعقد في ساموا في أيلول /سبتمبر  .2014وستساعد
األنشطة المضطلع بھا في إطار برنامج أقل البلدان نمواً المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
التابعة ألقل البلدان نمواً على االستفادة من كل مجال من المجاالت ذات األولوية العالية للمنظمة ) (WMOوستساھم في
كل منھا.

برنامج التعليم والتدريب
ستكون أنشطة برنامج التعليم والتدريب ) (ETRالرئيسية للفترة  2019-2016مماثلة لألنشطة في الفترة
-103
المالية الحالية ولكن سيكون ھناك تركيز أكبر فيھا على دعم المجاالت ذات األولوية العالية في إطار ’1‘ :المنح
الدراسية؛ ‘ ’2دعم األنشطة التدريبية التي تقوم بھا اإلدارات الفنية؛ ‘ ’3دعم مؤسسات التدريب والمدربين؛ ‘ ’4دعم
أنشطة التدريب على تنمية الموارد البشرية وإدارتھا لصالح الدول األعضاء.
وسيجري تحسين التنسيق العالمي لتقديم التدريب بزيادة التشديد على توفير التدريب األساسي لمجموعة
-104
أوسع من المشاركين باستخدام طرق التعلم عن بُعد .وفي كثير من الحاالت ،سيستخدم التدريب الشخصي في المجاالت
المتقدمة مناسبات التعلم عن بُعد كشرط مسبق .وستستند أنشطة التدريب إلى متطلبات المعرفة والمھارات في أطر
الكفاءات التي يجري وضعھا في إطار اللجان الفنية ،وستدعم تلك المتطلبات .وسيتمثل تركيز رئيسي في تحسين
التنسيق والتعاون بين معاھد التدريب ،بما في ذلك مراكز التدريب اإلقليمية ،لزيادة نطاق ونوع خيارات التدريب
المتاحة ألعضاء المنظمة .وستشمل ھذه األنشطة أيضا ً إقامة بوابة عالمية لدورات وموارد التعليم والتدريب المتمحورة
على األرجح حول قدرات نظام معلومات المنظمة ) .(WISوسيستمر السعي إلى إتاحة خيارات لمساعدة وتحسين اعتماد
معاھد التدريب وإصدار الشھادات للمدربين كجزء من مساھمة برنامج التعليم والتدريب في البرامج التي تقتضي
االمتثال لنظام إدارة الجودة .وفي مجال المنح الدراسية ،سيكون ھناك سعي إلى إقامة مزيد من الشراكات لتكملة
العروض القائمة ،وتمكين الميزانية المحدودة من توفير مزيد من الفرص من خالل زيادة تقاسم التكاليف.
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وتساھم مجموعة واسعة النطاق من أعضاء المنظمة ) (WMOومن اإلدارات الفنية التابعة للمنظمة في
-105
برنامج التعليم والتدريب .وتساھم أنشطة التعليم والتدريب في كل مجال من المجاالت ذات األولوية العالية للمنظمة
) .(WMOوخالل الفترة المالية الحالية بدأ عدد من اللجان الفنية تطوير كفاءات الموظفين .وستصبح ھذه الكفاءات أكثر
نضجا ً في الفترة  2019-2016ومن ثم سيكون من الالزم أن تتناول مناسبات وأنشطة التدريب المعارف والمھارات
األساسية المحددة في الكفاءات .وفي مجال األرصاد الجوية للطيران ،سيعني ھذا أن مؤسسات التدريب سيكون عليھا أن
ُتدخل تقييما ً لدوراتھا التدريبية .وسيلزم وجود دورات تدريبية تتناول تقديم الخدمات المناخية في جميع األقاليم وبجميع
اللغات في الفترة .2019-2016
ويجري حاليا ً استعراض لمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) .(WMOوسوف ُتنفذ في الفترة
-106
 2019-2016التوصيات التي تنبثق من ھذا االستعراض .وقد جرى تنقيح عدد من أنشطة التدريب الجارية إلتاحة إمكانية
التوصل إلى نتائج من االستعراض.
ومن المزمع عقد حلقتين دراسيتين بشأن تنمية الموارد البشرية ،للمديرين من المستوى المتوسط
-107
والمستوى األعلى في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي الفترة المالية 2019-2016
بتمويل من الميزانية العادية .وستساعد ھاتان الحلقتان إلى جانب مجموعة من الدورات الشخصية وعلى اإلنترنت أو
الجوالت الدراسية من أعضاء المنظمة ) (WMOعلى معالجة بعض طلبات المساعدة في اكتساب مھارات جديدة من
جانب المديرين الجدد والحاليين .ويقوم فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب بصياغة إطار
للقدرات في مجال اإلدارة يستند إلى الممارسات الجيدة في عدد من البلدان األعضاء في المنظمة ) .(WMOوسيساعد
مشروع إطار القدرات ھذا على توجيه دورات تنمية الموارد البشرية.

البرنامج اإلقليمي
إن البرنامج اإلقليمي ھو برنامج رئيسي من برامج المنظمة ) (WMOألنه يتفاعل بصفة يومية مع جميع
-108
أعضاء المنظمة .ويمثل البرنامج اإلقليمي حجر الزاوية في خطة تنفيذ تنمية القدرات الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوقد
أُدرج في ھذه الميزانية تمويل صريح ألنشطة الدعوة وبعثات التنسيق اإلقليمي للتعبير عن احتياجات أعضاء المنظمة
) (WMOإلى المشورة والدعوة والمساعدة .ويجري تنسيق الكثير من مشاريع تنمية القدرات باستخدام أموال خارجة عن
الميزانية عن طريق المكاتب اإلقليمية المختلفة .ولتوفير دعم أقوى ألعضاء المنظمة ) (WMOأُبقي على مالك الوظائف
الكامل للمكاتب اإلقليمية .ويدرس عدد من االتحادات اإلقليمية خيارات نقل المكاتب اإلقليمية إلى األقاليم التي يمكن أن
تفرج عن مزيد من األموال لألنشطة اإلقليمية .وسينظر المؤتمر السابع عشر في تنقيح اختصاصات االتحادات اإلقليمية
الذي سيساعد في توضيح مختلف أدوار ومسؤوليات تلك االتحادات ،ال سيما تفاعالتھا مع اللجان الفنية .ھذا ويلتھم
الدعم المقدم لدورات االتحادات اإلقليمية وأفرقتھا العاملة غالبية األموال في البرنامج اإلقليمي.

برنامج تنمية القدرات
يتضمن برنامج تنمية القدرات ) (CDPاألنشطة التي كانت سابقا ً ضمن برنامج التعاون الفني ويغطي طيفا ً
-109
ً
واسعا من الدعم اإلنمائي ،بما في ذلك تقدير وتقييم حالة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وتحديد
متطلبات تحسين القدرات ،وتقديم الدعم للتنمية المؤسسية ،وتحديثات البنية األساسية ،وتعزيز الشبكات اإلقليمية ،وإعداد
الخطط الوطنية لتطوير األرصاد الجوية ،وصياغة مقترحات المشاريع ،فضالً عن تعبئة الموارد ذات الصلة .والجھات
المستفيدة الرئيسية من برنامج تنمية القدرات ھي أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة .وداخل المنظمة
) (WMOيتولى مكتب تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية التابع إلدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRA/RMDPالدور
القيادي فيما يتعلق بتعبئة الموارد وإقامة الشراكات .ويدعم تمويل الميزانية العادية لبرنامج تنمية القدرات أنشطة تعبئة
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الموارد وإقامة الشراكات التي تفضي إلى إدرار أموال خارجة عن الميزانية .وقد ُخصصت أموال من الميزانية العادية
لتقديم قدر من الدعم ألنشطة قاعدة بيانات المالمح القطرية ولكن ستلزم أموال إضافية من خارج الميزانية كي تؤدي
قاعدة البيانات تلك وظيفتھا بالكامل .وقد كان من بين اإلضافات الرئيسية لبرنامج تنمية القدرات في الفترة المالية 2015-2012
إنشاء وحدة تنسيق المشاريع ) (PCUداخل أمانة المنظمة ) .(WMOوتعمل ھذه الوحدة كھيئة تنسيق للمشاريع الجديدة
والقائمة المتعددة الشركاء ،مما يكفل تحسين التنسيق وتقديم التقارير للجھات المانحة ،وأعضاء المنظمة ،واألمين العام.

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
ستواصل إدارة خدمات الطقس والحد من أخطار الكوارث التابعة للمنظمة ) (WMOوتطبيقاتھا في مجال
-110
تقديم الخدمات )من قبيل الحد من مخاطر الكوارث ،وخدمات األرصاد الجوية للطيران واألرصاد الجوية البحرية
والخدمات العامة في مجال الطقس( والبرامج الداعمة )من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ( في الفترة
 2019-2016معالجة أنشطة تنمية القدرات ،ولكن بتركيز مختلف اختالفا ً طفيفا ً لكفالة "التكامل" ومعالجة المتطلبات
المستجدة ،ودعم أعضاء المنظمة ) (WMOبذلك في إنشاء نظم شاملة لتقديم الخدمات ،ونظم لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ،والتصدي للطوارئ .وسينصب تركيز جديد على "التكامل" ،و"توسيع نطاق برنامج الطوارئ والمساعدة
الخاصة بالطوارئ ليشمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) "(NMHSsو"تقديم الخدمات المُحكم".

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلم المحيطات
ستنظم المنظمة ) (WMOاجتماعين إلعداد دورتين تدريبيتين بشأن متطلبات الكفاءة البحرية ،وحلقتي عمل
-111
إقليميتين بشأن نظام إدارة الجودة )نشاط جديد( ،وأربع حلقات عمل مرتبطة بذلك بشأن األنشطة ذات الصلة بالشؤون
البحرية.

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ستساھم تنمية القدرات في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي تعزيز المھارات
-112
والكفاءات األساسية للعاملين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في مجال تقديم الخدمات بھدف
إدماجھم في التخطيط ووضع السياسات والبرامج واالستراتيجيات على الصعيد الوطني لتلبية االحتياجات الوطنية
المحددة تلبية أكثر فعالية .وسيجري تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحقيق ھذا الھدف من خالل المشاريع الخاصة التالية لبناء
وتحسين خدمات وأدوات نشر نواتج دعم القرار واإلبالغ بھا ال سيما من خالل عنصر المشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) (SWFDPمن عناصر برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ’1‘ :مشاريع إيضاحية وتجريبية بشأن
منھجيات المنافع االجتماعية  -االقتصادية ،وبشأن تقديم إنذارات للمناطق النائية والريفية؛ ومواد توجيھية بشأن أدوات
دعم القرار؛ ‘ ’2توفير الخدمات في المناطق الحضرية والمدن الضخمة؛ ‘ ’3تطبيق أحدث تكنولوجيات النشر؛
‘ ’4التدريب بشأن دور المتنبئ المستقبلي في تفسير اإلنذارات وخدمات التنبؤات واإلبالغ بھا وتقديمھا .وبالتعاون مع
برنامج األعاصير المدارية ) (TCPومكتب التعليم والتدريب ) ،(ETRسيُقدَّم تدريب بشأن األعاصير المدارية لالتحاد
اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد اإلقليمي الخامس .وفي الفترة  ،2019-2016ستحصل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى مساعدة لتنفيذ مجموعة الكفاءات في مجال برنامج الخدمات العامة في
مجال الطقس التي وافقت عليھا لجنة النظم األساسية ) (CBSكجزء من تحسين تقديمھا للخدمات .ولن تركز تنمية
القدرات على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية فقط بل أيضا ً على البلدان المتقدمة النمو في المجاالت التي قد تحتاج فيھا
إلى خبرة ومشورة .وستكون ھناك مجاالت تدريب جديدة في تقديم الخدمات لمساعدة األعضاء في تنفيذ استراتيجية
المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لھا على النحو
التالي ’1‘ :إجراء تقييمات للمنافع االجتماعية  -االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية؛
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‘ ’2أدوات لدعم القرار مستندة إلى التأثير؛ وتطبيق الكفاءات في مجال الخدمات العامة في مجال الطقس في المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.

برنامج األعاصير المدارية
إن غالبية أعضاء المنظمة ) (WMOالمعرضين لكوارث األعاصير المدارية ھم البلدان النامية وأقل البلدان
-113
نمواً في المناطق المدارية بما في ذلك الدول النامية الجزرية الصغيرة .ومن ثم ،فإن تنمية القدرات ھي في طليعة
أولويات برنامج األعاصير المدارية .وسيكون التدريب المقدم للجان األعاصير المدارية اإلقليمية في االتحادات اإلقليمية
األول والرابع والخامس أداة رئيسية في ھذا الصدد .وسيجري تنفيذ برنامج التدريب بالتعاون مع برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ) (PWSومكتب التعليم والتدريب ) (ETRوسيكون متمحوراً حول تطور معايير الكفاءات في
مجال األعاصير المدارية لتغطية مجموع الخدمات التطبيقية المتعلقة باألعاصير المدارية بدءاً من مراقبة األعاصير
المدارية والتنبؤ بھا إلى تقديم إنذارات للمستخدمين النھائيين بھدف تحسين المھارات وتقديم الخدمات بوجه عام.
وسيجري تحقيق االستغالل األمثل ألدوات تكنولوجيا المعلومات ،من قبيل التعلم عن بُعد والمواقع الشبكية المعنية
باألعاصير المدارية .وسيجري استخدام معايير الكفاءات المتعلقة باألعاصير المدارية من أجل زيادة تركيز تنفيذ
التدريب.
ويجري القيام بتدريب أثناء العمل لتمكين الخبراء من اكتساب تقنيات عملية ومح ّدثة لتحليل األعاصير
-114
المدارية والتنبؤ بھا .وفي ظل الظروف التشغيلية النظامية في مراكز اإلنذار اإلقليمية ،تساعد ھذه الطريقة التدريبية
الموظفين الجاھزين للعمل في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً على تعزيز صالتھم التشغيلية مع المراكز اإلقليمية.
وسوف تضاف مراكز إقليمية متخصصة أخرى لألرصاد الجوية ومراكز إنذار باألعاصير المدارية كجھات مضيفة
إضافة إلى مركزي طوكيو ونيودلھي اإلقليميين المتخصصين لألرصاد الجوية اللذين يستضيفان حاليا ً التدريب أثناء
العمل.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /أنشطة االستجابة للطوارئ
في أعقاب حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية )في عام  ،(2011واالعتراف بتزايد تعقيد نماذج االنتقال
-115
في الغالف الجوي المستخدمة في المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوأھمية التفسير الكامل
والصحيح لھذه المعلومات من جانب المتنبئين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsطلبت
لجنة النظم األساسية ) (CBSوالحقا ً االتحادات اإلقليمية الثاني والرابع والسادس أنشطة لتنمية القدرات ،بما في ذلك
دورات تدريبية ،على استخدام وتفسير توجيھات ونواتج أنشطة التصدي للطوارئ الخاصة ببرنامج المراقبة العالمية
للطقس .وستساھم تنمية القدرات في ھذه األنشطة في تعزيز المھارات والكفاءات األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال تقديم الخدمات في حالة الطوارئ النووية .وبالتعاون مع مكتب التعليم
َّ
ستنظم دورات تدريبية في مختلف االتحادات اإلقليمية .ولن تركز ھذه الدورات على أقل البلدان نمواً
والتدريب )،(ETR
والبلدان النامية فقط بل أيضا ً على البلدان المتقدمة النمو في المجاالت التي قد تحتاج فيھا إلى خبرة ومشورة.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
ستساھم تنمية القدرات في جوانب النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية
-116
للطقس ) (WWW/GDPFSوبشأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي تعزيز المھارات والكفاءات
األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار بھدف
إدماجھا في عمليات التنبؤ لتلبية المتطلبات المحددة للمستخدمين على الصعيد الوطني تلبية أكثر فعالية .وستشمل
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األنشطة الرامية إلى تحقيق ھذا الھدف التدريب على استخدام وتفسير نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظام تنبؤ
المجموعات ) (NWP/EPSللتنبؤ التطبيقي دعما ً لمختلف خدمات التطبيقات ،من قبيل خدمات الطيران والخدمات
البحرية والزراعية والخدمات العامة في مجال الطقس؛ وكذلك بشأن التنبؤ بالطقس القاسي دعما ً لنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة وإدارة مخاطر األخطار .وبالتعاون مع برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوبرنامج
األعاصير المدارية ) (TCPوشعبة األرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات ) (MMOوبرنامج األرصاد الجوية
للطيران ) (AeMوبرنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMوبرنامج التعليم والتدريب ) ،(ETRسيقدَّم التدريب على
طرق وتطبيقات التنبؤ المستندة إلى معايير الكفاءات ذات الصلة .ولن تركز أنشطة تنمية القدرات بشأن النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSعلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية فحسب ،بل أيضا ً على البلدان المتقدمة النمو
في المجاالت التي قد تحتاج فيھا إلى خبرة ومشورة ،بينما ستدعم أساسا ً أنشطة تنمية القدرات بشأن المشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPأقل البلدان نمواً والبلدان النامية ،بما في ذلك الدول النامية الجزرية
الصغيرة .أما مجاالت التدريب الجديدة فستكون بشأن استخدام وتفسير النواتج المتقدمة من المراكز التشغيلية للنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبما في ذلك نشر نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات
) (NWP/EPSفي التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) ،(HIWبما في ذلك التنبؤ باألعاصير المدارية ،وإدارة التصدي لمخاطر
األخطار.

البرنامج العالمي للخدمات المناخية
ستستمر الجھود النتقال محور التركيز التدريبي الخاص بمشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
-117
) (CLIPSإلى إنشاء آليات أكثر استدامة ،من قبيل مراكز التدريب اإلقليمية ووضع وحدات تدريبية مناخية شاملة تستند
إلى معايير الكفاءات من أجل استخدامھا في مراكز التدريب اإلقليمية وبرامج التدريب الوطنية .وسيجري االضطالع
أيضا ً بأنشطة تدريبية بشأن إنتاج نواتج مناخية موجھة إلى المستخدمين في القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
الرئيسية .وأخذاً في االعتبار الحاجة إلى زيادة وعي المستخدمين وتوفير وجود فھم أفضل للنواتج والخدمات المناخية
من جانب قطاعات المستخدمين ،سيجري االضطالع بأنشطة للتشجيع على تطبيق المعلومات المناخية من قبيل
التوقعات الفصلية من أجل التكيف مع تغير المناخ وتقلبيته .وسوف ُتعد و ُتعمّم مجموعة أدوات بشأن الخدمات المناخية،
ستشكل أيضا ً أساس األنشطة التدريبية .وسيجري التشجيع أيضا ً على بناء القدرات من خالل المراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsومنتديات المستخدمين المرتبطة بھما .وقد أنشأت لجنة علم
المناخ ) (CCIفريق خبراء مفتوح العضوية مكرسا ً لتنمية القدرات ،لمعالجة مختلف أوجھھا بما في ذلك البنية األساسية،
والموارد البشرية ،وإدارة الجودة ،إلخ .وسيجري توطيد وتنسيق تنمية القدرات على نطاق جميع مجاالت البرنامج
العالمي للخدمات المناخية /لجنة علم المناخ ) (WCSP/CClلكفالة مساھمة أكثر فعالية في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية.

برنامج األرصاد الجوية الزراعية
ستتواصل الجھود لزيادة الدعم المقدم لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-118
) (NMHSsلحضور الدورات التدريبية .وإضافة إلى ذلك ،ستزيد الجھود المبذولة للعمل على نحو أوثق مع مراكز
التدريبي اإلقليمية ) (RTCsفي وضع معايير للكفاءات ومواد تدريبية داعمة من أجل األرصاد الجوية الزراعية .وقد
أنشأت لجنة األرصاد الجوية الزراعية فريقا ً مفتوح العضوية من خبرائھا معنيا ً بتنمية القدرات مما سيتيح تحسين تنسيق
األنشطة التدريبية في مجال األرصاد الجوية الزراعية.
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برنامج األرصاد الجوية الزراعية ،وبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه )برنامج بناء القدرات في مجال
الھيدرولوجيا وإدارة موارد المياه( ،وبرنامج التعليم والتدريب
ستواصل شعبة األرصاد الجوية الزراعية ) (AGMوكذلك برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
-119
التركيز على زيادة القدرة من خالل تنمية الموارد البشرية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلدعم التكيف مع تغير المناخ في بلدانھا؛ وأيضا ً لتلبية المتطلبات المحددة كما يقررھا استعراض الكفاءات
الذي سيجري االضطالع به في الفترة  .2015-2014وسيستمر القيام بذلك من خالل توفير آليات تدريبية أكثر استدامة.
وينصب التشديد اآلن على األنشطة ذات المدة القصيرة والتكلفة المنخفضة واألثر المحتمل الكبير فيما يتعلق بعدد
المستفيدين ،مع السعي أساسا ً إلى اتباع ُنھج من قبيل تدريب المدربين ،والحلقات الدراسية المتنقلة ،والتعلم عن بُعد
والمختلط ،ومع عدم اللجوء إلى الدورات الشخصية اإلقليمية أو العالمية إال إذا ثبت أنھا أفضل حل عملي أو أنھا الحل
الوحيد .وسيمثل توثيق التعاون مع برنامج التعليم والتدريب ) ،(ETRوزيادة مشاركة مراكز التدريب اإلقليمية )(RTCs
في بناء القدرات فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمناخ وأنشطة بناء القدرات المشتركة مع لجنة الھيدرولوجيا ولجنة
األرصاد الجوية الزراعية والشركاء الخارجيين جزءاً ال يتجزأ من ھذه االستراتيجية.

)(CBHWR

وسيوفر الجمع ما بين إنشاء الكفاءات األساسية للمھنيين والفنيين العاملين في مجال الھيدرولوجيا ومطلب
-120
ً
استيفاء شروط إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا منھاجا لتحسين تقديم دورات تعليمية وتدريبية مناسبة تھدف
إلى معالجة الكفاءات .وسيجري تحديث استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب في مجال الھيدرولوجيا
وموارد المياه وفقا ً لذلك وستوفر توجيھا ً للمنظمة بشأن أفضل ال ُسبُل لتلبية احتياجات المرافق الوطنية للھيدرولوجيا
) .(NHSsوسيجري االستناد فيھا إلى الدروس المستفادة من برنامج الحلقات الدراسية المتنقلة ومبادرات التعلم
اإللكتروني.

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة

)(WIS

من المزمع القيام بأنشطة لتنمية القدرات ذات الصلة بالنظامين  WIGOSو WISفي الفترة  2019-2016مع
-121
اعتماد نطاق األنشطة على سيناريو الميزانية النھائي .وفي إطار النظام  WISس ُتستخدم معايير الكفاءات الجديدة الخاصة
به لدعم التدريب العالمي المرتبط بالمراكز العالمية لنظام المعلومات ) .(GISCsوفي إطار النظام  WIGOSس ُتستخدم
المواد التنظيمية الجديدة وأي معايير الحقة بشأن الكفاءات إلعداد الموارد والدورات التعليمية والتدريبية.
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النتيجة المتوقعة  :7الشراكات

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 واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا

اإلدارة التنفيذية ،البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،برنامج المراقبة العالمية للطقس ،برنامج المناخ العالمي
سوف تستغل المنظمة ) (WMOمشاركتھا داخل منظومة األمم المتحدة في منتديات شتى ،من قبيل مجلس
-122
الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة ) (CEBوھيئاته الفرعية وأفرقة العمل المنتسبة إليه حسب االقتضاء .وعلى
وجه الخصوص ،ستساھم المنظمة ) (WMOفي عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ،التي تخدم تنفيذ برامج ومبادرات
المنظمة ) (WMOعلى الصعيد القطري .وستواصل المنظمة ) (WMOتوفير المعلومات التفاقيات األمم المتحدة )أي
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD
واتفاقية األمم المتحدة للتنوع األحيائي ) ((UNCBDال سيما من خالل دورات مؤتمر األطراف الخاصة بھا وھيئتھا
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAوھيئتھا الفرعية للتنفيذ ) (SBIومن خالل المساھمة في البرامج ذات
الصلة بشأن التكيف والتكنولوجيا التي يجري القيام بھا في إطار ھذه الھيئات ،وكذلك اآلليات المشتركة بين الوكاالت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة ،من قبيل لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterوشبكة األمم المتحدة
المعنية بالطاقة ) (UN-Energyومنبر األمم المتحدة للتعلّم في مجال المناخ ) (UNCC:Learnوشبكة األمم المتحدة المعنية
بالمحيطات )ستؤ َّكد فيما بعد( وفريق األمم المتحدة لالتصاالت .وعالوة على ذلك ،ستستكشف المنظمة ) (WMOسُبالً
ملموسة لزيادة التعاون مع القطاع االقتصادي من خالل االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،والمنتدى االقتصادي العالمي،
ومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ،وستوطد عالقتھا مع شركائھا باستخدام آليات اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،مثل فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت ) (ICGواللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوإضافة إلى ذلك ،ستواصل المنظمة المساھمة في عمليات تنفيذ ومتابعة
برامج العمل الدولية الرئيسية )مثالً ،بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،وبشأن التكيف ،وبشأن أقل البلدان نمواً ،وبشأن
تنمية القدرات ،وبشأن المرأة(.
وقد عززت رئاسة األمين العام للمنظمة ) (WMOللجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
-123
) ،(UN-Waterورئاسة األمين العام المساعد للفريق العامل المعني بالمناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج
) ،(HCLPومشاركة المنظمة ) (WMOالنشطة في الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للجنة ذاتھا،
وقيادة المنظمة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتعزيزاً كبيراً تقدير أنشطة المنظمة ) (WMOفي منظومة
األمم المتحدة وخارجھا ،مثالً من جانب المنظمات الدولية األخرى )الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية(.
وسيتعين تخصيص مزيد من الموارد لمراقبة الشراكات لضمان استمرار أھميتھا وفعاليتھا.
وستواصل المنظمة ) (WMOوتعزز رعايتھا المشتركة لبرامج من قبيل الھيئة الحكومية الدولية المعنية
-124
بتغيّر المناخ ) (IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن خالل
اتفاقات محددة مع الشركاء ذوي الصلة )أي اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو ،والمجلس
الدولي للعلوم ) (ICSUوبرنامج األمم المتحدة للبيئة( .وھذه االتفاقات سوف ُتستعرض حسب الضرورة لكفالة االستدامة
الطويلة األجل لتلك المبادرات ،مع تقسيم عادل وواضح للمسؤوليات والمساھمات .وقد شاركت المنظمة ) (WMOفي
دعم جھود تعاونية ،بوصفھا شريكا ً استراتيجياً ،بشأن األھداف اإلنمائية لأللفية ،ال سيما مع منظمة األغذية والزراعة
) (FAOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPبشأن األمن الغذائي ،ومع منظمة العمل الدولية ) (ILOومنظمة الصحة العالمية
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) (WHOمن أجل الحماية االجتماعية والصحية ،ومع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPمن أجل االقتصاد األخضر.
وسيتعين تكييف ھذه الجھود حسب سياق خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وإطار ھيوغو لما بعد عام
 ،2015والقرارات المتعلقة بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام .2015

برنامج المراقبة العالمية للطقس ،اإلطار العالمي للخدمات المناخية
في الفترة  ،2019-2016ستواصل المنظمة ) (WMOاالتصال عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-125
) (IAEAواللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ) (CTBTOمن أجل توفير القدرة على التصدي
للطوارئ النووية من خالل برنامج أنشطتھا للتصدي للطوارئ.
وستواصل المنظمة ) (WMOدعم عملية الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOوالمساھمة في تنفيذ
-126
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSإلى أقصى حد ممكن في إطار واليتھا .والنظام العالمي المتكامل
لرصد األرض ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوكذلك نظم الرصد التابعة للمنظمة والمشمولة برعاية
مشتركة من قبيل النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GEOSSتمثل المساھمات الرئيسية في المنظومة العالمية لنظم رصد
األرض ) .(GEOSSوالمقصود بالتفاعالت من خالل الترتيبات القابلة للتشغيل المتبادل الخاصة بالمنظومة  GEOSSأن
تلبي احتياجات المجتمع العالمي .وسيتاح ألعضاء المنظمة ) ،(WMOفي ذلك ،الوصول إلى بيانات ونواتج أخرى
خاصة بالفريق المعني برصدات األرض ) .(GEOوعالوة على ذلك ،ستعزز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي مشاركتھا في إطار آليات التنسيق الوطنية التابعة للفريق المعني برصدات األرض،
دورھا في فھم االحتياجات على الصعيد الوطني إلى المعلومات والخدمات ،وفي تقديم ھذه الخدمات في مجاالت الطقس
والمناخ والماء والحد من مخاطر الكوارث.
وفي عام  ،2015سيكون الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOقد اتخذ قراراً بشأن استراتيجيته
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وأھدافه لفترة ما بعد عام  2015آخذاً في االعتبار مواقف المنظمة ) .(WMOوھذا السياق الجديد نوعا ً ما سيشكل إطار
دور المنظمة ) (WMOفي الفريق .وأيضاً ،سيكون المؤتمر قد اعتمد قراراً بشأن مبادئ تبادل البيانات والنواتج المناخية
لخدمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالتي ستؤثر على مساھمة المنظمة ) (WMOفي الفريق .GEO
وسيواصل المجلس التنفيذي للمنظمة إجراء استعراض عام ألنشطة الفريق ومشاركة المنظمة ،وسيرمي إلى زيادة
االعتراف بمساھمات المنظمة باعتبارھا المكونات الرئيسية للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) .(GEOSSوسيكون
ھناك سعي إلى التنسيق والتعاون الفعالين فيما بين الوكاالت مع وكاالت األمم المتحدة األخرى المشاركة في الفريق
المعني برصدات األرض بشأن المسائل المتعلقة بالمنظومة العالمية  ،GEOSSال سيما فيما يتعلق ببرامج المنظمة
) (WMOونظم الرصد العالمية التابعة لھا والمشمولة برعاية مشتركة .وستواصل المنظمة تقديم دعم نوعي للفريق
المعني برصدات األرض )حيز للمكاتب( ودعم إداري بشروط مواتية .وستشجع المنظمة تحسين الشراكات على كل من
الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني التي تسھم في تحقيق مھمتھا.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،برنامج المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ،برنامج المناخ العالمي
إن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsھي ،داخل معظم الحكومات الوطنية ،الوكاالت الموثوقة
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بشأن الجوانب الفنية والعلمية لمعلومات الطقس والمناخ وتقدم التنبؤات واإلنذارات الرسمية للحكومات وللسكان عن
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،في شراكة غالبا ً مع الوكاالت الوطنية للحماية المدنية والتصدي لألخطار .وتكون
مسؤولة أيضا ً في كثير من البلدان عن الخدمات المتعلقة بالھيدرولوجيا وموارد المياه .وكثيراً ما تقدم خدمات للقطاعات
االجتماعية  -االقتصادية الجوھرية من قبيل الزراعة والطاقة والنقل .وسيوفر تعزيز برنامج التواصل مع المستخدمين
الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني الھيكل الالزم لتحديد
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وتقديم أفضل الممارسات داخل الدول األعضاء في المنظمة بشأن آليات التعاون الكفؤة دعما ً لألولويات الوطنية ،بما في
ذلك سالمة األرواح والسلع والتنمية المستدامة .وبفضل السياق التحفيزي الذي أوجده اإلطار ،اتخذت بلدان كثيرة
مبادرات لوضع إطار وطني للخدمات المناخية ،مع تعزيزھا وإنشائھا في بعض األحيان اآلليات المطلوبة إلقامة حوار
ب ّناء بين مستخدمي ومقدمي المعلومات والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ .وسيتعين التوسع في ذلك.
وسيكون تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأداة للمنظمة ) (WMOلتولي دور قيادي في
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مبادرة توحيد أداء األمم المتحدة فيما يتعلق بالمعرفة المناخية )مع اليونسكو( وسينطوي على تعاون واسع النطاق مع
جميع وكاالت األمم المتحدة وبرامجھا تقريباً ،والحكومات الوطنية والمحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الخاص ،فضالً عن الجامعات ومؤسسات البحوث في مختلف أنحاء العالم .وستكفل المنظمة ،من خالل
ترتيبات العمل السليمة ،التعبير بشكل سليم عن النواتج والخدمات التي تخدم تلك الجھود .ومن خالل قرارات المؤتمر
والمجلس التنفيذي ،اع ُتمد ھيكل جديد لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPيتألف من النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرنامج عالمي للخدمات المناخية ) (WCSPجديد وبرنامج البحوث في
مجال التأثر بتغير المناخ وأثره والتكيف معه ) (PROVIAالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) .(UNEPوستقوم لجنة علم
المناخ ،باعتبارھا الھيئة االستشارية الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOفي البرنامج العالمي للخدمات المناخية )،(WCSP
وفي إطار دورھا المحدد في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،بتقديم مزيد من التوجيه بشأن تحسين اللوائح
واألدلة والمعايير فضالً عن تنمية القدرات لتحسين تزويد أعضاء المنظمة بما يلزم ألغراض مراقبة تقلبية المناخ
وتغيّره والتنبؤ بھما وإسقاطھما .وعلى وجه الخصوص ،ستعزز اللجنة تنفيذ ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية
) (CSISمن ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،التي ّ
تمثل مساھمة رئيسية من المنظمة ) (WMOفي اإلطار
ستشمل أيضا شراكات مع طائفة من الكيانات التشغيلية .وقد حسّن الھيكل الجديد للجنة علم المناخ التفاعل مع اللجان
الفنية األخرى للمنظمة ) (WMOال سيما لجنة النظم األساسية ) ،(CBSفضالً عن البرامج والھيئات ذات الصلة بالمناخ
المشمولة برعاية مشتركة ،من قبيل النظام العالمي للبحوث المناخية ) (GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوبرنامج البحوث في مجال التأثر بتغيّر المناخ وأثره
والتكيف معه ).(PROVIA

برنامج المعلومات والشؤون العامة التابع للمنظمة ) ،(WMOبرنامج المناخ العالمي
ستواصل المنظمة ) (WMOتنمية أنشطة التوعية التي تقوم بھا ،ال سيما على اإلنترنت باستخدام المنتديات
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التعاونية وكذلك وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بالطقس والمناخ والماء في منظور مدفوع
بالمطالب وموجه من المستخدمين .وستؤدي المنظمة دوراً رئيسيا ً بشأن معارف األمم المتحدة المناخية إلى جانب
ِّ
وستنظم اجتماعات
اليونسكو لتعزيز دور العلم في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ )،(UNFCCC
للتنسيق فيما بين الوكاالت ،وستنشئ بوابة على الويب لقاعدة المعارف المناخية دعما ً للتكيفات مع تغير المناخ في
مختلف القطاعات .وستساھم المنظمة أيضا ً في مبادرة منبر األمم المتحدة للتعلم بشأن تغيّر المناخ فيما يتعلق بإعداد
مجموعات استھاللية ومتقدمة متسقة للتعلم بشأن علم تغير المناخ كي يستخدمھا الجمھور العام ويستخدمھا الخبراء.
وسيلزم وجود التزام متواصل من المنظمة بدعم تنفيذ االتفاقات المناخية والبيئية المتعددة األطراف من قبيل اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ) (UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواتفاقية األمم
المتحدة بشأن التنوع األحيائي ) (UNCBDفضالً عن األھداف المتفق عليھا دوليا ً .وسوف ُتعد المعلومات المناسبة
َّ
وتعمَّم،
وستنظم مناسبات جانبية ،خاصة فيما يتعلق بدورات مؤتمر األطراف ،كي تكون للمنظمة ) (WMOمكانة
استراتيجية في الساحة الدولية .وستشمل المواد األخرى كراسات معلومات ،وملصقات ،ومواد دعائية أخرى.
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الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ ّير المناخ ،برنامج المناخ العالمي
لقد أنشأت المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPمعا ً الھيئة الحكومية الدولية المعنية
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بتغيّر المناخ ) (IPCCفي عام  1988على أساس القرار  9بشأن التغير العالمي للمناخ الصادر عن المؤتمر العالمي
العاشر لألرصاد الجوية والقرار  GC 14/20الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة
للبيئة .وتتمثل أھداف الھيئة ) (IPCCفيما يلي ’1‘ :تقييم المعلومات العلمية المتاحة عن تغيّر المناخ؛ ‘ ’2تقييم التأثيرات
البيئية واالجتماعية  -االقتصادية لتغيّر المناخ؛ ‘ ’3صياغة استراتيجية استجابة لمواجھة تحديات تغيّر المناخ.
وستواصل المنظمة ) (WMOإسھامھا الكبير بالمعلومات والبحوث في عمليات التقييم التي تضطلع بھا الھيئة )،(IPCC
وذلك فضالً عن رعايتھا المالية للھيئة ) (IPCCوتقديم الدعم اإلداري ودعم الخدمات ألمانتھا .وفي أعقاب صدور تقرير
التقييم الخامس للھيئة ،واستناداً إلى القرارات التي س ُتتخذ في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCستوجه المنظمة ) (WMOوتدعم احتياجات تطوير الھيئة لتخدم
مصالح أعضائھا على نحو أفضل ،ومن ذلك مثالً إصدار تقارير خاصة ،وتعزيز أنشطة االتصال والتوعية ،وإحداث
تحوّ ل في إعداد وتقديم تقرير التقييم .وبعد االستعراض الذي أجراه المجلس المشترك بين األكاديميات ) (IACلعمليات
الھيئة  IPCCوإجراءاتھا ،قررت المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPاتخاذ إجراءات لتحديث إدارة
وحوكمة الھيئة .IPCC
واستناداً إلى مذكرة التفاھم الموقعة بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي
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أيار/مايو  ،1989وافقت المنظمة ) (WMOعلى أن تدعم ماليا ً أمانة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )،(IPCC
وأن توفر حيّزاً مكتبيا ً ودعما ً إداريا ً لھا .وتساعد مساھمة المنظمة ) (WMOفي الھيئة ) (IPCCعلى تقديم الدعم لدورات
األجھزة الرئاسية لتلك الھيئة )الجلسات العامة والمكتب( ،وأفرقتھا العاملة ،وعلى نشر تقارير التقييم والمنھجية
والتقارير الخاصة ،بما في ذلك أنشطة النشر المتعلقة بأعمال الھيئة .IPCC

البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،البرنامج العالمي للخدمات المناخية ،النظام العالمي لرصد المناخ
لقد قُدمت التقارير الخاصة وتقرير التقييم الخامس الصادرة أثناء الفترة  2015-2012وفقا ً للمواعيد
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المحددة .ومن المتوقع أن يكون لتقرير التقييم الخامس أثر كبير على صانعي القرارات وعلى عملية التفاوض المفضية
إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف بعد انعقاد الدورة العشرين لذلك المؤتمر في بيرو.

برنامج األرصاد الجوية للطيران ،برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلم المحيطات
ستواصل المنظمة ) (WMOتعزيز الشراكات والتعاون مع الوكاالت ذات الصلة كآلية لزيادة قدرة المرافق
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الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبوجه عام .وفي ھذا الصدد ،يعمل برنامج األرصاد الجوية للطيران
عن كثب شديد مع منظمة الطيران المدني الدولي ،بينما تنسّق شعبة األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية )(NMO
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو فضالً عن وجود صالت وثيقة لھا بالمنظمة البحرية الدولية
) .(IMOوستشھد الفترة  2019-2016وضع وتنفيذ معايير ضمان الجودة الخاصة بمنظمة التوحيد القياسي من أجل إدارة
كل من العمليات الجوية والبحرية .وسوف تساعد المنظمة ) ،(WMOال سيما من خالل لجانھا الفنية لألرصاد الجوية
وعلم المحيطات ولألرصاد الجوية البحرية ،وستساعد أعضاءھا على مسايرة تلك المعايير.
وستتطلب حاجة المستخدمين الشديدة إلى خدمات أرصاد جوية متسقة ومنسقة إقليميا ً للطيران مشاركة
-135
وثيقة من جانب مشاريع التعاون اإلقليمية من قبيل نظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة
) ،(SESARوالمنظمة األوروبية لسالمة المياه الجوية ) ،(Eurocontrolوالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )(SADC
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والجماعة اإلنمائية لشرق أفريقيا ) (EADCوالجماعة الكاريبية ) (CARICOMوالبرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط
الھادئ ) (SPREPمن أجل تيسير أقلمة نماذج الحوكمة والتمويل وھذه الخدمات .وعلى وجه الخصوص ،تتطلب الطرق
الجديدة لدعم نظم إدارة الحركة الجوية ونماذج تبادل الطقس تعاونا ً وثيقا ً للغاية موجھا ً بواسطة اتفاقات.
وستنسق المنظمة ) (WMOمع المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOمن
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أجل المساھمة في تنفيذ االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ) .(SOLASوستنتھي المنظمة من عملية تحديد
متطلبات المستخدمين وإصدار الشھادات لھم ألغراض خدمات معلومات األرصاد الجوية .وستقدم المنظمة الدعم آللية
التنسيق بين الوكاالت المتعلقة بالمحيطات )شبكة المحيطات والمناطق الساحلية التابعة لألمم المتحدة( وغيرھا من
ً
األنشطة البحرية ذات الصلة .وبوجه عام ،لن يكون ھناك تغيير رئيسي في الميزانية
مقارنة بالفترة .2015-2012

برنامج األعاصير المدارية ،برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة

)(WMO

ستعزز المنظمة ) (WMOعالقتھا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك من خالل آليات مجموعة
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األمم المتحدة اإلنمائية لكفالة تزويد البلدان النامية ،في إطار مشاريعھا ،بخدمات الخبراء والمستشارين ،والمعدات،
والمنح الدراسية ،والتدريب الجماعي ،التي ستساھم مباشر ًة في دورھا في تحسين نظم اإلنذار .وقد تلقت المنظمة دعما ً
ال يق ّدر بثمن من جانب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل المشاريع المشتركة بين البلدان النامية بما في ذلك
مشاريع لجنة أعاصير التيفون ،والفريق المعني باألعاصير المدارية ،ولجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي
الخامس.
وفي الفترة  ،2019-2016ستواصل المنظمة ) (WMOإقامة وصيانة مجموعة من الشراكات االستراتيجية
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داخل وكاالت األمم المتحدة من قبيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وبرنامج األغذية العالمي ،والوكاالت والمصارف اإلنمائية الدولية واإلقليمية ،والتجمعات
االجتماعية  -االقتصادية اإلقليمية ودون اإلقليمية ،والوكاالت اإلنسانية ،ورابطات القطاع الخاص التي تساعد المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تحسين القيام بأدوارھا الوطنية في مجال الحد من مخاطر
الكوارث ومساعدة البلدان النامية على بناء قدرتھا على الحد من المخاطر .وعلى الصعيد الوطني ستساعد المنظمة
المرافق  NMHSفي إقامة شراكات مع وكاالت إدارة مخاطر الكوارث ،ومختلف القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
المتضررة باألخطار الطبيعية من قبيل الزراعة والطاقة وإدارة موارد المياه والتمويل والتخطيط ،فضالً عن المكاتب
اإلحصائية التي تقوم بجمع بيانات عن الخسائر واألضرار ،وذلك للتمكين من توثيق العالقات بين ھذه المنظمات
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وقد أقامت المنظمة ) (WMOشراكات بالغة األھمية من خالل إنشاء أربعة أفرقة استشارية من خبراء
-139
برنامج التواصل مع المستخدمين في مجال الحد من مخاطر الكوارث تدعم األنشطة التي تقوم بھا المنظمة مع تعاون
اللجان الفنية لوضع وتنفيذ مبادئ توجيھية ومعايير في مجاالت تحليل األخطار /المخاطر ،و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ،والتمويل والتأمين المتعلقين بمخاطر الكوارث ،والتأھب اإلنساني .وقد أسفرت ھذه الشراكات عن
صدور مطبوعات مشتركة ،وتنفيذ مشاريع وطنية منسقة باستخدام إطار تعاون إقليمي ،وتحسين فھم متطلبات
المستخدمين بشأن خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية في مجال الحد من مخاطر الكوارث .وإضافة إلى
ذلك ،ومن خالل شراكة قوية مع أمانة مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارثُ ،تعتبر المنظمة ) (WMOمساھما ً
بالغ األھمية في أنشطة عالمية من قبيل إعداد التقارير العالمية لتقييم المخاطر التي يصدرھا مكتب األمم المتحدة الدولي
للحد من الكوارث ،كالتخطيط للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث .وأدى التعاون الدولي للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ) ،(IAEAالذي تمثل فيه المنظمة ) (WMOشريكا ً رئيسياً ،إلى تنشيط شبكة أنشطة التصدي للطوارئ دعما ً
للزلزال /األمواج السنامية /الحادث النووي في اليابان في عام  ،2011حيث أثبتت تلك الشبكة أنھا شبكة تشغيلية بالغة
القيمة في دعم المجتمع الدولي وأعضاء المنظمة.
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برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ،اإلطار العالمي للخدمات المناخية
أثناء الفترة المالية السابعة عشرة ،ستواصل المنظمة ) (WMOمشاركتھا النشطة في لجنة األمم المتحدة
-140
المعنية بالموارد المائية ) ،(UN-Waterوھي آلية منظومة األمم المتحدة التي تكفل التنسيق فيما بين وكاالت األمم المتحدة
المعنية بالمسائل المائية ،من أجل دعم البلدان في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه للقضاء على الفقر ،وتحسين الصحة
العامة ،والتمكين من تحقيق نمو اقتصادي منصف ،وإدامة البيئة .وستستفيد المنظمة من مشاركتھا في لجنة األمم
المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterلمواصلة تعزيز المساھمة التي تقدمھا الھيدرولوجيا التطبيقية والخدمات
المناخية ذات الصلة بالمياه في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على نطاق أحواض األنھار /مستجمعات األمطار في
مختلف أنحاء العالم .وتوفر لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية آلية للربط بين أنشطة المنظمة ) (WMOذات
الصلة بالمياه وأنشطة شركائنا في منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا ً وسوف تكون عنصراً رئيسيا ً من عناصر برنامج
التواصل مع المستخدمين الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوقد أنشأت اللجنة المذكورة عدداً من
فرق العمل التي أعدت مدخالت /تقارير ھامة لتستنير بھا المناقشات والعمليات المتعلقة بالسياسات وتزايد تشكيلھا
استباقيا ً جداول األعمال المتعلقة بالمياه بھدف تحسين اإلجراءات الميدانية التي تتخذھا منظومة األمم المتحدة .ويجب
استغالل ھذا الزخم ،ال سيما من حيث تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSولكفالة حدوث ذلك .وقد عيّنت
لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterمنسقا ً محدداً للتفاعالت مع اإلطار .وستكون اللجنة أيضا ً جھة
فاعلة رئيسية في تنفيذ أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه وقياس ومراقبة الغايات المرتبطة بذلك.
وستشھد الفترة  2019-2016استمرار اتباع نھج استباقي بدرجة أكبر استجابة الحتياجات البلدان األعضاء،
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ال سيما في مجاالت اھتمامھا ،من قبيل المياه وتغير المناخ ،وتقييم موارد المياه ،واإلدارة المتكاملة للجفاف ،والتنبؤ
والتوقع الھيدرولوجي ،واإلدارة المتكاملة للفيضانات .وستواصل المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه
) (GWPواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDومنظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOتنفيذ البرنامج المشترك
بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMوبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) ،(IDMPبحيث تقدم مواد توجيھية وتتيح فرصا ً
تدريبية ومشاريع تجريبية متى أمكن ذلك وفي حدود الموارد المتاحة .وبالنظر إلى أن تقلبية المناخ وتغيّره محركان
رئيسيان لظواھر المناخ المتطرفة ذات الصلة بالمياه )الفيضانات وحاالت الجفاف( ،ستكون ھذه البرامج معا ً مساھمة
أساسية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وانطالقا ً من االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للمناخ
) ،(HMNDPستق َّدم المساعدة للبلدان في إنشاء وتنفيذ سياسات وطنية بشأن الجفاف ،استناداً إلى فھم وتوجيه علميين
سليمين وسيواصل مكتب المساعدة الخاص بالبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMدعم البلدان في تطبيق
مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات وتقديم التوجيه والمشورة بشأن إجراءات إدارة السھول الفيضانية.
وسوف تتزايد أھمية الرصدات الھيدرولوجية بالنسبة إلدراك آثار تغير المناخ ومن ثم ستكون مساھمة
-142
رئيسية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSال سميا من خالل نماذج قطاع المياه ) .(Water Exemplarومن
المتوقع أن تشھد الفترة  2019-2016زيادة االھتمام بإنشاء مبادرات النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
) (WHYCOSالرامية إلى توفير المعلومات للتصدي لآلثار المترتبة على تغيّر المناخ فيما يتعلق بإدارة موارد المياه.

EC-66/Doc.4.8.1(2),DRAFT 1, p. 50

المسودة األولى
النتيجة المتوقعة
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قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة

اإلدارة التنفيذية
ستواصل المنظمة ) (WMOتحسين الحوكمة واإلدارة ،بما في ذلك ’1‘ :تحسين كفاءة وفعالية الھيئات
-143
الرئاسية والتأسيسية واألمانة؛ ‘ ’2النھوض بوجود عمليات مفتوحة وشفافة لممارسة العمل؛ ‘ ’3استخدام الموارد بفعالية
وكفاءة وزيادة المساءلة عن استخدام الموارد وتحقيق النتائج المتوقعة؛ ‘ ’4كفالة سالمة نظم اإلدارة؛ ‘ ’5تحسين نظم
وممارسات اإلدارة القائمة على النتائج .وفي الفترة  ،2019-2016ستركز المنظمة ) (WMOعلى المجاالت التالية:
‘ ’1تجديد التزام األعضاء بإشراك خبرائھم في حوكمة المنظمة ،ال سيما من خالل اللجان الفنية؛ ‘ ’2زيادة استخدام
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات المستندة إلى تطبيقات نظام إدارة العالقات مع العمالء ) (CRMونظام إدارة
المحتوى ) (CMSوغوغل ،وغيرھا من التطبيقات المعيارية لنظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISإلخ.؛ ‘ ’3استخدام
الموارد المالية والبشرية في البرامج على مستوى أكثر تفصيالً ،وربط البرامج بالنتائج المتوقعة ربطا ً أكثر شموالً؛
‘ ’4إدارة المخاطر ،وأمن تكنولوجيا المعلومات ،واستمرارية العمل.
وسوف يزيد ويتحسن استخدام المكتب ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ) (PRAsورؤساء اللجان الفنية
-144
ُ
) (PTCsواالجتماعات المشتركة بينھم )التي يمكن أن تعقد باستخدام الوسائل االفتراضية( لمواءمة اإلجراءات التي
تتخذھا المنظمة ) (WMOمع احتياجات األعضاء المتطورة أثناء الفترة المالية .ولدفع الممارسات غير الضارة بالبيئة
والمسؤولة إيكولوجيا ً قُدماً ،ستستفيد المنظمة من آلية استعراض األقران الخاصة بفريق اإلدارة البيئية ).(EMG

اإلشراف الداخلي
سيواصل مكتب اإلشراف الداخلي مساعدة المنظمة ) (WMOفي تحقيق أھدافھا ودعم األمين العام ولجنة
-145
المراجعة في أداء مسؤولياتھما في مجاالت الحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والرقابة .وسترمي دائرة المراجعة الداخلية إلى
كفالة تصميم ضوابط داخلية وعمل تلك الضوابط على نحو يكفل أن تحقق المنظمة أھدافھا وتواصل أداءھا وتحسّنه.
وستوفر أنشطة التقييم ومراجعة األداء دليالً محايداً لإلدارة وألصحاب المصلحة مستنداً إلى تقييمات النواتج والنتائج
المتعلقة ببرامج /أنشطة /مشاريع مختارة إلخ .وسيقدم المكتب خدمات استشارية لإلدارة في مجاالت خبرته للنھوض
باقتصاد العمليات وكفاءتھا .وسيحتفظ المكتب بمجموعة من الموظفين المؤھلين وسيتقيد بمعايير الجودة المھنية لكفالة
استمرار أصحاب المصلحة في االعتماد على ما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات .وسيمثل المكتب المنظمة )(WMO
في الشبكات المھنية للمراجعة الداخلية ،وشبكات التقييم والتحقيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة .وسيزيد تركيز أنشطة
المراجعة الداخلية على اإلنفاق من الموارد الطوعية ،تماشيا ً مع االتجاه المتزايد إلى ذلك .وستشجّع دائرة المراجعة
الداخلية على إعداد خطط ضمان لتعزيز عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة ) .(WMOوستشجع أيضا ً على
اتباع خطوط النھج الدفاعي الثالثة للحد من المخاطر المتعلقة باالمتثال .وستوفر دائرة التقييم التحقق المستقل من صحة
تقارير أداء المنظمة مع تجذر نظام المراقبة والتقييم.
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التخطيط االستراتيجي
أن وضع وتنفيذ خطة استراتيجية وخطة تشغيلية ھما عملية متواصلة .وتح َّدد األولويات االستراتيجية
-146
للمنظمة ،التي تمثل مجاالت التركيز لتنفيذ المحاور االستراتيجية ،باستخدام المعلومات الواردة من األعضاء من خالل
استقصاءات المراقبة والتقييم ودورات الھيئات التأسيسية .ويتحسن بمرور السنوات تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على
النتائج ) (RBMباالستفادة من الدروس المستخلصة في عملية التنفيذ .وسينصب التركيز في الفترة  2019-2016على:
‘ ’1االنتھاء من وضع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة للفترة  2019-2016ونشرھما؛ ‘ ’2إعداد الخطة
االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة للفترة 2023-2020؛ ‘ ’3إعداد دليل بشأن التخطيط االستراتيجي ،وتحسين قدرة
الموظفين في مجالي التخطيط والتنفيذ االستراتيجيين؛ ‘ ’4التحسين المتواصل لعمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا.
وقد بدأ التنفيذ الكامل لنظام المراقبة والتقييم ) (M&Eفي عام  2012حسبما اتفق عليه المؤتمر السادس
-147
عشر .وسينصب التركيز في الفترة  2019-2016على زيادة تحسين نظام ودليل المراقبة والتقييم ،وكفالة تدريب جميع
الموظفين على منھجية المراقبة والتقييم وامتالكھم زمام ذلك النظام حسبما طلب المؤتمر السادس عشر .وستجري
المنظمة استقصاءات وتعد تقارير بشأن آثار النتائج المتوقعة على األعضاء ،وستعد تقارير كل ستة أشھر بصفة منتظمة
عن التقدم المحرز في اإلنجازات المتوخاة.
وتشكل إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من نظام المنظمة ) (WMOللرقابة الداخلية واإلدارة القائمة على
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النتائج .وينصب تركيز تنفيذ إدارة المخاطر على تحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبا ً على المنظمة ،ومراقبة تلك المخاطر
والتصدي لھا .وللمنظمة سياسة وإطار إلدارة المخاطر يوجھان تنفيذ عمليات إدارة المخاطر .وتستعرض لجنة إدارة
المخاطر بانتظام المخاطر التي تتعرض لھا المنظمة .وسينصب التركيز في الفترة  2019-2016على تحسين قدرة
الموظفين في األمانة في مجال إدارة المخاطر وعلى استعراض سياسة وإطار إدارة المخاطر الخاصين بالمنظمة حسب
االقتضاء استناداً إلى إدارة المخاطر.
وبالنظر إلى ما ھو مذكور أعاله ،سوف تركز المنظمة ) (WMOعلى تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج
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ً
استنادا إلى الخطة االستراتيجية للمنظمة والخطة التشغيلية للمنظمة والميزانية القائمة على النتائج ) (RBBونظام المنظمة
للمراقبة والتقييم .وسينصب التركيز في الفترة على ما يلي ’1‘ :االنتھاء من وضع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية
للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016ونشرھما ،وإعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة
 ،2023-2020وإعداد دليل بشأن التخطيط االستراتيجي ،وتحسين قدرة الموظفين في مجالي التخطيط والتنفيذ
االستراتيجيين ،والتحسين المتواصل لعمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا؛ ‘ ’2زيادة تحسين نظام ودليل المراقبة
والتقييم ،وكفالة تلقي جميع الموظفين تدريبا ً جيداً على منھجية المراقبة والتقييم وامتالكھم زمام نظام المراقبة والتقييم
حسبما طلب المؤتمر السادس عشر؛ ‘ ’3تحسين قدرة الموظفين في األمانة في مجال إدارة المخاطر واستعراض سياسة
وإطار إدارة المخاطر الخاصين بالمنظمة ) (WMOحسب االقتضاء استناداً إلى أي ُنھج جديدة بشأن إدارة المخاطر؛
‘ ’4استكشاف سُبل توفير توجيه بشأن التخطيط والتنفيذ االستراتجيين للبلدان النامية وألقل البلدان نمواً لمساعدتھا في
إدماج التوجه االستراتيجي للمنظمة في عملياتھا الوطنية لتنمية البنية األساسية والقدرات البشرية .ومحاور التركيز ھذه
أساسية لنجاح تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل الخطة التشغيلية ويدعمھا تنفيذ نظام المراقبة والتقييم .ومن شأن
تحسين قدرة الموظفين في مجال إدارة المخاطر أن يساھم في تحسين نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنظمة ).(WMO
وتلزم موارد إضافية لتنفيذ مجاالت التركيز ھذه.
ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ نھج التقييم والمراقبة المتجدد فضالً عن التطوير التشغيلي لقاعدة بيانات
-150
المالمح القطرية أثناء فترة السنتين  2015-2014أساسا ً سليما ً للفترة  .2019-2016وھذا سيخدم البلدان ذات خدمات
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الطقس والخدمات المناخية األساسية األقل تطوراً بتحسين قدراتھا على تنفيذ الخطة االستراتيجية ،وخطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوإدخال تحسينات في الخدمات العامة في مجال الطقس والمناخ والماء.

تعميم مراعاة ال ُبعد اإلنساني
لقد كانت سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتعميم مراعاة البُعد اإلنساني تتمثل في تعزيز وتشجيع وتيسير
-151
العدل بين الجنسين على نطاق المنظمة .وسينصب التركيز في الفترة المالية المقبلة على زيادة تنفيذ سياسة المنظمة
المتعلقة بتعميم مراعاة البُعد اإلنساني وعلى تنفيذ نتائج المؤتمر المعني بالبُعد الجنساني لتشجيع ودعم زيادة إدماج
الجوانب الجنسانية في جميع البرامج واألنشطة .وسيجري تحسين أنشطة المراقبة ،مثالً من خالل جمع بيانات مفصلة
حسب كل جنس .وإضافة إلى ذلك ،ست ُنفذ المنظمة ) (WMOمتطلبات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن
الشؤون الجنسانية ) (UN-SWAPالتي تنطبق على جميع كيانات وإدارات ومكاتب منظومة األمم المتحدة .وستنظم
المنظمة ) (WMOأنشطة لتنمية القدرات لتلبية احتياجات األمانة وأعضاء المنظمة ،بما في ذلك إعداد أدوات ومواد
تدريبية من أجل شبكة منسقي الشؤون الجنسانية.

الخدمات اللغوية والمطبوعات
أثناء الفترة  ،2015-2012تقوم المنظمة ) (WMOبرفع مستوى ما لديھا من أدوات للترجمة التحريرية
-152
بمساعدة الحاسوب ومن ومعدات للطباعة ،وبتحسين معالجة الطلبات المتعلقة بخدمات اللغات والمطبوعات ،وبتحسين
التحرير وتصميم المطبوعات .وفي عام  ،2013اضطلعت المنظمة بمشروع يرمي إلى تحسين مراقبة الجودة بتحليل
وظائف العمل في مجال اللغات وإعادة توصيفھا .وإضافة إلى ذلك ،دأبت المنظمة على تنظيم حلقات دراسية بشأن
الصياغة للزمالء الفنيين فيھا ،وذلك لتعزيز جودة الوثائق التي ُتستعرض في دورات المنظمة.
وستواصل المنظمة ) (WMOتوفير خدما اللغات والمطبوعات التي تقدمھا على النحو التالي ’1‘ :توفير
-153
خدمات الوثائق والترجمة التحريرية لدورات الھيئات التأسيسية و)استجابة لطلبات حديثة العھد( لدورات الھيئات
الفرعية ،وكذلك للبيانات والك ّراسات والنشرات الصحفية وغيرھا من المطبوعات؛ ‘ ’2إنتاج مطبوعات المنظمة بأكثر
السُبل فعالية بالنسبة للتكلفة باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ،بتمويل ليس فحسب
من موارد البرامج بل أيضا ً من المساھمات الطوعية من أعضاء المنظمة في الصندوق االستئماني لمطبوعات المنظمة؛
‘ ’3وضع واستخدام تصميمات موحدة وجذابة ،للمحافظة على صورة مرئية للمنظمة يسھل التعرف عليھا ومتسقة
وكذلك لزيادة بروز المنظمة؛ ‘ ’4توفير خدمات ورشة الطباعة ) ،(print-shopمن قبيل طباعة المطبوعات والملصقات
والالفتات األحادية اللون والملونة ،واستنساخ األقراص المدمجة ) (CDsوأقراص الفيديو الرقمية ) (DVDsومفاتيح
USB؛ ‘ ’5إدارة خدمات بيع وتوزيع مواد المنظمة ) (WMOالمنشورة ،بما في ذلك النشر اإللكتروني لمواد المنظمة
) (WMOالجديدة )س ُتعلن األمانة عن المطبوعات التي يمكن تنزيلھا مجانا ً( ،والحفاظ على رصيد مناسب من النسخ
الورقية من المطبوعات األقدم ،وإنتاج نسخ ورقية قليلة من المطبوعات التي يمكن بيعھا.
وس ُتزيد المنظمة ) (WMOمن كفاءة عملياتھا بطرائق متعددة ’1‘ :تحقيق التوازن بين استخدام الموارد من
-154
الموظفين والموارد من غير الموظفين ،مما سيؤدي إلى زيادة المرونة أثناء فترات بلوغ العمل ذروته ويحقق ترشيد
تقديم الخدمات؛ ‘ ’2تحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات لمعالجة وتعميم الرسائل والوثائق والمواد المنشورة؛
‘ ’3تحسين القدرات التحريرية ومراقبة الجودة؛ ‘ ’4ترشيد عمليات ورشة الطباعة الخاصة بالمنظمة )(WMO؛
‘ ’5التعاون مع اإلدارات األخرى في المنظمة ) (WMOلتحسين إنتاج الوثائق وإدارة الدورات؛ ‘ ’6زيادة االستعانة
بخدمات متخصصة من خارج المنظمة
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خدمات المؤتمرات
أثناء الفترة  ،2015-2012تقوم المنظمة ) (WMOبتحديث البنية األساسية لمركز المؤتمرات التابع للمنظمة
-155
) (WMOوباألخذ بسُبل أكثر كفاءة لتقديم خدمات المؤتمرات .وقد اضطلعت المنظمة بمشروع رئيسي لتحديث المعدات
والتسھيالت في مركز المؤتمرات ،مما يحسّن تجربة المشاركين في المؤتمرات وييسر استخدام التداول بالفيديو .وفي
الفترة  ،2015-2012أُدخل جدول األعمال اإللكتروني في الدورات الرئيسية ،وبدأ توزيع وثائق الدورات إلكترونيا ً فقط.
وبفضل التحسينات التي أُدخلت في تحديد مواعيد عمل المترجمين الشفويين ،استطاعت المنظمة ) (WMOأن تصل بعدد
وتخصصات المترجمين الشفويين الالزمين لدورات المنظمة إلى الحد األمثل ،مما يسفر عن تحقيق وفورات كبيرة في
تكاليف االجتماعات.
وستواصل المنظمة ) (WMOتقديم خدمات المؤتمرات في جنيف والخارج ،بھدف تحسين الكفاءة والفعالية
-156
وبھدف تعزيز صورة المنظمة ) .(WMOوستوجه المنظمة جھودھا نحو زيادة رضاء األعضاء عن خدمات الدعم
المقدمة لدورات الھيئات التأسيسية وغيرھا من الدورات ،ونحو خفض التكلفة اإلجمالية لعقد الدورات .وس ُتزيد المنظمة
من كفاءة خدمات المؤتمرات التي تقدمھا بواسطة ’1‘ :تحسين نظام التسجيل اإللكتروني للمندوبين؛ ‘ ’2تعزيز فائدة
جدول األعمال اإللكتروني.
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البرنامج الشامل لعدة قطاعات

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

أولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية
ستركز المنظمة ) (WMOعلى تيسير سُبل الوصول إلى خدمات مناخية محسّنة على نطاق العالم في
-157
المجاالت األولية ذات األولوية )الزراعة واألمن الغذائي؛ المياه؛ الصحة والحد من مخاطر الكوارث( وستبدأ أنشطة في
مجاالت إضافية مثل الطاقة والزحف الحضري /المدن الضخمة .وفيما يتعلق بقطاع الزراعة واألمن الغذائي ،ستشمل
الفوائد المباشرة زيادة استخدام خدمات مناخية محسّنة ومنسّقة تنسيقا ً أفضل ،بما في ذلك التنبؤات الفصلية ،مما يؤدي
إلى زيادة إنتاج األغذية ويحد من الحساسية لألخطار المناخية .وفيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث ،ستؤدي زيادة
استخدام الخدمات المناخية ،بين ما تؤدي إليه من فوائد أخرى ،إلى تحسين حماية األصول وتحسين تخطيط عمليات
التصدي للكوارث ذات الصلة بالمناخ .أما في قطاع الصحة ،فسوف تؤدي زيادة فھم الروابط بين األمراض والعوامل
المناخية إلى تحسين تخطيط مكافحة األمراض .وسوف تستفيد إدارة موارد المياه من تحسين التخطيط للبنية األساسية
وتخصيص الموارد المائية على نحو أفضل .ولتحقيق ھذا ،يلزم عمل ما ھو أكثر بكثير ،ال سيما لحصر احتياجات
المستخدمين وإعداد خدمات لتلبية تلك االحتياجات .وتتباين الحالة تباينا ً واسعا ً على نطاق العالم ،فبعض البلدان يسھل
عليھا الوصول إلى خدمات متطورة بشكل جيد بينما ال تتيسر لبلدان أخرى إال خدمات قليلة جداً أو ال تتيسر لھا أي
خدمات على اإلطالق .وفي بعض الحاالت ،تكون المعلومات متوافرة ولكنھا غير معروفة بالنسبة للمستخدمين أو
ال يتيسر لھم الوصول إليھا .وتعاني البلدان النامية على وجه الخصوص من أوجه قصور في مجال القدرات وينبغي
إيالء احتياجاتھا أولوية أعلى.

برامج التواصل مع المستخدمين
يوجد مجال ،من خالل تنفيذ برامج التواصل مع المستخدمين ،لزيادة تنمية قدرة المستخدمين والمھنيين
-158
ولتحسين مراقبة وتقييم استخدام الخدمات المناخية وفعاليتھا في عملية صنع القرارات .ويتطلب تركيز اإلطار الموجه
من المستخدمين وجود مستوى أعلى بكثير من مشاركة المستخدمين في جميع جوانب إنتاج الخدمات المناخية وتقديمھا
واستخدامھا .وھذا المجال ليس متطوراً بالقدر الكافي في ميدان الخدمات المناخية ولكن ھناك أمثلة جيدة من تخصصات
أخرى يمكن أن توفر دروسا ً مفيدة.
وستدعم المنظمة ) (WMOوتعزز التعاون الفعال مع أصحاب المصلحة والجھود على كل من الصعيد
-159
العالمي واإلقليمي والوطني .وعلى الصعيد العالمي سيركز اإلطار على تحديد األھداف واالحتياجات واألنشطة الواسعة
النطاق العالمية ،الالزمة للنجاح في تنفيذ اإلطار .وعلى الصعيد اإلقليمي سيتعاون اإلطار مع الجھود المتعددة األطراف
لتلبية االحتياجات اإلقليمية ،مثالً من خالل تبادل المعرفة والبيانات ،وتنمية البنية األساسية ،والبحث والتدريب وبتقديم
الخدمات على الصعيد اإلقليمي لتلبية االحتياجات .أما على الصعيد الوطني فسوف تضع اإلطار وتنسقه كل حكومة
وطنية والمنظمات الوطنية الرئيسية لكفالة قدرة جميع الجھات الفاعلة /أصحاب المصلحة على التعبير عن احتياجاتھم
ومتطلباتھم للنجاح في تنفيذ الخدمات المناخية التي تخدم سكان البلد.
وستكون إقامة شراكات تشمل أصحاب المصلحة على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني أمراً
-160
أساسيا ً لنجاح اإلطار .إذ سيكون من الالزم أن يكفل اإلطار مشاركة قوية من وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية
األخرى ،والبرامج القائمة ذات الصلة بالخدمات المناخية ،ومستخدمي تلك الخدمات ،ومقدميھا ،والجھات المانحة،
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والحكومات ،ومنظمات القطاع الخاص ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،التي يوجد لكثير منھا
اختصاص قوي في مجال الخدمات المتعلقة بالطقس ولكن ال يوجد لھا اختصاص قوي فيما يتعلق بالخدمات المناخية.
وفي المراحل األولية ر ّكز مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،بمساعدة بقية أمانة المنظمة )،(WMO
-161
على تيسير إنشاء أطر للخدمات المناخية على الصعيد الوطني للتمكين من وجود اآللية المؤسسية والتنسيقية المالئمة
الالزمة إلقامة حوارات فعالة فيما بين أصحاب المصلحة.

الرصدات والمراقبة
توجد ثغرات كبيرة في الرصدات ،ال سيما في البلدان النامية ،وما زال الوصول في الوقت المناسب إلى
-162
بيانات الرصدات يمثل إشكالية في كثير من المواقع .وتطرح الحاجة إلى بيانات اجتماعية  -اقتصادية وبيولوجية وبيئية
تكميلية تحديات إضافية فيما يتعلق بكفالة جمع تلك البيانات وضمان جودتھا وحفظھا وتيسير الوصول إليھا في أشكال
موحدة.
وسينصب التركيز في إطار ركيزة الرصدات والمراقبة على معالجة االحتياجات والثغرات المحددة في
-163
نظم رصد المناخ ،بما في ذلك ما يرتبط بھا من بنى أساسية إلدارة البيانات ولتبادل البيانات ،واستحداث آليات للوصول
إلى البيانات االجتماعية  -االقتصادية والبيولوجية والبيئية وتبادلھا في إعداد وتقديم خدمات مناخية فعالة .وعالوة على
ذلك ،سيولى اھتمام للعالقة المتبادلة بين ركيزة الرصدات والمراقبة والركائز األخرى ،ال سيما برنامج التواصل مع
المستخدمين وركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ .وسينصب تشديد بوجه خاص على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول النامية الجزرية الصغيرة.
وسيكون من األمور البالغة األھمية للنجاح اإلشراك الكامل للشركاء على كل من الصعيد العالمي
-164
واإلقليمي والوطني العاملين في مجال الرصد .وعلى الصعيد العالمي ،يشمل ھؤالء عدداً من وكاالت األمم المتحدة مثل
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ) (UNESCOولجنتھا الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOومنظمة
األغذية والزراعة ) (FAOومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوكذلك النظم التي ترعاھا ھذه المنظمات بصورة مشتركة
مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض
) .(GTOSويشمل الشركاء أيضا ً المبادرات التي تعزز إدماج مختلف نظم الرصد مثل النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) .(WIGOSومن المھم بنفس القدر على الصعيدين الوطني واإلقليمي المساھمات التي تقدمھا المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية ،والوكاالت الوطنية المعنية
بالبيئة والموارد الطبيعية وعلم المحيطات .وسيزيد االھتمام بالمساھمات الھامة في مجال الرصد التي تقدمھا المنظمات
غير الحكومية والجامعات ،وكذلك إمكانية زيادة مشاركة شبكات الرصد غير الحكومية والتابعة للقطاع الخاص.
وقد انصب التركيز على إنقاذ ورقمنة البيانات المحفوظة في شكل ورقي لتحسين توافر البيانات من أجل
-165
التحليالت والتنبؤات المناخية.

نظام معلومات الخدمات المناخية
سيتطلب تقديم نواتج وخدمات معلومات مناخية بفعالية وجود آليات مؤسسية تشغيلية مناسبة إلنتاج
-166
المعلومات وتبادلھا ونشرھا على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي .وسوف يتحقق ھذا من خالل تنفيذ
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استراتيجية تقوم على ھيكل من ثالثة مستويات للمؤسسات المتعاونة )‘كيانات ’١1نظام معلومات الخدمات المناخية( يكفل
إنتاج المعلومات والنواتج المناخية وتبادلھا ونشرھا :أ( على الصعيد العالمي من خالل مجموعة من المراكز المتقدمة؛
ب( على الصعيد اإلقليمي من خالل شبكة من الكيانات ذات المسؤوليات اإلقليمية؛ ج( على الصعيدين الوطني والمحلي
من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن خالل ترتيبات مؤسسية وطنية مع الشركاء.
وستشمل اإلجراءات ذات األولوية دعم المؤسسات والتنفيذ والبحوث فضالً عن الجوانب المتعلقة بالتدريب ،وتنمية
القدرات ،والحوكمة .وسينصب التركيز بوجه خاص على إقامة مراكز مناخية إقليمية فعلياً؛ والقيام بصفة منتظمة
باستعراض وتحديث متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بالبيانات والنواتج والمعلومات المناخية ،وكذلك استخدام
المعلومات المناخية في سياقات العالم الحقيقي؛ وإعداد دليل مرجعي فني رسمي يعبّر عن معايير ومواصفات معينة
متفق عليھا عالميا ً إلعداد النواتج والخدمات على جميع المستويات الجغرافية.
وسينتقل التركيز من تنفيذ المرحلة اإليضاحية للمراكز المناخية اإلقليمية إلى إقامة تلك المراكز فعليا ً على
-167
نطاق الھيكل التشغيلي ذي المستويات الثالثة.

البحوث والنمذجة والتطبيقات
سينصب التركيز على تقديم المعلومات المناخية لدعم صنع القرارات ،بما يشمل ،في جملة أمور ،عمالً
-168
ً
ً
تجريبيا ونظريا يرمي إلى تحسين نوعية مجموعات البيانات والمواد التوجيھية؛ وتمديد المُھل الزمنية و/أو مدى
التنبؤات المناخية دون الفصلية إلى الفصلية؛ واستكشاف إمكانية إعداد تنبؤات عقدية عملية مع تحسين اإلسقاطات
ُّ
ولتمثل البيانات ،وعزو الظواھر المتطرفة
األطول أجالً؛ وزيادة تعزيز النماذج المناخية؛ واستحداث تقنيات للرصدات
والتنبؤ بھا وتقييم إحصاءاتھا؛ وإجراء تقييمات لآلثار المناخية على الصحة البشرية وحمايتھا؛ واألمن الغذائي ،والحد
من مخاطر الكوارث ،وإدارة المياه.
وسينصب التركيز على التنفيذ الفعال لألنشطة الواردة في ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ ،على العكس
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من التركيز األولي الذي كان ينصب على تمكين شبكة الخبراء والمؤسسات من تحديد الخطوات الالزمة للتنفيذ العملي
لألنشطة الواردة في ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ.

تنمية القدرات
ستركز أنشطة تنمية القدرات على دعم إنشاء خدمات مناخية في البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى الخدمات
-170
المناخية األساسية ودعم االحتياجات التعليمية والتدريبية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
البلدان التي توجد فيھا أوجه قصور في ھذا الصدد من قبيل البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية
الصغيرة وذلك بھدف معالجة مسائل محددة مثل تأھيل المتنبئ لإلطار العالمي للخدمات المناخية .وستشمل أنشطة تنمية
القدرات تنمية القدرات المؤسسية والخاصة بالبنية األساسية واإلجرائية والبشرية.
وفي المرحلة األولية ،كان التركيز ينصب على تحديد ’1‘ :متطلبات تنمية القدرات فيما يتعلق بركائز
-171
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبوجه خاص و ‘ ’2المتطلبات األساسية األعم )السياسات /التشريعات
والمؤسسات والبنية األساسية واألفراد على الصعيد الوطني( للتمكين من حدوث أي أنشطة تتعلق باإلطار.

١

الكيان التابع لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISھو أي مؤسسة تقوم بواحدة أو أكثر من وظائف ذلك النظام.
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ثالثا ً  -أثر خيارات الميزانية
إضافة إلى الميزانية األساسية المقترحة للفترة  ،2019-2016كما ھي معروضة في الفصلين األول
-172
والثاني ،وُ ضع خياران أيضا ً ’1‘ :الخيار  ،1وھو يقابل مستوى كليا ً للموارد العادية قدره  296.6مليون فرنك سويسري؛
و‘ ’2الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( ،الذي يقابل مستوى كليا ً للموارد العادية قدره  273.2مليون فرنك سويسري.
وبينما ستتيح الميزانية األساسية المقترحة للمنظمة ) (WMOأن تتأقلم تماما ً مع متطلبات أعضائھا فيما يتعلق باألنشطة
ً
معالجة كاملة.
الموكولة إليھا ،يُعتبر الخياران اآلخران غير كافيين لمعالجة المسائل ذات األولوية لألعضاء

النتيجة المتوقعة  :1تقديم الخدمات
سينخفض مجموع الموارد المباشرة )التي ال تشمل التكاليف الموزعة وتشمل التكاليف المتعلقة بالموظفين
-173
والتكاليف غير المتعلقة بھم( بمقدار  0.7مليون فرنك سويسري ) 3في المائة( بحيث تبلغ  22.5مليون فرنك سويسري
في إطار الخيار  ،1وستنخفض بمقدار  2.9مليون فرنك سويسري ) 12في المائة( بحيث تبلغ  20.3مليون فرنك
سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وأثناء الفترة المالية  ،2015-2012كانت موارد الميزانية العادية ألمانة المنظمة ) (WMOتبلغ  3.1ماليين
-174
فرنك سويسري ألربع سنوات ،بما يشمل وظيفة واحدة لمدير ووظيفة واحدة لسكرتير .وسوف تحتاج المنظمة ،كي
تفي بوالياتھا في الفترة  ،2019-2016إلى مخصص في الميزانية قدره  5.3ماليين فرنك سويسري ،بما يشمل
مخصصات من أجل موظف إضافي واحد من الفئة الفنية ليساعد المدير في مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية،
وأعضاء لجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSوموظفي مكتب اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSللدعاية لذلك اإلطار في االجتماعات والمناسبات الھامة .وسيكون للخيار  1والخيار ) 2النمو اإلسمي
الحقيقي( في ميزانية النتيجة المتوقعة  1أثر كبير على اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSإذ سيواجه مكتب
ذلك اإلطار صعوبة كبيرة في توفير التنسيق العام ،من قبيل عدم القدرة على أداء وظائف التنسيق الخاصة بأمانة
المنظمة ) ،(WMOوعدم كفاية التمويل الالزم لعقد حلقات عمل لدعم الركائز والمجاالت ذات األولوية ،وكذلك محدودية
التمويل المتاح ألنشطة الدعاية ولتقديم الخدمات االستشارية التي ينبغي أن تقوم بھا أمانة المنظمة ) (WMOوأعضاء
لجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ).(IBCS
وسوف يؤثر أيضا ً خيارا الميزانية المخفّضة تأثيراً سلبيا ً على برامج أخرى للمنظمة ،من قبيل برنامج
-175
األرصاد الجوية الزراعية وبرنامج األرصاد الجوية للطيران .وسيقل إلى حد كبير تقديم الدعم ألنشطة االتحادات
اإلقليمية ذات الصلة باألرصاد الجوية الزراعية ،وسيتأثر أيضا ً تأثراً شديداً التعاون دون اإلقليمي الخاص بتطبيق مبادئ
استرداد التكاليف ،والتواصل مع المستخدمين ،واألنشطة المشتركة في مجال التطوير والتدريب في ميدان األرصاد
الجوية للطيران .وسيحول النمو اإلسمي الصفري دون معالجة المسائل المتعلقة باتباع نھج متكامل في قطاع النقل ،وأثر
تغيّر المناخ على الطيران والنقل ،ويحول دون اتخاذ تدابير لتحسين الحوكمة )من قبيل عقد االجتماعات المخططة
لفريق اإلدارة مرتين في السنة( .وأخيراً ،في إطار خيار النمو اإلسمي الصفري ،لن يُتاح تمويل من الميزانية العادية
إال لدعم محدود للموظفين فقط ،بينما ستتوقف مشاركة أعضاء المنظمة وتنفيذ األنشطة الفنية بالكامل تقريبا ً على
التمويل الخارج عن الميزانية.
وسوف تتأثر أيضا ً األنشطة العلمية والفنية األخرى الصادر بھا تكليف من اللجان الفنية بخياري الميزانية
-176
المخفضة .ففي إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( سيتوقف وضع توجيھات بشأن خدمات األرصاد الجوية
للطيران من أجل أنواع أخرى من وسائل النقل .وفي إطار الخيار  ،1سيجري تقليص أنشطة أفرقة الخبراء وفرق العمل
التابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية بشأن الكوارث ،وتغيّر المناخ ،وتنمية القدرات ،وستنخفض بنسبة قدرھا  75في
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المائة الموارد المخصصة لما يلي ’i‘ :دعم التنفيذ الھادف بناء على الطلب؛ و‘ ’iiإعداد توجيھات بشأن خدمات األرصاد
الجوية من أجل أنواع أخرى من وسائل النقل في برنامج األرصاد الجوية للطيران ) .(AeMPوستحد المنظمة )(WMO
إلى حد كبير من النطاق ،وستخ ّفض الميزانية بأكثر من  80في المائة ،فيما يتعلق بتحديث إجراءات مراقبة الرصد
وإعداد متطلبات وتحليل الثغرات بھدف تحسين النظم األساسية لتعزيز برامج اإلنذار ،في سياق االستعراض المستمر
للمتطلبات ) .(RRRوستقلّص المنظمة األنشطة ذات األولوية ،من قبيل ’1‘ :اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية )(JCOMM؛ و ‘ ’2تصميم وتنفيذ ُنظم استجابة تشغيلية لتقديم الخدمات )ھياكل فنية ،وبناء الكفاءات،
ومعايير فنية ،وإنذارات قائمة على التأثر ،وإجراءات التشغيل الموحدة ،إلخ(.
وفي إطار خيار النمو اإلسمي الصفري ،سيجري تقليص أنشطة إضافية إلى جانب األنشطة المذكورة
-177
أعاله ،من قبيل ما يلي ’1‘ :تقديم الدعم للمؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية الزراعية الذي يُعقد قبل الدورة السابعة
عشرة لتلك اللجنة؛ ‘ ’2مطبوعات وتقارير شعبة األرصاد الجوية الزراعية؛ ‘ ’3مشاريع إيضاحية /تجريبية بشأن تنفيذ
استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،ومنتدى للمنظمة ) (WMOبشأن األثر االجتماعي  -االقتصادي للخدمات؛
واجتماعات وحلقات عمل لتنفيذ المبادئ التوجيھية المتعلقة بتقديم الخدمات في المدن الكبرى.

النتيجة المتوقعة  :2الحد من مخاطر الكوارث
سيخ ّفض مجموع الموارد المباشرة للميزانية األساسية المقترحة بمقدار  0.2مليون فرنك سويسري ) 2في
-178
المائة( لتبلغ  9.8ماليين فرنك سويسري في إطار الخيار  2وبمقدار  1.8مليون فرنك سويسري ) 18في المائة( لتبلغ 8.2
ماليين فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وفي إطار ھذين الخيارين ،لن تكون المنظمة ) (WMOقادرة على أن تعالج تماما ً مسألة استحداث وإنجاز
-179
مكاتب للمساعدة على الويب توفر مجموعة شاملة من المبادئ التوجيھية ،والممارسات الموصى بھا ،والمعايير
الموضوعة و/أو المحدّثة من جانب اللجان الفنية التابعة للمنظمة من خالل العمليات المنشأة المشتركة بين اللجان في
مجال الحد من مخاطر الكوارث .وسيجري أيضا ً تقليص نطاق أنشطة البرامج الرئيسية األخرى وستتأثر سلبيا ً نتيجة
لذلك ،ومن تلك األنشطة استحداث وإنجاز مجموعة شاملة من وحدات التعليم والتدريب في مجال الحد من مخاطر
الكوارث موجھة إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوإنجاز أنشطة مشاريع تجريبية بشأن التنبؤات
المستندة إلى األثر واإلنذارات المستندة إلى المخاطر من أجل تحسين التصدي للطوارئ والتخفيف من الكوارث )استناداً
إلى نتائج مشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) .(WWRPوسيقلّص خيارا
الميزانية المخفضة خدمة المنظمة لنظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ) (UN-ISDRواتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ) (UNFCCCعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي في مجاالت من قبيل الخسائر واألضرار،
والتقرير العالمي لتقييم المخاطر ،والتوسع في أطلس المنظمة ) (WMOومركز بحوث علم أوبئة الكوارث )(CRED
بشأن أطلس الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن ظواھر الطقس والمناخ والماء المتطرفة ،وخدمة المنتدى العالمي
المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
وسيؤدي خيارا الميزانية المخفضة إلى تضييق شديد لنطاق األنشطة اإلقليمية التالية ’1‘ :تنفيذ المشاريع
-180
اإليضاحية اإلقليمية القائمة والجديدة للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP؛ ‘ ’2تنفيذ وإيضاح فوائد المشاريع اإليضاحية
لإلدارة المتكاملة والمنسقة للحد من الكوارث والتكيف التي تتضمن عناصر تتعلق بتنمية القدرات الوطنية والتعاون
اإلقليمي؛ ‘ ’3تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSمع أوساط العاملين في مجال الحد من
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مخاطر الكوارث )ال سيما التفاعل مع القطاعات االجتماعية  -االقتصادية في كل من القطاعين العام والخاص( على
الصعيدين الوطني واإلقليمي.
وسيحد أيضا ً خيارا الميزانية المخ ّفضة من نطاق األنشطة الصادر بھا تكليف من اللجان الفنية ،من قبيل:
-181
‘ ’1أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في التنبؤ الھيدرولوجي؛ ‘ ’2اجتماعات الفريق التوجيھي المشترك بين البرامج للمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي؛ ‘ ’3المشاريع التجريبية بشأن توفير نواتج التنبؤ لمساعدة الوكاالت اإلنسانية
)التخطيط ،والتأھب ،والتصدي( .وس ُتفرض قيود مالية أيضا ً على توفير توجيه بشأن تقديم المساعدة باألرصاد الجوية
للوكاالت اإلنسانية من أجل تفسير نواتج التنبؤات .وفي إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( تحديداً ،سيتوقف تنسيق
اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMلتحسين خدمات األرصاد الجوية للمحيطات من أجل عمليات التصدي للطوارئ البيئية
البحرية وسيزيد تقليص األنشطة المذكورة أعاله.

النتيجة المتوقعة  :3معالجة البيانات والتنبؤ
سينخ ّفض مجموع الموارد المباشرة بمقدار  0.9مليون فرنك سويسري ) 5في المائة( ليبلغ  19.1مليون
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فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخ ّفض بمقدار  2.5مليون فرنك سويسري ) 12في المائة( ليبلغ  17.5مليون
فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وسيواجه برنامج النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSصعوبة كبيرة في تعزيز دعمه
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لتحقيق أولويات المنظمة ) .(WMOوعلى وجه الخصوص ،ستكون ھناك صعوبة في تحويل نتائج البحوث إلى عمليات
وابتكار في تقديم الخدمات فضالً عن أن أنشطة تنمية القدرات س ُتعاق أو تتالشى.
وعالوة على ذلك ،ستكون المنظمة ) (WMOملزمة بتقليص أنشطة البرامج المتعلقة بإدارة البيانات
-184
المناخية وإنقاذ البيانات فضالً عن مراقبة المناخ ،مما يسفر عن انخفاض تلك األنشطة إلى حد كبير .وفيما يتعلق
ببرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) ،(HWRPستكون المجاالت األكثر تأثراً ھي المجاالت الداعمة ألنشطة لجنة
الھيدرولوجيا المضطلع بھا ضمن إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا والمرتبط بتقييم موارد المياه ) .(WRAوھذه
األنشطة ،بما في ذلك تقديم الدعم للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSسيجري تقليصھا أيضا ً على
المستويين اإلقليمي والعالمي .وسيقل الدعم المقدم للممارسين وسيكون ھناك اعتماد أكبر على الموارد الخارجة عن
الميزانية لمبادرات الدعم ،مما يوفر سيطرة أقل على كل من محور تركيز األنشطة والنتائج .وستقل الموارد المتاحة
لالستخدام في شراكة مع مجموعات أخرى ومن ثم ستتأثر قدرتنا على االستفادة من ھذه العالقات .ولن تكون المنظمة
) (WMOقادرة على مواصلة إنشاء جماعات من الممارسين ،مما يؤدي إلى محدودية احتمال تبادل األوساط العاملة في
مجال الھيدرولوجيا في المنظمة للموارد والخبرات في المجاالت التي تعتبر ركائز أساسية لعملھا.
وسيجري تقليص عدد كبير من األنشطة اإلضافية الصادر بھا تكليف من اللجان الفنية .ففي إطار الخيار
-185
ّ
 ،1ستخفض المنظمة ) (WMOالموارد المخصصة لألنشطة التالية لبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ):(HWRP
‘ ’1تطبيق المعلومات المناخية من أجل مديري شؤون المياه؛ ‘ ’2أنشطة لجنة الھيدرولوجيا بشأن إطار إدارة الجودة،
وإدارة البيانات ،وتقييم موارد المياه ،وإدارة الماء والمناخ والمخاطر؛ ‘ ’3استحداث عناصر جديدة للنظام العالمي لرصد
الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSوتقديم الدعم لعناصره القائمة؛ ‘ ’4نشر أدلة وفقا ً إلطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا ،بما في ذلك النشر اإللكتروني؛ ‘ ’5استحداث أدوات ووضع توجيه من أجل النواتج والمؤشرات المناخية
الموجھة إلى المستخدمين .وسيجري أيضا ً تخفيض الموارد المخصصة لألنشطة الصادر بھا تكليف من لجنة علم المناخ
بأكثر من  30من المائة .وعالوة على ذلك ،سيحدث تقليص كبير لألنشطة المتعلقة بإدارة البيانات المناخية وإنقاذ
البيانات .وفي مجال نظم معالجة البيانات والتنبؤ ) ،(DPFSستنخفض الموارد غير المتعلقة بالموظفين والمخصصة
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المسودة األولى
لألنشطة البرنامجية بزھاء  55في المائة ،مما يؤثر تأثيراً شديداً على نطاق األنشطة التالية ’1‘ :عقد حلقات عمل بشأن
تنفيذ التنبؤ التشغيلي دون الفصلي إلى الفصلي ،في سياق اإلطار العالمي للخدمات المناخية /نظام معلومات الخدمات
المناخية؛ ‘ ’2إدماج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي العمليات المستدامة بتعزيز /دعم المراكز
التشغيلية لتعزيز وزيادة قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم الخدمات ذات
الصلة لمختلف المستخدمين  -القطاعات؛ ‘ ’3وضع ترتيبات تشغيلية مع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSبشأن تنفيذ ُنظم مُحكمة لمراقبة الطقس والمناخ؛ ‘ ’4وضع مبادئ توجيھية وتنفيذ مشاريع بشأن استخدام
وتفسير مزج بيانات االستشعار عن بُعد ونواتج التنبؤ العددي بالطقس ألغراض التنبؤ القصير المدى جداً ،بما في ذلك
التنبؤ اآلني ،دعما ً لبرنامج األرصاد الجوية للطيران ول ُنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ).(EWS
وفي إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( ،ستوقف المنظمة ) (WMOتقديم الدعم ألنشطة تطبيق
-186
ً
المعلومات المناخية من أجل مديري شؤون المياه وأيضا أنشطة تبادل وإدارة البيانات الھيدرولوجية بما في ذلك إنقاذ
البيانات ،فضالً عن أنشطة دعم المبادرات العالمية في إطار برنامج الھيدرولوجيا ومواد المياه .وستنخفض الموارد
ً
مقارنة بالميزانية المقترحة .ونتيجة لذلك،
المخصصة ألنشطة برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه بزھاء  35في المائة،
سيجري تنفيذ عدد من األنشطة بنطاق أكثر تقييدا ،بما في ذلك ’1‘ :وضع النواحي الفنية واألدلة األخرى التي ستوصي
بھا لجنة الھيدرولوجيا؛ ‘ ’2نشر أدلة وفقا ً إلطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) ،(QMF-Hydrologyبما في ذلك
النشر اإللكتروني؛ ‘ ’3استحداث عناصر جديدة للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSوتقديم الدعم
لعناصره القائمة؛ ‘ ’4أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا .وستنخفض الموارد
ً
مقارنة
المخصصة لألنشطة الصادر بھا تكليف من لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية بنسبة  30في المائة،
بالميزانية المقترحة .وسيزداد تأثر مختلف أنشطة البرنامج العالمي للخدمات المناخية ){ (WCSبھذا الخفض للميزانية،
بما في ذلك ’1‘ :رصد المناخ ومراقبة المناخ؛ ‘ ’2تقديم الدعم للمؤتمر الفني للجنة علم المناخ الذي يسبق دورة تلك
اللجنة؛ ‘ ’3إدارة البيانات المناخية وإنقاذ البيانات؛ ‘ ’4استحداث أدوات ووضع توجيه من أجل النواتج والمؤشرات
المناخية الموجھة إلى المستخدمين .وستقل بمقدار الثلث الموارد المخصصة لتنظيم اجتماعات للفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ ومسائل الطقس والماء والبيئة المتصلة به .وسيزداد خفض األنشطة المتعلقة بنظام
معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSوعلى وجه الخصوص ،ستقل الموارد المخصصة لتنظيم حلقات عمل بشأن استخدام
وتفسير النواتج المنبثقة من المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsللتصدي للطوارئ البيئية )(EER
ً
مقارنة بالميزانية المقترحة.
بأكثر من  40في المائة،
وستتأثر األنشطة اإلقليمية في برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRوالبرنامج العالمي للخدمات
-187
المناخية ) (WCSPبخياري الميزانية المخفضة ،وستتقلص مواردھما بنسبة  13في المائة في إطار الخيار  1وبنسبة 35
في المائة في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( .وسيتقلص نطاق الدعم المقدم ألنشطة االتحادات اإلقليمية في
برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) ،(HWRوسينخفض الدعم المقدم لألفرقة العاملة اإلقليمية في مجال الھيدرولوجيا.
وستحد المنظمة ) (WMOPمن إعداد توجيھات وأفضل الممارسات بشأن استخدام النواتج المناخية العالمية /اإلقليمية
وستقلل من الدعم المقدم لجوانب الخدمات المناخية المتعلقة بالمستخدمين من خالل حلقات العمل اإلقليمية ومنتديات
التوقعات المناخية الوطنية واإلقليمية .وفي إطار الخيار  ،2لن يكون باستطاعة المنظمة ) (WMOأن تتخذ تدابير كاملة
لتوحيد طريقة عرض ونشر نواتج المراكز المناخية اإلقليمية ،ولتقديم الدعم لألنشطة المشتركة بين لجنة علم المناخ
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (CCl-WCRPبشأن التنبؤات واإلسقاطات المناخية اإلقليمية ،وألنشطة االتحادات
اإلقليمية ذات الصلة بالتطبيقات والخدمات المناخية .وسيجري تقليص حلقات العمل اإلقليمية بشأن الخدمات المناخية
لقطاعات المستخدمين.
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المسودة األولى

النتيجة المتوقعة  :4إدارة الرصدات والبيانات
سينخفض مجموع الموارد المباشرة بمقدار  0.8مليون فرنك سويسري ) 2في المائة( ليبلغ  33.2مليون
-188
فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخفض بمقدار  3.5ماليين فرنك سويسري ) 10في المائة( ليبلغ  30.5مليون
فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وقد أدى تنفيذ سياسة النمو اإلسمي الصفري للميزانية على مدى  20عاما ً إلى خفض الموارد المخصصة
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لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWالذي يمثل القاعدة األساسية للمنظمة ) (WMOوأعلى أولوية لھا .وفي الفترة
 ،2019-2016ينبغي أن يكون النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي مرحلة التنفيذ ،وسوف يتطلب تمويالً
إضافيا ً .ولن يو ّفر الخيار  1وال الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( تمويالً كافيا ً لتنفيذ ذلك النظام .ولتنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ،ينبغي أن تربط المنظمة ) (WMOذلك اإلطار ببرنامج المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوتعترف
المنظمة بوجود حاجة شديدة إلى زيادة إدارة البيانات المتعلقة برصد المناخ ،وزيادة البنية األساسية الالزمة لدعم
عمليات الرصد ذات الصلة بالمناخ بھدف توفير نظام إنذار أفضل )األمن ،والجفاف ،والماء ،والطقس ،إلخ.(.
ولن يتيح الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتعزيز أنشطته للتأقلم
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مع المتطلبات الجديدة ،من قبيل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSوستقل مساھمة المنظمة ) (WMOفي النظام العالمي لرصد المناخ ) (WIGOSعن المستوى الحالي )موارد
تتعلق بالموظفين من أجل وظيفة مدير ووظيفة من فئة الخدمات العامة ،وموارد غير متعلقة بالموظفين تبلغ 440,500
فرنك سويسري مقترحة للفترة ) ،(2019-2016ولن تتاح موارد لمعالجة مجال الغالف الجوي وإلدارة الفريق التابع
للنظام العالمي لرصد المناخ لألغراض المناخية ) (AOPCوالفريق التابع للنظام العالمي لرصد المناخ والمعني برصد
األرض لألغراض المناخية ) (TOPCوبخاصة العنصر الھيدرولوجي وعنصر الغالف الجليدي .وستكون لكال المطلبين
اإلضافيين أھمية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSولبرنامج النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وفي إطار الخيار  ،1لن تنفذ المنظمة ) (WMOأنشطة تنسيق لجنة النظم األساسية ) (CBSلتنفيذ النظام
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العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي .ولن يق َّدم مستوى كا ٍ
ف من الخدمات االستشارية
والمطبوعات بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوستتأثر سلبيا ً إقامة وتنفيذ مراكز تابعة لنظام معلومات
المنظمة و ُنظم مراقبة للنظام .وستقوم المنظمة ) (WMOبتنسيق الترددات الراديوية وستقدم الدعم لتطوير برنامج أدوات
وطرق الرصد ) (IMOPفي تنفيذ النظام ) (WIGOSبمستوى منخفض .وستظل قدرة المنظمة على القيام بأنشطة النظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمنخفضة مع محدودية عدد موظفيھا وعدم توافر موارد غير متعلقة بالموظفين .وفي
إطار ھذا الخيار ستضطر المنظمة إلى تقليص األنشطة اإلقليمية في برنامج السواتل ) (SATوالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) .(WIGOSولن تكون المنظمة قادرة على تنفيذ استراتيجية جديدة لنشر البيانات باستخدام الفرص التي تتيحھا
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة إال بدرجة محدودة .وسيُخصص مستوى مخ ّفض من الموارد لألنشطة
الرئيسية ،التي تشمل ضمن أنشطة أخرى ’1‘ :تقديم المساعدة لرئيس لجنة النظم األساسية )(CBS؛ ‘ ’2تنسيق وإدماج
أنشطة الطقس الفضائي؛ ‘ ’3تنسيق أنشطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOS/WISبإشراك اللجان الفنية ذات الصلة؛ ‘ ’4مساھمة اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMفي تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد )(WIGOS؛ ‘ ’5إقامة وتنفيذ شبكات نظام معلومات المنظمة )(WIS؛ ‘ ’6تنفيذ نظم المراقبة لنظام
معلومات المنظمة ).(WIS
أما الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( فسوف يؤثر تأثيراً كبيراً على تنفيذ األنشطة ذات األولوية الصادر
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ً
مقارنة بالميزانية
بھا تكليف من اللجان في النتيجة المتوقعة  4بميزانية لألنشطة مخ ّفضة بنسبة قدرھا  29في المائة
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المسودة األولى
المقترحة .وسوف يضعُف إلى حد كبير كل من تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى الصعيدين العالمي
والوطني وإقامة وتنفيذ مراكز النظام ) .(WISوسيكون باستطاعة المنظمة ) (WMOتخصيص موارد محدودة جداً لقيام
لجنة النظم األساسية ) (CBSبتنسيق تنفيذ وإدماج نظم الرصد .وستتأثر جميع أنشطة البرنامج الفضائي بخفض
مخصصات الميزانية ،ال سيما لفريق الخبراء المعني بأنشطة استخدام السواتل ونواتجھا ) ،(ET-SUPمما سيؤثر تأثيراً
سلبيا ً على تنفيذ نظام معلومات المنظمة التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOS/WISوستكون الخدمات
االستشارية المقدمة لذلك النظام محدودة .وسيقدَّم الدعم لتعاون أفرقة إدارة لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية ) (CBSفي األنشطة ذات الصلة بدرجة محدودة تماما ً .وستقتصر أنشطة التنسيق
الھامة على مستوى منخفض جداً ،في مجال أنشطة التنفيذ المشتركة لنظام  WIGOS/WISالتي تشارك فيھا اللجان الفنية
ذات الصلة ،وفي مجال الترددات الراديوية .وسيجري أيضا ً تقليص مساھمة اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMفي تنفيذ
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSومواصلة عرض البيانات الشرحية األساسية لذلك النظام.
وسيتأخر إنشاء مكتب مشروع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWلعدم كفاية الموارد وسيتأثر
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استحداث وتنفيذ عنصر المراقبة من عناصر المشروع ) (GCW-CryoNetتأثراً سلبيا ً .وسيجري تنسيق تنفيذ وإدماج ُنظم
الرصد بدرجة محدودة لعدم كفاية الموارد .وستتباطأ أنشطة لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOمما يقيّد تقديم الدعم
لتطوير برنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPفي تنفيذ النظام ) (WIGOSومقارنات لجنة أدوات وطرق الرصد
) .(CIMOوسيجري تقليص جميع االجتماعات الصادر بھا تكليف من تلك اللجنة لمحدودية الموارد المخصصة لتلك
االجتماعات ،بما في ذلك ’1‘ :اجتماع إدارة اللجنة؛ ‘ ’2اجتماعات لجان التنظيم الدولية ) (IOCsللمقارنات؛
‘ ’3اجتماعات بشأن األنشطة ذات األولوية العالية للجنة دعما ً للنظام WIGOS؛ ‘ ’4اجتماعات األفرقة المفتوحة العضوية
التابعة للجنة .وستنخفض الموارد المخصصة ألنشطة النظام  WISبنسبة  35في المائة تقريبا ً .وإضافة إلى األنشطة
المذكورة أعاله ذات الصلة بالنظام  ،WISستكون أنشطة أخرى شتى بشأن النظام  WISصادر بھا تكليف من لجنة
أدوات و ُنظم الرصد ) (CBSمرھونة سلبيا ً بالخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( بدرجة أكبر .وسيقدَّم دعم محدود بدرجة
أكبر لنظم ولخدمات المعلومات التابعة للجنة ال ُنظم األساسية ) .(CBS-ISSوسيجري القيام بالحد األدنى من عمليات
توسيع نطاق عمليات تمثيل البيانات وإنشائھا لدعم األنشطة ذات األولوية للمنظمة ) .(WMOوسوف تجري إقامة وتنفيذ
مراكز النظام  WISوشبكاته ونظم المراقبة الخاصة به على أدنى مستوى تماما ً .وسيجري تنفيذ أنشطة تنمية القدرات
الخاصة بالنظام إلى حد غير كافٍ .ولن توضع لوائح فنية للنظام أو تجري صيانتھا بما يصل إلى مستوى مطلوب.
وسيؤثر خفض الموارد في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( أيضا ً على األنشطة اإلقليمية الخاصة
-194
بھذه النتيجة المتوقعة .فالموارد المخصصة لتلك األنشطة اإلقليمية ستنخفض بنسبة  28في المائة ،مما سيؤثر ،ضمن
جملة أمور ،على تنسيق وتنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي وعلى وصول المجموعات اإلقليمية إلى البيانات
الساتلية.

النتيجة المتوقعة  :5البحوث
سينخفض مجموع الموارد المباشرة بمقدار  1.6مليون فرنك سويسري ) 7في المائة( ليبلغ  22.0مليون
-195
فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخفض بمقدار  3.1ماليين فرنك سويسري ) 13في المائة( ليبلغ  20.5مليون
فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وقد ر ّكزت الخطة االستراتيجية للفترة  2019-2016تركيزاً شديداً على البحوث العلمية .فاالستثمار في
-196
البحوث ضروري الستحداث الخدمات الجديدة والمحسّنة الالزمة لعدد متزايد من السكان الذين يواجھون أوجه ھشاشة
متزايدة بسبب قيود الموارد ،والطقس القاسي ،وتغيّر المناخ .وحتى عام  ،2015كانت النتيجة المتوقعة  5تعاني من عدم
كفاية التمويل ومن صعوبة التأقلم مع متطلبات أعضاء المنظمة ) .(WMOوفي إطار الخيار  1والخيار ) 2النمو اإلسمي
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الصفري( ،سيتأثر المجال الكامل ألنشطة البحث العلمي تأثراً سلبيا ً بخفض الميزانية .وقد ساھم نشاط تجربة البحث
الخاصة ب ُنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXمساھمة كبيرة في البحوث العالمية وحسَّن مھارة التنبؤ المنصبّة
على الطقس شديد التأثير .وسوف ُتختتم التجربة ،حسب المخطط لھا أصالً ،بعد  10سنوات في نھاية عام  2014ومن
المھم االستفادة من الزخم البحثي لھذه المبادرة الناجحة .وفي إطار الخيارين  1و  ،2لن تتمكن المنظمة ) (WMOمن
االستفادة مما خلّفته تجربة  THORPEXولن يكون بإمكانھا تنظيم جميع اجتماعات األفرقة العاملة واألفرقة االستشارية
العلمية وأفرقة الخبراء التي تؤدي إلى تقدم العلم ،والمؤتمر الفني للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالذي يرمي إلى
تنمية القدرات ،واالجتماعات المشتركة مع البرنامج الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) ،(IGACوالندوة
التي يعقدھا برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWكل أربع سنوات ،والمبادرات الجديدة ذات الصلة
باحتياجات البيئة الحضرية .ولن يكون باستطاعة المنظمة أيضا ً أن تدعم على النحو السليم المشاريع الجديدة المتعلقة
بالتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ،والتنبؤ القطبي ،والطقس شديد التأثير ،وسيتعين عليھا تخفيض مساھمتھا ودورھا في
مجال الھندسة األرضية بالتعاون بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ).(WCRP
وكال خياري الميزانية المخفّضة سيحدان بشدة من نطاق الدعم المقدم للتنسيق الدولي لثالثة أفرقة توجيھية
-197
إقليمية )آسيا /شمال أفريقيا  -الشرق األوسط  -أوروبا /أمريكا بأكملھا( التابعة لنظام المنظمة ) (WMOلإلنذار
بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا وما يتصل بھا من مطبوعات .ففي إطار الخيار  ،1ستنخفض الموارد المخصصة
ً
مقارنة بالميزانية المقترحة .وسيحد ھذا الخيار من تقديم المساعدة لرئيس لجنة
ألنشطة البرنامج بنسبة  24في المائة،
علوم الغالف الجوي ) (CASوأيضا ً الدعم الذي يق َّدم لحضور ممثلي تلك اللجنة في اجتماعات أفرقة خبراء المنظمة
) (WMOاألخرى .وسيخ ِّفض ميزانية جميع االجتماعات التي ُتنسب إلى النتيجة المتوقعة  ،5بما في ذلك المؤتمر الفني
للجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASواجتماعات األفرقة االستشارية العلمية وأفرقة الخبراء وفريق إدارة لجنة علوم
الغالف الجوي ،واالجتماعات السنوية للجنة التوجيھية العلمية المعنية بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(SSC WWRP
التابعة للجنة علوم الغالف الجوي ،مما سيحد أيضا ً من كل من نطاق اجتماعات ومشاركة أعضاء المنظمة .وإضافة إلى
االجتماعات ،سيجري تقليص أنشطة أخرى لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWبما في ذلك تلك المتعلقة
بالغازات المتفاعلة وكيمياء الھطول ،وتقديم الدعم للبحوث المشتركة بين التخصصات والمتعلقة بتكوين الغالف الجوي
)حرائق الغابات ،والتدفقات البيولوجية األصل ،وتلوث الھواء( ،وتقديم الدعم إلدارة البيانات ،وتبادل البيانات ،وتقديم
نواتج مضافة تتعلق بتكوين الغالف الجوي .وسيجري أيضا ً تقليص جميع أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRPمما يؤثر على انتقال البحوث إلى العمليات من خالل تقديم الدعم للمشاريع اإليضاحية لتنبؤات البرنامج
ولمشاريعه المتعلقة بالبحث والتطوير.
أما الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( فسوف يتسبب في فقدان شديد للزخم الذي يجري توليده لتنفيذ
-198
األنشطة ذات األولوية في النتيجة المتوقعة  .5فالموارد المخصصة ألنشطة البرنامج )الموارد غير المتعلقة بتكاليف
الموظفين( سننخفض بنسبة  50في المائة تقريبا ً .وھذا االنخفاض في الميزانية يؤثر على جميع أنشطة النتيجة
المتوقعة  5بدون أي استثناء .فنطاق جميع االجتماعات سيتقلص وستكون مشاركة أعضاء المنظمة ) (WMOمقيّدة.
وسيلزم أيضا ً تقليص أنشطة البحوث .وعدا عن أنشطة برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPلن يكون باستطاعة المنظمة ) (WMOتيسير مساھمة البرنامج العالمي لبحوث
الطقس في األنشطة ذات األولوية للمنظمة .ومع أن مساھمة المنظمة في البرنامج العالمي لبحوث الطقس ستزيد مع ذلك
ً
مقارنة بالفترة المالية السادسة عشرة )موارد متعلقة بالموظفين من أجل وظيفة واحدة لمدير ،وخمس وظائف من الفئة
الفنية ،وثالث وظائف من فئة الخدمات العامة ،وموارد غير متعلقة بالموظفين قدرھا  1.0مليون فرنك سويسري
مقترحة للفترة  ،(2019-2016لن يكون باستطاعة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WCRPأن يقدم مساھمته في
ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSولن يكون باستطاعته أن يدعم
علم المناخ اإلقليمي الخاص به دعما ً كبيراً ،بما في ذلك المناسبات التدريبية اإلقليمية بشأن التجربة المنسقة لتقليص
النطاقات المناخية اإلقليمية ).(CORDEX
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النتيجة المتوقعة  :6تنمية القدرات
سينخفض مجموع الموارد المباشرة المخصصة للنتيجة المتوقعة  6بمقدار مليون فرنك سويسري ) 3في
-199
المائة( ليبلغ  47.2مليون فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخفض بمقدار  6.5ماليين فرنك سويسري ) 13في
المائة( ليبلغ  42.3مليون فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وسيؤثر كال الخيارين  1و  2تأثيراً سلبيا ً على األنشطة اإلقليمية وأنشطة برنامج التعليم والتدريب.
-200
ً
وستواجه المنظمة ) (WMOصعوبة في الحفاظ على وجودھا الميداني الحالي ،وستقل أيضا أنشطة تنسيق الدعوة على
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي .وستتأثر أنشطة بناء القدرات تأثراً سلبيا ً باالنخفاض في موارد الميزانية العادية.
وعلى وجه الخصوص ،ستتقلص المنح الدراسية واألنشطة التدريبية بنسبة  9في المائة تقريبا ً في إطار الخيار  1وبنسبة
تتجاوز  35في المائة في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( .واألثر اإلجمالي لھذا التقليص للمنح الدراسية
ولألنشطة التدريبية سيؤثر تأثيراً سلبيا ً على قدرة أعضاء المنظمة ) (WMOعلى المشاركة في أنشطة المنظمة في مجال
تنمية القدرات ،وعلى اكتساب مھارات منھا ،مما يؤثر تأثيراً سلبيا ً على الطريقة التي ستعالج بھا المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالمسائل ذات الصلة بالمنافع االجتماعية  -االقتصادية لخدماتھا المتعلقة
باألرصاد الجوية وخدماته الھيدرولوجية والمناخية .وستنخفض مشاركة أقل البلدان نمواً في حلقات العمل اإلقليمية
الخاصة بتعبئة الموارد التي تعقدھا المنظمة ،بالنظر إلى تخصيص موارد أقل لسفر المشاركين في تلك الحلقات.
وفي إطار الخيار  ،1ستنخفض المخصصات للمنح الدراسية الطويلة األجل ،وكذلك ألنشطة التدريب
-201
ً
الرئيسية األخرى ،ومن بينھا أنشطة التدريب وفقا الستراتيجية المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب في مجال
الھيدرولوجيا وموارد المياه ،وأنشطة التدريب بشأن إعداد نواتج نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISووضع
وحدات تدريبية بشأن منھج مناخي من أجل استخدامه في مراكز التدريب اإلقليمية وبرامج التدريب الوطنية ،وعقد
حلقات دراسية متنقلة من أجل المزارعين ،وإعداد مطبوعات تدريبية وتوزيعھا على األعضاء ومراكز التدريب
اإلقليمية ) ،(RTCsوعقد حلقات عمل تدريبية بشأن خدمات األرصاد الجوية الزراعية ،وعقد حلقات دراسية وحلقات
عمل إقليمية ووطنية بشأن أدلة إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا بما في ذلك وضع مواد ترويجية.
وفي إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( ،ستتوقف أنشطة رئيسية في مجال التعليم والتدريب ،بما في
-202
ذلك المنح الدراسية لالجئين ،والترويج للتعليم المدرسي والشعبي ،ودراسة استقصائية بشأن احتياجات أعضاء المنظمة
) (WMOفي مجال التدريب .وستنخفض إلى حد كبير المخصصات للمنح الدراسية الطويلة األجل والقصيرة األجل لتبلغ
مستوى أقل حتى مما كانت عليه في ميزانية الفترة  .2015-2012وستنخفض المخصصات ألنشطة تدريبية رئيسية
أخرى ،من بينھا أنشطة التدريب وفقا ً الستراتيجية المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب في مجال الھيدرولوجيا وموارد
المياه ،وعقد حلقات دراسية تدريبية إقليمية للمدربين الوطنيين ،وإعداد مطبوعات تدريبية وتوزيعھا على األعضاء
ومراكز التدريب اإلقليمية ) ،(RTCsوتزويد معاھد التدريب بالخدمات االستشارية والتدريبية ،ودورة تدريبية بشأن
األرصاد الجوية الزراعية والتنبؤ بالمناخ والتحقق منه والتنبؤ باألعاصير ،وحلقات دراسية متنقلة للمزارعين ،وإعداد
وتبادل المواد التدريبية ،وتقديم الدعم للمختبر االفتراضي التابع للمنظمة ).(WMO
ومع أن عدداً محدوداً من األنشطة الصادر بھا تكليف من اللجان الفنية مدرج في النتيجة المتوقعة  ،6فإن
-203
ً
ً
ً
أثر الخيار  1ليس أثرا ال يُذكر مع خفض ميزانية األنشطة بنسبة  30في المائة تقريبا مقارنة بالميزانية المقترحة.
فمشاركة البلدان النامية )وبخاصة أقل البلدان نمواً( في أنشطة تنمية القدرات ستكون محدودة ،مثل مشاركة أقل البلدان
نمواً في حلقات العمل الدراسية ،والمؤتمرات الفنية ،والدورات في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه ،وحلقة عمل بشأن
التنبؤ المناخي التطبيقي .وسيكون إعداد المطبوعات وإدخال تحسينات شبكية في برنامج األرصاد الجوية للطيران
محدوداً ،بحيث تتضرر بذلك البلدان النامية التي تستفيد من ھذه المطبوعات.
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وسيكون للخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( أثر كبير على تنفيذ األنشطة المذكورة أعاله في مجال تنمية
-204
القدرات الصادر بھا تكليف من اللجان الفنية.فميزانية األنشطة ستنخفض بمقدار الثلثين .وستوقف المنظمة )(WMO
حلقات العمل بشأن تغيّر المناخ والطيران والمطبوعات والتحسينات الشبكية في برنامج األرصاد الجوية للطيران.
وستحد المنظمة من تقديم الدعم للمشاركين من البلدان النامية في حلقات العمل الدراسية ،والمؤتمرات الفنية ،والدورات
في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه ،وكذلك تقديمھا للمساعدة الفنية في برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه )(HWRP
ألقل البلدان نمواً .وستخ ِّفض المنظمة أيضا ً تقديم الدعم للبلدان النامية في المجاالت البرنامجية العلمية والفنية
الخاصة بھا.
وستنخفض الموارد المخصصة لألنشطة اإلقليمية بنسبة  30في المائة تقريبا ً في إطار الخيار ) 2النمو
-205
ً
اإلسمي الصفري( وبنسبة  11في المائة في إطار الخيار  ،1مقارنة بالميزانية المقترحة .واألثر البرنامجي لھذه
التخفيضات في الميزانية كبير .إذ ال يُتوقع وجود موارد في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( لتقديم المساعدة
لجميع المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين .وستنخفض أنشطة الدعوة للتنسيق اإلقليمي وتقديم المساعدة لرؤساء
االتحادات اإلقليمية .وستنخفض األنشطة البرنامجية لتقاسم التكاليف مع أمانة البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط
الھادئ ) (SPREPبنسبة  60في المائة في إطار الخيار  1وبنسبة  65في المائة في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي
الصفري( ،مما سيؤثر تأثيراً شديداً على التعاون مع أمانة ذلك البرنامج .وستنخفض الموارد المخصصة ألفرقة اإلدارة،
والحلقات الدراسية اإلقليمية ،والمؤتمرات الفنية اإلقليمية ،واألفرقة العاملة التابعة لجميع االتحادات اإلقليمية بنسبة 15
في المائة في إطار الخيار  1وبنسبة  35في المائة في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( .وسيجري تقليص أنشطة
تعبئة الموارد ،بما في ذلك تنظيم ندوات إقليمية بشأن التنمية ،مما سيعوق قدرة المنظمة ) (WMOعلى التوسع في
األنشطة الممولة من خارج الميزانية .وسيجري الحد من تطوير قاعدة بيانات المالمح القطرية.

النتيجة المتوقعة  :7الشراكات
سينخفض مجموع الموارد المباشرة )باستثناء التكاليف الموزعة( المخصصة للنتيجة المتوقعة  7بمقدار
-206
 2.1مليون فرنك سويسري ) 10في المائة( ليبلغ  19.2مليون فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخفض بمقدار 3.0
ماليين فرنك سويسري ) 14في المائة( ليبلغ  18.2مليون فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(.
وسيؤثر خياراً الميزانية المخفضة تأثيراً سلبيا ً على أنشطة المنظمة ) (WMOمع المنظمات الشريكة مما
-207
يؤدي إلى حدوث نقصان في بروز المنظمة وأھميتھا .وقد تولّد عن المؤتمرات العالمية الثالثة المعنية بالمناخ التي
عُقدت حتى اآلن تأييد سياسي قوي إلنشاء برامج مناخية رئيسية )البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WCRPوالھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،((GFCSوأدى إلى زيادة بروز
وأھمية المنظمة .وبالنظر إلى أن المناخ سيظل مجاالً علميا ً وسياساتيا ً بالغ األھمية لعدة سنوات مقبلة ،من الالزم أن
تواصل المنظمة تقديم الدعم السياسي الرفيع المستوى لعملھا المتعلق بعلم المناخ بتنظيم المؤتمر العالمي الرابع المعني
بالمناخ المقترح عقده في عام  .2019وال يتنبأ خيارا الميزانية المخفضة بأي مخصصات لھذا المؤتمر ،مما سيسفر عن
خطر إضعاف أوساط المنظمة ) (WMOللزخم وراء مساھمات المنظمة في علم المناخ والمسائل المتعلقة بالمناخ العالمي
التي تھم المجتمع الدولي بأسره.
وفي إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( ،لن يكون باستطاعة المنظمة ) (WMOأن تنفذ أنشطة تعميم
-208
مراعاة المنظور الجنساني ،ال سيما اجتماعات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور
الجنساني .ولن يكون باستطاعة المنظمة أن تشارك في أنشطة الدعوة والتنسيق الرئيسية ذات الصلة بالطقس والمناخ
والماء في إطار أنشطة منظومة األمم المتحدة .وسيؤدي فقدان الزخم وتناقص درجة بروز المنظمة ) (WMOوانخفاض
مشاركتھا النشطة في األنشطة الرئيسية إلى نقصان قدرة المنظمة على تعبئة الموارد.
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وتزايد األھمية العلمية والسياساتية للمنظمة ) (WMOوبرامجھا بشأن الطقس والمناخ والماء يفرض
-209
مطالب أكبر على أنشطة التوعية التي تقوم بھا المنظمة .ومن شأن وظيفة إضافية من الفئة الفنية مدرجة في الميزانية
المقترحة )ولكنھا ليست مدرجة في خياري الميزانية المخفضة( أن تتيح للمنظمة أن تستغل استغالالً أوفى فرص اإلبالغ
بالفوائد التي توفرھا أوساط المنظمة للمجتمع.
والمنظمة ) ،(WMOباعتبارھا وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة تضم  191عضواً من الدول
-210
واألقاليم ،ھي صوت منظومة األمم المتحدة ذو الحجية بشأن حالة وسلوك الغالف الجوي لألرض ،وتفاعله مع
المحيطات ،والطقس والمناخ اللذين ينجمان عنه ،وتوزيع الموارد المائية الذي ينتج عن ذلك .غير أن مشاركة المنظمة
) (WMOفي األنشطة المضطلع بھا على نطاق منظومة األمم المتحدة ستتأثر تأثراً سلبيا ً بخياري الميزانية المخفضة.
وسيتعين على المنظمة أن ُتبقي على مساھمتھا في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية على المستوى الذي رفعتھا إليه أثناء
ً
مقارنة بوكاالت األمم المتحدة ومؤسساتھا
فترة السنتين  ،2015-2014مما يعني عدم مضاھاتھا لحصتھا الواجبة
المساھِمة األخرى .ولن يكون باستطاعة المنظمة ) (WMOاتخاذ مبادرات ،أو تولي دورھا الصحيح في التنسيق مع
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) (UNESCOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPواتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية
) (IFADوغيرھا من المنظمات المعنية بالھيدرولوجيا وموارد المياه ،والمناخ ،واألرصاد الجوية الزراعية .وستكون
مشاركة المنظمة ومساھمتھا في اجتماعات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواتفاقية التنوع األحيائي
) (CBDمحدودة .ولن تتمكن المنظمة من المشاركة في أنشطة تنسيق إقليمية رئيسية.
وسيكون للخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( أثر كبير على تنفيذ األنشطة البرنامجية العلمية والفنية ذات
-211
ً
الصلة باللجان الفنية ،بسبب انخفاض الموارد المخصصة لتلك األنشطة بنسبة  16في المائة مقارنة بالميزانية المقترحة.
وستشمل ھذه األنشطة ’1‘ :الرعاية المشتركة لألنشطة في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRالتي تنظمھا
المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية؛ ‘ ’2إعداد وثائق وأدلة توجيھية من أجل عمليات نظام معلومات
الخدمات المناخية )(CSIS؛ ‘ ’3تنظيم حلقات عمل بشأن التعاون واالمتثال واسترداد التكاليف؛ ‘ ’4تقديم الدعم للفريق
االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ).(VASAG

النتيجة المتوقعة  :8قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة
سينخفض مجموع الموارد المباشرة )باستثناء التكاليف الموزعة( المخصصة للنتيجة المتوقعة  8بمقدار
-212
 0.4مليون فرنك سويسري ) 1.0في المائة( ليبلغ  61.9مليون فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخفض بمقدار
 3.4ماليين فرنك سويسري ) 5في المائة( ليبلغ  58.9مليون فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي
الصفري(.
وفي إطار خياري الميزانية المخفضة ،لن يكون باستطاعة المنظمة ) (WMOتنظيم حلقات عمل بشأن
-213
ً
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلدعم الركائز والمجاالت ذات األولوية ،وسيكون ھناك أيضا اضطرار إلى
وقف جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOأو تمويلھا من موارد خارجة عن الميزانية .وسوف يتطلب وقف
تلك الجائزة قراراً بذلك من المؤتمر .وجدير بالمالحظة أن جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ھي الطريقة
األساسية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلتقدير أھم مساھمات العمر التي يقدمھا األفراد في ميادين األرصاد
الجوية ،وعلم المناخ ،والھيدرولوجيا ،والعلوم ذات الصلة .وال توجد أي منظمة أخرى في العالم تقدّم جائزة عالية القيمة
كھذه لتلك الميادين .ومن شأن وقف الجائزة أن يقلل من بروز ومكانة المنظمة ) ،(WMOوأعضائھا ،وقضايا الطقس
والمناخ والماء.
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واإليرادات الطوعية في المنظمة ) (WMOآخذة في التزايد و ُتستخدم في تمويل المشاريع وتكملة موارد
-214
الميزانية العادية في المجاالت ذات األولوية .وتحتاج الجھات المانحة وأصحاب المصلحة إلى ضمان كفاية عمليات
الحوكمة والضوابط وإدارة المخاطر فيما يتعلق بإدارة المخاطر الطوعية ،وضمان تحقيق النتائج المنشودة .ومن المتوقع
أيضا ً في الفترة المالية السابعة عشرة وجود ضمان بصفة منتظمة من جانب مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOبشأن إطار
المراقبة والتقييم في المنظمة .وحالياً ،تجري التقييمات ومراجعات األداء بالتعاقد مع خبراء استشاريين لعدم وجود
موظفين مكرسين لذلك .وسوف يتيح رفع مستوى الوظيفة ف 2-الموجودة حاليا إلى ف 4-لمكتب الرقابة الداخلية )(IOO
أن يستعين بمقيِّم /مراجع لألداء لتحسين تلبية توقعات أصحاب المصلحة.
وفي إطار خياري الميزانية المخفضة ،ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تنظر أيضا ً في عدد من تدابير االقتصاد
-215
في تكاليف تنظيم اجتماعات األجھزة الرئاسية )المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية،
والھيئات الفرعية التابعة لھا( ،بما في ذلك خفض عدد أعضاء المجلس التنفيذي وخفض عدد األقاليم ،وخفض مدة انعقاد
االجتماعات ،وخفض خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ،وخفض خدمات المؤتمرات ،واستخدام وسائل
التداول بالفيديو حتى في اجتماعات األجھزة الرئاسية .وسوف يتوقف صدور عدد من مطبوعات المنظمة )(WMO
وتصبح أقصر ،ولن تصدر المطبوعات المتبقية إال في عدد محدود من اللغات الرسمية للمنظمة .ولن يكون باستطاعة
المنظمة أن تتحمل تكلفة توفير موارد كاملة لصيانة مرافق المؤتمرات فيھا ،وسيؤثر تدھور مرافق المؤتمرات التابعة
للمنظمة تأثيراً سلبيا ً على تنفيذ البرامج.
وسيؤدي خيارا الميزانية المخفضة إلى إبطاء عملية الترجمة التحريرية لمطبوعات المنظمة ووثائقھا من
-216
ً
ً
أجل دورات الھيئات التأسيسية ،مما سيؤثر بدوره تأثيرا سلبيا على قدرة األجھزة الرئاسية على استعراض القضايا في
اجتماعاتھا .وسيؤثر أيضا خيارا الميزانية المخفضة على قدرة األمانة على كفالة مراقبة جودة الوثائق والمطبوعات،
نتيجة لعدم كفاية النسبة المئوية ألعمال المراجعة والتحرير التي يمكن أن يقوم بھا مترجمو المنظمة ومحرروھا
الداخليون ،الذين تتوافر لديھم الخبرة المتخصصة الالزمة .وقد تتأثر أيضا ً الترجمة التحريرية للمراسالت ،ال سيما من
حيث مناسبة توقيت إعدادھا باللغات المطلوبة .وعالوة على ذلك ،قد يتعرض للخطر توفير موقع شبكي للمنظمة متعدد
اللغات حقاً ،مما يترك ق ّراء كثيرين في حالة افتقار إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

التكاليف الموزعة :خدمات الدعم
سينخفض مجموع الموارد المباشرة بمقدار  3.3ماليين فرنك سويسري ) 5في المائة( ليبلغ  61.7مليون
-217
فرنك سويسري في إطار الخيار  ،1وسينخفض بمقدار  8.3ماليين فرنك سويسري ) 13في المائة( ليبلغ  56.7مليون
فرنك سويسري في إطار الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري( .ونتيجة لالنخفاض المفرط في الميزانية لتقديم خدمات
الدعم في الفترة  ،2015-2012ال يكفي مستوى الموارد الحالي لتلبية متطلبات خدمات الدعم ،مما يؤدي إلى مواجھة
صعوبة في تقديم خدمات الدعم في الوقت المناسب وبصورة كاملة .واالنخفاض اإلضافي في ميزانية خدمات الدعم في
الفترة  2019-2016سيعِّرض للخطر الشديد تنفيذ أنشطة البرامج.
ولن يتيح التمويل المخ ّفض الخاص بالخيارين  1و ) 2النمو اإلسمي الصفري( للمنظمة ) (WMOإال تمويل
-218
مستوى يمثل الحد األدنى تماما ً من الصيانة العادية للبنية األساسية لمبنى المقر الحالي والبنية األساسية لتكنولوجيا
المعلومات ،مع عدم وجود إمكانية مالية للتأقلم مع التطورات التكنولوجية التي تحدث مستقبالً في البنية األساسية.
ونتيجة لذلك ،لن يُضطلع بأعمال التصليح الرئيسية ،وال بأعمال التجديد الرئيسية للبنية األساسية الحالية )مثل استبدال
المصاعد ،و ُنظم التدفئة /التبريد ،ونظم األمن وشبكة تكنولوجيا المعلومات والبنية األساسية المتعلقة بھا( ،ولن يُضطلع
بأي مشاريع جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،بينما تق ّدر قيمة ھذه األعمال بمبلغ  5.8ماليين فرنك سويسري .ولذا
سوف تؤجَّ ل أعمال الصيانة والتجديد الرئيسية الالزمة إلى الدورة المالية الثامنة عشرة ) ،(2023-2020وسيؤدي عدم
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القدرة على تنفيذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب إلى ارتفاع تكاليف البنية األساسية المادية والبنية األساسية
لتكنولوجيا المعلومات التي سيجري تكبدھا في الفترة  .2023-2020وال يتوقع الخيار ) 2النمو اإلسمي الصفري(
تخصيص أي موارد لخدمات الوساطة الرامية إلى التخفيف من النزاعات فيما بين موظفي األمانة ،وال لتدريب
الموظفين )مع كون مجموع اآلثار في الميزانية قدره  0.7مليون فرنك سويسري ،وھو ما يمثل  0.2في المائة من
مجموع الميزانية المقترحة( ،وكالھما يھدفان إلى زيادة إنتاجية األمانة .وفي إطار الخيار  ،1سيجري االضطالع بعدد
محدود فقط من أعمال التصليح والتجديد الرئيسية للبنية األساسية بدرجة مقيّدة ،مما يؤدي إلى تالشي التأثير السلبي
لخيار النمو اإلسمي الصفري في الفترة  2019-2016والفترة  2023-2020بدرجة محدودة فقط .وسوف يؤثر تدھور
مرافق المنظمة ) (WMOتأثيراً سلبيا ً على تنفيذ البرامج .وسينخفض صافي األصول اإلجمالية للمنظمة ،وينعكس ھذا
مثالً في تدھور المبنى ،مما يؤثر تأثيراً سلبيا ً على الميزانية العمومية للمنظمة.
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رابعا ً  -تقديرات اإليرادات للفترة

2019-2016

تشمل اإليرادات فئتين رئيسيتين لإليرادات ،ھما االشتراكات المقررة والموارد العادية األخرى )إيجار
-219
المرافق ،وتكاليف الدعم ،وبيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة /اإليرادات المتنوعة( .ويق َّدر مجموع حجم الموارد
العادية للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016بمبلغ  308.2ماليين فرنك سويسري مما يمثل زيادة قدرھا 32.2
ً
مليون فرنك سويسري
مقارنة بالفترة  ،2015-2012على النحو المبين في الجدول  6أدناه .ومجموع الموارد الممولة من
االشتراكات المقررة البالغ  296.0مليون فرنك سويسري للفترة المالية السابعة عشرة يمثل زيادة بنسبة قدرھا  13.4في
المائة ،بينما يمثل مجموع الموارد العادية األخرى البالغ  12.2مليون فرنك سويسري نقصانا ً بنسبة قدرھا  18.7في
المائة .وقد حُدد مستوى الموارد العادية األخرى على أساس التقديرات الواقعية.

الجدول  6تقديرات اإليرادات للفترة
)بآالف الفرنكات السويسرية(

2019-2016

الفترات المالية والسنوات

الموارد
المعتمدة
-2012

مصادر التمويل

الموارد
المقترحة
2016

2017

2018

2019
2016-2019

2015

1

الميزانية العادية

2

إيجار المرافق

7 500.0

3

تكاليف دعم البرامج

6 900.0

1 100.0

4

بيع المطبوعات

400.0

10.0

10.0

200.0

65.0

65.0

65.0

15 000.0

3 050.0

3 050.0

3 050.0

3 050.0

276 000.0

77 050.0

77 050.0

77 050.0

77 050.0

5
6

7

الفوائد المكتسبة /اإليرادات
المتنوعة
مجموع الموارد العادية
األخرى )(5 + 4 + 3 + 2
مجموع
)(6+1

الموارد

العادية

الفرق بين
الفترة
2015-2012
والفترة
2019-2016

261 000.0

74 000.0

74 000.0

74 000.0

74 000.0

296 000.0

35 000.0

1 875.0

1 875.0

1 875.0

1 875.0

7 500.0

-

1 100.0

1 100.0

1 100.0

4 400.0

)(2 500.0

10.0

10.0

40.0

)( 360.0

65.0

260.0

60.0

12 200.0

)(2 800.0

308 200.0

32 200.0

الميزانية العادية
يقدم أعضاء المنظمة ) (WMOاشتراكاتھم المقررة وفقا ً لجدول األنصبة الذي يحدده المؤتمر والمجلس
-220
التنفيذي .وتستند الميزانية المقترحة إلى اشتراكات مقررة بمبلغ  296.0مليون فرنك سويسري ،وھو ما يمثل زيادة
قدرھا  35.0مليون فرنك سويسري أو بنسبة قدرھا  13.4في المائة للفترة المالية.
الموارد العادية األخرى
تبلغ الموارد العادية األخرى  12.2مليون فرنك سويسري للفترة  2019-2016مما يمثل نقصانا ً قدره
-221
ً
مليون فرنك سويسري
مقارنة بالفترة  ،2015-2012استناداً إلى تقديرات أكثر واقعية لإليرادات .وتشمل الموارد العادية
2.8
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المسودة األولى
األخرى اإليرادات المتأتية من إيجار المرافق ،وتكاليف دعم البرامج ،وبيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة /اإليرادات
المتنوعة .وتكمّل الموارد العادية األخرى الميزانية العادية الممولة من االشتراكات المقررة.
إيجار المرافق
من المتوقع أن تبلغ اإليرادات التي يدرّھا إيجار المرافق أثناء الفترة المالية السابعة عشرة  7.5ماليين
-222
ً
مقارنة بالفترة المالية السادسة عشرة .ويد ّر إيجار مرافق المنظمة
فرنك سويسري ،وھو ما يظل على نفس المستوى
)) (WMOحيّز المكاتب ومرافق المؤتمرات( نوعين من الدخل ’1‘ :اإليرادات المتأتية من تأجير حيّز المكاتب
لمستأجرين خارجيين وتأجير أماكن وقوف السيارات لموظفي األمم المتحدة ولمستأجريھا الخارجيين؛ ‘ ’2اإليرادات
المتأتية من خدمات المؤتمرات التي يقدمھا مركز المنظمة ) (WMOللمؤتمرات باالستعانة بمصادر داخلية .وحالياً،
يشغل المستأجرون الذين يدفعون قيمة إيجارية الطابق الثاني ،والطابق الثالث ،وجزءاً من الطابق الخامس؛ وتستند
الزيادة في قيمة اإليجارات إلى تكلفة المعيشة في جنيف .أما اإليرادات المتأتية من إيجار حيز المكاتب وأماكن وقوف
السياسات فمن المتوقع أن تبلغ  6.65ماليين فرنك سويسري في الفترة  .2019-2016ومن المتوقع أن تظل اإليرادات
المتأتية من خدمات المؤتمرات التي يُستعان فيھا بالمصادر الداخلية مستقرة على مستوى  0.85مليون فرنك سويسري
في الفترة  ،2019-2016نتيجة لبيئة العمل الكفؤة والمريحة التي توفرھا مرافق المؤتمرات التابعة للمنظمة.
تكاليف دعم البرامج
يقدّر أن مجموع إيرادات تكاليف الدعم للفترة المالية السابعة عشرة يبلغ  4.4ماليين فرنك سويسري،
-223
تتأتى من تنفيذ األنشطة الممولة من الموارد الطوعية .وتحدد سياسة تكاليف دعم البرامج الخاصة بالمنظمة )(WMO
والمعتمدة بموجب القرار  (EC-64) 20تكاليف دعم البرامج.
بيع المطبوعات
تقدّر اإليرادات التي يدرّ ھا بيع مطبوعات المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك اإليرادات المتأتية من
-224
ً
ً
اإلعالنات ،بمبلغ  40,000فرنك سويسري للفترة المالية السابعة عشرة ،وھو ما يمثل نقصانا مقارنة بالفترة المالية
السادسة عشرة قدره  360,000فرنك سويسري .واالنخفاض يرجع أساسا ً إلى توزيع مطبوعات المنظمة مجانا ً الذي أدى
إلى زيادة الجماھير المستھدفة زيادة كبيرة.
الفوائد المكتسبة /اإليرادات المتنوعة
تقدّر اإليرادات المكتسبة واإليرادات المتنوعة بمبلغ  260,000فرنك سويسري للفترة المالية السابعة
-225
عشرة ،وھو ما يمثل زيادة قدرھا  60,000فرنك سويسري .والنقدية غير الالزمة لالستخدام فوراً تودع في مصارف
لتدرّ فائدة .ومن المتوقع أن تظل معدالت الفائدة منخفضة جداً في المستقبل القريب بحيث ال يُتوقع حدوث أي تغيّر في
الفترة المالية السابعة عشرة .وقد تشمل اإليرادات المتنوعة حصائل بيع النفايات الورقية والتذكارات ،وعوائد الملكية،
واالئتمانات غير المطالب بھا ،وأنواعا ً أخرى مختلفة من اإليرادات.
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المسودة األولى
التغيير المقترح في منھجية التعامل مع الموارد العادية األخرى
لقد أُعدت الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016على أساس افتراض أن الموارد العادية األخرى تحدَّد
-226
خارج نطاق عملية تخصيص اعتمادات الميزانية العادية وأنھا ستكمّل موارد الميزانية العادية الممولة من االشتراكات
المقررة .ويُفترض وقف إدماج موارد الميزانية العادية األخرى.
ونتيجة لذلك ،يجب تنقيح المادة  10.1من الالئحة المالية للسماح بتحديد الموارد العادية األخرى خارج
-227
نطاق عملية تخصيص اعتمادات الميزانية .ويجب عدم تصنيف اإليرادات المتأتية من إيجار المكاتب ومرافق
المؤتمرات في مبنى مقر المنظمة ) (WMOواإليرادات المتأتية من تكاليف دعم البرامج على أنھا إيرادات متنوعة تقيَّد
على حساب الصندوق العام ،بل سيُحتفظ بھا على حدة في حسابات خاصة خارج نطاق عملية تخصيص اعتمادات
الميزانية وستظل متاحة لالستخدام ألغراض محددة ،أي صيانة المبنى بما في ذلك مرافق مطعم الخدمة الذاتية
)الكافيتريا( ،وصيانة مركز المؤتمرات التابع للمنظمة ،وتقديم الدعم البرنامجي واإلداري للمشاريع الخارجة عن
الميزانية الممولة من المساھمات الطوعية .وسيشكل أي رصيد غير منفق من اإليرادات احتياطيا ً لھذه األغراض
المحددة .وسيُعرض تنقيح الالئحة المالية على الدورة السابعة عشرة للمؤتمر كي تعتمده.
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المسودة األولى
المرفق ألف

ميزانيات الدعم الموزعة على النتائج المتوقعة )إدارة الموارد ،والخدمات المشتركة ،والشراء
وخدمات السفر ،واألصول الرأسمالية ،والتكاليف المشتركة(
َّ
توزع ميزانيات الدعم الممولة من الموارد العادية على النتائج المتوقعة .ويقدَّم الدعم على نطاق الخطوط
-1
َّ
التنظيمية لتنفيذ أنشطة البرامج .وتوزع الموارد على النتائج المتوقعة على أساس التكاليف المباشرة )التكاليف المتعلقة
بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين( الخاصة بكل نتيجة من النتائج المتوقعة.

مكتب الميزانية
إن مكتب الميزانية ’1‘ :ييسر المداوالت واتخاذ القرارات من جانب األجھزة الرئاسية بشأن المسائل
-2
المتصلة بالبرمجة والميزنة؛ ‘ ’2يدعم اإلدارة العليا في القضايا المتعلقة بإدارة الموارد؛ ‘ ’3يضمن سالمة اإلدارة المالية
وفقا ً للوائح والقواعد المالية للمنظمة .وسوف يركز مكتب الميزانية في الفترة المالية  2019-2016على زيادة صقل
الميزنة القائمة على النتائج واإلدارة القائمة على النتائج.
-3

وسوف يقدم مكتب الميزانية أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :1.1خدمة أجھزة تقرير السياسات :ما يقرب من  35اجتماعا ً تشمل المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجنة
االستشارية للشؤون المالية واألجھزة المتفرعة عنھا ،بما في ذلك اللجنة الفرعية لشؤون البرامج والميزانية.
مجال الدعم  :1.2إعداد الوثائق :ما يقرب من  10تقارير من بينھا الخطوط العامة للميزانية المقترحة للفترة
 ،2019-2016والميزانية المقترحة للفترة 2019-2016؛ والميزانية المقترحة لفترة السنتين 2019-2018؛ والبيانات المالية
السنوية للسنوات  2011و  2012و  2013و .2014
مجال الدعم  :1.3إعداد  60تقريراً عن حالة الميزانية والوضع المالي ،بما في ذلك التقارير التي ستق َّدم إلى اإلدارة
التنفيذية لألمانة.
مجال الدعم  :1.4إعداد إشعارات تخصيص الموارد واإلذن بمالك الوظائف )(240؛ واعتماد طلبات الصرف من
الميزانية )(4,000؛ واستعراض وتحليل خطط التكاليف والمقترحات األخرى المتصلة بالتمويل من خارج
الميزانية ).(200
مجال الدعم  :1.5متابعة المصروفات؛ وتحديد التكاليف المعيارية المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بالموظفين؛
والتواصل مع الجھات المانحة بشأن التصرف في األرصدة المتبقية في الصناديق االستئمانية.
مجال الدعم  :1.6جدول المرتبات :حساب مدفوعات المرتبات والمدفوعات ذات الصلة المستحقة لموظفي المنظمة
العاملين بالمقر الرئيسي في جنيف وفي مراكز العمل الميدانية ،والعاملين في المشاريع ،وموظفي خدمة المؤتمرات
وغيرھم من الموظفين العاملين بعقود قصيرة المدة.
مجال الدعم  :1.7الحسابات المالية :اعتماد واستعراض طلبات الشراء وأوامر الشراء؛ ووضع السياسات والممارسات
واإلجراءات بشأن سير العمل فيما يتعلق بإعداد طلبات الشراء وأوامر الشراء واعتمادھا واستعراضھا.
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المسودة األولى

مجال الدعم  :1.8دعم النظام :تعھُّد األدلة المحاسبية وغيرھا من الجداول المرجعية المتصلة بالمحاسبة في نظام أوراكل
لتخطيط موارد المؤسسة )(ERP؛ واستحداث تطبيقات مخصصة لعمليات معينة.
جعْ الخارجي للحسابات،
مجال الدعم  :1.9دعم اإلشراف :الرد على طلبات واستفسارات لجنة مراجعة الحسابات ،والمرا ِ
واإلدارة التنفيذية ،ومديري اإلدارات في األمانة ،والمراجعين الداخليين للحسابات.

ُ
شعبة الشؤون المالية
تقوم شعبة المالية بما يلي ’1‘ :تيسر المداوالت واتخاذ القرارات من جانب األجھزة الرئاسية بشأن مسائل
-4
اإلدارة المالية؛ ‘ ’2تدعم اإلدارة العليا في القضايا المتعلقة بإدارة الموارد؛ ‘ ’3تضمن اإلدارة المالية السليمة وفقا ً لالئحة
والقواعد المالية للمنظمة )(WMO؛ ‘ ’4تبرر استخدام الموارد المالية للمنظمة ) .(WMOوسوف تركز شعبة الشؤون
المالية أثناء الفترة المالية السابعة عشرة  2019-2016على تحسين اإلدارة المالية من خالل استعراض وتحسين الضوابط
المحاسبية الداخلية ،وتحسين إدارة الخزانة ،وإدماج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
-5

وستقدم الشعبة أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :2.1خدمة أجھزة تقرير السياسات :ما يقرب من  35اجتماعا ً بما في ذلك المؤتمر ،والمجلس التنفيذي،
واللجنة االستشارية المالية والھيئات المتفرعة عنھا.
مجال الدعم  :2.2إعداد الوثائق :ما يقرب من  18تقريراً بما في ذلك النظر في البيانات المالية للسنوات  2015و
و  2017و 2018؛ وتقارير عن جدول األنصبة المقررة وعن حالة االشتراكات.

2016

مجال الدعم  :2.3إعداد  16تقريراً عن الحالة المالية ،بما في ذلك التقارير الفصلية التي يجب تقديمھا إلى لجنة
استعراض الموارد المالية والبشرية في األمانة.
مجال الدعم  :2.4كشف المرتبات :حساب مدفوعات المرتبات والمدفوعات المتصلة بھا لموظفي المنظمة
العاديين في مقر المنظمة في جنيف ومراكز العمل الميدانية ،وموظفي المشاريع ،وموظفي المؤتمرات والموظفين
اآلخرين الذين يعملون بعقود قصيرة المدة؛ وإعداد مدفوعات الخبراء واالستشاريين المعارين؛ وإعداد المدفوعات
المنتظمة المتعلقة باشتراكات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNJSPFوأقساط التأمين
الصحي والتأمين الجماعي على الحياة؛ وحفظ ومراقبة سجالت المحاسبة المالية المتصلة بكشف المرتبات.
)(WMO

مجال الدعم  :2.5الحسابات المالية :استعراض وتجھيز جميع اإليصاالت ،والمدفوعات ،وااللتزامات؛ وتحليل وتسوية
الحسابات ،بما في ذلك جميع الحسابات المستحقة القبض ،والمبالغ المستحقة الدفع ،والحسابات المكتبية المشتركة
والحسابات المصرفية؛ وإسداء المشورة بشأن المسائل المحاسبية؛ وإعداد السياسات والممارسات واإلجراءات
المحاسبية.
مجال الدعم  :2.6الدفع والصرف :دفع المرتبات والبدالت المتصلة بھا واالستحقاقات األخرى؛ وتجھيز المدفوعات
للبائعين والمتعاقدين اآلخرين؛ وتجھيز المطالبات المتعلقة بالسفر؛ وإعداد التقارير والبيانات المالية.
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مجال الدعم  :2.7دعم النظام :تعھُّد أدلة الحسابات والجداول المرجعية األخرى المتصلة بالمحاسبة في نظام أوراكل
لتخطيط موارد المؤسسة )(ERP؛ وإعداد تطبيقات مخصصة ألغراض معينة.
مجال الدعم  :2.8خدمات الخزانة :إدارة الحسابات المصرفية؛ وتسوية األرصدة النقدية؛ والعمليات المحاسبية لالستثمار
المتعدد العمالت؛ وإدارة النقدية؛ وحساب حالة النقدية والتنبؤ بھا.
مجال الدعم  :2.9تحديد قيمة االشتراكات وتجھيزھا.
مجال الدعم  :2.10اإلبالغ المالي :إعداد التقارير المالية لإلدارة والھيئات الرئاسية والجھات المانحة.
جعْ الخارجي
مجال الدعم  :2.11دعم اإلشراف :الرد على طلبات واستفسارات لجنة مراجعة الحسابات ،وال ُمرا ِ
للحسابات ،والمراجعين الداخليين للحسابات ،ووحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة.

شعبة الموارد البشرية
توجّ ه شعبة الموارد البشرية وضع وتنفيذ استراتيجية للموارد البشرية بھدف تحسين أداء المنظمة من
-6
خالل إدارة رأس مالھا البشري على نحو يتسم بالكفاءة .وسوف تركز الشعبة على تعزيز التزام المنظمة بتحسين أداء
موظفيھا ،وإدماج التغيرات المستحدثة حتى اآلن وإضفاء الطابع المؤسسي عليھا ،وتنفيذ مزيد من التحسينات بھدف
كفالة أن تكون سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية في المنظمة متسقة تماما ً مع االحتياجات البرامجية.
-7

وسوف تقدم الشعبة أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :3.1التزويد بالموظفين وتعيين الموظفين :التنسيق مع اإلدارات لتحديد الوظائف الشاغرة؛ واستعراض
معايير التقييم؛ وإصدار اإلشعارات بالوظائف الشاغرة لشغلھا؛ وتنظيم المقابالت والمشاركة فيھا؛ ووضع اإلعالنات
عن الشواغر؛ وفحص ما بين  1,800و  2,000طلب كل سنة وإدارة االمتحانات واالختبارات لتعيين موظفي المنظمة
) 15امتحانا ً كل سنة(؛ وخدمة الھيئات االستعراضية في األمانة ) 25اجتماعا ً كل سنة(؛ وتنسيق وترقية نحو  25موظفا ً
سنوياً؛ وتعيين موظفين بعقود قصيرة المدة )ما يقرب من  400عقد كل سنة(؛ واإلشراف على معالجة اإلدارات
والمكاتب لنحو  200اتفاق خدمة خاصة كل سنة لالستشاريين والمتعاقدين بصفة فردية؛ وإدارة برنامج التدريب الداخلي
) 20متدربا ً كل سنة( وبرنامج موظفي الفئة الفنية المبتدئين ) 4-3موظف كل سنة(.
مجال الدعم  :3.2إدارة االستحقاقات االجتماعية :إدارة تنفيذ اللوائح والقواعد اإلدارية للصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة داخل المنظمة )(WMO؛ واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بحقوق المعاشات التقاعدية،
كالمشاركة ،والتصديق ،واستعادة الحق في االشتراك ،والخدمة غير المستمرة ،وإنھاء الخدمة؛ واالتصال بأمانة صندوق
المعاشات التقاعدية والرد عليھا فيما يتعلق بكل المسائل ذات الصلة؛ وتحليل ورصد االحتياجات ونطاق التأمين فيما
يتعلق بتعويض الموظفين ،والتأمين الجماعي على الحياة ،والتأمين الصحي للموظفين العاملين والمتقاعدين؛ ومعالجة
مطالبات التعويض الخاصة بالموظفين داخل المنظمة أو مع شركات التأمين وضمان تسوية ھذه المطالبات.
مجال الدعم  :3.3إسداء المشورة لإلدارة وللموظفين بشأن جميع جوانب سياسات إدارة الموارد البشرية وإدارة
الموظفين؛ ورصد حاالت تمديد التعيين ) 120حالة كل سنة في المتوسط(؛ واستعراض الحالة التعاقدية للموظفين في فئة
الخدمات العامة والفئة الفنية ) 30موظفا ً كل سنة في المتوسط( لتحويل تعييناتھم إلى تعيينات دائمة )عقود دائمة(؛
واستعراض طلبات التصنيف في وظائف الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة ) 30طلبا ً كل سنة في المتوسط(؛ وإسداء
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المشورة بشأن مشاكل الموظفين واالمتثال للشروط التي تحكم مركز الموظفين وحقوقھم األساسية وواجباتھم؛ واإلبالغ
عن الموظفين المتقاعدين بالتنسيق مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة )(UNJSPF؛
وتنظيم وتقديم خدمات الوساطة لكل من الموظفين والمديرين.
مجال الدعم  :3.4تنمية قدرات الموظفين وتدريبھم :برامج ھادفة لبناء الكفاءات األساسية واإلدارية ودعم المديرين في
تنفيذ مبادئ إدارة األداء بطريقة فعالة ،بما في ذلك إدارة التغيير ،ومدونة قواعد السلوك في المنظمة ) ،(WMOومحاربة
التزوير ،والمساءلة ،ووضع مؤشرات األداء ،والتوجيه وتوفير تعليقات من أجل تحسين األداء ،وتقدير األداء الجيد،
والعمل بروح الفريق ،وحل المشاكل واتخاذ القرارات لنحو  150مشاركا ً كل سنة؛ وتقديم برامج للتدريب على
تكنولوجيا المعلومات وعلى المھارات األخرى لالرتقاء بمستوى مھارات موظفي األمانة ) 150مشاركا ً كل سنة في
المتوسط(؛ وتنظيم دورات لغوية وامتحانات الكفاءة اللغوية؛ وإسداء المشورة للموظفين بشأن مجموعة واسعة النطاق
من الشواغل الشخصية واألسرية والمتعلقة بالعمل.
مجال الدعم  :3.5إعداد الوثائق للمؤتمر وللمجلس التنفيذي فيما يتعلق بمسائل سياسات إدارة الموارد البشرية ،حسب
الحاجة ،بما في ذلك تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي للموظفين والسياسات والممارسات المتعلقة بھم.
مجال الدعم  :3.6الطعون والمسائل التأديبية :إسداء المشورة لمديري البرامج وللمديرين التنفيذيين بشأن تنفيذ سياسات
الموارد البشرية المتعلقة بإدارة نظام العدل الداخلي ،بما في ذلك المسائل المتصلة بتحسين نظام العدل الداخلي؛ ومعالجة
طلبات االستعراض اإلداري ،والطعون ،والمسائل التأديبية ،بما في ذلك تمثيل األمين العام في مجلس الطعون المشترك
واللجنة التأديبية المشتركة؛ وإدخال إطار تنظيمي منقح للسياسات من أجل المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.

شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة
توفر شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة مجموعة متكاملة من خدمات الدعم في مجال
-8
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة المرافق تستوفي المتطلبات التنظيمية على نحو يتسم بفعالية التكاليف .وھي
مسؤولة ،في مجال إدارة المرافق ،عن عمليات تشغيل المرافق المادية في أماكن عمل المنظمة ،وصيانتھا وزيادة
تطويرھا ،بما في ذلك تھيئة بيئة آمنة ومضمونة وغير ضارة بالمناخ ومريحة وتوفير الخدمات ذات الصلة لشاغلي
مبنى المنظمة ) ،(WMOونقل وتوزيع البريد الداخلي والحقيبة؛ وحفظ وخدمة السجالت واألنشطة فيما يتعلق بنواتج
المنظمة ) (WMOالتذكارية .وفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،ستكفل الشعبة توفير خدمات تلك التكنولوجيا
بكفاءة بواسطة تشغيل بنية أساسية فنية قوية وصيانتھا وزيادة تطويرھا ،واإلشراف على ترابط نظم تلك التكنولوجيا
وتوفير تطبيقات آمنة ويُعتمد عليھا وفعالة بالنسبة للتكلفة.
-9

وعلى وجه الخصوص ،سوف تقدم الشعبة خدمات الدعم التالية:

مجال الدعم  :4.1الشبكة والبنية األساسية :تشغيل وزيادة تطوير بنية أساسية قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في المنظمـة ) (WMOلتمكين الموظفيـن ،بصـرف النظر عن مواقعھم ،من النفـاذ اآلمن إلى خدمات المعلومات
واالتصاالت والتطبيقات الخاصة بالمنظمة؛ وتنفيذ العمليات واآلليات المتعلقة باألمن  -إجراء تقييمات دورية للمخاطر
األمنية في ھياكل وعمليات البنية األساسية ،وتأمين الشبكة وال ُنظم من خالل استخدام الحلول الفنية؛ وتقديم الدعم الفني
والتشغيلي للخواديم ،والحواسيب الشخصية ،واألجھزة المحمولة المربوطة بشبكة المنظمة؛ ودعم أدوات األتمتة
المكتبية ،وخدمات التخزين ،والحفظ ،والبريد اإللكتروني ،وخدمات اإلنترنت.
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مجال الدعم  :4.2التطبيق وال ُنظم :تشغيل وتطوير النظم على مستوى المنظمة ،كمجموعة األعمال اإللكترونية لنظام
أوراكل وبوابة ذلك النظام ،بھدف تبسيط وتوحيد وتوطيد النظم؛ وكفالة تكامل النظم والخدمات لتيسير النفاذ للمستخدمين
من خالل استخدام تكنولوجيا البوابات ،على نحو يكفل توفير التقارير القياسية لكل من اإلدارات التنظيمية والفنية وفقا ً
الحتياجاتھا؛ وفيما يتعلق بدعم المستخدمين ،كفالة اتباع النفاذ إلى النظم )أدوار الموظفين ومسؤولياتھم وامتيازاتھم(
والبنية األمنية ذات الصلة لسياسات المنظمة وكفالة اتفاق إجراءات سير العمل وآليات االعتماد مع مسؤوليات اإلدارة.
مجال الدعم  :4.3إدارة المعلومات :إنشاء إطار متماسك لعمليات ونظم إدارة سجالت المنظمة ومعلوماتھا ووثائقھا
وبياناتھا ،بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيھية التي تشمل دورات عمرھا ،ومسؤولياتھا التنظيمية ومساءلتھا؛
ومساعدة اإلدارات في تخزين الوثائق والبيانات والمعلومات اإللكترونية وحفظ ملفاتھا واسترجاعھا باستخدام نظم
المنظمة وخدماتھا لتحسين القدرة على استخدامھا ،وتيسير اقتسام وحماية حقوق الملكية الفكرية للمنظمة بما يتفق مع
اإلطار؛ ومساعدة اإلدارات في تنفيذ وتطوير الحلول اإللكترونية الخاصة بسير العمل ،باستخدام تطبيقات المنظمة
ونظمھا بطريقة مثلى لتعزيز اإلنتاجية.
مجال الدعم  :4.4إدارة المبنى) :خدمة  550شاغالً /شخصا ً في حيز مكاتب يبلغ  18,500متر مربع( ،بما في ذلك:
المنافع؛ وخدمات ومواد التنظيف؛ وإدارة حيز المكاتب؛ واألثاث المكتبي؛ وإدارة النفايات؛ وخدمات تصميم المناظر؛
وأعمال الصيانة الوقائية؛ وصيانة نظم التدفئة وتكييف الھواء والتھوية؛ وصيانة المصاعد وتصليحھا؛ وخدمات النقل؛
والمعدات .وستكفل الشعبة أداء مجلس حصر الممتلكات لوظيفته.
مجال الدعم  :4.5إدارة االمتيازات الخارجية )اللوازم المكتبية ،وخدمات تقديم الطعام ،واألمن(.
مجال الدعم  :4.6خدمات البريد الداخلي والخارجي وخدمات حقيبة األمم المتحدة وشارات الھوية الخاصة بمبنى
المنظمة ).(WMO

شعبة خدمات الشراء والسفر
-10
المتوقعة.

تشمل اإلدارة المختصة بإدارة الموارد شعبة خدمات الشراء والسفر التي ّ
توزع ميزانيتھا على النتائج

وتوفر شعبة خدمات الشراء والسفر خدمات السفر وتنفذ إجراءات للشراء تتسم بالشفافية ،وتعزز عدم
-11
اإلضرار بالمناخ ،وتعطي قيمة مقابل النقود ،وتلبي االحتياجات وفقا ً لالئحة المالية والقواعد المالية للمنظمة )تطرح
مناقصات متعلقة بالسلع والخدمات ،وتقوم بإعداد وتوقيع جميع أوامر وعقود الشراء(.
-12

وسوف تقدم الشعبة أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :5.1خدمات الشراء :القيام بعمليات البحث عن المورّدين ،وإسداء المشورة فيما يتعلق بإجراءات التوريد،
والتحقق من االلتزام بالتعليمات الدائمة والقواعد المالية للمنظمة؛ وإصدار نحو  500أمر شراء قيمتھا اإلجمالية  9ماليين
فرنك سويسري سنوياً؛ وعقد نحو  10اجتماعات للجنة الشراء والعقود كل سنة.
مجال الدعم  :5.2تقديم خدمات السفر في المنظمة لنحو  5,000بعثة سنويا ً للموظفين والمشاركين في االجتماعات ،بما
في ذلك إسداء المشورة بشأن إجراءات السفر؛ وتوفير تذاكر السفر بأقل األسعار المتاحة؛ والتحقق من االلتزام
بالتعليمات الدائمة والقواعد المالية للمنظمة؛ وإصدار تراخيص السفر؛ وترتيب مدفوعات سُلف وبدالت السفر في جنيف
والخارج؛ واإلشراف على العقد المبرم مع وكالء السفر؛ واالتصاالت اليومية مع وكالء السفر؛ وتسوية المطالبات
المتعلقة بالسفر.
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المرفق باء

حساب تسوية التضخم ومسرد مصطلحات الميزانية
-1

حساب تسوية التضخم

يق ّدر متوسط المعدل السنوي للتضخم في الفترة المالية السابعة عشرة  2019-2016بنسبة  0.4في المائة
-1
ً
ً
سنويا .وقد حُسبت تسوية التضخم استنادا إلى البيانات المقدمة من مكتب اإلحصاءات التابع لكانتون جنيف .واألساس
المرجعي لحساب تسويات التضخم للفترة  2019-2016ھو الميزانية المعتمدة للفترة المالية الخامسة عشرة .2015-2012
وھذا المبلغ يبلغ  276.0مليون فرنك سويسري .ويمكن أن يعاد حساب تسوية التضخم قبل وضع الصيغة النھائية
للميزانية التي ُتعرض على دورة المؤتمر السابع عشر في عام  2015كي تعكس أحدث البيانات المتاحة عن التضخم.

-2

مسرد مصطلحات الميزانية

االحتياجات الطوعية اإلضافية :ما يترتب على وجود احتياجات رئيسية مستجدة ضرورية ال يمكن استيعابھا نتيجة
لقيود الموارد على الموارد المطلوبة.
الموارد الطوعية المتوقعة :الموارد الطوعية المضمونة بشكل معقول.
التكاليف الموزعة :يرمي توزيع تكاليف خدمات الدعم إلى تحديد التكاليف الكاملة للنتائج المتوقعة التي تشمل الموارد
المباشرة وموارد الدعم .وتكاليف خدمات الدعم توزع على النتائج المتوقعة على أساس التكاليف المباشرة )التكاليف
المتعلقة بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين( الخاصة بكل نتيجة من النتائج المتوقعة.
االشتراكات المقررة :المبالغ التي يجب أن يدفعھا أعضاء المنظمة ) (WMOلتغطية نفقات المنظمة على مدى فترة
ميزانية ،وفقا ً لجدول يحدده المؤتمر والمجلس التنفيذي.
الموارد المباشرةِّ :
تمول الموارد المباشرة األنشطة المقدمة في إطار كيان تنظيمي والمرتبطة ارتباطا ً مباشراً بتنفيذ
اإلنجازات المتوخاة .و ُتدرج ميزانية الموارد المباشرة حسب النتائج المتوقعة )انظر أيضا ً موارد الدعم(.
النتائج المتوقعة :تصف النتائج المتوقعة منفعة يحصل عليھا المستخدم النھائي .وثمة ارتباط سببي واضح بين
اإلنجازات المتوخاة والنتائج المتوقعة المتحققة .وعلى الرغم من االعتراف بأثر العوامل الخارجية المھمة ،فإن تحقيق
النتيجة يخضع لرقابة المنظمة.
الموارد الطوعية ذات التمويل المشترك :الموارد المقدمة من منظمات شريكة إلى الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر
المناخ ) (IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي للبحوث المناخية ) ،(GCOSإضافة إلى
التمويل العادي للمنظمة ).(WMO
المبادرة الرئيسية :أنشطة برامج ذات تمويل مبيّن من الموارد الطوعية المتوقعة واالحتياجات الطوعية اإلضافية.
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التكاليف غير المتعلقة بالموظفين :جميع الموارد األخرى غير الموارد المتعلقة بالموظفين .والموارد غير المتعلقة
بالموظفين ھي تكاليف التمويل ،مثالً للسفر ،أو المعدات ،أو العقود المؤسسية ،أو المساعدة المؤقتة ،أو الخدمات
االستشارية.
الموارد العادية األخرى :اإليرادات األخرى للمنظمة بما فيھا اإليرادات المتأتية من التأجير ،وإيرادات دعم البرامج،
وعائدات بيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة ،واإليرادات المتنوعة .وال ُتدرج االشتراكات المقررة في الموارد العادية
األخرى.
الموارد العادية :تشمل الموارد العادية االشتراكات المقررة والموارد العادية األخرى كإيرادات اإليجار ،وإيرادات دعم
البرامج ،وعائدات بيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة ،واإليرادات المتنوعة ،والفائض النقدي.
الموارد المتعلقة بالموظفين :تكاليف صندوق الموارد المرتبطة بعقود الموظفين المحددة المدة والدائمة ،بما فيھا تكاليف
التعيين وانتھاء الخدمة ،والمرتبات ،وتكاليف الموظفين المشتركة.
التكاليف المعيارية :المبالغ المستخدمة في إعداد الميزانية وفي أغراض مراقبة الميزانية .وتمثل ھذه المبالغ متوسط
تكاليف الوحدة المستھدفة أو المقدرة.
الفائض :يمثل الزيادة التراكمية في اإليرادات عن المصروفات.
الموارد الطوعية :جميع الموارد الطوعية ذات التمويل المشترك ،والموارد الطوعية المتوقعة ،واالحتياجات الطوعية
اإلضافية.
النمو اإلسمي الصفري :يصف النمو اإلسمي الصفري اإلبقاء على الميزانية على نفس المستوى من فترة مالية إلى فترة
مالية أخرى.
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تحسين عمليات وممارسات المنظمة )(WMO

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
طلب المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-16إلى المجلس التنفيذي ) (ECمواصلة تحسين
-1
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.
أعاد المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين إنشاء فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي
-2
والتشغيلي ) (WG/SOPوطلب منه إجراء األنشطة التي تنطوي على تحسين عمليات وممارسات المنظمة ) ،(WMOمن
بين عدة أمور )القرار .((EC-LXIII) 7
نظر الفريق العامل ) ،(WG/SOPفي اجتماعه الذي ُعقد في جنيف ،سويسرا في  19حزيران /يونيو
-3
 ،2014في تقرير فرقة العمل التابعة له المعنية بالتحسين المستمر لعمليات وممارسات المنظمة ) ،(TT CIPوالذي
تضمن توصيات لتحسين عمليات وممارسات المنظمة ) (WMOمع التركيز بشكل خاص على استعراض وتحليل ھيكل
الھيئات التأسيسية وتحويل المنظمة ) (WMOإلى منظمة موجھة للمستخدم )) .((EC-66/INF. 4.8.1(4ونظر الفريق
العامل ) (WG/SOPفي توصيات فرقة العمل التابعة له ،وأوصى بھا إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين
) (EC-66للنظر فيھا.
ـــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تنفيذ نظام المراقبة والتقييم
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
طلب المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السادسة عشرة ) (Cg-XVIمن المجلس التنفيذي
-1
واألمين العام مواصلة تطوير وتنفيذ نظام المراقبة والتقييم ) ،Cg-XVIالفقرات .(8.4.4-8.4.1

)(EC

ونظر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين في التقدم المحرز في تنفيذ نظام المراقبة والتنفيذ وقدم
-2
توصيات ترد في  ،EC-65الفقرتان .4.8.2.2-4.8.2.1

التقدم المحرز في تطوير وتنفيذ نظام المراقبة والتقييم الخاص بالمنظمة

)(WMO

التقدم المحرز في النواتج المتوخاة
واصلت األمانة تتبع التقدم المحرز إزاء ما تحقق من نواتج كل ستة أشھر ،مع إدخال بعض التحسينات عام
-3
 2013لمناشدة اإلدارات اإلبالغ عن وضع وتكلفة ومالءمة توقيت تنفيذ األنشطة المخطط لھا في الخطة التشغيلية )(OP
للمنظمة ) (WMOللفترة  .2015-2012إضافة إلى اإلفادة بالتقدم المحرز إزاء المخرجات/النواتج ،تمثل الغرض في
ضمان تتبع تنفيذ الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوتحديد أي مسائل تستدعي اھتماما ً فوريا ً ،واتخاذ إجراءات تقويمية
في الوقت المناسب.
وتم تحليل البيانات المجمعة حسب النتائج المتوقعة .ولوحظ تقدم ملموس في تنفيذ الخطة التشغيلية ،وتم
-4
تحديد بعض القيود التي تعرقل التنفيذ ومعالجتھا .وكان التقرير المرحلي عن النواتج المتوخاة لفترة كانون الثاني /يناير-
حزيران /يونيو  2013أول تقرير يستند إلى ھذه المنھجية .وھو متاح على الرابط اآلتي:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Report_POD_Jan-Jun13_FINAL.pdf

أما التقرير الثاني فقد تم تجميعه مع تقرير منتصف المدة الخاص باألداء للفترة كانون الثاني /يناير  – 2012كانون
األول /ديسمبر  ،2013ويرد في مرفق ھذا التقرير.
االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء
أُجري االستقصاء الثاني الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء في الفترة الممتدة من تموز /يوليو
-5
إلى تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013بغرض تقييم التقدم المحرز في األداء بناء على األھداف وخطوط األساس المحددة
لكل مؤشر من مؤشرات األداء األساسية ) (KPIفي عام  2012من خالل استخدام نتائج االستقصاء المجرى في عام
 .2011ور َّد على االستقصاء ما مجموعه  97عضواً ) ،(%51وبلغ مستوى الرد لكل إقليم النسب اآلتية :االتحاد اإلقليمي
األول )أفريقيا(%42 :؛ االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا(%44 :؛ االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية(%50 :؛ االتحاد
اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي(%77 :؛ االتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط
الھادئ(%33 :؛ االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( .%61 :وسجلت البلدان النامية والبلدان األقل نمواً أدنى مستويات
الرد على االستقصاء.
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المسودة األولى
وجعل تدني مستويات الرد وتقلبھا من الصعب بالنسبة لألمانة تقييم التقدم المحرز على مستوى األداء في
-6
ً
ُ
عام  2013استنادا إلى البيانات المستمدة من االستقصاء .واستخدمت نتائج االستقصاء لتحديد أھداف وخطوط أساسية
لمؤشرات األداء األساسية ) (KPIsالمعتمدة في عام  .2013ويتوافر التقرير الكامل عن االستقصاء على الرابط اآلتي:
 . http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdfوترد قائمة مؤشرات األداء
األساسية ) (KPIsبأكملھا ،إلى جانب األھداف والخطوط األساسية وبيانات األداء الخاصة بعام  2013على الرابط اآلتي:
.http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf
تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء
باالستناد إلى التقارير المرحلية الخاصة بالنواتج ،واالستقصاءات الخاصة بآثار النتائج المحرزة على
-7
ُ
األعضاء ،التي أجريت في عامي  2012و ،2013وغيرھا من المعلومات ذات الصلة المتاحة على صعيد األمانة ،تم
تجميع تقرير لمنتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء بالنسبة لفترة السنتين األولى من الفترة المالية ،كما يرد في المرفق.
ويعد ھذا التقرير أول تقرير لمنتصف المدة يصدر منذ انطالق التنفيذ الكامل لنظام المراقبة والتقييم الخاص بالمنظمة
) (WMOفي كانون الثاني /يناير  .2012ويقيِّم األداء بناء على النتائج المتوقعة الثماني ،بما في ذلك تقديم حصيلة موجزة
لتكلفة ومالءمة توقيت تنفيذ األنشطة ،كما ترد في الخطة التشغيلية ) (OPللفترة  ،2015-2012ويسلط الضوء على ما
تحقق من مخرجات/نواتج ،ويشير إلى حصائلھا الخاصة فيما يتعلق بالتقارير عن اآلثار.
تقرير الفريق العامل  WG/SOPبشأن المراقبة والتقييم
نظر الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG/SOPخالل
-8
اجتماعه المنعقد في  19حزيران /يونيو  2014في جنيف ،سويسرا ،في تقرير الفريق العامل التابع له والمعني بالمراقبة
والتقييم ) ،(INF.4.8.2) (TT M&Eويتضمن ھذا التقرير مقترحات لتحسين نظام المراقبة والتقييم وتنفيذه ،بما في ذلك
مقاييس األداء ،وجمع البيانات وتحليلھا ،وتقديم تقارير عن األداء ،والنفاذ إلى البيانات المتاحة واستخدامھا وكيفية
تشجيع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة عن خدماتھا.
وأعرب الفريق العامل  WG/SOPعن تقديره للعمل الذي أنجزه الفريق العامل التابع له والمعني بالمراقبة والتقييم
) (TT M&Eوأيد التوصيات التي رفعھا الفريق العامل إلى المجلس التنفيذي للنظر فيھا في دورته السادسة والستين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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المسودة األولى

المرفق
تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء
كانون الثاني /يناير  – 2012كانون األول /ديسمبر

2013

الجزء األول :المقدمة
خالل الفترة المالية السابقة ،رفع األمين العام إلى المجلس التنفيذي ،في دورته الحادية والستين ،أول
-1
ُ
تقرير لمنتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء ،بطلب من المؤتمر الخامس عشر ) ،Cg-15الفقرة  .(6.2.17كما قدم تقرير
محدَّث في الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي نحو تحقيق النتائج المتوقعة على أساس النواتج الواردة في الخطة
التشغيلية لألمانة للفترة .2012-2008
ويعرض التقرير الحالي تقرير منتصف المدة األول لمراقبة وتقييم األداء منذ انطالق التنفيذ الكامل لنظام
-2
المراقبة والتقييم الخاص بالمنظمة ) (WMOفي كانون الثاني /يناير  .2012ويغطي الفترة  2013-2012التي تعد أول
ثنائية من الفترة المالية .2015-2012
ويستند التقرير إلى بيانات للتقييم الذاتي يتم تجميعھا بانتظام على صعيد األمانة وإلى نتائج االستقصاء
-3
الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،إلى جانب البيانات ذات الصلة المتاحة على صعيد األمانة .ويستند ھيكله
إلى النتائج المتوقعة ) (ERsالثماني للمنظمة )) (WMOالمرفق "ألف"( ويتبع سلسلة النتائج ،كما يرد في نظام المراقبة
والتقييم الخاص بالمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  .(1089ويُستخدم مصطلح "المستجيبين لالستقصاء" في تحديد
الحصائل لإلشارة إلى األعضاء الذين أجابوا على االستبيان الخاص بآثار النتائج المحرزة.
ولذا ،فإن األداء يخضع للتقييم على مستويين ،أال وھما (1) :مستوى المخرجات/النواتج )أي تنفيذ الخطة
-4
٢
١
التشغيلية للفترة  (2015-2012؛ و) (2مستوى النواتج الرئيسية )أي تقييم آثار النتائج المحرزة على األعضاء( .وفيما
يخص ھذا المستوى األخير ،فإن أغلبية البيانات مستمدة من االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء
الذي أُجري في عا َمي  2012و) 2013النتائج الكاملة متاحة على الرابط اآلتي:
 .(http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_ar.htmlوتتاح القائمة الكاملة لمؤشرات األداء األساسية
) ،(KPIsإلى جانب األھداف وخطوط األساس الخاصة بھا على الرابط اآلتي:
.http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf

الجزء الثاني :التقدم المحرز في األداء
التحديات المطروحة في قياس األداء
كان من الصعب قياس التقدم المحرز في األداء بسبب تدني مستوى االستجابة لالستقصاء الخاص بآثار
-5
النتائج المحرزة على األعضاء وتقلب عدد المجيبين .وفي بعض األقاليم )كاالتحاد اإلقليمي الخامس على سبيل المثال(،

١
المخرج/الناتج "عبارة عن نتيجة متوقعة من مستوى أدنى )خاصة باألمانة( يتم الوصول إليھا من خالل تراكم في األنشطة،
أي أنھا نتيجة ملموسة .وتساھم النواتج في تحقيق حصيلة رئيسية أو مجال برنامجي بارز )دليل المراقبة والتقييم الخاص
بالمنظمة ،مطبوع المنظمة رقم  ،1088الصفحة .(3
٢
النواتج الرئيسية ھي "اآلثار المحتملة أو الفعلية في األجلين القصير والمتوسط للنواتج/المخرجات المنجزة فيما يتعلق
بمجاالت برنامجية تحدد البارامترات الخاصة بالمساھمة الفريدة للمنظمة ) (WMOفي إحراز التقدم لتحقيق النتائج المتوقعة[...] .
ولكل ناتج من النواتج ،ثمة مجموعة من مؤشرات األداء األساسية ) (KPIsلقياس مدى إحراز الناتج )دليل المراقبة والتقييم الخاص
بالمنظمة ،مطبوع المنظمة رقم  ،1088الصفحة .(4
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المسودة األولى
بلغ معدل اإلجابة نسبة مئوية منخفضة قدرھا  %33في عام  ،2013وھي نسبة ال يمكن أن تمثل الوضع بالنسبة ألعضاء
المنظمة ) (WMOفي ھذا اإلقليم .وقد يؤدي ارتفاع مستويات اإلجابة من جانب البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية
وأقل البلدان نمواً ،عالوة على ذلك ،إلى نتائج مضللة .وقد جعل تقلب مستويات اإلجابة أيضا ً من الصعب المقارنة مع
خطوط األساس إلبراز التقدم المحرز .وقد تكون ثمة حاجة إلى تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً إزاء عملية التخطيط االستراتيجي ،بھدف تحسين
مشاركتھا في االستقصاءات الخاصة بالمراقبة والتقييم.
وقام الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG/SOPفي
-6
اجتماعه الذي عُقد في شباط /فبراير  ،2014بإنشاء فرقة عمل مشكلة من أعضاء الفريق ) (WG/SOPوجھات اتصال من
االتحادات اإلقليمية للنظر في سُبل تحسين نظام المراقبة والتقييم ،بما في ذلك قياسات األداء واألساليب البديلة لجمع
البيانات ،مع مراعاة البيانات المتاحة في األمانة على نحو ميسور.

النتيجة المتوقعة  :1تقديم الخدمات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
لقد تم تنفيذ أغلبية األنشطة ،المنتمية إلى النتيجة المتوقعة  ،1المخطط لھا في الخطة التشغيلية للفترة
-7
 2015-2012في الوقت المناسب ) (%82وفي حدود الميزانية ) (%89حتى كانون األول /ديسمبر ) 2013الشكالن 1
و  .(2وإشارة "ال ينطبق" تحيل إلى األنشطة المتكررة أو األنشطة التي لم تنطلق بعد عند إعداد التقرير.
الشكل  :1مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (1

الشكل  :2تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (1
)Figure 2: Cost of Im plem entation of Activities (ER 1
89%

)Figure 1: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 1
100%

82%

80%

80%

60%

60%

40%

40%
7%

0%

20%

4%

N/A

Over budget

4%

9%

N/A

Rescheduled

2%

2%

Behind
schedule

Ahead of
schedule

20%
0%

0%
Under budget

100%

Within budget

On time

أبرز ما تحقق من إنجازات
تقديم الخدمات
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،بدأ تنفيذ معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلنشر اإلنذارات
-8
ُ
واضطلع في خمسة بلدان من بلدان االتحاد اإلقليمي األول بتدريب قطري إلطالق بروتوكول التحذير الموحد ).(CAP
إضافة إلى ذلك ،انضم مزيد من األعضاء من جميع األقاليم إلى السجل الدولي لسلطات اإلنذار ،وعينوا محررين
قطريين ،وحرروا السجل .وثمة حاليا ً  130عضواً مشاركا ً.
وارتفع عدد األعضاء المشاركين في الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISليبلغ  161عضواً،
-9
ووصل عدد المدن المستفيدة من المعلومات والتنبؤات المناخية إلى  1.700مدينة .كما تم تطوير تطبي َقي Android
و iPhoneالخاصين بالطقس للخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISوإطالقھما ،وبوشر تحديث الموقع اإللكتروني
للخدمة العالمية لمعلومات الطقس ).(WWIS
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المسودة األولى
ُ
اضطلع بتدريب خاص ببروتوكول التحذير الموحد ) (CAPفي إطار حلقات عمل
ومن حيث بناء القدرات،
-10
بشأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPواستفاد منه  22بلداً في االتحاد اإلقليمي األول .و ُعقدت
ثالث حلقات دراسية بشأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية وتقديم الخدمات في االتحاد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي
الرابع ،واالتحاد اإلقليمي الخامس .كما أُتي َح تدريب في مجال تقديم نشرات الطقس التلفزيونية ،واستفاد نحو  20عضواً
من االتحاد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي الثاني ،واالتحاد اإلقليمي الرابع ،واالتحاد اإلقليمي الخامس ،من تدريب
في مجال تقديم خدمات اإلنذار باألعاصير/األعاصير المدارية.
وأُعدت المبادئ التوجيھية األربعة التالية (1) :المبادئ التوجيھية بشأن استراتيجيات استخدام وسائط
-11
التواصل االجتماعي من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛ ) (2والمبادئ التوجيھية
بشأن مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الخدمة العالمية لمعلومات الطقس
) (WWISالتابعة للمنظمة )(WMO؛ ) (3والمبادئ التوجيھية إلنشاء مذكرة تفاھم وإجراء تشغيلي قياسي بين مرفق وطني
لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية ووكالة شريكة؛ ) (4والمبادئ التوجيھية لتنفيذ بروتوكول التحذير
الموحد ) (CAPلتمكين إنذارات الطوارئ.
-12

وتم إعداد استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا ووضعت اللمسات األخيرة عليھما.

التصدي للطوارئ
-13

لقد أُع َّد مطبوع بشأن "تحليالت األرصاد الجوية بخصوص حادث محطة التلوث النووية فوكوشيما دايتشي".

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

قُدم مطبوع بعنوان ” “Climate Exchangeيتضمن دراسات حالة مستمدة من مختلف أنحاء العالم في إطار
-14
"حوار بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المناخية :نحو تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) "(GFCSعُقد في تشرين
األول /أكتوبر  2012قبل انعقاد الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) .(Cg-Extكما أُطلق بمناسبة انعقاد
ھذه الدورة "أطلس بشأن الصحة والمناخ" ،وھو مطبوع مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية )(WHO
يقدم معلومات علمية عن النطاق الجغرافي واآلثار المترتبة على المشاكل الصحية الناجمة عن المناخ .وأُطلقت مشاريع
تجريبية في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد خالل الفترة  2013-2012الستخالص الدروس بشأن العناصر
الجوھرية إلنشاء أُطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني .وحُددت احتياجات وأولويات جوھرية لتنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي منطقة البحر الكاريبي ،وذلك في إطار حلقة عمل إقليمية بشأن الخدمات المناخية
على الصعيد الوطني عُقدت في أيار /مايو  2013في ترينيداد وتوباغو.
وفي تشرين األول /أكتوبر  ،2013أُطلق برنامج من أجل التكيف في أفريقيا تابع لإلطار العالمي للخدمات
-15
المناخية ) .(GFCSويھدف البرنامج إلى المشاركة في تصميم وتوليد المعلومات والمعارف لدعم اتخاذ القرارات في مجاالت
األمن الغذائي والتغذية ،والصحة والحد من مخاطر الكوارث ،وانصب التركيز على بلدين ،أال وھما :مالوي وتنزانيا.
النواتج
الحصول على نواتج وخدمات محكمة للطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من نواتج وخدمات
لقد أشارت االستقصاءات الخاصة بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،التي أجريت في عا َمي 2012
-16
و ،2013أن الحصول على النواتج التي تقدمھا المراكز العالمية واإلقليمية التابعة للمنظمة )" (WMOموثوق غالبا ً" إلى
"موثوق بدرجة كبيرة" .أما من حيث االستخدام ،فإن نواتج وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
ً
عامة وسلطات إدارة الطوارئ ،ثم قطاع الطيران والزراعة والصناعة
) (NMHSsغالبا ً ما ُتستخدم من جانب الجمھور
البحرية .وتشمل القطاعات األخرى التي اس ُتخدمت فيھا تلك الخدمات الطاقة ،والماء ،والصحة ،والنقل ،والسياحة،
والتخطيط الحضري ،والسكن ،والصناعة ،ال سيما صناعة البناء.
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ى
األولى
لمسودة
الم
ت
الخدمات
تتقديم
المستخدمين درجة مرتفععة إزاء إتاحة وموثوقية وتننوع ومالءمة
ن
ضا
استناداً إلى نتتائج االستقصااء ،سجل رض
-177
خاذ القرارات.
النواتج والخدمات ،إإلى جانب مسااھمتھا في اتخ
ج
تتوقيت
ننظام اإلدارة الجيدة

)(QMS

سبة لخدمات ااألرصاد الجووية للطيران
من الشكل  ،١ففإن تنفيذ نظامم اإلدارة الجيددة ) (QMSبالنس
كما يتضح ن
-188
ُ
ضاء في
بعد معظم األعض
حتى نيسان /أبرريل  .2014وللم يستكمله د
ظم األقاليم ،ح
إلجراء في معظ
كمل أو أنه قيد اإل
إإما قد است ل
الثالث ،واالتحاد اإلققليمي الرابع ،واالتحاد اإلقليليمي الثاني.
،
إلقليمي
وبعض األعضاء في االتحاد اإل
ااالتحاد اإلقليممي األول ض
س ،واالتحاد
ي ،واالتحاد اإلقليمي الخامس
بعض األعضاء بعد في االتحااد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي الثاني
وولم يشرع ض
).(QMS
(
ااإلقليمي السادس ،في تنفيذ نظام اإلدارة االجيدة
إلدارة الجيدة )) (QMSحتى نيسان /أبريل
حالة تنفيذ نظام اإل
الالشكل  :3ة

2014

االنتيجة المتووقعة  :2الحد من مخاطر الكوارث
االمخرجات/الننواتج

األنشطة وتكلفته
طة
توقيت تنفيذ
ممالءمة ت
ظم األنشطة الممنتمية إلى النتتيجة المتوقعة  2قد تم تنفيذھھا في الوقت
الشكل  ،4فإن معظ
ل
على النحو الممبين في
19
9
إما في حدود المميزانية أو
نفيذھا كافة ا
ألول /ديسمبر  .2013وتم تنف
حتى كانون األ
حدد ) (%96ح
االمناسب أو قببل الموعد المح
صصة لھا )الشككل .(5
ضمن غالف لم يتجاوز المييزانية المخص
ض
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المسودة األولى
الشكل  :4مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (2

الشكل  :5تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (2
)Figure 5: Cost of Im plem entation of Activities (ER 2
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أبرز ما تحقق من إنجازات
أُعدت مجموعة من التوصيات واألولويات للعمل بالنسبة للفترة المقبلة المتراوحة بين عامين و 8أعوام
-20
ً
نتيجة لحلقة العمل التقنية األولى بشأن معايير مراقبة األخطار ،وقواعد البيانات ،والبيانات الشرحية ،وتقنيات التحليل،
لدعم تقييم المخاطر )حزيران /يونيو  (2013من أجل إتاحة معايير ومبادئ توجيھية لتعريف المخاطر ومراقبتھا
وكشفھا ،وقواعد بيانات وبيانات شرحية وأدوات لتحليل األخطار والتنبؤ بھا بالنسبة ألخطار الطقس والمناخ واألخطار
المتصلة بالھيدرولوجيا.
وأوضح مشروع كوستاريكا لنظم اإلنذار المبكر بأخطار األرصاد الجوية الھيدرولوجية الفوائد المحصلة
-21
من تعاون المرفق الوطني لألرصاد الجوية مع الوكالة المعنية بإدارة مخاطر الكوارث ،والمرفق الوطني للھيدرولوجيا
والسلطات والجھات صاحبة المصلحة في المجتمعات المحلية لتطوير نظم اإلنذار المبكر .وشملت المخرجات المحددة
تحليل التھديدات ،والھشاشة إزاء الظواھر الجوية الھيدرولوجية ورسم خرائطھا في حوض نھر سارابيكي؛ والنمذجة
الھيدرولوجية والھيدروليكية للحوض وتصميم بروتوكول قائم على عتبات التساقطات والتدفقات؛ وتمرين للمحاكاة
المجتمعية.
وصُممت نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة لصالح ثمانية بلدان مستفيدة من جنوب شرقي أوروبا،
-22
إلى جانب إطار للتعاون اإلقليمي.
وأُع َّد مقترح مشترك بين اللجان بشأن "خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ للحد من الخسائر
-23
البشرية واالقتصادية وتحقيق فرص وفوائد اقتصادية من خالل تعزيز عملية تقييم المخاطر و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة بالنسبة لألخطار المتصلة بالطقس والماء والمناخ والسواحل" في جنوب شرق آسيا ،بما في ذلك
كمبوديا ،والو ،وتايلند ،وفييت نام ،والفلبين.
ومن حيث المواد والمطبوعات ،أُعدت مسودة جديدة "لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ"،
-24
وانطلق إعداد كتاب عن "الخدمات المناخية لتمويل وتأمين مخاطر الكوارث" ،ويوثق أكثر من  15تجربة من تجارب
األعضاء.
وأُعِ َّدت خطط لتنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي كل من الجنوب األفريقي،
-25
وجنوب المحيط الھادئ ،وشرقي أفريقيا.
ومن بين المستفيدين من لقاءات بناء القدرات 42 :متنبئا ً بأعاصير الھاريكين من أعضاء لجنة أعاصير
-26
الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع؛ ومتنبئ باألعاصير المدارية من كل عضو من أعضاء لجنة األعاصير
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المسودة األولى
المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي الخامس؛ و 42متنبئا ً من مختلف األقاليم تم تدريبھم في مجال خدمات التنبؤ واإلنذار
بالطقس القاسي.
النواتج
ُنظم اإلنذار المبكر
أشار جميع المجيبين على االستقصاء تقريبا ً إلى أن مرافقھم الوطنية الخاصة لألرصاد الجوية
-27
والھيدرولوجيا تساھم في تنفيذ نظام لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في بلدانھم وتشارك في منصات الحد من مخاطر
الكوارث .وفي عام  ،2013أصدر اثنان وعشرون مرفقا ً ومركزاً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية إنذارات مبكرة بالجفاف ،مقارنة بعشرين مرفقا ً ومركزاً في عام .2012
إدارة الفيضانات
حظي معظم المجيبين على االستقصاء بخطة قائمة أو قيد اإلعداد إلدارة الفيضانات حتى عام .2013

-28

النتيجة المتوقعة  :3معالجة البيانات والتنبؤ
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
تم تنفيذ نسبة ثمانية وسبعين في المائة من األنشطة التابعة للنتيجة المتوقعة  3في الوقت المناسب حتى
-29
كانون األول /ديسمبر  ،2013على النحو المبين في الشكل  .6أما من حيث النفقات ،فقد تم تنفيذ نسبة  %93من األنشطة
إما في حدود الميزانية المخصصة لھا أو ضمن غالف لم يتجاوز الميزانية المخصصة لھا )الشكل .(7
الشكل  :6مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (3

الشكل  :7تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (3
)Figure 7: Cost of Im plem entation of Activities (ER 3

)Figure 6: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 3
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أبرز ما تحقق من إنجازات
صدر "بيان المنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي في عام  "2012في أيار /مايو  .2013وصدر
-30
تحديثان بشأن النينيو/النينيا في حزيران /يونيو وتشرين األول /أكتوبر  .2013إضافة إلى ذلكُ ،نشرت خالل الفترة
المشمولة بالتقرير إرشادات عن المعلومات المناخية إلدارة مخاطر المناخ والتكيف معھا.
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المسودة األولى
وأُعدت مجموعة برمجيات  ،Climpactووثيقة توجيھية ،وحلقة عمل مفاھيمية ،بما في ذلك دورات
-31
تدريبية .كما عُقدت حلقة عمل بشأن التنبؤات التشغيلية الطويلة المدى للمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات )،(GPCs
والمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوالمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتم وضع توصيات .وعُقدت عدة حلقات عمل بشأن المؤشرات المناخية ،تستھدف
على وجه التحديد المشاركين من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
وھناك حاليا ً نحو  18منتدى من المنتديات اإلقليمية النشطة للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي مختلف أنحاء
-32
َ
العالم .و َعق َد معظمھا دورة واحدة على األقل إلى جانب حلقة عمل تدريبية ،رغم أن بضعة منتديات تتيح دورتين إلى
ثالث دورات في السنة ،بما فيھا الدورات اإللكترونية.
وال يزال نموذج التحديث الموسمي للمناخ العالمي قيد اإلعداد التجريبي من جانب فرقة العمل التابعة
-33
ً
للجنة علم المناخ ) .(CCIويتم تطويره آنيا مرة كل ثالثة أشھر ليستعرضه الخبراء ويقدموا اقتراحات من أجل تحسينه.
-34

وقد أُنشِ ئ الفريق العامل االستشاري التابع للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوأُعدت خطة عمله للفترة -2013

.2016
النواتج
درجة رضا األعضاء عن المعلومات والنواتج التي تقدمھا المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة

)(WMO

باالستناد إلى نتائج استقصاء عام  ،2013شكلت نواتج مراقبة المناخ اإلقليمي أكثر أنواع النواتج التي
-35
ً
ُ
تقدمھا المراكز ) (RCCsقيمة .وتلتھا البيانات اإلقليمية والمواد اإلرشادية بشأن النواتج اإلقليمية .واعتبرت التنبؤات
الطويلة المدى قيِّمة بيد أنھا تستدعي التحسين.
النواتج على النطا َقين اإلقليمي والوطني
أشار معظم المجيبين على االستقصاء إلى أنھم يصدرون تنبؤات موسمية على المستويين اإلقليمي
-36
والوطني إلى جانب تنبؤات شھرية ونشرات للمراقبة المناخية .ولم يشر سوى بضعة مجيبين إلى إصدار تنبؤات طويلة
األجل .وفي إطار االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،تم تقييم نشرات المراقبة المناخية باعتبارھا
ً
مالءمة من حيث
رفيعة الجودة ،وجاءت متبوعة بالتنبؤات الموسمية .وكانت التنبؤات الشھرية والموسمية أكثر النواتج
توقيت تقديمھا.
النواتج والمعلومات المناخية
أشار أغلبية المجيبين على االستقصاء إلى أنھم يساھمون في التقييمات المناخية المحلية الوطنية ويقدمون
-37
نواتج قائمة على المناخ مستمدة من البيانات المناخية الوطنية .كما أن أغلبھم يقدمون تشخيصات مناخية وتحليالت
مناخية ويُحللون قيمة األخطار والظواھر المتطرفة .ووفقا ً لنتائج االستقصاء ،فإن معظم المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا )ُ (NMHSsتصدر أيضا ً تنبؤات مناخية شھرية وطويلة األجل ،بما فيھا توقعات مناخية موسمية،
ونواتج مناخية متخصصة ،وتقارير ونشرات وطنية لمراقبة المناخ .ويقل عن ذلك بصورة ملحوظة عدد المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تنتج معلومات ونواتج مناخية موجھة نحو التكيف والسياسات
العامة ،أو تنجز توقعات مناخية طويلة األجل قائمة على تقليص النطاقات ،أو تصدر نواتج مناخية نموذجية على النطاق
اإلقليمي .وقرابة نصف األعضاء ،ممن أجابوا على االستقصاء ،يولّدون نواتج تتعلق بتحديد المخاطر وتقييم المخاطر.
ويطوِّ ر بعضھم نواتج قائمة على نماذج متعددة التخصصات .وال تقدم سوى نسبة ضئيلة جداً منھم نواتج مناخية
نموذجية على نطاق العالم.
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المسودة األولى
ومن حيث جودة المعلومات والنواتج المناخية الوطنية ،اع ُتبر ناتجان/خدمتان رفيعا الجودة ،أال وھما(1) :
-38
النواتج المناخية األساسية المشتقة من البيانات المناخية الوطنية؛ ) (2ومساھمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي التقييمات المناخية الوطنية والمحلية .وجاءت متبوعة بالتشخيصات/التحليالت المناخية؛
وتحليل قيمة األخطار والظواھر المتطرفة؛ والتنبؤات المناخية الشھرية والطويلة األجل ،بما فيھا التوقعات المناخية
الموسمية اإلحصائية والنموذجية .وفي المتوسط ،اع ُتبرت نوعية النواتج المناخية المتخصصة والتقارير/النشرات
الوطنية لمراقبة المناخ بدورھا مُرضية.
ً
عامة ھو القطاع الذي يزوده جميع المجيبين على االستقصاء تقريبا ً بمعلومات ونواتج
ويعد الجمھور
-39
وخدمات مناخية مستھدفة/مالئمة له .كما أن األغلبية الساحقة تقدم تلك النواتج والخدمات أيضا ً إلى قطاع الزراعة
واألمن الغذائي ،بما في ذلك مصائد األسماك والثروة الحيوانية ،وإدارة الموارد المائية ،وإدارة حاالت الطوارئ،
والطاقة ،والنقل )براً وجواً وبحراً( ،والوكاالت الحكومية ،والمنظمات غير الحكومية .ويقدم العديد من المجيبين على
االستقصاء خدمات إلى قطاعات السياحة ،والصحة العمومية ،والصناعة ،إلى جانب تصميم المناطق الحضرية
وإدراتھا.

النتيجة المتوقعة  :4إدارة الرصدات والبيانات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
على النحو المبين في الشكلين  8و ،9فإنه قد تم تنفيذ أكثر من ثالثة أرباع األنشطة في الوقت المناسب
-40
وفي حدود الميزانية حتى كانون األول /ديسمبر  .2013وتخلفت نسبة ثالثة عشر في المائة عن الموعد المحدد ،ولذا ،فقد
امتصت نسبة من الموارد تقل عن الحصة المخصصة لھا .وتتعلق ھذه األنشطة في معظمھا بتنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSبينما ترتبط بضعة أنشطة منھا ببرنامج السواتل التابع للمنظمة ).(WMO
الشكل  :8مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (4

الشكل  :9تكلفة تنفيذ األنشطة

)Figure 8: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 4

Figure 9: Cost of Im plem entation of Activities
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أبرز ما تحقق من إنجازات
أدوات وطرق الرصد
اع ُتمد عشرون موقعا ً للمشاركة في تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالتي تنظمھا
-41
ُ
ُ
المنظمة ) ،(WMOواختيرت األدوات ثم أسندت إلى المواقع .إضافة إلى ذلك ،أنشِ ئت مواقع إلكترونية للمراكز اإلقليمية
لألدوات ) (RICsخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،ووُ ضعت اللمسات األخيرة على الفصول المحدَّثة من دليل لجنة أدوات
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المسودة األولى
وطرق الرصد ) ،(CIMOوتم تنسيق مقارنات المراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsواس ُتكمل استقصاء بخصوص األدوات
البالية والخطرة.
وأُعِ َّدت لفائدة األعضاء إرشادات عن التكنولوجيات الجديدة لالستشعار عن بُعد وتمت إتاحتھا .ووُ ضعت
-42
آخر اللمسات على اإلسھامات في تحديث دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوإنه حاليا ً جاھز ليقوم األعضاء
باستعراضه .كما أُعدت مجموعة من التوصيات لتحديث األطلس الدولي للسحب.
إتاحة البيانات والنواتج الساتلية واستخدامھا
تم نشر تقرير المنظمة ) (WMOلعام  2012بشأن استخدام السواتل ،وصيغت أدلة لتنسيق الترددات
-43
الراديوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsكما صدرت ورقة موقف للمنظمة ) (WMOبشأن
بنود جدول األعمال الخاص بالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  .(WRC-15) 2015وحفزت اجتماعات
 SATCOMالمضي قدما ً في تطوير أسلوب للتعاون بالنسبة لمنصات جمع البيانات .ومن حيث بناء القدرات ،عُقدت
دورة تدريبية لفائدة االتحاد اإلقليمي الثالث/االتحاد اإلقليمي الرابع في كولدج بارك ،الواليات المتحدة األمريكية ،ولفائدة
االتحاد اإلقليمي الخامس في ملبورن ،أستراليا ،مما أفضى إلى تحسين قدرات األفرقة اإلقليمية المعنية بمتطلبات
مستخدمي السواتل.
وبصفة عامة ،سُجل تحسن في مدى إتاحة بيانات السبر الساتلي لمراكز التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP
-44
كما استحدثت فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية القابلة للتوسيع ) (XMLللطيران لغة ترميزية جديدة قابلة للتوسيع
) (XMLللطيران ليتم استعراضھا في الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ).(2014) (CBS-Ext.
-45

ويُسجَّ ل أكثر من  150زيارة في اليوم للصفحات الخاصة بأداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

).(OSCAR
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

لقد تم إعداد مواد تنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوسيتم إدراجھا في
-46
المرجع واألدلة الخاصة بالنظام ).(WIGOS
-47

وتمت صياغة المبادئ األساسية لتصميم شبكة نظام الرصد ) ،(OSNDوھي موجودة قيد االستعراض.

نظام معلومات المنظمة

)(WIS

حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013تمت مراجعة ثالثة عشر مركزاً من أصل المراكز العالمية لنظام
-48
ً
ً
المعلومات ) (GISCsالبالغ عددھا  15مركزا ) (%87ودخلت حيز التشغيل ،إلى جانب  54مركزا من مراكز تجميع
البيانات أو النواتج ) (DCPCsالبالغ عددھا  123مركزاً ).(%47
وتم نشر الصيغة  1.3للبيانات الشرحية الكشفية ،ووُ ضعت أدلة تخصصية وتعلمية لنظام معلومات
-49
المنظمة ) .(WISوشملت أھم التحديثات والمطبوعات األخرى ما يلي :تحديث مطبوع المنظمة رقم  49ليشمل نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ ونشر دليل لنظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  (1061ومرجع خاص
بنظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  (1060وتم الحقا ً توسيع نطاقه بشكل كبير ليشمل مواد تتعلق
بالبيانات الشرحية الكشفية؛ إلى جانب تحديثات رئيسية للمرجع الخاص بالنظام العالمي لالتصاالت )) (GTSمطبوع
المنظمة رقم  ،(386فضالً عن الدليلين المتعلقين بأمن النظام ) (GTSواستخدام اإلنترنت )مطبوعا المنظمة رقم 1115
ورقم .(1116

EC
C-66/Doc. 4.8
8.2, REV. 1, DRAFT 1, p. 14

ى
األولى
لمسودة
الم
االنواتج
صدات
 (WIGOSوزياادة توافر الرص
المتكامل للرصد التاببع للمنظمة )S
ل
تتنفيذ النظام الععالمي
ي إطار خطة
تم تحقيق نسببة ثالثين في المائة من المھھام والمعالم واإلنجازات الررئيسية للتنفيذ التي تندرج في
-500
وبالتالي فقد فاقت الھددف األولي الممتمثل في
ي
تتنفيذ النظام الععالمي ) (WIP) (WIGOSحتتى كانون األوول /ديسمبر ،20133
ببلوغ نسبة .%20
في مدى توافر الرصدات
 2013إلى زيادة ي
2
خاصة بعامي  20122و
ستقصاءات الخ
وأشارت االس
-51
محطات الطقس المؤتتمتة .وأشار اللعديد من
ت
طحية المستمددة من
لللمستخدِمين/فئئات المستخدِممين ،ال سيما الرصدات السط
االمجيبين على االستقصاء إللى أنھم قد زاددوا من الرصددات التي ينجززونھا عبر الررادارات والسوواتل.
 ،10إذ تتراوح ننسبة توافرھا
الل الشكل 1
سطحية من خال
في مدى توافر الرصدات الس
سن المسجل ي
ويتضح التحس
-522
السطحية المتاحة في ببعض
ة
صدات
من حيث الرص
ففي معظم األقااليم بين  %45و .%100وللوحظت تغيرات يعتد بھا ن
خامس
حاد اإلقليمي الخ
حاد اإلقليمي اللثالث ،واالتح
اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي الثاني ،واالتح
ي
التحاد
االمناطق من اال
صدات السطحيية بين  %90و %100في ممعظم مناطق ااالتحاد اإلقليممي السادس
))الشكل  .(11ووترواحت نسببة توافر الرص
.
الثالث.
إلقليمي
ي ،واالتحاد اإل
االتحاد اإلقليمي األوول ،واالتحاد ااإلقليمي الثاني
د
ووبعض األجزاء من
ت السلكية
لمي لالتصاالت
الل النظام العالم
إلقليمية من خال
يكية األساسية اإل
شبكات السينوبتيك
اللشكل  :10التقاارير السطحية االمتلقاة من الشب
20
طقس ) (WWWفي كانون الثااني /يناير 014
ووالالسلكية ) (GTTSأثناء المراقاقبة العالمية للط
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ى
األولى
لمسودة
الم

يناير  2014مقاارن ًة بكانون الثلثاني /يناير
سبة الرصدات االواردة في كانانون الثاني /ينا
الالشكل  :11التغغيرات في نسب

2012

طق االتحاد اإلققليمي الرابع ،واالتحاد
في معظم مناط
مدى توافر رصدات الھواء العللوي مرتفعا ً ي
وقد كان ى
-533
ً
ً
ل ،واالتحاد
عموما في االتحاد اإلقليمي األول
م
ااإلقليمي الخاممس ،واالتحاد اإلقليمي الساددس )الشكل  (122لكنه كان ممنخفضا
في بعض األجززاء من االتحادد اإلقليمي
أي محطات للھوواء العلوي ي
الثالث .وال توجد ي
.
إلقليمي
الثاني ،واالتحاد اإل
ااإلقليمي ي
صدات الھواء
ظت تغيرات ييعتد بھا في مددى توافر رص
واالتحاد اإلقليمي الثاللث .وقد لوحظ
د
حاد اإلقليمي الثثاني،
ااألول ،واالتح
شكل .(13
بعض األجزاء ممن االتحاد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقلليمي الثاني ،وواالتحاد اإلقليممي الثالث )الش
االعلوي في ض
صاالت السلكية
من خالل النظام االعالمي لالتصا
سية اإلقليمية ن
من الشبكات السينينوبتيكية األساس
اللشكل  :12تقاررير الھواء العلووي الواردة ن
20
طقس ) (WWWفي كانون الثااني /يناير 014
ووالالسلكية ) (GTTSأثناء المراقاقبة العالمية للط
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ى
األولى
لمسودة
الم

يناير  2014مقاارن ًة بكانون الثلثاني /يناير
سبة الرصدات االواردة في كانانون الثاني /ينا
الالشكل  :13التغغيرات في نسب

معلومات المنظمة
ت
ننظام

2012

)(WIS

لومات
ألول /ديسمبر  ،2013اع ُتمددت نسبة  %49من المراكزز المسجلة التاببعة لنظام معلو
حتى كانون األ
-544
 (Wباعتبارھا ممتماشية مع الننظام ).(WIS
االمنظمة )WIS
الخاصة بنظام معلوممات المنظمة
ة
ظائف
على االستقصاء إإلى أنھم قد نفذذوا بعض الوظ
وأشار معظم المجيبين ى
-555
المنظمة رقم  ،(1060على مدى
ة
مطبوع
ظمة )) (WISمط
خاص بنظام مععلومات المنظ
في المرجع الخ
)) (WISعلى اللنحو المحدد ي
الوظائف ما يلي:
ف
وتشمل تلك
ل
صرمين.
االعا َمين المنص


صول على البياانات واستعادتتھا؛ ونشر البييانات اإلحصائئية
شرحية؛ والحص
البيانات )إداررة البيانات الش
جدولية )(TTDCF؛ واستخدام
نماذج الشفرات الج
والخرائط والببحوث؛ وتحدييث نسق البياناات ليتماشى ممع نسق ج
لنموذج الطيفي العالممي ،وما إلى ذذلك(؛
ج
ظمة ) (WISباللنسبة ل
بيانات نظام ممعلومات المنظ



المراكز العالممية لنظام المععلومات )(GISCs؛



طنية )(NCs؛
المراكز الوطن



نواتج التنبؤ؛



.(DC
مراكز تجميع البيانات أو اللنواتج )CPCs

EC-66/Doc. 4.8.2, REV. 1, DRAFT 1, p. 17

المسودة األولى
تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

خالل الثنائية المنصرمة ،أُحرز تقدم في إنجاز المھام المتعلقة بخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ
-56
) (GCOSكاآلتي :اس ُتكملت نسبة  %63من المھام في مجال الغالف الجوي؛ ونسبة  %44في مجال المحيطات؛ ونسبة
 %49في مجال األرض؛ ونسبة  %29في المجال الشامل.
ُنظم إنقاذ البيانات وإدارة البيانات
استفاد نحو ُخم َُسي المجيبين على االستقصاء من مشروع إلنقاذ البيانات من تنسيق المنظمة ).(WMO
-57
ويحظى العديد منھم بنظم لمراقبة و/أو رصد المناخ مستخدمة في بلدانھم ،وتم تقييمھا تقييما ً إيجابيا ً جداً.

النتيجة المتوقعة  :5البحوث
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
يجسد الشكالن  14و 15مدى مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته فيما يتعلق بالميزانية المخطط لھا .وقد
-58
تم تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بالنتيجة المتوقعة  5في الوقت المناسب .وتم تنفيذ نسبة  %83منھا في حدود الميزانية
المخصصة لھا أو ضمن غالف لم يتجاوز تلك الميزانية ،بينما فاقت نسبة  %17منھا الميزانية األولية.
الشكل  :14مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (5

الشكل  :15تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (5

)Figure 14: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 5

)Figure 15: Cost of Im plem entation (ER 5
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أبرز ما تحقق من إنجازات
استناداً إلى دعم أكثر من  150اجتماعا ً في عا َمي  2012و  ،2013مضت البحوث الفعالة قدما ً في إطار
-59
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPومشاريعه الرئيسية بشأن إمكانية التنبؤ بالمناخ من النطاق دون الموسمي
إلى النطاق الموسمي ،وإمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي ،والمناخ اإلقليمي ،وإعادة التحليل ،ونمذجة ورصدات المناخ
ونظام األرض ،وتجميع البيانات الخاصة بالمحيطات ،والموسميات ،وديناميات الغالف الجوي ،والكيمياء ،والمناخ ،وما
إلى ذلك .إضافة إلى ذلك ،فإن التخطيط لرفع التحديات الستة الكبرى للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
بالنسبة للعلوم المناخية بدأ يركز على المناخ اإلقليمي ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،والظواھر المتطرفة ،وتوافر
المياه ،والحساسية المناخية ،والغالف الجليدي .واس ُتكمل أيضا ً إعداد المرفق الخاص بالبحث والنمذجة والتنبؤ التابع
لخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،أُنشئت محفوظات للتنبؤات والتوقعات النموذجية انطالقا ً من ثالث
-60
تجارب رئيسية للتنبؤات والتوقعات المناخية في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية )) (WCRPمشروع المقارنة
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بين النماذج المتقارنة  ،(CMIP5) 5على نطاقات زمنية عقدية ومئوية؛ ومشروع التنبؤات التاريخية بالنظام المناخي
بشأن التنبؤات الموسمية؛ والتجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخية ) (CORDEXبشأن تقليص النموذج
المناخي اإلقليمي( ،مما يتيح الوصول بشكل مفتوح إلى بيتا بايت عديدة من البيانات المناخية لجميع العلماء في العالم.
إضافة إلى ذلك ،فإنه بناء على محفوظات مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة  (CMIP5) ٥للبيانات المناخية ،صدرت
 364مقالة علمية تشمل مساھمات من  26مركزاً من مراكز النمذجة .واس ُتخدمت تلك المقاالت باعتبارھا مصدراً رئيسيا ً
للتنبؤات والتوقعات المناخية بالنسبة لتقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCالذي
جاء تحت عنوان" :تغير المناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي".
وق َّدمت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsدعمھا إلى المشاركين في المناطق
-61
المدارية بشأن تنسيق الرصدات العالمية من أجل التنبؤ بالغالف الجوي وتحليله.
وتشمل التقارير الصادرة ما يلي" :التقييم العالمي لكيمياء الھطول والترسب"؛ وتقرير تقنيُ ،نشر بالتعاون
-62
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPبشأن إنشاء جھة وصل إقليمية لغرب آسيا تابعة لنظام المشورة والتقييم
الخاص بالمنظمة ) (WMOلإلنذار بالعواصف الرملية والترابية؛ وتقرير مرحلي عن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بأماكن
حدوث أعاصير التيفون على البر؛ ووقائع الندوة الدولية الثالثة لعام  2012بشأن التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير
جداً ،وحلقة العمل الدولية الخامسة لعام  2013بشأن الموسميات.
النواتج
البحوث المناخية ودعم العلماء في بداية مسارھم الوظيفي
في عام  ،2013تم في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPرعاية واحد وستين عالما ً وباحثا ً
-63
من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،في بداية مسارھم الوظيفي ،ليشاركوا في أنشطة للبحوث المناخية .ولم تقتصر
المساعدة على منحھم فرصة للمشاركة في فعاليات فردية فحسب ،بل أتيحت أيضا ً مجموعة من األنشطة المنتظمة لبناء
القدرات ،بما يستھدف تطوير قوة عاملة في المستقبل تساھم في أولويات المنظمة ) (WMOفي مجال المناخ.
وخالل الثنائية المنصرمة ،أُطلقت سبعة أنشطة جديدة من أنشطة البحوث ترمي إلى االرتقاء بالقدرات في
-64
مجال البحوث المناخية على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،ال سيما لفائدة العلماء في بداية مسارھم الوظيفي والعلماء من
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .وانطلقت أربعة أنشطة منھا في عام :2013
)أ(

مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوھي مساھمة
للبرنامج ) (WCRPفي النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ،تبحث إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي على
نطاقات زمنية تمتد من الفصول إلى العقود ،إلى جانب اآلليات الكامنة وراء ذلك .وتوقيت المبادرة مالئم
للغاية ،نظراً لسرعة تغير المناخ في المناطق القطبية ،وبدء تأثيره على نحو أشد في مناطق خطوط
العرض المتوسطة.

)ب(

مجاالت جديدة في التجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخية ) :(CORDEXانصب تركيز
ً
بداية على أفريقيا ،وأُنشئت الحقا ً مجاالت مبدئية للتجربة ) (CORDEXفي جميع
التجربة )(CORDEX
ً
القارات .ويقوم البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPحاليا بتوسيع نطاق مجموعة المجاالت ليشمل
مزيداً من المناطق .وبالتحديد فإن التجربة ) (CORDEXتتخذ التوقعات المناخية طويلة األجل ،التي يتم
إنجازھا عاد ًة باستخدام نماذج يستند تشغيلھا إلى استبانة غير دقيقة ،وتستخدمھا كأحوال حدودية لتشغيل
نماذج مناخية عالية االستبانة .ونظراً لحصيلة الجوانب التي لم يتم تسويتھا مسبقاً ،ال سيما على السطح،
فإن المخرجات المناخية عالية االستبانة تصير أكثر تأقلما ً مع الظروف المحلية وتصبح نتيجة تلك النماذج
أكثر فائدة لتحليل المناخ المحلي في المستقبل؛
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)ج(

المبادرة الخاصة بالنمذجة المناخية-الكيميائية عبارة عن نشاط مشترك بين مشروع العمليات
الستراتوسفيرية – التروبوسفيرية ودورھا في المناخ ) ،(SPARCالتابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPوالمشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACالتابع للبرنامج الدولي
للغالف األرضي والغالف الحيوي ) .(IGBPوتضم المبادرة بحوثا ً تتناول جميع الجوانب المتعلقة بكيمياء
الغالف الجوي والتنبؤ بالمناخ ،مراعية أوجه الترابط الموجودة بينھما .ويشمل ذلك جميع العوامل التي
تساھم في االحترار العالمي ،والعوامل المؤثرة في تطور طبقة األوزون الستراتوسفيرية ،إلى جانب
العوامل التي تتدخل في نوعية الھواء ،بما يفضي على األرجح إلى جيل جديد من نماذج النظم األرضية؛

)د(

السحب والدوران وحساسية المناخ عبارة عن مبادرة بحثية جديدة ترمي إلى تنفيذ أحد التحديات العلمية
الكبرى للبرنامج ) .(WCRPوتھدف المبادرة إلى تحقيق فھم أفضل لما يلي) :أ( كيف تؤثر جميع جوانب
الدورة الھيدرولوجية ،كالسحب والتغيرات في الھطول اإلقليمي ،على دوران الغالف الجوي على نطاق
واسع ،وكيف تتأثر به؛ )ب( وكيف ُتجسَّد تلك التفاعالت في مختلف النماذج المناخية المستخدمة إلسقاط
ً
استجابة الرتفاع في تركزات غازات الدفيئة.
تغير المناخ

البحوث في مجال التنبؤ بالطقس الشديد التأثير
أشار المجيبون على استقصاء عام  2013إلى أن نواتجھم وخدماتھم التشغيلية قد شھدت تحسنات بفضل
-65
مشاريع البحوث الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوأُحرز أكبر قدر من التقدم في مجال الخدمات التشغيلية للتنبؤ اآلني،
وجاءت متبوعة بتحسن في الوصول إلى نتائج النظم التشغيلية لنماذج المجموعات واستخدامھا .كما أُحرز تقدم في
تصميم نظم التنبؤ متوسطة النطاق وتشغيلھا ،وإن كان بدرجة أقل .وشملت أوجه التحسن األخرى التي أشار إليھا
المجيبون التنبؤ الموسمي إلى جانب التصميم واالستخدام التجريبي لنماذج التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي.
واعتبر المجيبون على االستقصاء المنتمون إلى البلدان النامية أو أقل البلدان نمواً أن مشاركتھم كانت
-66
مفيدة ،ممن شاركوا في مبادرات إقليمية أو دولية للبحوث بشأن المشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس الشديد التأثير أو
الطقس القاسي.
وبحلول نھاية الثنائية ،كانت ثمة سبعة مشاريع للبحوث المتعلقة بالنواتج والخدمات التشغيلية .وأُطلقت
-67
أربعة مشاريع منھا في عام :2013
)أ(

تجربة التنبؤ بسقوط األمطار الموسمية في جنوبي الصين ترمي إلى تحسين رصد عمليات ھطول األمطار
باستخدام نظم لالستشعار الموقعي واالستشعار عن بُعد من الجيل الجديد يتم تشغيلھا من األرض وعلى
متن الطائرات والسواتل ،إلى جانب مرافق متطورة للنمذجة عالية االستبانة قادرة على حل وتمثيل
الديناميكا الحرارية للرياح الموسمية .ويسعى المشروع إلى تحسين المھارات الخاصة بالتنبؤ باألمطار
الغزيرة التي ال زالت تشكل تھديداً خطيراً ألرواح األشخاص وممتلكاتھم ،ال سيما في جنوب شرق آسيا؛

)ب(

مشروع التنبؤ القطبي يرمي إلى تحسين التنبؤات الجوية والبيئية على نطاقات زمنية من بضع ساعات إلى
مواسم قصد تلبية الطلب المتزايد على التنبؤات المحكمة والموثوقة في المناطق القطبية وما يتجاوز
حدودھا؛

)ج(

يسعى المشروع دون الموسمي إلى الموسمي إلى تحسين مھارة التنبؤ واإللمام بالنطاقات الزمنية دون
الموسمية إلى الموسمية مع إيالء اھتمام خاص لخطر الظواھر الجوية المتطرفة .و َي ِع ُد تحسين التنبؤات
بالطقس وصوالً إلى التنبؤات المناخية بقيمة اجتماعية واقتصادية يعتد بھا ،ال سيما نظراً ألنه يندرج ضمن
ھذا اإلطار العديد من القرارات اإلدارية في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي ،والمياه ،والحد من مخاطر
الكوارث ،والصحة؛
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مشروع حوض البالتا ھو عبارة عن مشروع يوضح جدوى إتاحة التنبؤ الديناميكي بحاالت الطقس
المتطرف المحلي باستخدام بيانات رصد مكثفة ونماذج عددية من شأنھا أن تساھم في التقليل من آثارھا
إلى أدنى حد .وما يحفز المشروع أساسا ً ھو الفھم غير الكامل للعمليات التي تحدد ظواھر الطقس القاسي،
ال سيما المرتبطة منھا بغزارة األمطار في في حوض البالتا الذي يشكل مستجمع مياه يغطي خمسة بلدان
)األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وبوليفيا وباراغواي( مع مجموع سكان يتجاوز  200مليون نسمة.

)د(

مدى رضا األعضاء عن المھارات الخاصة بالتنبؤات المناخية
اعتبر العديد من المجيبين على االستقصاء أن مستوى المھارات الخاصة بالتنبؤات المناخية يتراوح بين
-68
المتوسط إلى فوق المتوسط.
مدى رضا األعضاء عن رصدات وتقييمات كيمياء الغالف الجوي
اعتبر معظم المجيبين على االستقصاء النشرات بشأن كيمياء الغالف الجوي العالمي مفيدة ومالئمة من
-69
حيث التوقيت ،رغم تشجيعھم إلدخال بعض التحسينات عليھا .كما أقر معظم المجيبين بفائدة التقارير والمبادئ التوجيھية
الخاصة بقياس المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالنواتج الخاصة بالعواصف الرملية والترابية ،واألنشطة
الجوية الكيميائية التابعة ).(GURME

النتيجة المتوقعة  :6تنمية القدرات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
تم تنفيذ نسبة واحد وستين في المائة من األنشطة المخطط لھا في إطار النتيجة المتوقعة  6في الوقت
-70
المناسب ،على النحو المبين في الشكل  .16ولم تتأخر سوى أربعة أنشطة ،نسبتھا  %5من المجموع ،عن الموعد المحدد
لتنفيذھا حتى كانون األول /ديسمبر  .2013وعلى النحو المبين في الشكل  ،17فإن اإلنفاق كان بدوره على المسار السليم،
إذ تم تنفيذ نسبة  %89من األنشطة في حدود الميزانية المخصصة لھا .وإشارة "ال ينطبق" تحيل إلى األنشطة المتكررة
أو األنشطة التي لم تنطلق بعد.
الشكل  :16مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (6

الشكل  :17تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (6

)Figure 16: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 6

)Figure 17: Cost of Im plem entation of Activities (ER 6
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أبرز ما تحقق من إنجازات
المنح الدراسية
إجماالً ،تم تلقي  368طلبا ً للحصول على منح دراسية خالل الثنائية المنصرمة ،وارتفع عدد الطلبات
-71
ً
ً
ً
ارتفاعا ملحوظا لينتقل من  164طلبا في عام  2012إلى  204طلبات في عام  .2013وبلغ العدد اإلجمالي للمنح الدراسية
المقدمة  207منح ،قُدمت  76منحة منھا عام  2012و 131منحة عام  .2013وتشير ھذه األرقام إلى أن نسبة تلبية الطلبات
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قد بلغت  %46عام  ،2012و %64عام  .2013وقد عادت نسبة  %100من الممنوحين المتخرجين إلى بلدانھم
متخرجا ً ممنوحا ً عام  2012و 106متخرجين عام .(2013

)93

واس ُتثمر مبلغ إجمالي قدره  1 211 640فرنكا ً سويسريا ً في المنح الدراسية في عام  ،2012واس ُتمد مبلغ
-72
 1 029 227من ھذا المبلغ اإلجمالي من الميزانية العادية .وارتفع المبلغ ليصل إلى  1 461 170فرنكا ً سويسريا ً عام
 ،2013واس ُتمد مبلغ  1 148 485فرنكا ً سويسريا ً منه من الميزانية العادية .وبالتالي ،فإن نسبة  %15من مجموع
االستثمار في المنح الدراسية عام  2012ونسبة  %21عام  2013تم استمدادھما من مصادر من خارج الميزانية ،وكانت
النرويج أكبر جھة مساھمة.
وعلى غرار فترة السنتين المنصرمة ،استضافت الصين عدداً من الممنوحين طويلي األجل أكثر من أي
-73
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بلد آخر ،إذ توافد عليھا في المتوسط  20ممنوحا جديدا سنويا .ويدرس حاليا في الصين  45ممنوحا من  35بلدا )معظمھم
من االتحاد اإلقليمي األول ولكن أيضا ً من االتحادين اإلقليميين الثاني والثالث( .وشملت أبرز وجھات الممنوحين طويلي
األجل كالً من الجزائر وبربادوس وكينيا والفلبين وروسيا .وأُرسِ َل عدد محدود من الممنوحين إلى أستراليا وألمانيا
والھند ونيجيريا ليقوموا فيھا بدراسات طويلة األجل .كما استضافت الواليات المتحدة األمريكية )من خالل اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي(  18ثم  22طالبا ً ممنوحا ً في عامي  2012و ،2013على التوالي .وكانت الوجھة
الرئيسية للمنح الدراسية قصيرة األجل ،إذ بلغ متوسط فترتھا  4أشھر.
وبدعم من النرويج ،استضاف معھد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية التابع إلدارة األرصاد
-74
الجوية في كينيا  24طالبا ً ممنوحا ً من  22بلداً أفريقيا ً ليستفيدوا من دورة تدريبية متخصصة قصيرة األجل بشأن معايرة
وصيانة أدوات األرصاد الجوية في عام .2013
وخالل الثنائية ،أُبرمت اتفاقات للتعاون مع  4جھات شريكة إضافية ،أال وھي :جامعة  ،Ewhaكوريا؛
-75
وجامعة  Nanjingلعلوم المعلومات والتكنولوجيا ،الصين؛ ودائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة؛ والمعھد الدولي
لھندسة البنى األساسية والھيدرولوجيات والبيئة التابع لليونسكو ) ،(UNESCO-IHEھولندا.
التدريب
انطالقا ً من الميزانية العادية ،تم دعم حلقات عمل تدريبية في مجاالت الخدمات الجوية العامة ،والطقس
-76
القاسي والتنبؤ اآلني ،والتنبؤات الھيدرولوجية ،والرصدات الجوية واالتصاالت ،والخدمات المناخية ،والتنبؤ باألعاصير
المدارية ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي ،والتنبؤات باألحوال الجوية للطيران ،واستخدام التنبؤ العددي بالطقس،
واألرصاد الجوية الزراعية ،واألرصاد الجوية المدارية ،وعمليات الغالف الجليدي وغيرھا ،إلى جانب حلقات دراسية
للمدرِّ بين ،فضالً عن تقديمھا لدعم مالي إلى أكثر من  218مشاركا ً .وأفادت مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsإجماالً
بأنھا قدمت خدماتھا لـ  3 200مشارك أجنبي و 7 500مشارك محلي خالل الفترة .2013-2012
وأدار مركزا التدريب اإلقليمي ) (RTCsفي نيروبي ،كينيا ،وبون ،الھند ،عدة دورات دراسية إلكترونية
-77
في إقليميھما بشأن الھيدرولوجيا األساسية باستخدام نماذج تابعة للبرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد
الجوية التطبيقية ) ،(COMETبما يالئم الجمھور الدولي وبتوجيه من األمانة ،مما أثبت أن ھذا الشكل من التعلم يصير
مجديا ً أكثر .وتم كذلك تنفيذ دورات دراسية إلكترونية إضافية في مجال التنبؤ باألحوال الجوية للطيران ومراقبتھا ،إلى
جانب العديد من الندوات الدراسية بالويب .وفي عام  ،2013قدمت مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsلوحدھا خدماتھا لما
يقارب  300طالب بواسطة التعلم عن بُعد.
وفي أيار /مايو  ،2013أقر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين مشروع الكفاءات الخاصة
-78
بموظفي التدريب ووافق على إرسالھا إلى األعضاء العتمادھا في إطار الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOباعتبارھا من
الممارسات الموصى بھا .وقد انتھت عملية االستعراض وس ُتدرج تلك الكفاءات في إطار تحديث لالئحة الفنية للمنظمة
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) .(WMOويواصل مكتب األمانة المعني بالتعليم والتدريب عمله الوثيق مع اإلدارات الفنية إلنشاء الكفاءات في
المجاالت التقنية الرئيسية .ويتم إعداد مشروع الكفاءات لفائدة الموظفين في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالخدمات
الجوية العامة ،والخدمات المناخية ،واألعاصير المدارية ،واألرصاد الجوية البحرية.
وتم إصدار مواد تدريبية بلغات مختلفة إلطار إدارة الجودة بالنسبة للھيدرولوجيا وتم تدريب معلمين
-79
ناطقين باإلسبانية بشأن قياس المجاري المائية.
وفي أيار /مايو ُ ،2013نظمت في عمان ،األردن ،حلقة عمل إقليمية بشأن رصد المناخ وتنفيذ نظم مراقبة
-80
المناخ ) .(CWSوشارك في ھذا الحدث أحد عشر بلداً ،مما أفضى إلى وضع خطة لتنفيذ نظم مراقبة المناخ )(CWS
بالنسبة للبلدان العربية الواقعة في منطقة غرب آسيا .كما أُتيحت حلقات دراسية جوالة فائدة المزارعين في كل من بيرو
ومولدوفا وإكوادور ورومانيا.
المكاتب اإلقليمية
عُقد اجتماعان تنسيقيان ألقل البلدان نمواً تم خاللھما إيضاح الكيفية التي يمكن بھا للمرافق الوطنية
-81
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تساھم في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية من خالل تطوير معلومات
ونواتج مناخية .ونتيجة لحلقات العمل الوطنية المعقودة ،أُعدت خطط للتنمية االستراتيجية لفائدة بلدَين.
وخالل مؤتمر فني إقليمي لالتحاد اإلقليمي السادس ،قُدمت المساعدة لفائدة األعضاء ليقوموا على الصعيد
-82
الوطني بتقييم ذاتي لمدى استعدادھم لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوبموجب
االختصاصات ،تم كذلك تقديم مساعدة فنية ومواد إرشادية لمختلف األفرقة العاملة ودعم الرئيس وفريق اإلدارة.
النواتج
مكانة وأھمية المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الخطط الوطنية واإلقليمية
الحظ المجيبون على استقصاء عام  2013أوجه تحسن يعتد بھا في مكانة وأھمية المرافق الوطنية
-83
) (NMHSsفي الخطط اإلنمائية الوطنية ،إضافة إلى مدى حصول المستخدِمين على تنبؤات وإنذارات دقيقة ومالئمة من
حيث التوقيت .ويجسد الشكل  18نتائج االستقصاء في ھذا الصدد ،بما في ذلك عوامل ھامة أخرى ،كوعي المستخدِمين
بأنواع الخدمات التي تستطيع المرافق الوطنية ) (NMHSsتقديمھا ومساھمتھا في وضع السياسات.
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( في الخطط اإلنمائية الوطنيةNMHSs)  التغير في مكانة وأھمية المرافق الوطنية:18 الشكل
وسُجلت تحسينات أقل من حيث مكانة وأھمية الخدمات اإلقليمية التي تقدمھا المرافق الوطنية
-84
 وبينما أبلغ العديد من المجيبين عن إحراز تقدم نتيجة.19  على النحو المبين في الشكل،في الخطط اإلنمائية اإلقليمية
. فإن نسبة مماثلة قد أشارت إلى عدم تسجيل أي تغير في ھذا الصدد،ارتفاع المساھمة في وضع السياسات اإلقليمية
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( في الخطط اإلنمائيةNMHSs)  التغير في مكانة وأھمية الخدمات اإلقليمية التي تقدمھا المرافق الوطنية:19 الشكل
اإلقليمية
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الھياكل األساسية والمرافق التشغيلية
وفقا ً لنتائج االستقصاء ،فإن الھياكل األساسية والمرافق التشغيلية التي حرص األعضاء على تحسينھا قد
-85
شملت شبكة المراقبة السطحية ،ومرافق معالجة البيانات/التنبؤ ،والمعدات الخاصة ببيانات األرصاد الجوية والبيانات
البيئية والساتلية .وشھدت شبكات مراقبة الھواء العلوي قدراً أقل من التحسن .وارتبطت أوجه التحسن األخرى التي
تحققت بتقديم الخدمات عن طريق الويب والھواتف المحمولة ،واستخدام وسائط التواصل االجتماعي ،واتساع نطاق
التغطية بالرادار ،إلى جانب إدخال إصالحات على نظم الرادار والسواتل ،والتحديث إلى ُنظم  ،Coroborوتعزيز
تكنولوجيا افتراضية وحدة الخدمة والتخزين ،وزيادة مراقبة الجودة والمعايرة ،واكتساب البيانات الساتلية ،والتنبؤ
العددي بالطقس السائد في المنطقة المحلية ،واستخدام مؤشرات األرصاد الجوية الحيوية ،والقيام بتقييمات لإلنذار المبكر
والمخاطر فيما يتعلق باألرصاد الجوية الھيدرولوجية.
التعليم والتدريب دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

ق َّدم خمسة عشر مركزاً من مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsدعما ً تعليميا ً وتدريبيا ً لألنشطة المرتبطة
-86
باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSخالل العامين المنصرمين ،وكانت الصين وتركيا وإسرائيل وبربادوس
والنيجر أنشط البلدان في ھذا الصدد .ومن أمثلة الدورات القصيرة المقدمة ما يلي:
"أساليب التنبؤ بالمناخ على المدى القصير" ،نيسان /أبريل  2012و ،2013في كل من نانجينغ وبيجين ،الصين؛

الدورة التدريبية الدولية بشأن "التنبؤ بالمناخ اإلقليمي ومراقبة الجفاف واالحترار" ،أيلول /سبتمبر ،2012

بيجين ،الصين؛
الدورة التدريبية الدولية بشأن "االستخدام التطبيقي لسواتل األرصاد الجوية في التخفيف من الكوارث،

والدراسات البيئية" ،تشرين األول /أكتوبر  ،2012بيجين ،الصين؛
حلقة العمل التدريبية بشأن "تغير المناخ والزراعة" في مركز التدريب اإلقليمي ببيت داغان ،إسرائيل،

حزيران /يونيو 2013؛
الدورة التدريبية الدولية بشأن التنبؤ بالمناخ اإلقليمي ومراقبة الجفاف ،في بيجين ،الصين ،تشرين األول/

أكتوبر .2013
وقد ساعدت جھات شريكة إضافية ،من غير مراكز التدريب اإلقليمي ) ،(RTCsبدورھا األعضاء على
-87
تلبية احتياجاتھم من حيث التدريب في المجاالت المرتبطة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوكانت دائرة
األرصاد الجوية الفرنسية ) (Météo-Franceإحدى أھم تلك الجھات ،إذ أتاحت دورة تدريبية تحت عنوان" :علم المناخ،
خطوة نحو الخدمات المناخية" في عام  ،2012وتحت عنوان" :علم المناخ ،أساس الخدمة المناخية" في عام .2013
درجة رضا األعضاء عن مراكز التدريب اإلقليمي
وفقا ً لنتائج االستقصاء ،بلغ عدد الموظفين المدرَّ بين في مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsالتابعة للمنظمة
-88
) (WMOفي كل إقليم خالل عامي  2012و 2013األرقام التالية:
)(RTCs

اإلقليم

عدد الموظفين المدرَّ بين عام

2012

عدد الموظفين المدرَّ بين عام

االتحاد اإلقليمي األول

18

17

االتحاد اإلقليمي الثاني

36

26

االتحاد اإلقليمي الثالث

3

6

االتحاد اإلقليمي الرابع

17

16

االتحاد اإلقليمي الخامس

8

7

االتحاد اإلقليمي السادس

36

25

2013
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وأشار المجيبون إلى أنھم راضون بدرجة عالية عن التدريب في إطار مراكز التدريب اإلقليمي )،(RTCs
-89
باستثناء المراكز ) (RTCsالواقعة في االتحاد اإلقليمي الثالث )الشكل .(20
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الشكل  :20تقييم درجة رضا األعضاء عن مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsفي كل إقليم عام  2013على سلم من  1إلى

5

النتيجة المتوقعة  :7الشراكات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013تم تنفيذ نسبة  %88من األنشطة المخطط لھا في إطار النتيجة المتوقعة
-90
 7في الوقت المناسب ،ونسبة  %83منھا في حدود الميزانية ،على النحو المبين في الشكلين  21و.22
الشكل  :21مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (7

الشكل  :22تكلفة تنفيذ األنشطة
Figure 22: Cost of Im plem entation of Activities
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أبرز ما تحقق من إنجازات
بما يقرب من مليوني زائر للموقع اإللكتروني للمنظمة ) (WMOسنويا ً ،و 26 000إشارة إليھا في الصحافة
-91
سنويا ً ،وتزايد حضورھا على وسائط التواصل االجتماعي ،فإن األنشطة التواصلية للمنظمة ) (WMOقد عززت سمعة
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المنظمة كمركز للخبرة العلمية والتطبيقية في مجاالت تغير المناخ ،والجفاف ،والحد من مخاطر الكوارث ،والخدمات
المناخية ،وغيرھا من المواضيع البارزة .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تمثل أنجح جھد مبذول في سبيل التوعية في
التقرير الذي جاء تحت عنوان" :المناخ العالمي  :2010-2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة" .و ُنشرت أربعة
إصدارات منتظمة إلى جانب عدد خاص باإلطار العالمي ) (GFCSمن نشرة المنظمة ) ،(WMOكما حققت تقارير
وأنشطة المنظمة ) (WMOتغطية صحفية مستفيضة.
وتحظى المنظمة ) (WMOبمكانة جيدة في إطار أنشطة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
-92
ّ
وتتمتع ببروز متزايد لقدراتھا .كما مكن تحسين العالقات مع اليونسكو من تعزيز اإلرشادات لفائدة المرافق الوطنية
) (NMHSsبشأن المسائل ذات الصلة بالمياه.

)(UN-Water

وفي مجال تغير المناخ ،تعزز الدور الريادي للمنظمة ) (WMOبفضل دور مساعد األمين العام بصفته
-93
ً
رئيسا للفريق العامل المعني بتغير المناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) .(HLCPكما صدر دليل
للممارسات المناخية بلغات األمم المتحدة.
وتشمل النتائج األخرى الجديرة بالذكر مساھمات نقدية وعينية في الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
-94
المناخ ) ،(IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية )،(UN-Water
ومتابعة مؤتمر ريو  ،20+وجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015ومشاركة مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم
المتحدة المعني بالتنسيق ) /(CEBاللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) /(HLCPاللجنة الرفيعة المستوى المعنية
باإلدارة ) ،(HLCMومؤتمر األطراف ) ،(COPsوالمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ،في جملة أمور أخرى.
النواتج
المساھمة في منظومة األمم المتحدة
قامت المنظمة ) (WMOبمساھمات ھامة في اتفاقيات األمم المتحدة وغيرھا من االتفاقيات الدولية ،إذ قدمت
-95
ً
ما يصل مجموعه إلى  180تقريرا خالل الثنائية المنصرمة .وقدمت  10تقارير من أصل تلك التقارير في عام :2013
ستة في عمل الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAوالھيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ ) (SBIالتابعتين
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCال سيما في مجاالت التكيف ،وبناء القدرات ،والبحوث،
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
والمراقبة المنتظمة ،إلى جانب خطط وطنية للتكيف .واعتبر مؤتمر األطراف 19
َ
) (GFCSمبادرة لتشجيع النھج القائم على العلوم من أجل التكيف ،وبناء القدرة على التعايش مع المناخ ،والحد من
الخسائر االقتصادية واالجتماعية ،والتخفيف من األضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ .وشملت مساھمات المنظمة
) (WMOفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDنظم اإلنذار المبكر بالجفاف وبرنامج اإلدارة المتكاملة
للجفاف ) .(IDMPولم تكن ثمة مساھمة مباشرة بشأن مسألة محددة إزاء االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) (CBDفي
عام  ،2013بيد أنه عُقدت حلقة عمل إقليمية بشأن الجفاف اشتركت في تنظيمھا كل من المنظمة ) ،(WMOواتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDواالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ).(CBD
الشراكات
حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013كان للمنظمة  51اتفاقاً ،و 48ترتيبا ً من ترتيبات العمل ،و 85مذكرة من
-96
مذكرات التفاھم ) ،(MoUsو 20ترتيبا ً للتمتع بصفة استشارية .ولتعزيز التعاون ودعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSأُبرمت في عام  2013ثالث مذكرات من مذكرات التفاھم ) ،(MoUsوقد شملت االتحاد العالمي لحفظ
الطبيعة ) ،(IUCNواالتحاد العالمي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواللجنة الدولية للري والصرف
) .(ICIDوتراوحت المجاالت األخرى التي تم فيھا التوقيع على مذكرات للتفاھم ) (MoUsبين التعاون في مجال
االتصاالت البحرية من أجل السالمة والفعالية في المالحة البحرية ،والتعاون في مجال أنشطة المنح الدراسية والمنح
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البحثية .كما تم التوقيع على ثالث رسائل من رسائل االتفاق تقديراً لكيانات محددة باعتبارھا شبكات مساھِمة و/أو
مراكز معايرة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالتابع للمنظمة ) .(WMOويُعد اتفاق العمل الموقع بين
اليونسكو والمنظمة ) (WMOفي مجال الھيدرولوجيا والموارد المائية نسخة مح ّدثة تحل محل االتفاق الموقع عام .1973
وقد أظھرت نتائج االستقصاء أن أعضاء المنظمة ) (WMOكانوا أيضا ً حريصين على تنفيذ مجموعة
-97
متنوعة من المشاريع أو األنشطة بشراكة مع المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية على
مدى العامين المنصرمين .وتم تنفيذ معظمھا من خالل التعاون مع جھات شريكة متعددة األطراف ،بما فيھا منظمات
األمم المتحدة والبنك الدولي .وتم تنفيذ عدد كبير من األنشطة بشراكة مع المنظمات اإلقليمية ،بينما لم يكن سوى عدد
قليل منھا بتعاون مباشر مع الجامعات ومؤسسات البحث.
االتصاالت
أشارت بارامترات االتصاالت الخارجية التي تتبعتھا األمانة إلى أن المنظمة ) (WMOتحتل مكانة جيدة في
-98
وسائل اإلعالم التقليدية ووسائط التواصل االجتماعي على حد سواء ،وقد تزايدت أھمية تلك الوسائط خالل السنوات
القليلة الماضية .ومن عام  2012إلى عام  ،2013تضاعف عدد المتتبعين على "تويتر" ،إذ انتقل من  4 690متتبعا ً ليصل
إلى  8 913متتبع .وتزايد عدد المحبين على "فيسبوك" من حوالي  8 000في عام  2012ليصل إلى  14 574في عام
 .2013كما تضاعف تقريبا ً عدد زوار موقع المنظمة ) 1 930 177) (WMOزائراً في عام  ،(2013مما يعكس توسع
نطاق الوعي الذي تحقق منذ بداية الفترة المالية .واقترن تعزز مكانة المنظمة ) (WMOعلى اإلنترنت وعبر وسائط
أشير
التواصل االجتماعي بحضور مستدام لھا في الصحافة التقليدية ،إذ سُجل ارتفاع بنسبة  %5في عدد المرات التي
َ
فيھا إلى المنظمة ) 26 446) (WMOفي عام  2013مقابل  25 260في عام .(2012
وسُجل أيضا ً ارتفاع في مستوى استخدام مخرجات المعلومات العامة غير التقنية للمنظمة ) (WMOفي
-99
صفوف األعضاء ،كالموقع اإللكتروني ،والبيانات الصحفية ،والمواد الخاصة باليوم العالمي لألرصاد الجوية ،وفي
وسائل اإلعالم ،وعلى "فيسبوك" ،و"تويتر" ،وما إلى ذلك .وأشار معظم المجيبين على االستقصاء إلى أنھم يستخدمون
ھذه النواتج التواصلية استخداما ً متواتراً أو على أساس منتظم.

النتيجة المتوقعة  :8تعزيز اإلدارة الرشيدة للمنظمة )(WMO
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
تم تنفيذ نسبة تسعة وثمانين في المائة من مجموع األنشطة التابعة للنتيجة المتوقعة  ٨في الوقت المناسب،
-100
ونسبة  %79منھا في حدود الميزانية ،على النحو المبين في الشكلين  23و .24وتحيل إشارة "ال ينطبق" إلى األنشطة
المقبلة أو األنشطة ذات الطابع المتكرر.
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الشكل  :23مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (8

الشكل  :24تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (8
)Figure 24: Cost of Im plem entation of Activities (ER 8

)Figure 23: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 8
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أبرز ما تحقق من إنجازات
قُدمت خدمات المؤتمرات والترجمة الفورية لفائدة  304اجتماعات رئيسية للمجلس التنفيذي ،والھيئات
-101
الفرعية ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالنظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSخالل الفترة الممتدة من كانون الثاني /يناير  2012إلى كانون األول /ديسمبر  ،2013بما
في ذلك  18دورة للجنة االستشارية للشؤون المالية ) ،(FINACومكتب المنظمة ) (WMOومجلسھا التنفيذي ،واجتماعات
رؤساء االتحادات اإلقليمية ) (RAsومراكز التدريب )(TCs؛ إلى جانب  286دورة للھيئات الفرعية ،ولجنة مراجعة
الحسابات ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والنظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وصدر ثالثة وستون مطبوعا ً مرقما ً بما مجموعه  198نسخة لغوية ،و 78نشرة/كتيبا ً/ملفا ً بما مجموعه
-102
 188نسخة لغوية .وتم توزيع ما مجموعه  18مطبوعا ً بصيغة إلكترونية حصريا ً على الموقع اإللكتروني لمكتبة المنظمة
) .(WMOإضافة إلى ذلك ،تم في عام  2012توزيع ما مجموعه  19 746نسخة )بصيغة مطبوعة وعلى أقراص
مضغوطة( لثمانية كتب مختلفة من كتب المنظمة ) (WMOبالمجان .وفي عام  ،2013بلغ ھذا العدد  18 918نسخة من 6
كتب مختلفة .ومن حيث المبيعات ،بيع في عام  2012ما مجموعه  2 316نسخة ورقية )بصيغة مطبوعة و/أو على
أقراص مضغوطة( من  135كتابا ً مختلفا ً من كتب المنظمة ) .(WMOوفي عام  ،2013بيعت  790نسخة ورقية من 84
كتابا ً باإلنكليزية والصينية واإلسبانية و/أو الفرنسية ،وكذلك بنسخ متعددة اللغات.
وتم تحرير واستعراض الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016من جانب الفريق العامل
-103
المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي التابع للمجلس التنفيذي ،والمجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين .وتم
تحديد األولويات االستراتيجية للفترة المالية المقبلة وغيرھا من المجاالت الھامة .ومن حيث المراقبة والتقييم ،وُ ضعت
خطوط أساس باستخدام البيانات المستقاة من استقصاء عام  2012بشأن أثر النتائج المحرزة على األعضاء وغيرھا من
المعلومات المتاحة على صعيد األمانة .واس ُتخدمت بدورھا لوضع أھداف األداء لعامي  2013و.2015
وفي نيسان /أبريل  ،2013صدر إطار المنظمة ) (WMOإلدارة المخاطر ،وتم على أساس منتظم استعراض
-104
المخاطر الشديدة الرئيسية للمنظمة ) (WMOقصد تحديد الوضع واإلجراءات الالزم اتخاذھا للتخفيف من حدتھا.
النواتج
خالل عامي  2012و 2013على حد سواء ،قدم مراجع الحسابات الخارجي رأيا ً ال تحفظ فيه على
-105
الكشوفات المالية للمنظمة ) ،(WMOوشھد بأنھا تمثل بأمانة األوضاع المالية للمنظمة ) ،(WMOإلى جانب أدائھا المالي
وتدفقاتھا النقدية ،تماشيا ً مع المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام والالئحة المالية للمنظمة ).(WMO
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وفي عام  ،2013تم تنفيذ نسبة ثمانية وسبعين في المائة من توصيات اإلشراف المقبولة لمكتب الرقابة
-106
الداخلية التابع للمنظمة ) .(WMOوكان معدل التنفيذ مماثال في عام  .(%75) 2012وبلغ معدل تنفيذ التوصيات المقبولة
لوحدة التفتيش المشتركة نسبة  %86.2في عام  .2012والبيانات الخاصة بعام  2013ليست متاحة بعد.
ومن حيث تحقيق كفاءة أفضل للعمليات ،بلغت تكلفة عقد الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي في
-107
أيار /مايو  2013مبلغ  559 049فرنكا ً سويسرياً ،مما يمثل انخفاضا ً بنسبة  %7.5مقارنة بتكلفة عقد الدورة الرابعة
والستين للمجلس التنفيذي )حزيران /يونيو  ،(2012التي كلفت  604 129فرنكا ً سويسريا ً .ويعود ھذا االنخفاض إلى حد
كبير إلى فعالية تخطيط الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي وإدارتھا ،مما حقق وفورات يعتد بھا في مجالين
رئيسيين ،أال وھما:
)أ(

الترجمة الفورية – كانت الحاجة إلى عدد أقل من المترجمين الفوريين نظراً لتحسين الجدولة الزمنية
للمترجمين الفوريين والتمسك أكثر بالجدول الزمني الجتماعات المجلس التنفيذي؛

)ب(

الترجمة التحريرية والمراجعة – تم تبسيط عملية مراجعة مسودات الوثائق أثناء الدورة ،مما ساھم في
تقليص الحاجة إلى موارد الترجمة.

-108
التنفيذي.

وباإلضافة إلى ذلك ،تم االستغناء تقريبا ً عن استخدام الورق في عقد الدورة الخامسة والستين للمجلس

وكانت نتائج استقصاءات التقييم التي أُجريت عقب اجتماعات الھيئات التأسيسية إيجابية إلى حد كبير.
-109
فعلى سبيل المثال ،قيمت نسبة  %73من المجيبين على االستقصاء الخاص بالدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
المحتوى التقني للوثائق باعتباره من المتوسط إلى فوق المتوسط؛ وقدمت نسبة  %16منھم ھذا التقييم للجودة اللغوية
للوثائق ،ونسبة  %16لنوعية الترجمة الفورية .وعلى غرار ذلك ،قيمت نسبة  %16من المجيبين على االستمارات
المتعلقة بالدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16واجتماعات الدورة  16لالتحاد اإلقليمي السادس
المحتوى التقني لوثائق الھيئات التأسيسية باعتباره من المتوسط إلى فوق المتوسط؛ وقدمت نسبة  %93منھم ھذا التقييم
إزاء الجودة اللغوية للوثائق ونوعية الترجمة الفورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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المرفق
قائمة النتائج المتوقعة
النتيجة المتوقعة :1

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة
للطقس والمناخ والماء والبيئة وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين
جميع القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات

النتيجة المتوقعة :2

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء
والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة

النتيجة المتوقعة :3

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس
والمناخ والماء والبيئة ،خاصة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ
وطرق التكيف معھا

النتيجة المتوقعة :4

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الوصول إلى نظم رصد متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل
أرضية القاعدة وفضائية القاعدة ،وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ
والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية ذات الصلة والطقس الفضائي ،باالعتماد على
المعايير الدولية التي أرستھا المنظمة )(WMO

النتيجة المتوقعة :5

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

النتيجة المتوقعة :6

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلالضطالع بوالياتھا،
ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

النتيجة المتوقعة :7

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 واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا

النتيجة المتوقعة :8

قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير لجنة المراجعة

مقدمة
خالل فترة ما بين الدورتين ،واصلت لجنة المراجعة االضطالع بواليتھا الموكلة إليھا وفق اختصاصاتھا
-1
١
)القرار  . ((EC-LXIII) 8وعقدت اجتماعين في  14تشرين الثاني /نوفمبر  2013و 13أيار /مايو  2014رأسھما السيد
 .John Hirstوانضمت السيدة  Catherine Vendatإلى لجنة المراجعة أثناء فترة ما بين الدورتين عقب استقالة السيدة
.Hélène Ploix
وواصلت اللجنة تركيز دورھا اإلشرافي واالستشاري على مراجعة البيانات المالية السنوية والتقارير
-2
الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي؛ والخطط والتقارير المرحلية الصادرة عن مكتب الرقابة الداخلية )(IOO؛
ومتابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة )(JIU؛ وإدارة المخاطر المؤسسية )(ERM؛ ومسائل مالية وإدارية أخرى.
وقدمت مجموعة من التوصيات إلى األمين العام والمجلس التنفيذي وساھمت في تنسيق اإلجراءات اإلدارية لالستجابة
لمختلف التوصيات المتعلقة بالرقابة.
إحراز تقدم مھم
كان عام  2013ھو العام الثاني خالل الفترة المالية السادسة عشرة الذي يقوم فيھا المكتب الفيدرالي
-3
السويسري للمراجعة بمراجعة حسابات المنظمة ،ويمثل السنة المالية الرابعة التي تختتم فيھا المنظمة ) (WMOحساباتھا
باستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوقامت لجنة المراجعة بمراجعة البيانات المالية للسنة
المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر  2013والحظت التحسن المھم والمتواصل .والحظت لجنة المراجعة مع التقدير
أن مراجع الحسابات الخارجي أصدر رأيا ً دون تحفظ بشأن الحسابات المتعلقة بالسنة المالية  ،2013كما ھو الحال في
عام  2012وفي الفترتين الماليتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة .وأشادت لجنة المراجعة بجھود األمين العام ،ومن
خالله موظفي األمانة ،على كل الجھود التي بذلوھا لتحسين عمليات المراقبة الداخلية واإلدارة المالية العامة.
التوصية :1

توصي لجنة المراجعة المجلس التنفيذي باعتماد البيانات المالية لعام

2013

أشارت لجنة المراجعة إلى أنه عقب التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASتم
-4
استبعاد برامج تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPمن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOولم يتم مراجعتھما منذ  .2009وأعربت اللجنة عن
ارتياحھا لصغر حجم ھذه الصناديق االستئمانية ،وألن عدم مراجعتھا غير أساسي.

١

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/
english/pdf/63_session_1078_part1_en.pdf#page=39
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التوصية :2

توصي لجنة المراجعة مدير مكتب الرقابة الداخلية بأن يستعرض ھذه الصناديق االستئمانية كالً على
حدة وأن يبلغ اإلدارة بالمخاطر التي تتعرض لھا الصناديق لتيسير اتخاذ قرار صائب بشأن مراجعتھا

أعربت لجنة المراجعة عن تقديرھا ألن لجنة االستثمار ،بالتعاون مع لجنة إدارة المخاطر ،تواصل إدارة
-5
المخاطر المالية التي تتعرض لھا المنظمة للحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمنظمة.
وأعربت لجنة المراجعة عن ارتياحھا لجودة العمل الذي قام به مكتب الرقابة الداخلية ) .(IOOوقيّمت
-6
التقارير التي أصدرھا مكتب الرقابة الداخلية بشأن األنشطة المزمعة ،وكذلك التقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ
توصيات مكتب الرقابة الداخلية .وأعربت لجنة المراجعة أيضا ً عن ارتياحھا ألن األمانة قد اتخذت التدابير لتنفيذ ما يزيد
على  75في المائة من التوصيات الخاصة بالرقابة والمراجعة .كما أعربت اللجنة عن تقديرھا للتقدم الذي أحرزته
األمانة في تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة.
التوصية :3

توصي لجنة المراجعة المجلس التنفيذي بالموافقة على اتخاذ إجراءات بشأن توصيات وحدة التفتيش
المشتركة الجديدة الموجھة للھيئات التشريعية ،وفقا ً لما اقترحته اإلدارة وكما ورد في تقرير مكتب
الرقابة الداخلية )(IOO

أشارت لجنة المراجعة إلى التقدم الھام المحرز في تنفيذ إدارة المخاطر .كما أشارت إلى أن لجنة إدارة
-7
المخاطر التابعة لألمانة قد واصلت استعراض وتحديد وإدارة المخاطر التي تتعرض لھا المنظمة من خالل نظام
سجالت اإلدارات والمخاطر الشديدة .والحظت لجنة المراجعة أن المنظمة ) (WMOتتصدى للمخاطر المرتبطة
بتحديثات نظم الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOفيما يتعلق بالتأثيرات على استعادة تكاليف
خدمات األرصاد الجوية للطيران التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsووجھت انتباه
األعضاء واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي لھا.
والحظت لجنة المراجعة أيضا ً أن المخاطر المرتبطة بالتخفيضات في الميزانية التي يواجھھا عدد كبير
-8
من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي األعضاء من بين المخاطر الشديدة الرئيسية التي تعالجھا األمانة.
التوصية :4

توصي لجنة المراجعة المنظمة ) (WMOبأن تدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي إبراز قيمة الخدمات التي تقدمھا للتقليل إلى أدنى حد من التخفيضات في الميزانية

أشارت لجنة المراجعة إلى أن األمانة قد حققت وفورات مالية معتبرة باالنتقال إلى تطبيقات  .Googleغير
-9
أن استخدام تكنولوجيا المعلومات ) (ITيظل ينطوي على درجة عالية من المخاطر .وأعربت لجنة المراجعة عن تقديرھا
للخطوات المختلفة التي تتخذھا األمانة لتعزيز األمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات.
التوصية :5

توصي لجنة المراجعة بأن تثقف األمانة موظفيھا بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات ،بما في ذلك
المخاطر التي تكتنف تقاسم المعلومات من خالل الرسائل اإللكترونية

استعرضت لجنة المراجعة التغييرات المقترحة على سياسة المنظمة ) (WMOإلدارة المخاطر )القرار
-10
 (EC-LXIII) 12وأعربت عن دعمھا للتغييرات المقترحة.
المجاالت التي تحتاج إلى المزيد من التحسينات
بصرف النظر عن التقدم المحرز في تنفيذ عمليات إدارة المخاطر والتحسينات على نظم الرقابة الداخلية،
-11
ثمة حاجة إلى المزيد من التحسينات في مجاالت المشتريات وإدارة المرتبات والمشاريع .ولئن كان التوسع في استخدام
تكنولوجيا المعلومات يعزز كفاءة وفعالية تكنولوجيا المعلومات ،فإنه يعرّ ض أيضا ً األمانة ألخطار شديدة ال تنفك تتطور
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وتتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات .وينبغي لألمانة أن تبقى على علم بالتطورات الجديدة في قطاع تكنولوجيا
المعلومات ،وأن تواصل عند االقتضاء إدخال مزيد من التحسينات لتعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات داخل األمانة.
والحظت لجنة المراجعة أن المسؤولية المترتبة على استحقاقات الموظفين في الصندوق المشترك
-12
للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) (UNJSPFتظل مسألة في حاجة إلى مراقبة مستمرة.
ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ
التوصيات  1و 3و 4موجھة للمجلس التنفيذي
التوصيتان  5و 2موجھتان ألمانة المنظمة
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التقرير السنوي عن المساءلة

برنامج العمل لعام

2013

يتضمن برنامج العمل السنوي لعام  2013الذي وافق عليه األمين العام ثالث ) (3مراجعات داخلية والتزام
-1
واحد ) (1بمراجعة التقييم واألداء .واستھدف منھا إصدار ثمانية ) (8تقارير خاصة بااللتزامات الناجمة عن ھذه
المراجعات.
وأُصدر ما مجموعه أحد عشر ) (11تقريراً خاصا ً بااللتزامات تشمل العمل المر ّحل وااللتزامات غير
-2
ُ
المبرمجة إلى اإلدارة في  2013التي طلب تنفيذھا خالل العام.
-3

ويلخص الجدول التالي األنشطة المخططة واألنشطة المستكملة لعام .2013
خطة العمل – 2013
خدمات المراجعة الداخلية
 المراقبة الداخلية إلعداد التقارير المالية oإجازة زيارة الوطن
 oتوظيف الخبراء االستشاريين
 oكشف المرتبات
 مراجعة اجتماعات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مراجعة إدارة المنح الدراسية -مراجعة إدارة المخاطر في المؤسسة

خدمة مراجعة التقييم واألداء
 -حشد الموارد

 – 15نيسان /أبريل
 – 24تموز /يوليو
 – 30تموز /يوليو
 – 20حزيران /يونيو
 – 1تشرين الثاني /نوفمبر
 – 16كانون األول /ديسمبر
مرحّ ل

متابعة التوصيات
 توصيات مكتب الرقابة الداخلية-

موعد إتمام العمل

وحدة التفتيش المشتركة

العمل غير المبرمج
عمليات التفتيش
 الرسوم المحصلة إلكترونيا ً الخاصة بالمؤتمر استخدام الھواتف المحمولة معالجة حوادث تكنولوجيا المعلوماتالتحقيق
 المعلومات غير السليمة في استمارة السيرة الذاتيةالمرحل من 2012
ّ
 المراجعة الداخلية للمطبوعات تقييم برنامج األرصاد الجوية للطيران١

كانون الثاني /يناير وتموز/
يوليو
كانون األول /ديسمبر

 – 24تموز /يوليو
 – 8تشرين الثاني /نوفمبر
 – 20تشرين الثاني /نوفمبر
شباط /فبراير
 8شباط /فبراير
 8أيار /مايو

كانت األعمال المستكملة كافية في تقييمي لإلعراب عن رأي بشأن عمليات المراقبة الداخلية في األمانة
-4
حسبما تقتضي ذلك الالئحة المالية والئحة مكتب الرقابة الداخلية.
١

أُبلغ ملخص نتائج ھذا االلتزام بالفعل إلى الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،ومن ثم استبعدت من ھذا التقرير.
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رأي مكتب الرقابة الداخلية
بشأن عمليات المراقبة الداخلية 2013 -
أثناء  ،2013جرت أنشطة مكتب الرقابة الداخلية في استقاللية كاملة فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ أنشطته .ولم تكن ھناك
ظروف تنال من موضوعية موظفي مكتب الرقابة الداخلية في أداء االلتزامات .وتم لدى تنفيذ أنشطة مكتب الرقابة
الداخلية تلقي تعاون اإلدارة التام على جميع المستويات.

مقدمة
وفقا ً لالئحة مكتب الرقابة الداخلية ،فإن مدير المكتب مطالب بتزويد من يضطلعون باإلدارة برأي عن مدى المالءمة
والفعالية اإلجمالية إلدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOوعمليات المراقبة واإلدارة .ويشار إلى ھذه األنشطة على نحو
جماعي في ھذا الرأي على أنھا "نظام عمليات المراقبة الداخلية".

األساس الذي يستند إليه الرأي
يستند رأي مكتب الرقابة الداخلية إلى أعمال المراجعة ،ومتابعة التوصيات وغيرھا من أنشطة ضمان الجودة المؤداة في
 .2013كما يتم تنوير الرأي بالمسائل المتطورة المتعلقة بالمخاطر والمراقبة في األمانة التي يتم تقييمھا على أساس
مستمر من خالل آليات رسمية وغير رسمية.
ويخطط مكتب الرقابة الداخلية عمله لذا يُتوقع على نحو معقول أن يكشف مواطن الضعف الھامة في نظام عمليات
المراقبة الداخلية ٢.ويجدر بالذكر أن إجراءات المراجعة الداخلية وحدھا ،حتى وإن كانت تنفذ بالعناية المھنية الواجبة،
تضمن كشف جميع مواطن الضعف الھامة .وإنھا لمسؤولية اإلدارة أن تضع وتحتفظ بنظام سليم للمراقبة الداخلية،
ولمنع وكشف المخالفات والغش.

الرأي
أرى ،استناداً إلى العمل المؤدى ،أن نظم اإلدارة ،وإدارة المخاطر ،وعمليات المراقبة الداخلية توفر ضمانا ً معقوالً بأن
المخاطر األكثر أھمية تدار في إطار مسموح به تنظيميا ً.
ولوحظ أثناء العام ،عدم تكافؤ في النظام الخاص بعمليات المراقبة الداخلية في بعض عمليات الدعم في إدارة شؤون
إدارة الموارد  ،REMوإن كانت ال تسبب بعد قلقا ً بالغا ً.

االعتبارات الخاصة بالرأي
يوفر نظام قوي من عمليات المراقبة الداخلية الحماية للمنظمة من خالل الحيلولة دون تحوّ ل األخطاء الصغيرة إلى
مشاكل كبيرة .وتحمي عمليات المراقبة الداخلية المنظمة من خالل إزالة العوامل التي يمكن أن تتسبب في أخطاء غير
مقصودة ،أو عمليات غش متعمدة .وتبرز التقارير الخاصة بآحاد االلتزامات والتقارير المرحلية الملزمة إلى لجنة
المراجعة /المجلس التنفيذي ،المجاالت التي تعاني من مواطن قصور و/أو اإلمكانيات المتاحة إلدخال تحسينات في نظام
المراقبة الداخلية.

 ٢يؤدي مكتب الرقابة الداخلية مراجعته وفقا ً "إلطار الممارسات المھنية الدولية" لمعھد مراجعي الحسابات الداخليين .وتتطلب
تلك المعايير أن يخطط ويؤدي مكتب الرقابة الداخلية مراجعاته للحصول على ضمان معقول بشأن تصميم وأداء عمليات المراقبة
لإلدارة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية.
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وتلخص الفقرات التالية استنتاجات مكتب الرقابة الداخلية بشأن النظام الخاص بعمليات المراقبة الداخلية حسبما لوحظ
أثناء العام.

الجوانب اإليجابية
)أ(

إن قدرة المنظمة على معالجة المخاطر ،السيما "المخاطر الرئيسية" ،آخذة في النضج من خالل القيام
بعدة مبادرات في الماضي القريب .وزاد الضمان بأن المخاطر على األھداف التنظيمية سوف تحدد وتتم
مواجھتھا؛

)ب(

نتائج مراجعة إدارة المنح الدراسية التي حظيت بتركيز خاص من مكتب الرقابة الداخلية ألسباب تاريخية،
نتائج مُرضية وتبين أن عمليات المراقبة المحددة كانت تنفذ على النحو المنشود؛

)ج(

خلص تقييم برنامج األرصاد الجوية للطيران إلى أن أنشطة البرنامج مالئمة لتحقيق األھداف العامة
وتؤدى على نحو يتسم بالكفاءة .بيد أن الموارد الطوعية للبرنامج مافتئت تشكل تحديا ً.

مجاالت تحتاج إلى اھتمام:
)أ(

إن تقييم االمتثال للركائز األربع الذي أجرته المفوضية األوروبية ) (ECبيّن عدم امتثال المنظمة ).(WMO
وكان لذلك تأثيره على قدرة المنظمة ) (WMOعلى جمع األموال من المفوضية .وستخضع المنظمة
) (WMOلتقييم آخر بشأن االمتثال في  2014في إطار الالئحة المالية الجديدة .وتحليل أسباب استنتاج عدم
امتثال المنظمة ) ،(WMOباإلضافة إلى العمل االستباقي سيساعدان في كفالة أن يكون التقييم المقبل مؤاتياً.

)ب(

انخفض معدل تنفيذ التوصيات أثناء  .2013وباالعتماد على آخر متابعة أجريت في شباط /فبراير ،2014
تعتبر نسبة  ٪77من التوصيات قد ُنفذت .والزيادة  ٣في عدد التوصيات القديمة تشكل مدعاة للقلق.

)ج(

أدت التغيرات الخاصة بالعاملين في إدارة شؤون إدارة الموارد  REMإلى بعض التسيُّب في نظام المراقبة
الداخلية أثناء العام .فمسؤولية رئيس شعبة الخدمات المشتركة المسؤول عن جزء كبير من المشتريات في
األمانة أُسندت إلى رئيس شعبة خدمات المشتريات والسفر في نيسان /أبريل  .2013ويعني ھذا التدبير
المؤقت أن الفصل بين واجبات اإلدارة الطالبة واإلدارة المورِّ دة كان غير قائم في غضون ذلك.

)د(

من بين الـ  11تقريراً التي صدرت أثناء  ،2013صُنفت خمسة ) (5تقارير على أنھا "تحتاج إلى تحسين".

)ھ(

لوحظ أن تصميم وأداء عمليات المراقبة المتعلقة بتوظيف الخبراء االستشاريين ،وإدارة اإلجازة في
الوطن يحتاجا إلى تحسين .ومافتئ االفتقار إلى مراجعة ومراقبة عمليات إعداد كشوف المرتبات يشكل
داعيا ً للقلق.

)و(

بيّنت عمليات التفتيش في مجالي الھواتف المحمولة وأمن تكنولوجيا المعلومات ،الحاجة إلى تحسين عملية
المراقبة المتعلقة بالمحافظة على األصول والمعلومات.

الغش والغش المفترض
تقع المسؤولية األساسية عن منع وكشف الغش على عاتق إدارة المنظمة ) (WMOتحت رقابة المعنيين بإدارة المنظمة
) .(WMOولم يلحظ مكتب الرقابة الداخلية حاالت غش أو غش مفترض في .2013
٣

عدد التوصيات المفتوحة /المنفذة جزئيا ً ھو  32توصية منھا ُ 14ن ِّفذت في  2012أو قبل ذلك.
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وبخالف ما ذكر آنفا ً ال توجد مسائل ھامة في حدود معرفة مكتب الرقابة الداخلية تحتاج إلى نظر لدى وضع الصيغة
النھائية للبيان بشأن عمليات المراقبة الداخلية.

نتائج االلتزامات
يضطلع مكتب الرقابة الداخلية بعمليات مراجعة /تفتيش /تقييمات لتناول أھم المخاطر واألولويات في
-5
ً
المنظمة ) .(WMOوعمل مكتب الرقابة الداخلية مصمم أيضا لتقديم رأي معزز باألدلة لدعم البيان السنوي لألمين العام
بشأن عمليات المراقبة الداخلية .وتلخص الفقرات التالية اتجاه ونطاق االلتزامات ونتائجھا مصنفة على أساس مجاالت
عمليات واسعة.

إدارة المخاطر
تقرير  – 08 – 2013المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة )ُ - (WMOمرضية
أشير إلى أن ممارسات إدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOتشمل جميع العناصر الجوھرية المتوقعة من
-6
منظمة رشيدة ومدارة جيداً .وأنشئت لجنة إلدارة المخاطر في  ،2010واع ُتمدت سياسة لمواجھة المخاطر في ،2011
ووُ ضع إطار إلدارة المخاطر منذ .2013
و ُتفحص سمات المخاطر المؤسسية "المخاطر الرئيسية الشديدة" وتحدّث مرتين كل عام وتقدم إلى لجنة
-7
المراجعة .ويُنظر في المخاطر لدى البت في األولويات اإلستراتيجية للفترة المالية المقبلة.
وھناك فرص للتحسين المستمر تتعلق بـ :إبالغ التوجيھات واإلجراءات ،واإلدماج المتعمق إلدارة
-8
المخاطر في عمليات التخطيط التشغيلي ،واالحتفاظ بسجالت المخاطر الخاصة باإلدارات ،وتوفير عمليات وأدوات
التصعيد لكفالة معالجة المخاطر الرئيسية المتبقية عند المستوى المالئم.
وينبغي أداء ذلك لكفالة التطبيق المتسق للعمليات والنھج واألدوات المحددة في إطار إدارة المخاطر
-9
بالمنظمة ) .(WMOويمكن للمنظمة ) (WMOتعزيز تكنولوجيا تطبيقات  Googleلتوثيق وتقاسم المخاطر التي حددتھا
اإلدارات من أجل زيادة الكفاءة وتعزيز االتصاالت.

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن المنظمة ) (WMOككل أحرزت تقدما ً كبيراً في تنفيذ إطار إدارة المخاطر.

المجاالت البرنامجية
تقرير  – 03 – 2013تقييم – برنامج األرصاد الجوية للطيران  -مرضي
أجرى مكتب الرقابة الداخلية تقييما ً لبرنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة ) (WMOوفقا ً لخطة
-10
عمله المعتمدة .وبرنامج األرصاد الجوية للطيران ھو أحد المجاالت ذات األولوية حسبما حددھا المؤتمر السادس عشر.
وكان الھدف من التقييم ھو تقييم رأي المنظمة ) (WMOوالمساھمة في تطوير خدمات األرصاد الجوية
-11
للطيران .وكان التقييم ارتجاعياً ،ومستقبليا ً على السواء ،أي يقيّم الماضي مع التطلع إلى المستقبل فيما يتعلق بدور
المنظمة ) .(WMOوركز التقييم على أنشطة البرنامج في تنفيذ نظام إدارة الجودة والتقارير التي تتضمن معلومات
األرصاد الجوية ذات الداللة  ،SIGMETوخدمات األرصاد الجوية إلدارة الحركة الجوية  MSTAوإطار تقييم الكفاءة
للموظفين الذين يقدمون خدمات األرصاد الجوية للطيران.
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خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن األنشطة التي اضطلع بھا البرنامج كانت مالئمة لتحقيق األھداف وتجاوبية إزاء
التحديات التي تمت مواجھتھا .وأسھمت تلك األنشطة في تحقيق ھدف تمكين مقدمي الخدمات من الوفاء بمتطلبات
الخدمات المتعلقة بالطقس ألغراض الطيران التي حددتھا منظمة الطيران المدني الدولي .ICAO
وحتى تاريخه ُنفذت نسبة  ٪33من التوصيات.
تقرير  – 04 – 2013المراجعة الداخلية – اجتماعات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ُ -مرضية
إن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCھي الھيئة الدولية الرائدة فيما يتعلق بتقييم تغير
-12
المناخ .وتستضيف المنظمة ) (WMOالھيئة ) (IPCCوتوفر لھا جميع أشكال الدعم اللوجستي باإلضافة إلى إدارة
الصندوق االستئماني للھيئة الذي يدار وفقا ً لالئحة المالية للمنظمة ) .(WMOوتتحمل أمانة الھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ مسؤولية اتخاذ الترتيبات المالئمة للمراجعة الداخلية والخارجية لألنشطة المنفذة من الصندوق
االستئماني .وكانت تلك ھي أول تغطية بالمراجعة الداخلية من جانب مكتب الرقابة الداخلية ألنشطة الصندوق
االستئماني.
وتشكل المراجعة جزءاً من الخدمات التي تقدمھا المنظمة ) (WMOإلى الھيئة الحكومية الدولية المعنية
-13
بتغير المناخ ،كمساھمة عينية .وأبلغت الدروس المستفادة من المراجعة والوثيقة الصلة بالمنظمة ) (WMOإلى إدارة
شؤون إدارة الموارد التخاذ اإلجراءات الالزمة ،حسب االقتضاء.

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ امتثلت لعمليات الرقابة المحددة
المتعلقة بتنظيم االجتماعات المتضمنة في اإلطار التنظيمي للمنظمة ).(WMO
وحتى تاريخهُ ،نفذت نسبة  ٪63من التوصيات.
تقرير  – 07 – 2013المراجعة الداخلية – إدارة المنح الدراسية ُ -مرضية
كان الھدف من ھذا االلتزام ھو تقييم تصميم وأداء عملية المراقبة الداخلية فيما يتعلق بمنح وإدارة المنح
-14
الدراسية في مكتب التعليم والتدريب وغيره من اإلدارات الداعمة.
وشمل نطاق المراجعة التماس الطلبات ،وتقييم المرشحين ،وتنفيذ المنح الدراسية ومراقبتھا أثناء الفترة
-15
كانون الثاني /يناير  – 2011تموز /يوليو  .2013وفحصت المراجعة الداخلية إدارة إطار المراقبة والسياسات
والممارسات ،والمعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات ،وإعداد التقارير حسبما ينطبق على عملية المنح الدراسية.

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن عمليات المراقبة قائمة لكفالة أن تمنح المنح الدراسية وفقا ً لقرارات المجلس
التنفيذي .وباإلضافة إلى ذلك ،تنفذ عمليات المراقبة لضمان أن تكون المدفوعات إلى الحاصلين على المنح الدراسية
ممتثلة لإلطار التنظيمي للمنظمة ).(WMO
وحتى تاريخه ُنفذت نسبة  ٪37من جميع التوصيات.
المراقبة الداخلية إلعداد التقارير المالية
منذ  ،2010أدرج مكتب الرقابة الداخلية التزاما ً شامالً بشأن عمليات المراقبة الداخلية إلعداد التقارير
-16
المالية بھدف تقديم رأي معزز بالحجج لدعم البيان السنوي لألمين العام بشأن عمليات المراقبة الداخلية.
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تقرير  – 02 – 2013المراجعة الداخلية – اإلجازة في الوطن – تحتاج إلى تحسين
كان الھدف من االستعراض ھو كفالة أن تكون عمليات المراقبة على منح اإلجازة في الوطن ودفع
-17
االستحقاقات المتعلقة بھا تؤ َّدى على نحو فعال.
وشمل االستعراض عمليات الموافقة على اإلجازة في الوطن من كانون الثاني /يناير  2011إلى كانون
-18
األول /ديسمبر  .2012وكانت عمليات المنظمة ) (WMOملتزمة بمؤشرات القياس المتبعة في المنظمات األخرى التابعة
لمنظومة األمم المتحدة ،كما قُيّم مضمون اإلجراءات المتخذة استجابة لتقرير وحدة التفتيش المشتركة.

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أنه تلزم تحسينات في عمليات المراقبة المتعلقة بتحديد االستحقاقات في شعبة الموارد
البشرية  HRDوزيادة الوضوح بشأن األساس السعري المستخدم في تحديد المبلغ اإلجمالي.
وحتى تاريخه ُنفذت نسبة  ٪75من التوصيات.
تقرير  – 05 – 2013المراجعة الداخلية – الخبراء االستشاريون /الموظفون المؤقتون – مجال يحتاج إلى تحسين
زاد إجمالي اإلنفاق على الخبراء االستشاريين في المنظمة ) (WMOمن  3.2مليون فرنك سويسري في
-19
 2010إلى  4.2مليون فرنك سويسري في  .2012ويُعزى معظم الزيادة إلى توظيف خبراء استشاريين من األموال
الطوعية )من  1.5مليون فرنك سويسري في  2010إلى  2.45مليون فرنك سويسري في .(2012
وحددت المراجعة اإلمكانيات المتاحة للتحسين في اإلطار التنظيمي الناظم لتوظيف الموظفين المؤقتين.
-20
فالشروط المتعلقة بمتى ينبغي استخدام عقود العمل قصيرة األجل في مقابل اتفاقات الخدمة الخاصة ،غير واضحة مما
ينتج عنه استخدام الطريقتين التعاقديتين دون تفرقة بينھما .ولم تكن ھناك منافسة تقريبا ً في توظيف العاملين المؤقتين.
والتزال المساواة بين الجنسين في توظيف الخبراء االستشاريين أقل بكثير من المعدل المنشود حيث تبلغ نسبة الخبيرات
االستشاريات مجرد  ٪14فقط.
ويوظف عدد كبير من الخبراء االستشاريين من أجل المشاريع في المكسيك .واستناداً إلى االستنتاجات
-21
الناجمة عن ھذه المراجعة ،خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن توظيف الخبراء االستشاريين من أجل المشاريع المنفذة
في المكسيك ينبغي إعادة النظر فيه بشكل متعمق بسبب بعض الجوانب الخاصة .وقد أدرجت مراجعة مشاريع المكسيك
في خطة العمل لعام .2014

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن ھناك إمكانية لتحقيق تحسين في النظام الخاص بعمليات المراقبة الداخلية سواء من
حيث التصميم أو األداء ،وقدم توصيات لمعالجتھا.
وحتى تاريخهُ ،نفذت نسبة  ٪33من التوصيات.
تقرير  – 06 – 2013المراجعة الداخلية – كشوف المرتبات – تحتاج إلى تحسين
واصلت وحدة كشوف المرتبات والمعاشات التقاعدية العمل بموظف واحد فقط أثناء الفترة قيد المراجعة.
-22
وأعرب مكتب الرقابة الداخلية عن تقديره لعمل الموظف المكلف بوحدة كشوف المرتبات ألدائه عمليات الوحدة بشكل
سلس على الرغم من الشواغر الوظيفية المستمرة في الوحدة .وفي الوقت ذاته ،ينطوي ھذا الوضع على مخاطر
االعتماد المفرط على موظف واحد .وأبلغت اإلدارة مكتب الرقابة الداخلية باتخاذھا تدبيراً احتياطيا ً بتدبير موظف من
شعبة تكنولوجيا المعلومات  ITDلكفالة استمرار العمليات.
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ولم تجد المراجعة إال حاالت مدفوعات زائدة قليلة وحاالت نقص في تحديث الجداول الرئيسية .إال أنه
-23
لوحظ أن ھذه الجوانب لم تكتشف طوال  14شھراً مما يوضح الحاجة إلى تعزيز المراجعة .وينبغي تقصي إمكان تحسين
تعزيز سمات برمجية أوراكل لتتبع التغيرات في البيانات الخاصة بكشوف المرتبات من أجل اكتشاف األخطاء.

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن عمليات المراجعة تحتاج إلى تحسين لكفالة سالمة ودقة عناصر وقيم الجداول
الواردة في نموذج كشوف المرتبات .وينبغي أن تنظر اإلدارة أيضا ً في تعزيز عمليات المراقبة الوقائية من خالل المزيد
من تعزيز سمات نظام إدارة الموارد البشرية لبرمجية أوراكل .Oracle HRMS
وحتى تاريخهُ ،نفذت نسبة  ٪50من التوصيات.

تكنولوجيا المعلومات
التفتيش –  – 01 – 2013أمن المعامالت على شبكة اإلنترنت ُ -مرضي
أجرى مكتب الرقابة الداخلية تقييما ً لمخاطر  ٤المقترح بدفع رسوم التسجيل الخاصة بمؤتمر مناخ أفريقيا،
-24
على اإلنترنت .وطلب ذلك البرنامج العالمي للبحوث المناخية .وبالنسبة للعملية المقترحة ،فإن موقع المنظمة على الويب
لن يجمع بيانات بطاقات االئتمان ،ويتعين إعادة توجيه المستخدمين إلى موقع مقدم خدمة بوابة المدفوعات على الويب
إلدخال ھذه التفاصيل.
-25

وخالل ھذا التقييم ،الحظ مكتب الرقابة الداخلية المسائل ذات الصلة التالية التي تستحق االھتمام:

•

تقدم التفاصيل المصرفية للمنظمة  WMOعلى موقع المنظمة  WMOعلى الويب بالنسبة للمشاركين ليدفعوا
الرسوم من خالل تحويالت مصرفية .ويعتقد مكتب الرقابة الداخلية أن ذلك يمثل موطن ضعف ينبغي
اإلحاطة علما ً به؛

•

لشراء مطبوعات المنظمة  ،WMOيقدم المشترون تفاصيل بطاقات ائتمانھم إلى المنظمة  WMOعن طريق
الفاكس .ويعتقد مكتب الرقابة الداخلية أن تناول المنظمة  WMOلتفاصيل بطاقات االئتمان في ھذه الحاالت
يشكل أيضا ً موطن ضعف.

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن المخاطر العامة فيما يتعلق بقبول دفع رسوم المؤتمر عن طريق بطاقات االئتمان،
مخاطر قليلة.
تفتيش –  – 02 – 2013أجھزة الحوسبة المحمولة – تحتاج إلى تحسين
أدى مكتب الرقابة الداخلية تفتيشا ً  ٥الستخدام أجھزة االتصال المحمولة )الھواتف واأللواح المحمولة( في
-26
المنظمة  .WMOوكان إجمالي االنفاق على الھواتف /األلواح المحمولة في  2011و 2012يبلغ  84 000فرنك سويسري
٦
و 92 000فرنك سويسري على التوالي.
يالحظ مكتب الرقابة الداخلية أن المنظمة  WMOأعادت التفاوض بشأن عقودھا وخططھا المرتبطة بھا مع
-27
مقدم الخدمة ،والبد أن تنتج عن ھذا التغير وفورات بالنسبة للمنظمة.
 ٤يستند ھذا التقييم إلى فھم مكتب الرقابة الداخلية للعملية ولعمليات المراقبة التي اكتسبت خالل المناقشات مع الموظفين المعنيين
في المنظمة ) (WMOولم يؤد اختبار تفصيلي ألداء عمليات المراقبة.
 ٥لم يشمل ھذا التفتيش المخاطر المحدقة بأمن المعلومات المرتبطة باستخدام األجھزة المحمولة.
 ٦ال يشمل ھذا اإلنفاق على األجھزة المحمولة المورَّ دة.
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المسودة األولى

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أن إجراء المزيد من التحسين ممكن في اختيارات الخطة باالعتماد على االستخدام
الفعلي .وأن صون األصول ٧فيما يتعلق بالھواتف المحمولة ،ضعيف ويحتاج إلى تعزيز.
تفتيش –  – 03 – 2013الحادث المتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات – تحتاج إلى تحسين
عقب إجراء مناقشات في لجنة المراجعة  ،21أجرى مكتب الرقابة الداخلية مراجعة للحادث الذي أبلغ عنه
-28
المتمثل في ممارسة القرصنة على حساب بريد إلكتروني ألحد كبار موظفي المنظمة  WMOورد شعبة تكنولوجيا
المعلومات .ITD
-29

وتألف الحادث من ثالث ھجمات منفصلة لكن منسقة:

•
•
•

العبث بكلمة السر ،القرصنة؛
تزوير  e-mailإلرسال  e-mailبعنوان اسم مزيف؛
استضافة موقع لتوجيه رسائل بعنوان راسل مزيف لجمع تفاصيل عن المستخدمين المتأثرين.

وحدث االنتھاك المتمثل في القرصنة على كلمة السر في نظم المنظمة  .WMOوالحادثان اآلخران حدثا
-30
خارج نظم المنظمة  .WMOإال أنھما استغال مواطن ضعف في النظم الخاصة بالمنظمة .WMO

خلص مكتب الرقابة الداخلية إلى أنه بينما كانت إجراءات المنظمة  WMOمناسبة التوقيت ومالئمة ،فإن الخطوات
المتخذة ال تقلل مخاطر تكرار ھذه الحوادث إلى مستوى مالئم ،والمستوى الحالي مازال مرتفعا ً.
التحقيق
سجل مكتب الرقابة الداخلية حالة تحقيق واحدة تتعلق بحذف معلومات من استمارة سيرة شخصية.
-31
وأجري التحقيق على نحو مشترك مع المستشار القانوني وتمت تسويته بطريقة مُرضية.

متابعة التوصيات
يجري مكتب الرقابة الداخلية متابعة لتوصياته مرتين كل عام للتحقق من أن اإلدارة اتخذت إجراءات
-32
مالئمة لمعالجة المسائل التي أبرزھا في االلتزامات الناجمة عن الرقابة.
وبلغت نسبة التنفيذ العامة التي تحققت من المتابعة التي أجريت في شباط /فبراير  .٪77 ،2014ويرد في
-33
٨
الجدول الوارد أدناه وصف للوضع الخاص بـ  139توصية في قاعدة بيانات المتابعة.
السنة

منفذة جزئياً

منفذة

مفتوحة

المجموع

2013

17

45.9%

4

10.8%

16

43.2%

37

2012

18

66.7%

3

11.1%

6

22.2%

27

2011

33

91.7%

2

5.6%

1

2.8%

36

2010

39

100.0%

_

0.0%

_

0.0%

39

المجموع

107

77.0%

9

6.5%

23

16.5%

139

 ٧يمكن أن يكون للسياسات واإلجراءات التي "توفر ضمانا ً معقوالً فيما يتعلق بالمنع أو بالكشف المناسب التوقيت لالحتياز غير
المصرح به ،ألصول الشركة واستخدامھا أو استھالك أصول الشركة ،أثر مادي على البيانات المالية".
 ٨تشمل ھذه اإلحصاءات التوصيات المقدمة من المراجعة الخاصة باجتماعات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نظراً
ألنه من بين التوصيات الثالث المفتوحة ،اثنتان ،تمكنان إدارة شؤون إدارة الموارد  REMمن اتخاذ إجراءات بشأنھما.
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ى
األولى
لمسودة
الم
-344
ع
عن المساءلة.

خيرة حسبما وورد في التقاريير السنوية
يبيّن الرسم اللبياني التالي اتتجاه معدل التننفيذ في السنوات األربع األخ

2013
77%
%

-355

2011
84%

2012
82%

2010
78%

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
معدل التنفيذ

عن الرقابة.
حسب طبيعة االلتززام الناجم ن
التوصيات مصنفا ً ب
ت
يبين الرسم اللبياني التالي تننفيذ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

المراجعة الداخلية

دائرة مرراجعة األداء

المؤتمر الدولي بشأن التاقلم
مع الفيضان

18

0

5

6

2

1

مفتوحة
جزئيا ً

63

16

28

منفذة

حة /منفذة جزئئيا ً .ويرد في الرسم البياني أدناه تحليل
وحتى تاريخ تقديم ھذا التقررير ھناك  32توصية مفتوح
-366
أأعمار تلك التووصيات.
Ageing
o recomme
of
endations
صيات
للتوص
زيع العمري
التوز

11, 34%
3
14, 44%
4

7, 22%
أككثر من  12شھراً

من  6إلى  12شھراً

أقل من  6أشھر
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المسودة األولى
يالحظ أن معدل تنفيذ التوصيات انخفض وأن  14توصية مفتوحة )تمثل نسبة  (٪44عمرھا أطول من سنة
-37
واحدة .ويلزم من اإلدارة اتخاذ إجراءات لكفالة تنفيذ التوصيات بطريقة مناسبة التوقيت لضمان مواجھة المخاطر
المتصلة بھا.

أنشطة أخرى لمكتب الرقابة الداخلية
ضمان الجودة وتحسينھا
إن مبادرة تحسين منھجية المراجعة ھي عملية مستمرة داخل مكتب الرقابة الداخلية بھدف تمكين المكتب
-38
من أن يكون أكثر تجاوبا ً وتواؤما ً مع احتياجات العميل من خالل عمليات ومنھجيات داخلية أكثر كفاءة وتركيزاً على
مواجھة المخاطر .ويلخص أدناه بعض المبادرات الحديثة والمخططة في ھذا الخصوص.
تقييم االلتزامات
طلبت لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعھا الحادي والعشرين من مدير مكتب الرقابة الداخلية توسيع نظام
-39
تقييم االلتزامات بحيث يشمل ثالثة مستويات لتعزيز درجة التفصيل في إبالغ نتائج المراجعة .وأدخل مكتب الرقابة
الداخلية جداول التقييم التالية منذ بداية .2014
ُمرضي

مرضي جزئيا ً

غير مرضي

عمليات المراقبة الداخلية ،وعمليات اإلدارة
وإدارة المخاطر قائمة على نحو مالئم وتعمل
بشكل جيد .ولم تحدد أية مسائل تؤثر تأثيراً
كبيراً على إنجاز أھداف الكيان الذي تمت
مراجعته.
عمليات المراقبة الداخلية ،واإلدارة ،وإدارة
المخاطر قائمة بوجه عام وتؤدي عملھا لكن
تحتاج إلى تحسين .وحُددت مسألة أو عدة
مسائل يمكن أن تؤثر تأثيراً سلبيا ً على إنجاز
أھداف الكيان الذي تمت مراجعته.
عمليات المراقبة الداخلية ،واإلدارة وإدارة
المخاطر إما غير قائمة وإما ال تعمل بشكل
جيد .وبلغت المسائل حد أن تحقيق األھداف
العامة للكيان الذي تمت مراجعته يمكن أن
يتعرض لتھديد كبير.

مع أن جميع اإلدارات تسعى إلى أن
تعزز بصفة مستمرة عمليات المراقبة
واإلدارة وإدارة المخاطر ،يُتوقع أال
ينجز ھذا التقييم الرئيسي إال من قبل
عدد محدود من الوحدات.
والتقييم المرضي جزئيا ً يصف وضع
مقبول عامة ،مع حاجة إلى إجراء
تحسين في مجاالت محددة .ومن
المتوقع أن يندرج أغلب اإلدارات/
الوحدات في فئة التقييم ھذه
عدد صغير من اإلدارات /الوحدات
التي تواجه تحديات شديدة سيندرج في
ھذه الفئة.

تقييم خارجي للجودة من أجل مكتب الرقابة الداخلية
مكتب الرقابة الداخلية ملتزم  ٩بالوفاء بالمعايير المحددة في "المعايير الدولية للممارسة المھنية للمراجعة
-40
الداخلية" لمعھد مراجعي الحسابات الداخليين ).(IIA
و"برنامج ضمان وتحسين الجودة" الذي يتألف من عمليات تقييم دورية داخلية وخارجية للجودة ،إلزامي
-41
بحكم معايير ١٠معھد مراجعي الحسابات الداخليين .والتقييم الخارجي ينبغي إجراؤه مرة على األقل كل  5سنوات من قبل
١١
فريق مراجعة مؤھل ومستقل من خارج المنظمة.

 ٩التعليمات الدائمة ،الفصل  ،5الفقرة
 ١٠المعيار  – 1300برنامج ضمان الجودة وتحسينھا
 ١١المعيار  – 1312التقييمات الخارجية
1
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المسودة األولى
وفيما يتعلق بآخر تقرير خارجي لتقييم الجودة في  2010كان الحكم على نشاط المراجعة الداخلية ھو أنه
-42
متفق بوجه عام مع المعايير .وطلب االجتماع الحادي والعشرون للجنة المراجعة من مكتب الرقابة الداخلية تقديم جدول
زمني بالنسبة لتقييم الجودة المقبل لمكتب الرقابة الداخلية.
ويخطط مكتب الرقابة الداخلية لبدء تقييم الجودة الخارجي في الربع األخير من عام  .2014وسيؤدى
-43
العمل الميداني في مستھل  .2015وستكون األھداف الرئيسية ھي تقييم مدى اتفاق نشاط المراجعة الداخلية مع "إطار
الممارسات المھنية الدولية" )المعايير( لمعھد مراجعي الحسابات الداخليين ،وتقييم مدى فعالية نشاط المراجعة الداخلية
في تنفيذ مھمته )حسبما حُددت في الئحة مكتب الرقابة الداخلية وجرى التعبير عنھا في توقعات إدارة المنظمة (WMO؛
وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز التنظيم اإلداري والعمليات الخاصة بعمل مكتب الرقابة الداخلية ،باإلضافة إلى قيمة
المراجعة الداخلية للمنظمة .WMO
-44

وفيما يلي الجدول الزمني المؤقت لتقرير تقييم الجودة ،الخارجي.
التدريب المخصص لموظفي مكتب الرقابة اإلدارية
على إعداد تقرير تقييم الجودة
االختصاصات الخاصة بتقرير تقييم الجودة
االلتزام بخدمة مقدم الخدمة الالزمة إلجراء تقرير
تقييم الجودة
العمل التحضيري من قبل مكتب الرقابة اإلدارية
دراسة استقصائية عن مدى رضاء العميل
مقابالت فريق إعداد تقرير تقييم الجودة مع عضو
)أعضاء( لجنة المراجعة
مقابالت فريق إعداد تقرير تقييم الجودة مع اإلدارة
مراجعة تقرير تقييم الجودة في الموقع
التقرير النھائي

Q3-2014

Q3-2014
Q4-2014

Q3/Q4-2014
Q1-2015
Q2-2015

Q2-2015
Q2-2015
Q3-2015

تقدّر تكلفة إعداد تقرير تقييم الجودة بنحو  29 000فرنك سويسري من الموارد غير المخصصة للوظائف.
-45
ً
وتتوافر األموال المطلوبة في الحصة المخصصة لمكتب الرقابة اإلدارية للعام .ويقدّر أيضا أن إعداد تقرير تقييم الجودة
يحتاج إلى نحو  3أشھر من وقت عمل الموظفين .وستوضع أحكام /تعديالت مناسبة في خطة العمل لعامي  2014و.2015
وحدة التفيش المشتركة
واصل مكتب الرقابة اإلدارية تقديم الدعم ألنشطة وحدة التفتيش المشتركة ولمسؤول تنسيق الوحدة.
-46
وبعمله ھذا ،يسّر مكتب الرقابة اإلدارية االجتماعات ،والردود على استبيانات وحدة التفتيش المشتركة ،والردود على
الھيئات التنفيذية الرئيسية بالنسبة لعدد من المراجعات.
-47

واستكملت المتابعة السنوية لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة ،وتعرض النتائج في وثيقة منفصلة.

التنسيق مع المراجعين الخارجيين
أسھم مكتب الرقابة الداخلية في االتصال بالمراجعين الخارجيين للمنظمة ) WMOمكتب المراجعة
-48
السويسري االتحادي ) ((SFAOمن خالل تقاسم إستراتيجية المراجعة ،وتقييمات المخاطر ،وخطط العمل ،وتقارير
المراجعة بغية تحقيق قدر أكبر من التآزر والضمان للمنظمة .WMO
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المسودة األولى
الوصول إلى المعلومات
وافق المجلس التنفيذي في  2008على سياسة كشف تقارير المراجعة الداخلية للدول األعضاء .وحُدثت
-49
ھذه السياسة في  2012باالعتماد على الخبرة المكتسبة .ولم يتم في  2012تلق أي طلب لتقارير المراجعة الداخلية.
وتتجه المنظمات التابعة لألمم المتحدة نحو الكشف العلني لتقارير المراجعة الداخلية ،ولدى برنامج األمم
-50
المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،واليونسكو ،وبرنامج األغذية العالمي بالفعل سياسة للكشف العلني.
وشكل ممثلو خدمات المراجعة الداخلية باألمم المتحدة ) (UN-RIASفريق عمل لدراسة ھذا الجانب واقتراح مؤشر قياس
في ھذا الصدد.
وأدرج مؤخراً في قانون المخصصات الموحد للواليات المتحدة لعام  2014حكم يقيّد تمويل المنظمات
-51
الدولية بنسبة تصل إلى  ٪15للمنظمات التي ال تفي بمعيار الكشف العلني وتدعو التخاذ ترتيبات حماية.

موارد الرقابة الداخلية
الميزانية
توفرت لمكتب الرقابة الداخلية حصة غير مخصصة للوظائف تبلغ  517,291فرنك سويسري لعام .2013
-52
١٢
ويتألف ھذا المبلغ من  385,575فرنك سويسري ناجم عن الشواغر الوظيفية ،و 121,580فرنك سويسري تمثل
الرصيد الذي لم ينفق من السنة السابقة .وكان إجمالي االنفاق يبلغ نحو  93,000فرنك سويسري ترد تفاصيله أدناه:
البند

المبلغ
)بالفرنك
السويسري(

الخبراء االستشاريون
نظام إدارة المراجعة
الحضور في االجتماعات
تدريب الموظفين
رسوم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
نفقات أخرى
المجموع

65,714
4,321
8,476
4,000
9,600
900
93,011

دبّر مكتب الرقابة الداخلية شؤونه بصفة مستمرة ليظل ضمن الميزانية العامة .وھذا نتيجة النتھاج
-53
انضباط محكم بالنسبة للميزانية كما أن التصميم المستمر ألنشطة مكتب الرقابة الداخلية التي تتسم بالفعالية بالقياس إلى
التكاليف تقدم حتى اآلن أكبر قيمة للمنظمة .WMO
التوظيف
حتى تاريخ تقديم ھذا التقرير ،كان لدى مكتب الرقابة الداخلية  3موظفين يعملون طول الوقت ،اثنان منھما
-54
يحظيان بتصديق رسمي أو اعتماد من المنظمات المھنية ذات الصلة .والموظفون الثالثة الذين يعملون طول الوقت ھم
من الھند ومدغشقر وفرنسا ،وبالتالي يشكلون تمثيالً متنوعا ً .وسيوظف موظف بعقد قصير األجل لزيادة الموارد من
الموظفين ،حسب الضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 ١٢في تشرين األول /أكتوبر  ،2013قدم مكتب الرقابة الداخلية اقتراحا ً بتخفيض الحصة الناجمة عن الشواغر الوظيفية ألنه لم
يتسن استكمال التوظيف في  2013بمبلغ  385,575فرنك سويسري .وسيرحّ ل رصيد الوفورات )ويبلغ  39 000فرنك سويسري(
إلى عام  2014بعد قفل الحسابات.
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
حالة تنفيذ توصيات لجنة التفتيش المشتركة

)(JIU

يشكل مكتب الرقابة الداخلية ،منذ إنشائه في  ،2006نقطة التنسيق فيما يتعلق بأنشطة وحدة التفتيش
-1
المشتركة في المنظمة ) .(WMOوفي إطار العمل كجھة تنسيق ،يعمل مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOعلى تسھيل متابعة
التوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة وتقديم تقرير عن النتائج إلى لجنة المراجعة /المجلس التنفيذي.
وقد أصدرت وحدة التفتيش المشتركة ثمانية ) (8تقارير وأربع ) (4مالحظات خالل عام  2012تتعلق
-2
بالمنظمة ):(WMO
’‘1
’‘2
’‘3
’‘4
’‘5
’‘6
’‘7

إدارة اإلجازات المرضية في منظومة األمم المتحدة )التقرير (2/2012؛
تقييم شبكة األمم المتحدة للمحيطات )التقرير (3/2012؛
تعيين الموظفين في منظومة األمم المتحدة :التحليل المقارن واإلطار المرجعي )التقرير (4/2012؛
استعراض عقود الخبراء االستشاريين األفراد في منظومة األمم المتحدة )التقرير (5/2012؛
استعراض نظم برنامج التقاعد المبكر ) (ERPفي منظمات األمم المتحدة )التقرير (8/2012؛
دفع مبالغ إجمالية عوضا ً عن االستحقاقات )التقرير (9/2012؛
العالقة بين الموظفين واإلدارة في الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والنظام الموحد
)التقرير (10/2012؛
التخطيط اإلستراتيجي في منظومة األمم المتحدة )التقرير .(12/2012

’‘1
’‘2
’‘3
’‘4

تعيين الموظفين – اإلطار المؤسسي )المالحظة (1/2012؛
تعيين الموظفين – عملية التعيين )المالحظة (2/2012؛
تعيين الموظفين – التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي )المالحظة (3/2012؛
ساعات العمل المرنة )المالحظة .(4/2012

’‘8

وتتضمن التقارير والمالحظات أعاله  14توصية موجھة إلى الھيئات التشريعية  ١و 35توصية موجھة إلى
-3
األمين العام .وقد قُدمت تعليقات اإلدارة بشأن التوصيات الموجھة لألمين العام إلى لجنة المراجعة في أيار /مايو .2014
التوصيات الموجھة للھيئات التشريعية
ھناك إحدى عشرة توصية ) (11إجماالً موجھة إلى الھيئات التشريعية لينظر فيھا المجلس التنفيذي ،بما في
-4
ذلك التوصيات المستمرة من الفترات السابقة .وھذه التوصيات قد أبقي عليھا في الجدول  1من المرفق جنبا ً إلى جنب
تعليقات اإلدارة .وكانت لجنة المراجعة قد استعرضت رد اإلدارة على التوصيات في أيار /مايو .2014
-5

ويرجى من المجلس استعراض رد اإلدارة وتقديم مزيد من اإلرشادات حسب االقتضاء.
ـــــــــــــــــــــــــ

عدد المرفقات:

١

1

تم بالفعل تقديم تسع ) (9من ھذه التوصيات إلى لجنة المراجعة /المجلس التنفيذي في .2013
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المسودة األولى

المرفق
توصيات وحدة التفتيش المشتركة مع تعليقات اإلدارة
الجدول

1

 توصيات موجھة إلى الھيئات التشريعيةالتوصية

الموظف
المسؤول في
المنظمة

القبول

التنفيذ

تعليقات اإلدارة /تقييم جھات التنسيق

)(WMO

من فترات سابقة
 8/2009اختيار الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة وشروط خدمتھم
عقب طلب المؤتمر في  2011يبحث
التوصية  - 6ينبغي للھيئات التشريعية
لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تعتمد
المجلس التنفيذي التابع للمنظمة )(WMO
جاري
شروطا ً ُتقيِّد مدة تولي الرؤساء التنفيذيين األمين العام
الخيارات المتعلقة بعدد مدد والية األمين
النظر
قيد
المساعد
لمناصبھم بفترتين متعاقبتين كحد أقصى ال
تنفيذھا العام .وسيتخذ المؤتمر قراراً في ھذا الشأن
تتجاوز كل منھا خمس سنوات ،وذلك في حالة
في .2015
عدم اعتماد ھذه الشروط حتى اآلن.
 3/2010األخالقيات
االتفاق الذي أُبرم مع االتحاد الدولي
التوصية  – 8ينبغي للھيئات التشريعية أن
لالتصاالت ) (ITUمعلق حاليا ً نظراً
توعز لرؤسائھا التنفيذيين بضمان وصول
لم يبدأ
رئيس مكتب األخالقيات بشكل غير رسمي إلى األمين العام
النسحاب الموظفين في االتحاد الدولي
تنفيذھا
قيد النظر
المساعد
الھيئات التشريعية وھو أمر منصوص عليه
لالتصاالت ) .(ITUوعُين المستشار
بعد
ً
كتابيا ً.
القانوني للمنظمة ) (WMOمسؤوال عن
مكتب األخالقيات )مؤقتا ً( منذ .2013
 4/2011التعددية اللغوية في منظومة األمم المتحدة :حالة التنفيذ
الصفحات الرئيسية متعددة اللغات .أما فيما
التوصية  – 12ينبغي أن تصدر الھيئات
يتعلق بصفحات المستوى الفني فيجري النظر
التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة
فيھا بالتعاون مع مكتب االتصاالت والشؤون
توجيھات إلى الرؤساء التنفيذيين إلنشاء مواقع
شبكية متعددة اللغات بجميع لغاتھا الرسمية أو
العامة ) (CPAالذي يملك موقع المنظمة )(WMO
مديرة إدارة
لغات العمل فيھا ،مع مراعاة الخصوصيات
الشبكة .والتنفيذ جار رھنا ً بتوافر الموارد .ومن
الخدمات
اللغوية لمقار العمل المعنية ،وأن تدعم إنشاء
جاري المرجح أن يتم إنشاء وظيفة محرر ويب جديدة
ُقبلت
اللغوية
تنفيذھا
ھذه المواقع.
في مكتب االتصاالت والشؤون العامة )(CPA
والمؤتمرات
وشراء نظام إدارة المحتوى في  .2014وما أن
والمطبوعات
يتم ذلك تتوقع إدارة الخدمات اللغوية
والمؤتمرات والمطبوعات تبسيط إجراءات
المطالبات بترجمة الموقع الشبكي ومعالجتھا
على الوجه األمثل.
ابتداء من 2012
 3/2012تقييم شبكة األمم المتحدة للمحيطات
توافق عام في آراء أعضاء شبكة األمم
التوصية  – 3ينبغي أن تصدر الھيئات
المتحدة للمحيطات على وجوب اتخاذ ھذا
التشريعية والرئاسية للمنظمات األعضاء في
القرار بعد أن تتخذ الجمعية العامة قراراً
شبكة األمم المتحدة للمحيطات توجيھات إلى مدير إدارة
ً
جاري
رؤسائھا التنفيذيين في موعد أقصاه عام  ،2013الطقس والحد
نھائيا في الموضوع.
قيد النظر
تنفيذھا
بأن يعملوا على تعبئة الموارد الالزمة إلنشاء من مخاطر
الكوارث
أمانة مصغرة مخصصة ألعمال شبكة األمم
المتحدة للمحيطات ،مع مراعاة تجربة اآلليات
األخرى في األمم المتحدة.
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التوصية

الموظف
المسؤول في
المنظمة

القبول

التنفيذ

تعليقات اإلدارة /تقييم جھات التنسيق

)(WMO

 8/2012استعراض نظم التقاعد المبكر في منظمات األمم المتحدة
منذ استكمال مشروع نظام التقاعد المبكر
التوصية  - 2ينبغي أن تمارس الھيئات
التشريعية /الرئاسية في منظومة األمم المتحدة
) (ERPفي المنظمة ) (WMOلم تعد
بصورة مستمرة دورھا اإلشرافي والرقابي فيما مدير اإلدارة
التوصية تخص المنظمة ) ،(WMOومع ذلك
ُ
غير ذي
الخاصة
يتصل بمشاريعھا المتعلقة بنظم التقاعد المبكر،
فإن المنظمة ) (WMOتدعمھا .وقد قدمت
صلة
بإدارة
بما يشمل التنفيذ والصيانة وسياسة النمو
تقارير مرحلية بشأن تنفيذ مشاريع نظم
الموارد
والفعالية من حيث التكلفة ،وإنجاز األھداف
التقاعد المبكر وتوسيع نطاقھا وتحديثھا إلى
العامة للمشاريع.
لجنة المراجعة التابعة للمجلس التنفيذي
وإلى المجلس التنفيذي
 9/2012دفع مبالغ إجمالية عوضا ً عن االستحقاقات
ستعد المنظمة ) (WMOھذا التقرير لعام
التوصية  - 1ينبغي أن تطلب الھيئات
التشريعية /الرئاسية في مؤسسات منظومة
 2014استناداً إلى تنفيذ التغييرات في
األمم المتحدة إلى رؤسائھا التنفيذيين إعداد
طرائق حساب المبالغ اإلجمالية في
تقرير عن استخدام خيار دفع المبالغ اإلجمالية
حزيران /يونيو – تموز /يوليو .2013
عن السفر في إجازة زيارة الوطن يتضمن ،في مدير اإلدارة
جملة أمور ،مقارنة على مدى فترة سنتين
جاري
الخاصة
قبلت
لتكاليف إتاحة خيار دفع المبالغ اإلجمالية،
تنفيذھا
بإدارة
وتكاليف تنظيم ترتيبات السفر لموظفي المقار
الموارد
المستحقين .وتقرر الھيئات التشريعية /الرئاسية
في عام  ،2015بعد النظر في التقرير ،إن كانت
ھناك حاجة التخاذ أي إجراءات قد ترى لھا
ضرورة.
 10/2012العالقة بين الموظفين واإلدارة في الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والنظام الموحد
تناقش التحديات التي يواجھھا الموظفون
التوصية  – 5ينبغي أن تكلف مجالس
في الميدان في سياق التقارير المرحلية عن
إدارات المنظمات قيد االستعراض التي لھا مدير اإلدارة
وجود ميداني رؤساءھا التنفيذيين بضمان
الخاصة
أداء مكاتب المنظمة ) (WMOلمھامھا في
نفذت
قبلت
أن تبين بالتفصيل في تقاريرھا المتعلقة
بإدارة
األقاليمُ .نفذت التوصية.
بقضايا الموارد البشرية التحديات التي
الموارد

يواجھھا موظفوھا في الميدان.
التوصية  – 8ينبغي للھيئات التشريعية أو
مجالس اإلدارات للمنظمات قيد االسـتعراض
أن تكلف رؤساﺀھا التنفيذيين بتحديد أولويات
إعداد صيغة واتفاق لتقاسم األعباﺀ فيما يتعلق
بتمويل جميع التكاليف المقترنة بوظيفة
التمثيل التي يضطلع بھا المسؤولون عن
رابطات الموظفين المعترف بھا في النظامين
األساسي والداخلي للجنة الخدمة المدنية
الدولية .

ستدعم المنظمة ) (WMOالممارسة التي
يتفق عليھا النظام الموحد في ھذا الصدد.
مدير اإلدارة
الخاصة
بإدارة
الموارد

قبلت

نفذت
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التوصية

الموظف
المسؤول في
المنظمة

القبول

التنفيذ

تعليقات اإلدارة /تقييم جھات التنسيق

)(WMO

التوصية  – 9في المنظمات قيد االستعراض
التي ال توجد فيھا أحكام رسمية حتى اآلن
ينبغي أن تعتمد الھيئات التشريعية /الرئاسية
مواد تمنح ھيئات تمثيل الموظفين الحق في
اإلدالء الفعلي ببياناتھا أثناء اجتماعات الھيئات
الحكومية الدولية المختصة المعنية بقضايا رفاه
الموظفين.

مدير إدارة
التنمية
واألنشطة
اإلقليمية

تقدم لجنة الموظفين عرضا ً للمجلس
التنفيذي وللمؤتمر كل عام .وتنفذ ھذه
التوصية في المنظمة ).(WMO
قبلت

نفذت

 12/2012التخطيط اإلستراتيجي في منظومة األمم المتحدة
التوصية  - 5ينبغي أن تقوم الھيئات التشريعية
ستبدأ دورة تخطيط المنظمة )(WMO
التابعة لألمم المتحدة بتوجيه أمانات مؤسساتھا
للسنوات األربع القادمة في عام ،2016
التخاذ التدابير الالزمة بحلول نھاية عام 2015
بما يتماشى مع دورة االستعراض
لتنسيق دورات التخطيط الخاصة بخططھا
الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع
اإلستراتيجية و/أو مواءمتھا بحيث تكون جميع
سنوات على النحو الموصى به )الفقرة
المنظمات على استعداد لبدء دورة جديدة منسقة
 109من تقرير وحدة التفتيش المشتركة
لتقديم التقارير إلى الدول األعضاء في .2016
) (JIUرقم  .(12/2012وإذا ما حدث
غير ذي
األمين العام
تغيير في مدة الدورة ،فإن ذلك سيقتضي
صلة
المساعد

تعديالت كبيرة في دورة التخطيط التي
تبلغ مدتھا أربع سنوات والتي تتماشى
مع دورات المؤتمر ،على النحو المبين
في اتفاقية المنظمة ) (WMOوالتي
تنفذھا الھيئات التأسيسية األربع عشرة
للمنظمة ).(WMO

 1/2012معايير التعيين
التوصية  - 1ينبغي أن توجّ ه الھيئات التشريعية
في مؤسسات منظومة األمم المتحدة الرؤساء
التنفيذيين إلى االسترشاد بمعايير التعيين
الخمسة عشر المقترحة في ھذا االستعراض
عند توظيف مرشحين خارجيين لشغل وظائف
محددة المدة لسنة أو أكثر.

مدير اإلدارة
الخاصة
بإدارة
الموارد

قبلت

ـــــــــــــــــــــــــ

نفذت

ترحب المنظمة ) (WMOبإعداد المعايير
المرجعية لتعيين الموظفين ،التي أعدتھا
وحدة التفتيش المشتركة ،وستبذل ما في
وسعھا الحترامھا بالقدر المتيسر عمليا ً.
ويالحظ أن بعض ھذه المعايير المرجعية
يصعب االلتزام بھا في منظمة صغيرة
كالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،فعلى
سبيل المثال قد ال يكون ممكنا ً وضع قائمة
بمرشحين خضعوا لتقييم مسبق )المعيار
المرجعي  .(11وسوف يتم مواءمة المعيار
المرجعي عند تنفيذ التوصية مع حجم عمل
المنظمة وطبيعته.
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
اعتمد المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-XVIسياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم
-1
مراعاة المنظور الجنساني )المؤتمر السادس عشر ،المرفق الثاني عشر بالفقرة  (11.8.2وطلب إلى األعضاء ورؤساء
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية تنفيذ تلك السياسة بنشاط ،وجمع اإلحصاءات ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز )القرار
.((Cg-XVI) 54
وفي دورته الخامسة والستين ،أيد المجلس التنفيذي تنظيم مؤتمر ثالث بشأن المنظور الجنساني في عام
-2
 .2014كما دعا األعضاء إلى الرد على الدراسة االستقصائية العالمية المخططة بشأن مشاركة المرأة والرجل في أنشطة
المنظمة ) ،(WMOوحث اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية على تجميع اإلحصاءات المالئمة .وشجع المجلس التنفيذي
أيضا ً األعضاء على تعيين مرشحات في ھياكل عمل الھيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO

التقدم المحرز في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني
مراقبة تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
تتوخى سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني مراقبة سنوية لتنفيذ سياستھا من
-3
خالل إنشاء آلية مالئمة )الفقرة  3.7من النص الخاص بالسياسة( .وتحقيقا ً لھذه الغاية ،وضعت أمانة المنظمة )(WMO
بالتشاور مع فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني مجموعة من
مؤشرات المراقبة ترمي إلى تتبع تنفيذ السياسة المنشودة.
ولجمع بيانات مرجعية ،أنشئت قاعدة بيانات جنسانية تتضمن معلومات إحصائية عن التوازن الجنساني
-4
في جميع ھياكل إدارة المنظمة ) (WMOوعلن المشاركة في دورات الھيئات التأسيسية .وباإلضافة إلى ذلك أطلقت
دراسة استقصائية عالمية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المنظمة في عام  ،2013جمعت معلومات إحصائية
مصنفة حسب الجنس من األعضاء ومستفسرة منھم عن شتى جوانب تنفيذ سياسة مراعاة المنظور الجنساني .وقد رد
على الدراسة االستقصائية ما مجموعه  82عضواً )أو  ٪43من األعضاء( بمعدل االستجابة التالية مرتبة حسب األقاليم:
االتحاد اإلقليمي األول ) ،(٪34االتحاد اإلقليمي الثاني ) ،(٪35االتحاد اإلقليمي الثالث ) ،(٪50االتحاد اإلقليمي الرابع
) ،(٪68االتحاد اإلقليمي الخامس ) ،(٪19االتحاد اإلقليمي السادس ) .(٪55ويجري حاليا ً تحليل البيانات المجمعة وسيع ّد
تقرير لتقديمه إلى المؤتمر السابع عشر ،يُظھر الديناميات التي تحققت منذ آخر دراسة استقصائية أجريت في عام 2001
حينما أمكن أيضا ً استرجاع بيانات من سجالت مكتب التعليم والتدريب.
مسؤولو التنسيق في المجال الجنساني
لتيسير ردود األعضاء على الدراسة االستقصائية الخاصة بمراعاةالمنظور الجنساني وتمشيا ً مع سياسة
-5
المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة ھذا المنظور ،طلبت األمانة من األعضاء تعيين /تحديث مسؤولي تنسيق وطنيين
بشأن المنظور الجنساني .وفي الوقت الحالي ،عُين سبعة وخمسون من ھؤالء المسؤولين على المستوى الوطني.
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المسودة األولى
لمحة عن التوازن الجنساني في الھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOوأمانتھا
يعرض الشكل  1النسبة المئوية للمندوبات في آخر اجتماعين عقدتھما الھيئات التأسيسية للمنظمة
-6
وفي االجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ١.(IBCSومن خالل مالحظة زيادة متواضعة في
مشاركة اإلناث عبر جميع الھيئات التأسيسية ،التزال المرأة تمثل فقط ُخمس مجموع عدد المندوبين في المتوسط.
وكانت مشاركتھن منخفضة بلغت نسبتھا  ٪8في الدورة الخامسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ،والدورة الخامسة
عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث ،و ٪11في الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني ،وخمسة عشر في المائة في
الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع ،والدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية .وازدادت مشاركة اإلناث
زيادة كبيرة من  ٪3في الدورة الرابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول إلى  ٪19في الدورة الخامسة عشرة لالتحاد
اإلقليمي األول .كما زادت زيادة كبيرة من  ٪14في الدورة الثالثة عشرة للجنة الھيدرولوجيا إلى  ٪25في الدورة الرابعة
عشرة للجنة نفسھا ،وتضاعفت مشاركتھن من  ٪12في الدورة الخامسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي إلى  ٪24في
الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي.
)(WMO

الشكل  :1المندوبات في االجتماعات
)آخر اجتماعين ُعقدا(
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وكما يتضح من الشكل  ،2فإن أفرقة اإلدارة ) (MGsالتابعة للھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOولجان
-7
التوجيه التابعة للبرامج التي تحظى برعاية مشتركة ،والمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبعيدة أيضا ً
عن تحقيق التساوي بين الجنسين .واالستثناء الوحيد ھو فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
الذي يتألف من عدد متساو من األعضاء الذكور واإلناث .وال يوجد أعضاء إناث في أفرقة اإلدارة التابعة للجنة أدوات
وطرق الرصد ،ولجنة الھيدرولوجيا ،واالتحاد اإلقليمي الثاني ،واالتحاد اإلقليمي الثالث.

 ١بعض الھيئات التأسيسية لم تعقد اجتماعات بعد في الفترة الماليةالحالية؛ وفي حاالت من ھذا القبيل ،أخذ في االعتبار
االجتماعان األخيران من الفترة المالية السابقة.
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المسودة األولى

الشكل  :2نسبة النساء /الرجال في أفرقة اإلدارة
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تبلغ مشاركة اإلناث في أفرقة العمل وفرق الخبراء التابعة للھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوغيرھا
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 ٪21في المتوسط )انظر الشكل  .(3وأخفض نسبة مشاركة للخبيرات ھي في أفرقة العمل التابعة للنظام العالمي لرصد
المناخ ،ولجنة النظم األساسية ،ولجنة أدوات وطرق الرصد .وھن ممثالت أفضل تمثيل في األفرقة العاملة وفرق
الخبراء التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(٪37واالتحاد اإلقليمي الثالث ) (٪32واالتحاد اإلقليمي السادس
).(٪31
الشكل  :3نسبة النساء /الرجال في األفرقة العاملة وفرق الخبراء
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رجال

نساء

النسبة المئوية

40%

يعرض الشكل  4نسبة النساء والرجال في أفرقة الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي ولجنة مراجعة
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الحسابات .وتشكل المرأة نسبة  ٪83من أعضاء فريق الخبراء االستشاري بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني .وھن
يمثلن ثلث أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ،و ُخمس أعضاء فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية ) ،(PORSو ٪12فقط من أعضاء فريق الخبراء المعني بالتعليم والتدريب ).(ETR
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المسودة األولى

الشكل  :4نسبة النساء /الرجال في األفرقة التابعة للمجلس
التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات
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تعرض األشكال )5أ( – )5ج( الحركية في نسبة الموظفيات اإلناث والموظفين الذكور في أمانة المنظمة
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) (WMOفي مختلف فئات الوظائف )موظفو اإلدارة العليا ،الموظفون الفنيون ،موظفو الخدمات العامة( في السنوات
العشر الماضية .واعتباراً من كانون األول /ديسمبر  ،2013تستحوز النساء على نسبة  ٪26من وظائف اإلدارة في
األمانة )رتبة مد –  1وما فوقھا( .وھن يؤلفن  ٪38من موظفي الفئة الفنية ،وتحقق التكافؤ تقريبا ً في الرتبتين ف – 3
وف –  .4وموظفات الفئة الفنية اليزلن ناقصات التمثيل في الرتبة ف  (٪20) 5 -وھن ممثالت تمثيالً زائداً في رتبة
الموظفات المبتدئات ف –  .(٪70) 2ويمثلن أيضا ً ثالثة أرباع الموظفين اإلداريين في األمانة وھو مجال من
المستصوب فيه تحقيق اتجاه عكسي وفقا ً لجھاز األمم المتحدة المعني بشؤون المرأة.
الشكل )5أ( :اإلدارة العليا  -األمانة
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المسودة األولى
المشاركة في خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ) (UN-SWAPبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
تجري أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تقييما ً ذاتيا ً وتقدم تقارير سنوية إلى جھاز األمم المتحدة
-11
المعني بشؤون المرأة بشأن  15مؤشراً ألداء خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور
الجنساني تتعلق بتعميم مراعاة ھذا المنظور .ومقارنة بكيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة ،فإن أداء المنظمة ) (WMOجيد
من حيث إدماج المسائل الجنسانية في التخطيط اإلستراتيجي ،والمراقبة والتقييم ،ومراجعة الحسابات التي تراعي
الجنسين ،وإنتاج المعرفة ،ووجود ثقافة تنظيمية داعمة .وبعد الجولة األولى من جوالت تقديم التقارير ،أشيد بالمنظمة
العتمادھا سياسة خاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني لديھا ،وتعيين مسؤولي تنسيق بشأن المنظور الجنساني.
ويوصي جھاز األمم المتحدة المعني بشؤون المرأة بتحديث السياسات الخاصة بتحقيق المساواة بين
-12
ً
الجنسين كل خمس سنوات .وتحضيرا للمؤتمر السابع عشر ،قد تنظر المنظمة ) (WMOفي تحديث سياستھا لتعكس
الممارسات الجيدة التي مورست في ھذا المجال ،وسد أي ثغرات يتم تبينھا من خالل المراقبة ،ووضع خطة تنفيذ
تصحب السياسة ،بما في ذلك إجراءات مقترحة ،وإطار زمني ،وأدواراً تخضع للمساءلة .وتشمل مجاالت التحسين
األخرى تقييم القدرات وتطويرھا بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وإدماج المنظور الجنساني في جميع
أنشطة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبرمجة ،وتخصيص الموارد ،وتحقيق التساوي بين الجنسين.
المؤتمر بشأن البعد الجنساني
سيعقد المؤتمر بشأن البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ في  7-5تشرين الثاني /نوفمبر  2014تحت
-13
شعار الوصول الشامل للجميع – تمكين المرأة .وسيذكي المؤتمر الوعي بالمسألة الجنسانية وسيبرز الممارسات الجيدة
واإلجراءات المحددة لتمكين المرأة – فضالً عن الرجل – من احتياز واستخدام الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ في
اتخاذ قرارات أكثر استنارة في المجالت األربع األولية ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSوھي
الصحة ،واألمن الغذائي ،وإدارة موارد المياه ،والحد من مخاطر الكوارث .ويُتاح مزيد من المعلومات عن غرض
المؤتمر وأھدافه ونتائجه على العنوان اإللكتروني التالي:
http://www.wmo.int/pages/themes/gender/documents/ConferenceConceptNote_v.3.1.pdf

وأنشئت لجنة توجيه دولية ) (ISCلتقديم إرشادات بشأن تحديد المحتويات التي يبحثھا المؤتمر ،وتحديد
-14
المتحدثين وإجراء جمع األموال .وتتألف لجنة التوجيه الدولية من أعضاء من إدارة المنظمة )) (WMOالدكتور
 ،Luigi de Leonibusوالسيدة  ،Laura Furgioneوالسيدة  ،Jiao Meiyanوالدكتورة  ،Linda Makuleniوالدكتور
 (L. S. Rathoreوممثلين كبار لمنظمات شريكة رئيسية )االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة  ،ICUNومنظمة األغذية
والزراعة ،وجھاز األمم المتحدة المعني بشؤون المرأة ،واليونسكو ،واإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من
الكوارث ،ومنظمة الصحة العالمية ،والبنك الدولي(.
وعمالً بالتوصية التي قدمت في الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي للنظر في المساھمات الطوعية
-15
لدعم المؤتمر ) ،EC-65الفقرة  ،(4.8.8.1اتصل األمين العام باألعضاء طالبا ً التمويل .وكانت فنلندا ،وجمھورية تنزانيا
المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية ھم أعضاء المنظمة ) (WMOالذين استجابوا لھذا الطلب ،بجمع ما مجموعه
 127 000فرنك سويسري .وتعھد شركاؤنا في المؤتمر ببعض الدعم العيني لرعاية مشاركة المتحدثين والمشاركين.
وطبقا ً لميزانية المؤتمر ،سيكون مزيد من األموال ضروريا ً لكفالة مشاركة تمثيلية ألخصائيي األرصاد الجوية وعلماء
المناخ من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ولتأمين مشاركة متحدثين رئيسيين وأعضاء أفرقة خبراء رفيعي المستوى.
ـــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
ً
أمواال على
يفوض القرار ) 31م –  - (13سلطة اإلقراض القصير األجل – األمين العام بأن "يقترض
1
أساس قصير األجل ،من صندوق التعاون ومن صندوق المطبوعات وغيرھا من الصناديق شريطة أن ال يؤثر ھذا
االقتراض على األنشطة الممولة في إطار ھذين الصندوقين".
وأ ُغلق صندوق المطبوعات في نھاية الفترة المالية الثالثة عشرة ،بموجب القرار
2
وھذا ما أدى إلى تقليص سلطة األمين العام.

 ) 42م –

، (15

وتدير المنظمة ) (WMOأكثر من  100مشروع من تمويل طوعي الذي قد يمول كذلك الصندوق العام
3
للمنظمة في حال حدوث تأخير طويل في تحصيل االشتراكات المقدرة على بعض أعضاء المنظمة.
ويوصى المجلس التنفيذي بتوصية المؤتمر السابع عشر بتوسيع نطاق سلطة األمين العام في االقتراض
4
لتشمل جميع المساھمات الطوعية .وإن تمت المصادقة على ذلك ،سيُعدَل القرار ) 31م –  ( 13على النحو المبين أدناه:

القرار ) 31م –  – (13سلطة اإلقراض ال القصير األجل

–

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى أن الجزء األكبر من الموارد النقدية الالزمة لتنفيذ البرنامج العادي للمنظمة على نحو ما أقره المؤتمر
والمجلس التنفيذي يأتي من االشتراكات التي يدفعھا أعضاء المنظمة ومن السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال
العامل،
ضا إلى أنه قد يحصل تأخير طويل في تحصيل االشتراكات المقدرة على بعض أعضاء المنظمة،
وإذ يشير أي ً
ً
يشدد على ضرورة ضمان تمويل الميزانية المعتمدة لفترة العامين ،وتحقيقا لھذه الغاية؛
يحث كل أعضاء المنظمة على سداد اشتراكاتھم المقدرات بما فيھا المتأخرات ،إن وُ جدت ،في أقرب وقت ممكن؛
يفوض األمين العام ،في حالة ثبوت أن الرصيد النقدي لصندوق رأس المال العامل ال يكفي مؤق ًتا لتمويل الميزانية
ً
أمواال على أساس القصير األجل:
المعتمدة ،أن يقترض
)أ(

من المساھمات الطوعية في الحدود التي ال يؤثر فيھا ھذا االقتراض على األنشطة الممولة في إطار ھذين
الصندوقين؛

)ب(

في ظل الظروف الطارئة للغاية فقط وحيثما ال يُتاح بديل آخر ،وبعد التشاور مع المجلس التنفيذي ،أو مع
رئيس المنظمة بالنيابة عنه ،من الحكومات أو المصارف أو المصادر الخارجية األخرى ،كمالذ أخير ،إذا
ثبت أن الحصول على أموال بموجب السلطة الممنوحة 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.
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المسودة األولى
يقرر أن يتم سداد ھذه القروض القصيرة األجل بمجرد أن تتيح االشتراكات المحصلة ذلك ،على أن يكون مفھومًا أن
سداد القروض التي تتم بمقتضى سلطة االقتراض الخارجي سيكون له األولوية على سداد األموال التي يتم اقتراضھا
داخليًا ،وأن السداد لصناديق أخرى غير صندوق رأس المال العامل سيتم قبل السداد لصندوق رأس المال العامل؛
ضا أن تقيد الفوائد على ھذه القروض القصيرة األجل تحت الباب  – 6.30التأمين ،وصندوق تعويضات
يقرر أي ً
الموظفين ،وتكاليف مراجعة الحسابات ،والنفقات الطارئة وغير المتوقعة – من ميزانية العامين إذا لم يمكن مواجھتھا
من اإليرادات المتنوعة؛
يطلب إلى األمين العام أن يقدم تقريرً ا إلى المجلس التنفيذي بشأن اإلجراءات التي تتخذ في إطار ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
مقترح لتمويل االلتزام الطويل األجل الستحقاقات التأمين الصحي
بعد انتھاء الخدمة للموظفين
-1

مقدمة

للمنظمة ) (WMOالتزام تعاقدي بتمويل الرعاية الصحية من خالل دعم أقساط التأمين الصحي للعاملين
1.1
ً
المتقاعدين ،وفقا للمادة  2-6من الئحة الموظفين .وأنشئ احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد بمقتضى القرار (EC-LII) 7
لتحقيق استحقاقات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIلموظفي المنظمة ) (WMOعلى أساس السداد اآلني الفعلي،
وتمول من فرض رسم قدره  3في المائة على تكاليف المرتبات اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  2009وفقا ً للقرار
 .(EC-LXI) 14ويبين الجدول  1حركات احتياطى االستحقاقات بعد انتھاء الخدمة ) (PRBRخالل السنوات األربع
المنتھية في  31كانون الثاني /يناير .2013
الجدول  :1ملخص السنوات األربع لحركات احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد

)المبالغ بآالف الفرنكات السويسرية(
2013

الرصيد في  31كانون الثاني /يناير
التمويل من التحميل بنسبة  ٪3على تكاليف المرتبات
سداد األقساط
التسويات األخرى
الرصيد في  31كانون األول /ديسمبر

2011

2010

2012

)(1,063
1,128

)(1,126
1,408

)(1,426
1,249

1,689
1,305

)(1,078

)(1,345

)(949

)(956

-

-

-

)(3,464

)(1,013

)(1,063

)(1,126

)(1,426

وقد عالج اإلجراء الذي اتخذه المجلس التمويل في األجلين القصير والمتوسط على النحو المبين في
1.2
الجدول  .1غير أن االلتزام الرئيسي بشأن استحقاقات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة يمثل التحدي الطويل األجل.
وأدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي عام  2010إلى الخروج بقضية التأمين الصحي بعد
انتھاء الخدمة إلى الضوء بالنظر لما لھا من تأثير كبير على البيانات المالية للمنظمة.
وأوصت لجنة المراجعة في الوثيقة ) EC-65/Doc. 4.8.6(2بأن يطلب المجلس إلى األمين العام اقتراح
1.3
خطة لتمويل التزامات المنظمة بشأن استحقاقات العاملين .وأوصت اللجنة االستشارية المالية في الوثيقة
 EC-65/Doc. 2.3بأن يقبل المجلس ھذه التوصية.
وأوصى المراجع الخارجي في تقريره عن البيانات المالية لعام  2010بأن "تستعرض المنظمة
1.4
السياسة الحالية الخاصة بالمساھمة بنسبة  3في المائة من تكاليف المرتبات لتغطية استحقاقات ما بعد التعيين لتحديد ما
إذا كان ھذا سوف يغطي االلتزامات في السنوات المقبلة".
)(WMO

-2

االلتزام الخاص بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

)(ASHI

التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة عبارة عن خطة تتيح للمتقاعدين المستوفين للشروط وألفراد أسرھم
2.1
مواصلة االشتراك في جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ) (UNSMISبعد انتھاء خدمتھم الفعلية .وبوسع
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المسودة األولى
الموظف الذي استكمل عشر سنوات من االشتراك في جمعية التأمين التعاوني ) ،(UNSMISوبلغ سن التقاعد األدنى
البالغ  55عاما ً أن يواصل االستفادة من خطة التأمين الصحي بعد التقاعد.
ويتمثل التزام المنظمة ) (WMOبموجب خطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة في توفير االستحقاقات
2.2
الطبية المحددة في إطار القواعد واللوائح المعمول بھا حاليا ً لجميع أولئك الذين تسري عليھم معايير األھلية .وعلى ذلك،
فإن أي مخاطر من أن تزيد تكاليف االستحقاقات المدفوعة عن االشتراكات المتلقاة تقع على عاتق المنظمة ).(WMO
وتحسب التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة بواسطة مكتب إكتواري مھني وتجسد التكاليف الكلية
2.3
المقبلة المرتبطة بتوفير استحقاقات التأمين الصحي للمتقاعدين الحاليين والموظفين الحاليين عند تقاعدھم .ويسرى الحق
في التأمين الصحي على الموظفين خالل عملھم الفعلي في المنظمة ) .(WMOوعقب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام ) ،(IPSASأصبحت التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة تحسب على أساس طريقة تقدير المبالغ
المستحقة حسب الوحدة المتوقعة .وترى ھذه الطريقة أن كل فترة خدمة تسفر عن وحدة استحقاقات إضافية وتقيس كل
وحدة بصورة منفصلة لتحقيق االلتزام النھائي .ويخصم االلتزام باالستحقاقات بعد ذلك إلى أن يصل إلى القيمة الحالية.
وبالنسبة للرعاية الصحية بعد انتھاء الخدمة مثل خطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ،فإن القيمة
2.4
الحالية لالستحقاقات المقبلة تحسب على أساس خصم الفرق بين التدفقات النقدية الخارجة لسداد االستحقاقات والتدفقات
النقدية الواردة من المشاركين ،والمساھمات المقدمة من موظفي المنظمة ) .(WMOويحدد التغير في االلتزامات من عام
آلخر على أساس ما يلي:
’‘1

)(IPSAS

تكاليف الخدمة الحالية :وتعرف ھذه التكاليف في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
بأنھا الزيادة في القيمة الحالية اللتزام االستحقاقات المحدد الناشئ عن خدمات العاملين في الفترة الراھنة.
وينشأ االلتزام عندما يقدم العاملون خدماتھم مقابل التغطية بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIالتي
يتوقع أن تسددھا المنظمة ) (WMOفي فترات اإلبالغ التالية؛

’‘2

تكاليف الفوائد :وتعرف بأنھا الزيادة في القيمة الحالية خالل فترة االلتزام المحددة لالستحقاقات والناشئة
حيث تكون االستحقاقات في فترة قريبة من التسوية؛

’‘3

المكاسب والخسائر اإلكتوارية :تنشأ المكاسب والخسائر اإلكتوارية عندما يختلف التقييم اإلكتواري عن
التوقعات الطويلة األجل ذات الصلة بااللتزامات ،التى تنشأ عن التسويات الممارسة )الفروق فيما بين
االفتراضات اإلكتوارية السابقة وما حدث بالفعل( ،وتأثيرات التغيير في االفتراضات اإلكتوارية .ويشمل
ذلك بعض العوامل مثل معدالت الوفيات ،ومعدالت الخصم واالتجاھات المتوقعة في الرعاية الصحية
الطبية وغير ذلك؛

’‘4

االستحقاقات المسددة :ويمثل ذلك الفرق بين المطالبات الفعلية المسددة للمتقاعدين خالل العام
واشتراكاتھم في ذلك العام.
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الحالة الراھنة اللتزامات المنظمة ) (WMOبشأن التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

)(ASHI

بلغ مجموع التزامات المنظمة ) (WMOفي  31كانون األول /ديسمبر  2013مقدار  41.5مليون فرنك
3.1
سويسري أي بانخفاض بنسبة  29.3في المائة خالل السنوات األربع من  2010إلى  .2013وقد نشأ االنخفاض بالدرجة
األولى عن الزيادة في المعدل المستخدم في خصم تكاليف الرعاية الصحية في المستقبل .وال يجسد االنخفاض نقصا ً في
عدد الموظفين المؤھلين .ويبين الجدول  2أن األعداد العاملة )الموظفون الحاليون( التي تدعم عادة خطة المتقاعدين لم
تزد إال بنسبة  4في المائة خالل فترة السنوات األربع المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر  .2013ومن ناحية أخرى
فإن عدد المتقاعدين زاد بنسبة  20في المائة من  257إلى  312خالل نفس الفترة.
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وبلغت تكاليف الخدمة التجميعية للموظفين الحاليين خالل العام المنتھي في  31كانون األول /ديسمبر
3.2
 2013مقدار  1.1مليون فرنك سويسري .ويجسد ھذا المبلغ االلتزامات اإلضافية الناشئة عن مرور عام آخر حصل فيه
جميع العاملين الحاليين على تقدير سنة أخرى مقابل خدماتھم.
الجدول  :2االلتزامات للتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

2013-2010

)المبالغ بآالف الفرنكات السويسرية(
2013

الرصيد في  1كانون الثاني /يناير
تكاليف الخدمة
تكاليف الفوائد
االستحقاقات المسددة
)المكاسب( أو الخسائر اإلكتوارية
الرصيد في  31كانون األول /ديسمبر
األعداد:
 الموظفون العاملون المتقاعدون -المجموع

2012

2011

2010

42,861
1,081

37,920
953

58,751
1,074

55,448
1,771

908

1,074

3,346

3,262

)(1,447

)(1,101

)(1,276

)(1,730

)(1,864

4,645

)(25,235

-

41,538

42,861

37,290

58,751

286

281

287

275

312

289

272

257

598

570

559

532

وكما يبين الجدول  2فإن صافي االستحقاقات المقدمة للمتقاعدين )مجموع االستحقاقات الطبية ناقصا ً
3.3
اشتراكاتھم( تراوح بين  1,1مليون فرنك سويسري و 1.7مليون فرنك سويسري خالل فترة السنوات األربع .ويمول ھذا
المبلغ من مساھمات المنظمة ) (WMOواحتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد ) .(PRBRوتعتبر اآللية الحالية المتعلقة
بالسداد اآلني الفعلي غير قابلة لالستمرار بالنظر إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتقاعدون فى حين يقل معدل عدد
الموظفين العاملين عن ذلك بكثير.
-4

التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة في منظومة األمم المتحدة

أجرى مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق في منظومة األمم المتحدة دراسة استقصائية في  31كانون
4.1
األول /ديسمبر  2010بشأن االلتزامات الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIوالتمويل من وكاالت األمم
المتحدة .وقد أجابت  18وكالة بما في ذلك المنظمة ) (WMOعلى االستبيان وتراوحت التزامات الوكاالت في  31كانون
األول /ديسمبر  2010بين  3.8مليون دوالر أمريكي ) 3.6مليون فرنك سويسري( و 1.365مليار دوالر أمريكي )1.3
مليار فرنك سويسري( .وبلغت التزامات األمم المتحدة في  31كانون األول /ديسمبر ) 2009ال تتوافر معلومات مستكملة
عن  2.302 (2010مليار دوالر أمريكي ) 2.2مليار فرنك سويسري( .ويتضمن المرفق األول بھذه الوثيقة نتائج الدراسة
االستقصائية.
وكان نطاق تمويل التامين الصحي بعد انتھاء الخدمة يتراوح بين صفر في المائة و 119في المائة من
4.2
مجموع التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIمع متوسط تمويل قدره  23في المائة .وأنشأ ما مجموعه
 11وكالة بعضا ً من آليات التمويل لتغطية التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة .وأنشأت ثالث وكاالت من ھذه
الوكاالت اإلحدى عشرة  -منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOومنظمة الصحة في البلدان األمريكية ) ،(PAHOوالصندوق
الدولي للتنمية الزراعية )" – (IFADكيانا ً مستقالً من الناحية القانونية" لتحقيق التمويل للتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة
الخاصة بھا.
4.3

وتتمثل موارد التمويل في الوكاالت اإلحدى عشرة فيما يلى مع استخدام بعضھا توليفة منھا:
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)أ(
)ب(
)ج(

التحميل على المرتبات بما في ذلك تكاليف الموظفين –  7وكاالت؛
مخصصات الميزانية –  4وكاالت؛
تحويل من االحتياطيات –  6وكاالت.

-5

خيارات تمويل التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة لدى المنظمة

)(WMO

فيما يلي المقترحات الثالثة التي قد ينظر فيھا المجلس التنفيذي للمنظمة ):(WMO
الخيار  :1اشتراك لمدة واحدة على األعضاء
سيتطلب ھذا الخيار تقييم لمرة واحدة لكامل مبلغ االلتزام وقدره  41.5مليون فرنك سويسري استناداً إلى
5.1
التقييم اإلكتواري لعام  .2013وسيكون لدى كل عضو ،فى ضوء االفتراض بأن المساھمة في ھذا االشتراك لمرة
واحدة ،على أساس جدول االشتراكات العادي للمنظمة ) (WMOفكرة واضحة عن التزامه بموجب ھذا الخيار .وبحسب
التدفق األولي لألموال بعد ذلك من خالل كيان منفصل ينشأ للتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة .وسيؤدي ھذا النھج إلى
إحداث خفض كبير في التزامات المنظمة ) ،(WMOوتستمد األموال في المستقبل من الفوائد المكتسبة من استثمار
األموال المتحصلة .وسوف تدرج المنظمة ) ،(WMOللمحافظة على التمويل الكامل ،تحميالً في الميزانية العادية يعادل
التحركات السنوية المتوقعة في االلتزامات وفقا ً لحسابھا بواسطة الخبير اإلكتواري.
5.2

والعيب الرئيسي في ھذا النھج ھو أنه قد يتبين أن األعضاء غير قادرين عليه من الناحية المالية.

الخيار  :2اشتراكات على األعضاء لثالث فترات مالية اعتباراً من الفترة المالية السابعة عشرة
سوف يشمل ذلك خطة تمويل طويلة األجل تصمم لتسفر عن تمويل كامل بعد عدد من السنوات .وسيجري
5.3
خالل فترة التمويل الحصول على اشتراك من األعضاء بصورة منفصلة لتمويل التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة
عالوة على اشتراكاتھم في الميزانية العادية .ويمكن وفق ھذه الطريقة أن تنظر المنظمة ) (WMOفي فترة مكونة من
ثالث فترات مالية اعتباراً من الفترة المالية السابعة عشرة للوصول إلى التمويل الكامل.
ووفقا ً للمستوى الحالي لاللتزام ،ستكون االحتياجات من التمويل السنوي األولي في حدود  3.46مليون
5.4
فرنك سويسري )أو  5.3في المائة من الميزانية العادية السنوية( .وسيجري بعد ذلك تحصيل االشتراك على أساس نفس
جدول االشتراكات في الميزانية العادية .وتفرض ھذه اإلستراتيجية أعباء مالية أقل على األعضاء بالمقارنة بالخيار .1
ويتضمن المرفق الثاني بھذه الوثيقة التأثير على األعضاء استناداً إلى جدول االشتراكات الحالي ).(2015-2014
الخيار  :3استخدام الفوائض النقدية ،إن وجدت
تحتفظ المنظمة ) (WMOبأي فوائض نقدية في نھاية كل فترة مالية ،إن وجدت ،اعتباراً من الفترة الحالية
5.5
) ،(2015-2012لتمويل التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة مما يؤدي بصورة جوھرية إلى وقف تطبيق المادة  1-9من
الالئحة المالية التي تتطلب أن تقيد في حسابات األعضاء الفوائض النقدية في نھاية كل فترة مالية .غير أنه نظراً لحالة
عدم اليقين الكامنة في الفوائض النقدية التي تنشأ في ضوء القيود المتزايدة على ميزانيات المنظمة ،فإن ھذا الخيار
ال يعتبر مستصوبا ً.
-6

الخالصة

أدرك الكثير من وكاالت األمم المتحدة أن مواصلة نھج السداد اآلني الفعلي بشأن التزامات التأمين
6.1
الصحي بعد انتھاء الخدمة ال يتسم باالستدامة ومن ثم طبقت بعض آليات التمويل لمعالجة ھذا الوضع .ومن بين
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المسودة األولى
الوكاالت الثمانية عشر التي أجابت على استبيان التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ،ليس لدى سوى سبع وكاالت من
بينھا المنظمة ) (WMOأي آليات للتمويل لتغطية االلتزامات بشأن التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة.
ويرى األمين العام أن الخيار  – 2التمويل الطويل األجل من خالل االشتراكات على األعضاء – ھو
6.2
األصلح بالنظر إلى التأثير المعاكس للخيار  1الذي قد يكون على األعضاء ،وانعدام ضمان الوصول إلى التمويل الكامل
المرتبط بالخيار .1
وسوف ينشئ األمين العام حسابا ً خاصا ً لتمويل التامين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIإعماالً للمادتين
6.3
 7-9و 8-9من الالئحة المالية في حالة الموافقة على آلية التمويل المقترحة.
ـــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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المسودة األولى
تحليل مقارن لاللتزامات الخاصة بالتأمين الصحي
بعد انتھاء الخدمة في منظمات منظومة األمم المتحدة

المنظمة

االلتزامات الكاملة
)بماليين الدوالرات األمريكية(
08/12/31

**09/12/31

10/12/31

التمويل المتوافر
)بماليين الدوالرات األمريكية(

االلتزامات المسجلة في الموازنات
)بماليين الدوالرات األمريكية(

االلتزامات التي لم تسجل بعد في
الموازنات
)بماليين الدوالرات األمريكية(

10/12/31 **09/12/31 08/12/31

08/12/31

**09/12/31

10/12/31

08/12/31

**09/12/31

10/12/31

بيانات
أحدث تقييم
إكتواري
إذا كان
يختلف عن
10/12/31

596,0

653,6

715,5

282,0

280,9

268,1

10/12/31

-

-

145,0

225,0

244,0

99,0

10/12/31

-

-

65,8

46,8

54,2

-

10/12/31

-

-

10/12/31

-

-

10/12/31

-

09/12/31

141,0

186,7

FAO

878,0

934,5

982,6

IAEA

225,0

244,0

244,0

-

-

ICAO

46,8

54,2

65,8

-

-

IFAD

218,6
1,4

50,0

61,3

56,2

57,0

60,0

66,8

50,0

61,3

56,2

ILO

499,4

509,5

564,0

27,9

36,2

40,0

-

509,5

564,0

499,4

IMO

22,7

26,7

27.2

-

-

-

27,2

22,7

26,7

ITC

53,8

37,1

53,8

37,1

-

-

-

-

ITU

188,0

PAHO

167,1

202,6

2 596,0

2 302,5

502,9

430,3

UN
)أ(UNDP
)أ(UNCDF
)أ(UN WOMEN

UNESCO

649,0

-

257,7

18,3

22,3

-

-

320,2

188,0
24,6

373,3

2 596,0

2 302,5

302,2

373,3

186,5

148,8
182,7

180,3

71,2

ال ينطبق
ال ينطبق
10/12/31

57,0

10,6

-

-

10,6

20,2

-

-

20,2

09/12/31

735,6

UNFPA

72,8

UNHCR

307,8

UNICEF

483,0

464,0

507,0

UNIDO

104,9

100,5

124,0

-

87,5

-

27,2

-

70,0

79,0

-

-

180,0

210,0

84,5
240,0

72,8

87,5

307,8

347,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

649,0

-

10/12/31

-

-

-

09/12/31

-

-

735,6
87,5
124,0

483,0

464,0

104,9

100,5

-

-

]نعم/ال[

ال
نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال

ال ينطبق
ال ينطبق
09/12/31

87,5

)ب(UNRWA

-

347,4

-

-

3,3

-

السداد
اآلني
الفعلي
للمتقاعدين
الحاليين

507,0
-

ال ينطبق
09/12/31
09/12/31
ال ينطبق

نعم
نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
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المسودة األولى

المنظمة

االلتزامات الكاملة
)بماليين الدوالرات األمريكية(
08/12/31

**09/12/31

10/12/31

UNWTO

3,4

3,8

3,8

UPU

5,6

5,6
203,7

WFP

165,2

181,8

WHO

1.000,0

1 365,0

WIPO

73,9

98,9

112,0

WMO

75,0

59,5

65,2

التمويل المتوافر
)بماليين الدوالرات األمريكية(

االلتزامات المسجلة في الموازنات
)بماليين الدوالرات األمريكية(

االلتزامات التي لم تسجل بعد في
الموازنات
)بماليين الدوالرات األمريكية(

10/12/31 **09/12/31 08/12/31

10/12/31

08/12/31

**09/12/31

10/12/31

1,1

3,4

3,8

2,7

5,6

5,6

-

-

-

-

93,5

107,4

450,0

478,0

1,3

1,7

1,1
112,8

08/12/31

**09/12/31

-

-

-

-

165,2

181,8

203,7

450,0

478,0

550,0

887,0

-

-

36,8

45,5

-

-

-

-

-

101,0

37,1

53,4

11,0

65,2

75,0

59,5

-

بيانات
أحدث تقييم
إكتواري
إذا كان
يختلف عن
10/12/31
07/07/31
07/12/31
10/12/31
10/12/31
10/12/31
09/12/31

السداد
اآلني
الفعلي
للمتقاعدين
الحاليين
]نعم/ال[

نعم
ال
نعم
نعم
نعم

)أ( اعتباراً من  ،2009قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بفصل التزامات صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية ) (UNCDFوصندوق األمم المتحدة للمرأة.
)ب( لم تقدم أي معلومات حتى  31كانون األول /ديسمبر  2010بالنظر إلى أن مرتبات موظفي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى ،والتأمين
الصحي بعد انتھاء الخدمة المتعلقة بھم تسدد من مكتب األمم المتحدة في نيويورك.
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المسودة األولى
المرفق الثاني
التأثير السنوي للزيادة بنسبة  5.3في المائة في االشتراكات على األعضاء
لتغطية االلتزامات الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة )(ASHI
المبالغ بالفرنك السويسري

اشتراكات
العضو
)ألف(
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

االتحاد الروسي
إثيوبيا
آذربيجان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
أفغانستان ،دولة اإلسالمية
أقاليم الكاريبي البريطانية
إكوادور
ألبانيا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وبربودا
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
أيرلندا
أيسلندا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باكستان
البحرين
البرازيل
بربادوس

 2014و2015

النسبة

المبلغ

)باء(

)جيم(

االشتراك للتأمين
الصحي بعد انتھاء
الخدمة
)دال(

2.40

1,566,000

83,040

0.02

13,050

692

0.04

26,100

1,384

0.43

280,575

14,878

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

2.93

1,911,825

101,378

2.04

1,331,100

70,584

0.04

26,100

1,384

0.39

254,475

13,494

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.04

26,100

1,384

0.02

13,050

692

7.04

4,593,600

243,584

0.59

384,975

20,414

0.02

13,050

692

0.34

221,850

11,764

0.02

13,050

692

0.05

32,625

1,730

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.10

65,250

3,460

0.41

267,525

14,186

0.03

19,575

1,038

4.38

2,857,950

151,548

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.08

52,200

2,768

0.04

26,100

1,384

2.89

1,885,725

99,994

0.02

13,050

692
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المسودة األولى

اشتراكات
العضو
)ألف(
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

البرتغال
بروني دار السالم
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديش
بنما
بنن
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة والھرسك
بولندا
بوليفيا
بولينيزيا الفرنسية
بيرو
بيالروس
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
توفالو
تونس
تونغا
تيمور – ليشتي
جامايكا
الجبل األسود
الجزائر
جزر البھاما
جزر سليمان
جزر القمر
جزر كوك
جمھورية أفريقيا الوسطى
جمھورية إيران اإلسالمية
الجمھورية التشيكية
جمھورية تنزانيا المتحدة

 2014و2015

االشتراك للتأمين
الصحي بعد انتھاء
الخدمة

النسبة

المبلغ

)باء(

)جيم(

0.47

306,675

16,262

0.03

19,575

1,038

0.98

639,450

33,908

0.05

32,625

1,730

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.03

19,575

1,038

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.91

593,775

31,486

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.12

78,300

4,152

0.06

39,150

2,076

0.24

156,600

8,304

)دال(

0.02

13,050

692

1.22

796,050

42,212

0.04

26,100

1,384

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.04

26,100

1,384

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.14

91,350

4,844

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.35

228,375

12,110

0.38

247,950

13,148

0.02

13,050

692
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المسودة األولى

اشتراكات
العضو
)ألف(
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

الجمھورية الدومينيكية
الجمھورية العربية السورية
جمھورية فييت نام االشتراكية
جمھورية قيرغيز )ترد تحت قائمة األمم المتحدة قيرغيزستان(
جمھورية كوريا
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمھورية الكونغو الديمقراطية
جمھورية كيريباتي
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
جمھورية مولدوفا
الجمھورية اليمنية
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جورجيا
جيبوتي
الدانمرك
دومينيكا
الرأس األخضر
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشيل

 2014و2015

االشتراك للتأمين
الصحي بعد انتھاء
الخدمة

النسبة

المبلغ

)باء(

)جيم(

0.04

26,100

1,384

0.04

26,100

1,384

0.04

26,100

1,384

0.02

13,050

692

1.96

1,278,900

67,816

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.37

241,425

12,802

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

)دال(

0.02

13,050

692

0.67

437,175

23,182

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.22

143,550

7,612

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.03

19,575

1,038

0.02

13,050

692

0.17

110,925

5,882

0.10

65,250

3,460

0.38

247,950

13,148

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.95

619,875

32,870

1.03

672,075

35,638

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692
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المسودة األولى

اشتراكات
العضو
)ألف(
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

شيلي
صربيا
الصومال
الصين
طاجيكستان
العراق
عمان
غابون
غامبيا
غانا
غواتيماال
غيانا
غينيا
غينيا – بيساو
فانواتو
فرنسا
الفلبين
فنزويال
فنلندا
فيجي
قبرص
قطر
كازاخستان
كاليدونيا الجديدة
الكاميرون
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوراساو وسانت مارتين
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كينيا
التفيا
لبنان
لكسمبرغ

 2014و2015

االشتراك للتأمين
الصحي بعد انتھاء
الخدمة

النسبة

المبلغ

)باء(

)جيم(

0.33

215,325

11,418

0.04

26,100

1,384

)دال(

0.02

13,050

692

5.07

3,308,175

175,422

0.02

13,050

692

0.04

26,100

1,384

0.10

65,250

3,460

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.03

19,575

1,038

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

5.51

3,595,275

190,646

0.15

97,875

5,190

0.62

404,550

21,452

0.51

332,775

17,646

0.02

13,050

692

0.05

32,625

1,730

0.21

137,025

7,266

0.12

78,300

4,152

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.12

78,300

4,152

0.02

13,050

692

2.94

1,918,350

101,724

0.07

45,675

2,422

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.04

26,100

1,384

0.26

169,650

8,996

0.02

13,050

692

0.27

176,175

9,342

0.02

13,050

692

0.05

32,625

1,730

0.04

26,100

1,384

0.08

52,200

2,768
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المسودة األولى

اشتراكات
العضو
)ألف(
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ليبيا
ليبيريا
ليتوانيا
ليسوتو
ماكاو
مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
مالوي
ملديف
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موناكو
ميانمار
ناميبيا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
نيوي
ھايتي
الھند
ھندوراس
ھنغاريا
ھولندا
ھونغ كونغ ،الصين
الواليات المتحدة األمريكية
واليات ميكرونيزيا الموحدة

 2014و2015

االشتراك للتأمين
الصحي بعد انتھاء
الخدمة

النسبة

المبلغ

)باء(

)جيم(

0.14

91,350

4,844

0.02

13,050

692

0.07

45,675

2,422

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

)دال(

0.02

13,050

692

0.28

182,700

9,688

0.02

13,050

692

0.13

84,825

4,498

0.06

39,150

2,076

1.81

1,181,025

62,626

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.85

554,625

29,410

5.10

3,327,750

176,460

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.84

548,100

29,064

0.79

515,475

27,334

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.09

58,725

3,114

0.02

13,050

692

0.25

163,125

8,650

0.02

13,050

692

0.02

13,050

692

0.66

430,650

22,836

0.02

13,050

692

0.26

169,650

8,996

1.63

1,063,575

56,398

0.02

13,050

692

21.68

14,146,200

750,128

0.02

13,050

692
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المسودة األولى

اشتراكات
العضو
)ألف(
190
191

اليابان
اليونان
المجموع*

 2014و2015

النسبة

المبلغ

)باء(

)جيم(

االشتراك للتأمين
الصحي بعد انتھاء
الخدمة
)دال(

10.68

6,968,700

369,528

0.63

411,075

21,798

65,250,000

3,460,000

100.00

* المجموع لعام  2013أعلى بالنظر إلى أن جنوب السودان وتوفالو حصلت اشتراكاتھما بالكامل في  2013بعد أن أصبحتا
عضوين في  2012بعد أن كان المؤتمر السادس عشر قد وافق على جدول االشتراكات لعامي  2012و .2013
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين
منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
المراجع:
-1

النظام األساسي للموظفين ،المادة

-2

القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة

A/RES/67/257

-3

القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة

A/RES/68/253

-4

توصية وحدة التفتيش المشتركة ،التقرير

2-12

JIU/REP/2012/10

تعديالت على النظام األساسي للموظفين
عدّل المجلس التنفيذي خالل دورته الخامسة والستين المادة  5-9من النظام األساسي للموظفين ،رھنا ً بموافقة المؤتمر
على التعديالت في دورته السابعة عشرة .وقد يرغب المجلس التنفيذي في اإلشارة إلى أن ھذا التعديل قد أ ُعلن عنه مع
إصدار التعديل رقم  16على طبعة  2007للنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين ،المؤرخة  24حزيران /يونيو
 .2013وليس من المطلوب اتخاذ أي إجراء آخر حاليا ً.
تعديل على الئحة الموظفين
مقدمة
عمالً بما تقضي به المادة  2-12من النظام األساسي لموظفي المنظمة ) ،(WMOيقدم ھذا التقرير تفاصيل عن التعديالت
التي أدخلت على الئحة الموظفين المطبقة على موظفي األمانة منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي .وقد
أ ُدخلت ھذه التعديالت طبقا ً للمبادئ التوجيھية المقدمة في الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،ووفقا ً للتعديالت
المناظرة التي أدخلتھا األمم المتحدة و/أو التي أ ُدخلت بموجب قرارات أو توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية ،وبما
يتفق مع الممارسة الجيدة لإلدارة .ويقدم ھذا التذييل المعلومات األساسية والمسوغات.
حماية ممثل الموظفين
استناداً إلى توصية وحدة التفتيش المشتركة الواردة في التقرير  ،JIU/REP/2012/10أ ُدخل تعديل على المادة  181من
الئحة الموظفين على النحو التالي.
المادة  2-181حماية ممثلي الموظفين
)أ(

تعتبر وظيفة ممثلي الموظفين وظيفة رسمية؛

)ب(

ال يتعرض ممثل الموظفين لعمليات انتقام أو تخويف أو معاملة تمييزية ،أو لمحاوالت من ھذا
القبيل من قبل اإلدارة أو أي موظف نتيجة ألدائه مھام تمثيلية للموظفين.
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المسودة األولى
جدول المرتبات األساسية /الدنيا المطبق على موظفي الفئة الفنية والفئات العليا )المادة  1-131من الئحة الموظفين،
التذييل ألف – (1
العمل بجدول منقح للمرتبات يعكس زيادة قدرھا  0.19في المائة قياسا ً بالجدول الحالي ،باالقتران بتخفيض بنفس النسبة
في تسوية مقر العمل ،على أساس ال ربح وال خسارة ،اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير .2014
منحة التعليم )المادة  2-134من الئحة الموظفين ،التذييل ألف – (2
إدراج تدبير يتعلق بمنحة التعليم الخاصة ويسمح بسداد النفقات المتعلقة بالتعليم بحد أقصى محدد على أساس دوالر
الواليات المتحدة األمريكية داخل منطقة الواليات المتحدة لثالث مدارس تدرس مناھج إنكليزية في بروكسل .وتطبق
ھذه التدابير بدءاً من العام الدراسي الجاري في  1كانون الثاني /يناير .2013
بدل التنقل وبدل المشقة )المادة  4-134من الئحة الموظفين ،التذييل ألف – (3
تماشيا ً مع التعديالت التي أجرتھا لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يتعلق ببرنامج التنقل والمشقة ،تم تحديث الجدول
الوارد في التذييل ألف –  3من أجل مواءمة الممارسات في النظام الموحد لألمم المتحدة بأكمله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير رابطة موظفي المنظمة

)(WMO

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1118

-2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم (1077

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1092

-1

مقدمة

أعربت رابطة موظفي المنظمة ) (WMOعن سرورھا إلبالغ المجلس أن الموظفين واإلدارة يواصلون
1.1
بنشاط تنفيذ اإلجراءات التي حددھا المؤتمر السادس عشر والدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي.
-2

تقرير رابطة الموظفين

واصلت رابطة الموظفين عقب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي االضطالع بمسوؤليتھا لخدمة
2.1
مصالح موظفي المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (WMOبأكملھا .وتعاونت رابطة الموظفين مع إدارة المنظمة ) (WMOفي
مختلف ھيئات وأفرقة الحوكمة وفي مجالس تعيين الموظفين واالختيار .وواصلت الرابطة أيضا ً تقديم دعم فعال ألنشطة
المنظمة ) (WMOمن قبيل اليوم العالمي لألرصاد الجوية وغيره من األنشطة االجتماعية والثقافية وأنشطة
جمع التبرعات.
وأعربت رابطة الموظفين عن سرورھا لمالحظة إجراءات المتابعة التي اتخذتھا إدارة المنظمة
2.2
ً
استجابة للدراسة االستقصائية للموظفين لعام  2012وبنا ًء على طلب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي .وأشارت
إلى أن إدارة المنظمة ) (WMOقد عقدت دورات تدريببة لمديري المنظمة ) ،(WMOووفرت سلسلة من الدورات
التدريبية "للمھارات الناعمة" )أي المھارات اإلشرافية وتقديم العروض اإليضاحية والكتابية واإلدارية( للموظفين بشكل
عام ،وأن المنظمة تعد حاليا ً مزيداً من "الدورات التدريبية التعريفية" الشاملة للموظفين المعينين حديثا ً.
)(WMO

وأشارت رابطة الموظفين إلى أن تعزيز التدريب يساعد على معالجة المسائل المحددة في الدراسة
2.3
االستقصائية للموظفين لعام  2012والتي نالت من ارتياح الموظفين عن العمل في المنظمة؛ وإلى ضرورة أن يستھدف
ھذا التدريب تطوير المسار المھني وتطوير المھارات والكفاءات لجميع الموظفين ،وكذلك المھارات القيادية واإلشرافية
للمديرين .واقترحت رابطة الموظفين أن تواصل إدارة المنظمة ) (WMOإتاحة األدوات اإلدارية واإلشرافية؛ وأن
تواصل تعزيز برنامج "الدورات التدريبية التعريفية"؛ وأن تشجع الموظفين على المشاركة في الدورات ذات الصلة
للحفاظ على مھاراتھم اإلدارية والفنية وتحسينھا .واقترحت رابطة الموظفين أيضا ً تعزيز السياسة العامة للتدريب
وتخصيص مزيد من الموارد للتدريب ودعوة الموظفين إلى االستفادة من جميع فرص التدريب المتاحة داخليا ً.
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المسودة األولى
وشكرت رابطة الموظفين اإلدارة التنفيذية بالمنظمة ) (WMOلتعميمھا على جميع الموظفين بالمنظمة في
2.4
شباط /فبراير  2014تقرير الفريق العامل المعني بمتابعة الدراسة االستقصائية للموظفين بالمنظمة ) (WG/SSFوالذي
صدر في آب /أغسطس  .2013وأشارت رابطة الموظفين إلى أن اللجنة االستشارية المشتركة قد طلبت في تشرين
األول /أكتوبر  2013أن يصيغ الفريق العامل ) (WG/SSFعدداً قليالً من إجراءات محددة قابلة للتنفيذ لجعل التوصيات
الشاملة الواردة في تقرير الفريق العامل واقعا ً ملموسا ً .وأعربت رابطة الموظفين عن تطلعھا إلى معرفة توصيات
الفريق العامل المتعلقة بالوسائل الملموسة الالزمة لمعالجة أوجه القصور المحددة في التقرير.
وبحثت رابطة الموظفين بالتنسيق مع إدارة المنظمة ) (WMOعدداً من المسائل اإلدارية عقب الدورة
2.5
الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،منھا دفع مبلغ مقطوع للسفر لزيارة الوطن ،واستخدام ترتيبات عمل مرنة،
والوسائل التي يمكن أن يستخدمھا الموظفون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .وأعربت رابطة الموظفين عن
سرورھا لمالحظة إجراء تعديالت على الئحة الموظفين بالمنظمة ) (WMOمؤخراً من أجل إدخال تدبير لحماية ممثلي
الموظفين من االنتقام )المرجع :المادة .(181.2
ورحبت رابطة الموظفين بتوفير تدريب للموظفين الجدد بشأن القواعد األخالقية خالل خريف .2014
2.6
وأشارت رابطة الموظفين إلى أن موظف األخالقيات الذي ُعيِّن في تشرين األول /أكتوبر  2012باالتفاق مع االتحاد
الدولي لالتصاالت ) (ITUقد تقاعد ،وأن األمين العام قد ع َّين موظف أخالقيات مؤقتا ً .وإدراكا ً ألھمية ھذه الوظيفة،
تتطلع رابطة الموظفين إلى تعيين موظف أخالقيات جديد.
وشكرت رابطة الموظفين المجلس التنفيذي على دعمه المتواصل ،وأكدت مجدداً على التزامھا بالتعاون
2.7
مع قيادات المنظمة ) (WMOفي إدارة األمانة وفي كفالة رفاه موظفي المنظمة ).(WMO
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
استعراض سياسة السفر للمنظمة

)(WMO

ملخص تنفيذي
تقدم ھذه الوثيقة ،وفقا ً للنتائج التي توصل إليھا المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ،تقريراً عن حالة تنفيذ
اإلجراءات التي قررھا المجلس التنفيذي بشأن موضوع سياسة السفر ،ألغراض العلم.
وفي ھذا السياق ،تشير إلى المعلومات األساسية عن اإلجراءات الواردة أعاله ويصف الوضع الحالي والفروق الرئيسية
بين سياسة السفر الجديدة لألمم المتحدة وسياسة السفر الحالية في المنظمة  ،WMOويحدد سبل المضي قدما ً التي ينبغى
تتبعھا لتحقيق اإلجراءات التي وافق عليھا المجلس التنفيذي.
معلومات أساسية
أصدرت أمانة األمم المتحدة ،في آب /أغسطس  2013تعليمات إدارية تتعلق بالسفر الرسمي والتى أدخلت بمقتضاھا عدد
من التعديالت على سياسة السفر لألمم المتحدة.
وأبلغ المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOفي دورته الخامسة والستين بھذه التغييرات .ونظراً ألھمية التعديالت ،طلب
المجلس التنفيذي إلى األمين العام أن يدرس المقررات ذات الصلة ،ويقترح التعديالت المالئمة على سياسة السفر
للمنظمة  ،WMOحسب مقتضى الحال ،وحسب ما ينطبق عليھا بھدف تحسين كفاءة وفعالية الموارد الخاصة بالسفر،
والمحافظة ،إلى أقصى حد ممكن ،على االتساق الوثيق مع منظومة األمم المتحدة.
وطلب المجلس التنفيذي كذلك إلى األمين العام أن يستعرض انعكاسات التغييرات المقترحة على سياسة السفر للمنظمة
 WMOبشأن الخبراء والمشاركين في الھيئات التأسيسية للمنظمة  ،WMOاعترافا ً بمساھماتھم في عمل المنظمة
ومالحظة أنھم يعملون في غالب األحيان على أساس طوعي.
وأخيراً ،طلب المجلس التنفيذي إلى الرئيس أن يوافق ،بالنيابة عنه ،وبالتشاور مع األمين العام ،على التغييرات
المقترحة على سياسة السفر للمنظمة ، WMOوإجراء مشاورات مالئمة مع أعضاء المجلس التنفيذي ،ورفع تقرير بذلك
إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي.
الوضع الراھن
سياسة السفر للمنظمة  WMOموثقة في الوقت الحاضر في الفصل السابع للنظام األساسي للموظفين للمنظمة
الذي يستكمله الفصل  6من التعليمات الدائمة للمنظمة.

WMO

وعالوة على ذلك ينص القرار  (EC-XLII) 19على القواعد التي تنظم سداد مصروفات السفر وبدالت اإلعاشة اليومية
فيما يتعلق بالموظفين غير المصنفين في المنظمة .WMO
وترد سياسة السفر الجديدة لألمم المتحدة في مرجع التعليمات اإلدارية  ST/AI/2013/3بتاريخ  12آب /أغسطس .2013
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الفروق الرئيسية
بغية تحديد الفروق بين سياسة السفر الحالية للمنظمة ، WMOوسياسة األمم المتحدة المقابلة الجديدة ،فضالً عن تأثير
التغييرات المحتملة على ممارسات المنظمة  ،WMOبدأ العمل في إجراء تحليل مقارن ،مازال جاريا ً نتيجة لما ينطوي
عليه الموضوع من تعقيد.
وحتى اآلن ،كشف ھذا التحليل عن أن الھيكل الشامل لسياسة األمم المتحدة الجديدة يماثل الھيكل الحالي للمنظمة
غير أنه أدخلت بعض الفروق .ففيما يتعلق بسفر الموظفين ،كانت التغييرات الرئيسية ھي كاآلتي:

WMO

-1

مسار الرحلة:

)أ(

بالنسبة للمنظمة  ،WMOيجري السفر بأكثر طرق االنتقال مباشرة واقتصاداً ،ما لم يقرر األمين العام غير
ذلك؛

)ب(

بالنسبة لألمم المتحدة ،يكون الطريق العادي ھو أكثر الطرق المتاحة اقتصاداً بشرط أن ال يتجاوز مجموع
الوقت اإلضافي للرحلة بأكملھا أكثر الطرق مباشرة بأربع ساعات أو أكثر.

-2

معيار السفريات

)أ(

بالنسبة لموظفي المنظمة  ،WMOدرجة رجال األعمال ھي درجة السفر في الوقت الحاضر )الدرجة
االقتصادية الكاملة أو الدرجة التي تحت الدرجة األولى مباشرة( في حالة السفر الذي يتضمن فترة طيران
)أو جزء منه( ما يعادل على األقل فترة عبور شمال األطلسي .وقد فسرت ھذه القاعدة على أنھا تعليمات
دائمة بمعنى أن درجة رجال األعمال تتاح عندما تستغرق الرحلة أكثر من  9ساعات بما في ذلك وقت
الترانزيت أو تشتمل على عبور شمال األطلسي؛

)ب(

بالنسبة لألمم المتحدة ،توفر الدرحة التي تحت الدرجة األولى مباشرة )درجة رجال األعمال( عندما:
’‘1

تكون مدة الرحلة لجھة واحدة  9ساعات أو أكثر،

’‘2

أن مجموع مدة السفر لرحلة متعددة الوقفات  11ساعة أو أكثر بما في ذلك فترة الربط )بين
رحلتين( التى ال تتجاوز ساعتين كحد أقصى.

-3

فترات الراحة

)أ(

بالنسبة للمنظمة  ،WMOفي حالة السفر بالدرجة االقتصادية ،تمنح فترات الراحة على النحو التالي:
’‘1

بالنسبة لفترة السفر التي تتراوح بين  6و 10ساعات تمنح راحة لمدة  12ساعة؛

’‘2

بالنسبة للسفر بين  10و 16ساعة ،تمنح فترة راحة لمدة  24ساعة .وبدالً من ذلك يمكن للموظف أن
يحصل على فترة توقف لمدة ال تتجاوز  24ساعة عند نقطة متوسطة خالل الرحلة ببدل اإلعاشة
اليومي المالئم .وفي حالة أن تستغرق مدة السفر للمرحلة األخيرة من الرحلة أكثر من  6ساعات،
ال يطلب من الموظف عادة أن يبدأ عمله في غضون  12ساعة من وصوله إلى المكان المقصود؛

’‘3

بالنسبة لمدة السفر التي تزيد عن  16ساعة :وقفتان في الطريق ال يتجاوز أي منھما  24ساعة في
نقاط متوسطة في الرحلة ببدل اإلعاشة اليومي المالئم .وفي حالة أن تستغرق وقت مدة السفر
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للرحلة األخيرة أكثر من  6ساعات ،ال يطلب من الموظف أن يبدأ علمه في غضون  12ساعة من
الوصول إلى المكان المقصود؛
’‘4

وفي حالة أن تزيد مدة السفر للمرحلة النھائية للرحلة عن  6ساعات ،ال يطلب من الموظف عادة
أن يبدأ عمله في غضون  12ساعة من الوصول إلى المكان المقصود؛

’‘5

وبدالً من ذلك للموظف أن يحصل على وقفة واحدة ال تتجاوز  24ساعة في منطقة متوسطة في
الرحلة ببدل اإلعاشة اليومي المالئم وفترة راحة ال تتجاوز  24ساعة لدى وصوله إلى المكان
المقصود.

وفي حالة السفر في درجة رجال األعمال ،تتيح الممارسة الحالية للمسافر الوصول في اليوم السابق لالجتماع.
)ب(

بالنسبة لألمم المتحدة:
’‘1

ال تمنح فترات الراحة إال للموظفين الذين يسافرون في الدرجة االقتصادية؛

’‘2

 12ساعة راحة قبل بدء العمل في حالة أن يتجاوز الوقت المقرر للرحلة  6ساعات مع حساب مدة
ال تتجاوز ساعتين لكل فترة انتظار فيما بين الربط بين رحلتين.

وفيما يتعلق بسفر الفئة من غير الموظفين تتولى المنظمة  WMOتنظيم ذلك بمقتضى القرار .(EC-XLII) 19
وتنص سياسة السفر الجديدة لألمم المتحدة على السفر بالدرجة االقتصادية للخبراء االستشاريين بصرف النظر عن المدة
التي تستغرقھا الرحلة ما لم يقرر األمين العام غير ذلك مع مراعاة ظروف المسافر ومصالح المنظمة .وفي حالة سفر
أعضاء ھيئات و/أو ھيئات فرعية واللجان والمجالس والھيئات التابعة لألمم المتحدة ،تستند شروط السفر إلى األحكام
الواردة في نشرة معينة من نشرات األمين العام.
المضي قدما ً
بغية تحقيق اإلجراءات التي حددت خالل الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،تتبع الخطوات التالية:
)أ(

استكمال التحليل المقارن :سيجري تقييم تأثيرات الفروق بين سياسة السفر الحالية للمنظمة  WMOوسياسة
األمم المتحدة الجديدة المقابلة في ضوء االحتياجات النوعية لعمل المنظمة WMO؛

)ب(

مسح للمنظمات النظيرة :يجرى التشاور مع وكاالت األمم المتحدة المماثلة التي تتخذ من جنيف مقراً لھا،
إذا اقتضى األمر؛

)ج(

التشاور مع رابطة الموظفين :سيجري التشاور مع رابطة الموظفين في المنظمة  WMOبشأن الموضوع؛

)د(

وضع مقترح :سيعد على أساس نتائج الخطوات المشار إليھا أعاله ،مقترح لتحديث سياسة السفر للمنظمة
بما في ذلك سفر الموظفين وغير الموظفين.

ووفقا ً لما طلبته الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،سيناقش ھذا المقترح مع الرئيس للنظر والموافقة عقب
المشاورات المالئمة مع أعضاء المجلس التنفيذي.
ويتوقع أن يمكن استكمال ھذه الخطوات قبل الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،وأن يمكن إعداد تقرير مقابل
لھذه المناسبة.
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المبادئ اإلرشادية
ستراعى المبادئ اإلرشادية التالية في متابعة طريق المضي قدما ً:
)أ(

تحسين كفاءة وفعالية موارد السفر؛

)ب(

المحافظة ،إلى أقصى حد ممكن ،على االتساق الوثيق مع منظومة األمم المتحدة؛

)ج(

تحديد واغتنام الفرص لتحقيق عملية التبسيط اإلدارية؛

)د(

الحد من اآلثار البيئية ألنشطة السفر للمنظمة .WMO
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
مقترح بشأن موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية
سيُدعى المجلس التنفيذي إلى اختيار موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام .2016
جرت العادة منذ زمن بعيد أن يُحدّد المجلس التنفيذي صيغة موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية من
)(1
خالل لجنة مفتوحة العضوية .وتتبع ھيئات أخرى في األمم المتحدة ممارسة تلزيم األمانة ومكتبھا المختص باالتصاالت
مھمة تحديد صيغ مواضيع اليوم العالمي .ويتيح ھذا النھج متسعا ً من الوقت والمجال إلعداد أفضل صيغة ممكنة
وللتأكد من أن الصيغة قابلة لترجمة جاذبة في اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة .وقد يرغب المجلس التنفيذي بالتالي
في اختيار موضوع عام وتكليف األمانة بصياغة نص دقيق.
وأ ّكد استعراض آلخر مواضيع اليوم العالمي لألرصاد الجوية أن المنظمة ) (WMOاختارت مجموعة
)(2
واسعة من المواضيع التي ّ
تمثل مواضيع اھتمام المنظمة ) .(WMOواستناداً إلى قائمة المواضيع السابقة ،والمسائل التي
يرجح أن تكون لھا أولوية في  ،2016قد يرغب المجلس في النظر في موضوع يتعلق بدور المنظمة ) (WMOفي دعم
أھداف التنمية المستدامة الذي سيعتمد في إطار األرصاد الجوية للمدن الكبرى لعام  ،2015أو األرصاد الجوية ألغراض
الرياضة )وھو موضوع ذو شعبية لدى الجمھور خاصة مع انعقاد األلعاب األولمبية في البرازيل وكأس أوروبا لكرة
ّ
)ستنظم األمم المتحدة في
القدم في فرنسا في عام  ،(2016وموضوع مواجھة التحديات اإلنسانية كالفيضانات والجفاف
عام  2016أول قمة عالمية للشؤون اإلنسانية في تاريخھا(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

EC-66/Doc. 6, DRAFT 1, p. 4

المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
االتصاالت والشؤون العامة
المراجع:
القرار رقم (Cg-XVI) 27؛
مقدمة
حظيت العلوم المتعلقة بتغيّر المناخ باھتمام خاص في األشھر األخيرة الماضية .ومن العوامل التي
-1
ساھمت في ذلك إطالق الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCلتقرير التقييم الخامس ،والزخم الذي يدفع
نحو إبرام اتفاق جديد ضمن إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوتنامي النقاش العام
حول كيفية تأثير تغير المناخ على الظواھر المتطرفة كالفيضانات والجفاف .وساھمت أمانة المنظمة ) (WMOفي جميع
ھذه المسائل بغية تعزيز فھم واضح ودقيق لعلوم تغير المناخ .وشملت مساھماتھا الرئيسية أنشطة اإلحاطة والمقابالت
اإلعالمية ،ودعم الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCفي اإلصدارات التي نشرتھا في أيلول /سبتمبر
 2013وآذار /مارس  ،2014والمطبوع المعنون المناخ العالمي  :2010-2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة،
وإصدار البيان المناخي السنوي للمنظمة ) (WMOلعام  2013ونشرة غازات الدفيئة لعام  ،2012وتنظيم حلقة عمل
ألخصائي األرصاد الجوية في اإلذاعات بشأن تعميم استنتاجات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ).(IPCC
وستتابع األمانة التواصل بشأن علوم تغير المناخ وتداعيته الواسعة النطاق.
ولكي تكون أنشطة االتصاالت داخل المنظمة ) (WMOفعالة عن حق ،يجب أن تدرج بشكل كامل في
-2
برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتھا المھمة وأن تشمل دوائر المنظمة ) (WMOبرمتھا .ولذلك ،ر ّكز مكتب االتصاالت
والشؤون العامة ) (CPAعلى إشراك األعضاء من خالل شبكة منسقي اإلعالم والشؤون العامة .ويو ّزع مكتب
االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAبانتظام معلومات على المنسقين ويروّ ج بدوره لألخبار والمعلومات المحدّثة التي
يتلقاھا منھم عبر الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOومواقع التواصل االجتماعي .وعُقدت حلقة عمل للمنسقين في االتحاد
اإلقليمي السادس في أيلول /سبتمبر  2013بدعم من دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة والجمعية األوروبية
لألرصاد الجوية والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) .(EUMETSATويبحث مكتب
االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAعن موارد تمويل وشراكات لتنظيم حلقات تدريب مماثلة وأحداث إلنشاء شبكات في
أقاليم أخرى.
وينشر مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAعادة في كل عام موضوعين من مطبوع المنظمة
-3
) (WMOالرئيسي ،أي نشرة المنظمة ) ،(WMOوموضوعين من نشرة عالم األرصاد الجوية ) .(MeteoWorldوتناولت
اإلصدارات العادية لنشرة المنظمة ) (WMOمنذ انعقاد الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة )(WMO
ّ
المراقبة العالمية للطقس ومسألة تركيز اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام  2014على "إشراك الشباب" ،في حين ركز
إصدار ثالث خاص على المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية.
وأُع ّدت معلومات ومواد خاصة باالحتفال باليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام  2014وموضوعه المعنون
-4
ّ
"الطقس والمناخ :إشراك الشباب" ووزعت .وقام مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAبتحديث المطبوع الصادر
عام  2007بعنوان " مسار مھني في مجال األرصاد الجوية" وأعاد إصداره ،واستحدث ركنا ً جديداً للشباب على الموقع
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الشبكي للمنظمة ) (WMOفي اللغات الستّ ،
ّ
ووزع
ونظم حملة على مواقع التواصل االجتماعي بالشراكة مع األعضاء،
روزنامة المنظمة للعام  2014خالل اليوم العالمي ،وأصدر ملصقا ً خاصا ً بالمناسبة .كما دعم المكتب ) (CPAمؤتمرين
نموذجيين لألمم المتحدة ّ
ونظم حفالً في مقر المنظمة ).(WMO
وفي أواخر عام  ،2013خصّصت األمانة أمواالً لعقود موفري الخدمات لتجديد الموقع الشبكي للمنظمة
-5
) .(WMOوسيعمل المكتب ) (CPAخالل عام  2014وبداية عام  ،2015مع موفري الخدمات على إعداد نظام إلدارة
المحتوى وھيكالً وتصميما ً جديدين على شبكة الويب .وسيضاف كذلك محتوى جديد ونظام جديد لإلدارة الداخلية.
ّ
ونظم المكتب ) (CPAخالل األشھر الماضية معارض وأنشطة في اإلعالم وعلى مواقع التواصل
-6
االجتماعي خالل أحداث بارزة ،مثل المؤتمر التاسع عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCالذي عُقد في وارسو ،ومعرض "الخريف" للتوعية المحلية الذي ُن ّ
ظم في جنيف ،واليوم العالمي لألرصاد
الجوية الذي ُن ّ
ظم في مقر المنظمة ) ،(WMOواالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف والدورة األولى
للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCS-1وزاد عدد العروض التي يقدمھا المكتب ) (CPAللتعريف
بالمنظمة ليصل إلى ما يناھز  40مجموعة من الزوار سنوياً ،تستقطب خاصة زواراً من الطالب.
ودعم المكتب ) (CPAمكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي صياغة خطة اتصاالت
-7
ّ
وتنفيذھا .وحرر مجموعة متنوعة من المقاالت ونصوص التعريف األخرى ،ووفر الدعم للموقع الشبكي لإلطار العالمي
ّ
وعزز التغطية اإلعالمية للدورة األولى للمجلس
) ،(GFCSوق ّدم توجيھات لمستشاري اإلطار العالمي )،(GFCS
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-1ولبرنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا ،وقدّم عروضا ً
بشأن االتصاالت المتعلقة باإلطار العالمي ) .(GFCSوسيبقى دعم اإلطار العالمي ) (GFCSأولوية بالنسبة للمكتب
) (CPAخالل عامي  2014و.2015
وال تزال أنشطة التوعية اإلعالمية التي ّ
تنفذھا المنظمة تحظى بقدر كبير من التغطية اإلعالمية ،ال سيما
-8
ً
في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بتغير المناخ .وتضمنت أكثر األنشطة نجاحا في عام  ،2013تقرير المناخ العالمي
 ،2010-2001الذي صدر خالل الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،ونشرة غازات الدفيئة
والحالة المؤقتة للمناخ لعام  2013اللذين صدرا قبل انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية ) .(UNFCCC COP 19وأفادت خدمة المراقبة الصحفية بالمنظمة ) (WMOأن اسم المنظمة )(WMO
قد ُذكر  26663مرة بلغات األمم المتحدة الست ،خالل السنة التقويمية .2013
وأحرزت أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال التواصل االجتماعي تقدما ً كبيراً في العام الماضي ،حيث
-9
وصل عدد "المتابعين" على موقعي "تويتر" و "فايسبوك " إلى أكثر من الضعف مقارنة بالسابقّ .
وكثفت المنظمة
) (WMOاستخدام موقع "تويتر" بشكل منھجي واستراتيجي لنشر أنشطة المنظمة ) (WMOوأنشطة أعضائھا .كما
استخدم شركاء من األمم المتحدة وشركاء غير حكوميين موقع "تويتر" لنشر المعلومات بشأن أنشطة المنظمة )(WMO
والوصول إلى جمھور جديد قوامه مئات اآلالف من األشخاص .وقد نجح ھذا األسلوب بشكل خاص فيما يتعلق
باالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف و"البيانات السنوية المؤقتة عن حالة المناخ" و"تقرير المناخ
العالمي  "2010-2001والمؤتمر الفني للجنة علوم الغالف الجوي ،والنشرة السنوية عن غازات الدفيئة .واستخدمت
المنظمة ) (WMOكذلك موقع "تويتر" لدعم تقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية /برنامج األمم المتحدة للبيئة ،ونشر رسائلھا .وتواصل المنظمة ) (WMOتوسيع نطاق أنشطة التوعية
التي تنفذھا عبر موقع "فايسبوك" ،بوجود قاعدة دعم قوية في البلدان النامية ،بما في ذلك عدد كبير من أخصائي
األرصاد الجوية من الشباب "المعجبين".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
معلومات أساسية –
ال ُيدرج في الملخص العام
المراجع:
-1

القرار  – (Cg-VIII) 48صندوق المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

-2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الثامن لألرصاد الجوية مع القرارات ،الملخص العام ،الفقرة

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة للجنة التنفيذية مع القرارات ،الملخص العام ،الفقرات

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الثامنة واألربعين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،الملخص العام ،الفقرة

-5

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،الملخص العام ،الفقرة

5.1

-6

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ،الملخص العام ،الفقرة

10.6

10.5

 86-84و 88و92
16.1

 14و 17و18

-7

النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،المواد

-8

الوثيقة ) – EC-65/INF. 7.1(1تحديد المرشح المفضل لتعيين أعضاء بالنيابة في المجلس ومنح جائزة المنظمة
الدولية لألرصاد الجوية )(IMO

-9

الوثيقة ) – EC-65/INF. 7.1(2نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOمن أجل تحديد األفضلية

وفقا ً للقرار  ،(Cg-II) 38قرر المجلس التنفيذي في دورته السابعة منح "جائزة المنظمة الدولية لألرصاد
-1
الجوية )."(IMO
وقرر المؤتمر الثامن أن تمنح الجائزة "تقديراً لعمل بارز في مجال األرصاد الجوية أو أي مجال آخر من
-2
المجاالت المشار إليھا في المادة  2من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية".
ووفقا ً لإلجراء ذي الصلة ،دعا األمين العام أعضاء المنظمة ) (WMOبموجب الرسالة التعميمية رقم
-3
 ،WMO-1387المؤرخة  16آب /أغسطس  ،2013إلى تقديم ترشيحات للجائزة التاسعة والخمسين للمنظمة الدولية
لألرصاد الجوية ).(IMO
وستقدم لجنة االختيار المعنية بمنح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOإلى أعضاء المجلس
-4
التنفيذي ،في وثيقة سرية ،قائمة تتضمن ما ال يزيد على خمسة أسماء مختارة من أسماء المرشحين المقترحين.
وقد حدد المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين تشكيل لجنة االختيار كما يلي :السادة
-5
)الرئيس( و G. Adrianو J.C. Fallasوالسيدة .A. Kijazi

A.D. Moura

وترد الشروط العامة التي تحكم منح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOفي الفقرة  92من
-6
الملخص العام ألعمال الدورة الثامنة للمجلس التنفيذي ،والتي تنص على ما يلي:
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المسودة األولى
"عند اختيار الفائز ينبغي مراعاة المكانة العلمية للمرشح وسجل األعمال الذي اضطلع بھا في مجال
األرصاد الجوية الدولية؛"
والمادة  17من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي تنص على أنه ال يحق ألعضاء المجلس التنفيذي ،بوصفھم
قائمين باالختيار ،أن يحصلوا على الجائزة خالل مدة عضويتھم في المجلس التنفيذي .وتشير ھذه المادة
أيضا ً إلى أنه ال يجوز منح الجائزة لشخص مقترح بعد وفاته.
وتمنح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOبقرار من المجلس التنفيذي ُيتخذ طبقا ً للمادة  16من
-7
االتفاقية "بأغلبية ثلثي األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بھا" .وللتوصل إلى اقتراح محدد يتضمن اسم مرشح واحد
فقط ،تشير المادة  14من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي إلى إجراء خاص يسمى "تحديد المرشح المفضل" )انظر
المادة  199من الالئحة العامة(.
وقرر المجلس التنفيذي في دورته الثامنة أن تتاح لجميع أعضائه البيانات المعدة عن المؤھالت ومزايا
-8
المرشحين المختارين من قبل لجنة االختيار ،قبل التصويت الختيار الفائز ،لكي يتخذ المجلس قراراً نھائيا ً بشأن الفائز
بالجائزة .ويرد ھذا الحكم في المادة  18من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
المعلومات المالية الخاصة بالجائزة
في  31كانون األول /ديسمبر  ،2013بلغ رصيد الصندوق الخاص بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد
-9
الجوية ) 114 239 (IMOفرنكا ً سويسرياً.
ويشير المجلس التنفيذي أدناه إلى ما قرره المؤتمر السادس عشر فيما يتعلق بالصندوق الخاص بجائزة
-10
المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوبمراسم االحتفال لمنح الجائزة.
10.6

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )) (IMOالبند  10.6من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى أن جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (lMOھي أسمى جائزة تمنحھا المنظمة
10.6.1
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOتقديراً لعمل بارز في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وقد مُنحت جائزة
المنظمة ) (IMOإلى  57فائزاً منذ عام  .1956وأشار المؤتمر إلى أن رصيد صندوق المنظمة ) (IMOقد انخفض ليبلغ
 159 580فرنكا ً سويسريا ً في  31كانون األول /ديسمبر .2010
وأشار المؤتمر إلى أن من المحتمل نفاد أموال صندوق المنظمة ) ،(IMOالذي يستخدم ألغراض منح
10.6.2
الجائزة وحفل منحھا ،قبل نھاية الفترة المالية السادسة عشرة .ولذلك ،قرر المؤتمر مواصلة منح جائزة المنظمة )(IMO
من الميزانية العادية .واتفق المؤتمر أيضا ً على أن من األفضل تنظيم الحفل السنوي لمنح الجائزة أثناء دورات المؤتمر
والمجلس التنفيذي أو بالتزامن معھما ،وعلى نشر المحاضرة التي يلقيھا الفائز )الفائزون( في نشرة المنظمة )(WMO
وعلى الموقع الشبكي للمنظمة ).(WMO
ومنذ المؤتمر السادس عشر ،يُنظم احتفال منح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوفقا ً لما
-11
قرره المؤتمر أعاله .وينطوي ذلك عن تكلفة سنوية يبلغ متوسطھا  24 000فرنك سويسري .وعليه ،يمكن الزعم بأن
الصندوق الخاصة بجائزة المنظمة ) (IMOسينفد في نھاية فترة السنتين األولى من الفترة المالية السابعة عشرة في عام
 .2017ويُبلَّغ المجلس برصد اعتماد مالي قدره  48 000فرنك سويسري في ميزانية الفترة المالية السابعة عشرة ،أي
 24 000فرنك سويسري في عام  2018و 24 000فرنك سويسري في عام .2019
ـــــــــــــــــــــــــــــ

EC-66/Doc. 7.3(1), DRAFT 1, p. 3

المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
عدد مدد والية األمين العام
المراجع:
التقرير  - JIU/REP/2009/8اختيار الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة األمم المتحدة وشروط
-1
خدمتھم ،الفقرة  75من التقرير http://www.unjiu.org/data/reports/2009/en2009_08.pdf
التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول،
-2
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1077الفقرة  9.3.7من الملخص العام
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/arabic/pdf/
1077_ar.pdf

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي – جنيف 25 ،حزيران /يونيو -
-3
تموز /يوليو  ،2013الجزء األول )مطبوع المنظمة رقم  ،(1118الفقرة 7.2

3

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/ar
abic/pdf/1118_ar.pdf

أوصت لجنة التفتيش المشتركة في تقريرھا لعام ) 2009انظر المرجع  (1بأن تعتمد المنظمات أحكاما ً
-1
بھدف تحديد عدد فترات رئاسة الرؤساء التنفيذيين بحد أقصى فترتين متعاقبتين ال تزيد مدة كل منھما على خمس
سنوات ،إذ إن ذلك:
)أ(

سيمكن من تحقيق ما يلزم من التوازن اإلقليمي والتوازن بين الجنسين بين الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات
منظومة األمم المتحدة؛

)ب(

يبث رؤية جديدة في إدارة وقيادة المنظمات.

-2
على ما يلي:

وتنص الفقرة  9.3.7من التقرير النھائي الموجز للمؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية )انظر المرجع (2
’وأشار المؤتمر إلى التوصية  6الواردة في تقرير لجنة التفتيش المشتركة لعامي  2009-2008بشأن
"اختيار الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة وشروط خدمتھم" .وتنص ھذه التوصية على أن
"تقوم الھيئات التشريعية للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة باعتماد أحكام بھدف تحديد فترات
رئاسة الرؤساء التنفيذيين لتكون فترتين متعاقبتين ال تزيد مدة كل منھما عن خمس سنوات ،وذلك إذا لم
تكن ھذه األحكام قد اع ُتمدت بعد" .ورأى المؤتمر أن المنظمة ) ،(WMOباعتبارھا منظمة تحظى
باإلعجاب في المسرح المتعدد األطراف لريادتھا في إجراء تعديالت تنظيمية تتسق مع أفضل الممارسات
في منظومة األمم المتحدة ،فھي في وضع يسمح لھا بإجراء مزيد من اإلصالحات ،من قبيل تحديث عدد
فترات رئاسة الرؤساء التنفيذيين بحيث يتماشى مع الممارسة المستقرة في منظومة األمم المتحدة .كما
رأى من المالئم االنتقال إلى مدتين كحد أقصى لمنصب األمين العام ،اعتباراً من الفترة المالية السابعة
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المسودة األولى
عشرة .وطلب من المجلس التنفيذي أن يواصل دراسة األمر وأن يقدم اقتراحا ً إلى المؤتمر السابع عشر
بأي تعديالت يلزم إدخالھا على الالئحة العامة ،حسب االقتضاء‘.
ووجه المجلس االھتمام ،حسبما يرد في الفقرة  7.2.2من التقرير النھائي الموجز لدورته الخامسة والستين،
-3
إلى أن أي تغيير في مدة والية األمين العام يتطلب تغييراً في االتفاقية وأن الخيار المتمثل في تمديد مدة والية األمين العام
سيكون له آثار كبيرة على مدة والية أعضاء المكتب اآلخرين المنتخبين في ھيئاته التأسيسية وعلى مدة الفترات المالية
وسيتطلب كذلك إدخال تغييرات على اللوائح المختلفة .ولذا قرر المجلس أن يركز على الخيارين التاليين فقط:
)أ(

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

)ب(

تخفيض عدد واليات األمين العام المنصوص عليه حاليا ً في المادة  198إلى اثنتين )مدة كل منھما أربع
سنوات(.

-4

وقد ناقش الفريق العامل ) (EC WG-SOPالمسألة بمزيد من التفصيل في كانون الثاني /يناير .2014

]وذ ّكر الفريق بقرار المجلس التنفيذي الذي طالبه فيه بالتركيز على خيارين ھما:
)أ( اإلبقاء على المادة  198الحالية بشأن عدد واليات األمين العام دون تغيير ،أي ثالث فترات )مدة
كل منھا أربع سنوات(؛
ً
)ب( تخفيض عدد واليات األمين العام المنصوص عليه حاليا في المادة  198إلى اثنتين )مدة كل منھما
أربع سنوات(.
•

وقد أدلى الفريق العامل بالمالحظات التالية:

)أ(
)ب(
)ج(
)د(

يجب أال ينطوي التغيير على تغيير في االتفاقية؛
ممارسة األغلبية قد ال تمثل بالضرورة الممارسة األفضل؛
العالم سريع التغير قد ال يستلزم بالضرورة بإجراء تغييرات سريعة في قيادة المنظمة؛
المنظمة ) (WMOھي منظمة علمية وفنية وتستغرق ترجمة البحوث إلى خدمات تشغيلية وقتا ً
طويالَ؛
المؤتمرات المناخية العالمية التي كان لھا تأثير كبير على قضايا المناخ استغرق تنظيمھا وقتا ً
طويالً؛
المؤتمر لديه القدرة على إعادة انتخاب األمين العام العامل أو االمتناع عن إعادة انتخابه بحسب
أدائه /أدائھا؛
لألعضاء سلطة مراقبة ما ينفذه األمين العام؛
ينبغي أن يجسد أي تغيير ما ھو أفضل بالنسبة للمنظمة )(WMO؛
ينبغي أيضا ً مراعاة التوازن اإلقليمي والمساواة بين الجنسين في قيادة المنظمة؛
المنظمة ) (WMOلديھا القدرة على إدارة عملية تغيير األمين العام من خالل إشراك األمين العام
المساعد ونائب األمين العام.

•

وقدم الفريق العامل التوصيات التالية:

)أ(

ينبغي أن تعد األمانة وثيقة بشأن ھذه المسألة للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ،لتسليط
الضوء على قيمة كل من الخيارين ،أي واليتان و 3واليات ،مدة كل منھا  4سنوات؛

)ھ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(
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)ب( ينبغي تنظيم الوثيقة المقدمة إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي بحيث توفر للدورة
السادسة والستين للمجلس معلومات بشأن:
’ ‘1الطابع الفريد الذي تتسم به المنظمة ) ،(WMOبوصفھا منظمة علمية وفنية في منظومة
األمم المتحدة وأھمية قيادة األمين العام؛
’ ‘2دور األعضاء في مراقبة وتوجيه أعمال األمين من خالل مختلف ھياكل اإلدارة.
•

يُطلب من المجلس التنفيذي تقديم المشورة بشأن الصياغة الدقيقة للتغييرات المزمع إدخالھا على
المادة .198

•

لن يفتح المجلس التنفيذي باب النقاش حول تغيير اللوائح التي تحدد عدد واليات األمين العام
ومدتھا ،إذ سوف ُتحال ھذه المسألة إلى المؤتمر[.
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مدعو إلى النظر في العناصر التالية.
بناء على ما سبق ،فإن المجلس
ٌّ

)أ(

الطابع الفريد للمنظمة )(WMO
ينبع ھذا الطابع الفريد للمنظمة ) (WMOمن االتفاقية والالئحة العامة والنظام األساسي للموظفين والالئحة
المالية المرتبطة بھا والتي نجحت في السماح ألعضاء المنظمة ) (WMOبتحقيق رؤية المنظمة
واستراتيجيتھا بفضل التعاون بفعالية وكفاءة فيما بين أعضائھا وبين أعضائھا وأمانتھا ،حتى إنه يمكن
الزعم بأن ھذا النجاح يرجع إلى التعاون الملحوظ بين الممثلين الدائمين والخبراء بدوائر المنظمة )(WMO
وموظفي األمانة طوال عمر المنظمة ) (WMOالذي يزيد على  60عاما ً.
وسادت روح التعاون الدولي الب ّناء باستمرار ،مما ساعد على الحفاظ على تركيز برامج وأنشطة المنظمة
) (WMOعلى الطابع العلمي والفني الذي يميزھا ،وضمان حصول جميع أعضائھا على عوائد عادلة
مقابل استثماراتھم في البنية التحتية الوطنية واإلقليمية والعالمية المطلوبة لترجمة بحوث وعمليات
المجتمع برمته إلى تقدم ملموس ال لبس فيه لصالح المجتمع واالقتصاد والبيئة على نطاق العالم.

)ب(

دور األعضاء
إن النجاحات التي حققتھا المنظمة ) (WMOإنما ھي نجاحات أعضائھا ،الذين تساعدھم األمانة في تنفيذ
القرارات ذات الصلة ،وال سيما فيما يتعلق بقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية .كما أن آليات اإلدارة التي حددتھا االتفاقية واللوائح لطالما تطورت إلعطاء األعضاء تأكيداً
متزايداً لجودة أنشطة الھيئات التأسيسية واألمانة ،مع منح األمين العام السلطة الالزمة وھامش التحرك
الالزم بغية الوفاء بالمھام المنصوص عليھا في المادة  201من الالئحة العامة.
ويمكن توضيح ھذا التطور من خالل جملة أمور منھا تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية ،وزيادة إمكانية
الوصول إلى الوثائق وسھولة قراءتھا ،وتحسين كفاءة االجتماعات وعمليات صنع القرار ،وأخيراً وليس
آخراً ،مواءمة االتفاقية والالئحة التنفيذية مع عالمنا المتطور ،بما في ذلك اقتراح المادة  198للحد من عدد
واليات األمين العام إلى ثالث واليات مدة كل منھا أربعة سنوات.

)ج(

القيمة المنشودة للخيارين
’‘1

االحتفاظ بثالث واليات
جاءت المادة  198في شكلھا الحالي كثمرة مناقشة مستفيضة بين أعضاء المنظمة ) ،(WMOونظر
فيھا المؤتمر في عام  1999في دورته الثالثة عشرة باعتبارھا أفضل حل وسط لصالح المنظمة.
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وكان األمين العام الحالي ھو الرئيس التنفيذي األول والوحيد للمنظمة ) (WMOالذي تولى المنصب
عقب قرار المؤتمر .وقد أُعيد تعيين السيد جارو من قبل المؤتمر في عام  2007بوصفه المرشح الوحيد
وفي عام  2011بأغلبية الثلثين المطلوبة في الجولة األولى في منافسة أمام مرشحين اثنين آخرين.
وتميزت الوالية األولى لألمين العام الحالي بالحاجة إلى قدر كبير من اإلصالح في إدارة األمانة
وكذلك استعادة ثقة كل من األعضاء ومنظومة األمم المتحدة .وعلى الرغم من أن ھذه الظروف
المعاكسة ال يُرجح أن تتكرر ،وال أن تتالزم ،فإنه يمكن القول إن سمعة األمين العام الجديد
ستستغرق بعض الوقت كي تصبح وطيدة راسخة ،السيما على الساحة السياسية الرفيعة المستوى
في األعضاء ولدى الرؤساء التنفيذيين اآلخرين في منظومة األمم المتحدة .وفي ھذا الصدد ،يمكن
القول إن تولي األمين العام للمنظمة ) (WMOلرئاسة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية،
وھو األمر الذي عزز مكانة منظمة ) (WMOبشكل كبير على الساحة الدولية ،ما كان ليتحقق في
فترة زمنية مدتھا  8سنوات.
’‘2

االنتقال إلى واليتين
بقدر ما ُتعد المادة  198الحالية حالً وسطا ً مع منظور يركز على المنظمة ) ،(WMOفإن االنتقال
إلى واليتين ينطوي على تبعات سياسية خارجية جسيمة.
فإلى جانب مواءمة ممارسات المنظمة ) (WMOمع عدد من المنظمات األخرى التابعة لمنظومة
األمم المتحدة ،رغم أنھا ليست األغلبية أو األھم أو األكثر تشابھا ً ،فإن مثل ھذا القرار السياسي
يظھر قدرة المنظمة ) (WMOعلى التطور والتك ّيف مع العالم سريع التغير.
كما أن َحمْل األعضاء على تجديد قيادة المنظمة مرة واحدة على األقل كل ثماني سنوات ربما يثمر
عن توسيع مجموعة المرشحين لمنصب األمين العام ممن ھم على أعلى درجات االستعداد.
كذلك يتيح ھذا االنتقال أن تكون مدة والية ھذا المنصب البارز مماثلة لتلك المعتمدة لمسؤولي
المنظمة ) ،(WMOمثل الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،علما ً
بأنه ال يوجد مثل ھذا الحد ألعضاء المجلس التنفيذي وال لغيرھم من موظفي األمانة ممن يمكنھم
مد يد العون والمساعدة إلى األمين العام الجديد ،وخصوصا ً عندما يتعلق األمر بتنفيذ قرارات
تتطلب مھلة إعداد طويلة مثل المؤتمرات الدولية الرئيسية أو البرامج المشتركة مع شركاء آخرين.
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وباإلشارة إلى أن المادة  198الحالية تنص على أنه:

"يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب بحد أقصى ثالث مدد فترة كل منھا أربع سنوات .وتسري ھذه
المادة اعتباراً من المؤتمر الرابع عشر وتطبق على أي مرشح سبق له شغل ھذا المنصب".
فقد يرغب المجلس في مزيد من التوضيح بالنسبة للنص الموصى به للمادة الجديدة وتقديم التوجيه فيما
-7
يتعلق بالصياغات البديلة التالية:
)أ(

يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب بحد أقصى مدتين فترة كل منھما أربع سنوات .وتسري ھذه
المادة اعتباراً من المؤتمر السابع عشر وتطبق على أي مرشح سبق له شغل ھذا المنصب.

)ب(

يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب بحد أقصى مدتين متتاليتين فترة كل منھما أربع سنوات.
وتسري ھذه المادة اعتباراً من المؤتمر ]يحدد الحقا ً[.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال ُيدرج في الملخص العام
عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1077الملخص العام ،الفقرة 9.3.7

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf
/1077_en.pdf#page=126

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( مع القرارات ،الجزء األول
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1106الملخص العام ،الفقرات  5.1.24إلى 5.1.27

_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/ra_reports/english/pdf/1106
en.pdf#page=45

-3

التقرير المؤقت للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا(-RA VI-16/Doc. 5.2, APPROVED ،
تحسين الكفاءة ،الفقرات 5.2.17 - 5.2.14
http://ravi-16.wmo.int/documents-english

تناول االتحاد مسألة توزيع مقاعد المجلس التنفيذي فيما بين أقاليم المنظمة ) (WMOالستة وأكد أن االعتبار
5.2.14
الرئيسي ينبغي أن يكون فعالية المجلس التنفيذي .ورئي ،في ھذا الصدد ،أن من الممكن اإلبقاء على عدد المقاعد الحالي
البالغ  37مقعداً .غير أن االتحاد سيحتفظ بحق أن يطلب مقعداً إضافياً ،إذا اقترحت أقاليم أخرى زيادة عدد مقاعد
المجلس .ولذا ،طلب االتحاد من الرئيس أن يوجه رسالة بھذا المعنى إلى رئيس المنظمة ) (WMOبحلول نھاية أيلول/
سبتمبر .2013
وتوخيا ً إلتاحة توسيع نطاق المشاركة في دورات المجلس التنفيذي ،شجّع االتحاد أعضاء المجلس الحاليين
5.2.15
على دعوة مديرين آخرين للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لحضور تلك الدورات بصفة مستشارين.
وفي الوقت ذاته ،أُشير إلى أن الممثلين الدائمين من اإلقليم يمكنھم حضور دورات المجلس التنفيذي بصفة مراقبين.
وناقش االتحاد كذلك مسألة وجوب أن تكون ھناك آليات قوية داخل اإلقليم من أجل اختيار مرشحين
5.2.16
لعضوية المجلس التنفيذي يكون من شأنھا أن تتيح ألجزاء مختلفة من اإلقليم أن تكون َّ
ممثلة في المجلس تمثيالً نشطاً.
وطلب االتحاد من فريق اإلدارة أن يقوم ببلورة موقف اإلقليم ھذا وأذن للرئيس بتبليغ ذلك الموقف إلى
5.2.17
المجلس التنفيذي وإلى الھيئات المعنية األخرى.
نظر المؤتمر ،أثناء دورته السادسة عشرة ،في توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي ،بدون أن يناقش مسألة
-1
عدد المقاعد حسبما تنص عليه المادة  13من اتفاقية المنظمة ) .(WMOويُشار أدناه إلى البنود  10.3.9و 10.3.12
و  10.3.13من تقرير المؤتمر السادس عشر:
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اتفق المؤتمر على أن يقوم توزيع المقاعد بين األقاليم على أساس االتفاق فيما بينھا .كما أقر المؤتمر بأن
10.3.9
نظام توزيع المقاعد بين األقاليم من شأنه أن ييسّر اختيار أعضاء المجلس التنفيذي.
وإضافة إلى ذلك ،أقر المؤتمر التعديالت المدخلة عن طريق إضافة المادة الجديدة  17في الالئحة العامة،
10.3.12
واعتمد من ثم القرار  - (Cg-XVI) 44تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  -توزيع المقاعد
داخل المجلس التنفيذي ،بأثر فوري.
وبناء على ذلك"،توضح ھذه المادة المادة  13من اتفاقية المنظمة ) (WMOالتي تحدد تشكيل المجلس التنفيذي ،وتحدد
توزيع المقاعد داخل المجلس التنفيذي على النحو التالي :اإلقليم األول )أفريقيا( 9 :مقاعد ،اإلقليم الثاني )آسيا( 6 :مقاعد،
اإلقليم الثالث )أمريكا الجنوبية( 4 :مقاعد ،اإلقليم الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( 5 :مقاعد ،اإلقليم
الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( 4 :مقاعد ،اإلقليم السادس )أوروبا( 9 :مقاعد".؛
وأقر المؤتمر باالقتراح الذي قدمه رؤساء االتحادات اإلقليمية الثاني )آسيا( ،والرابع )أمريكا الشمالية
10.3.13
وأمريكا الوسطى والكاريبي( ،والخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( لزيادة عدد أعضاء المجلس التنفيـذي لتمكين ھذه
األقاليم من الحصول على مقعد إضافي فيما يتعلق بتوزيع المقاعد الذي اعتمده القرار  (Cg-XVI) 44للنظر فيه أثناء
المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ،وفقا ً لإلجراءات المبيّنة في اتفاقية المنظمة ) .(WMOوطلب المؤتمر من
المجلس التنفيذي أن يواصل النظر في مسألة إتاحة زيادة عدد مقاعد المجلس ،وأن يعد عند الضرورة اقتراحا ً لعرضه
على المؤتمر من أجل احتمال تعديل المادة  13من اتفاقية المنظمة ) (WMOوالالئحة العامة.
وقد اجتمع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي
-2
) (EC WG - SOPفي كانون الثاني /يناير  2014وواصل مناقشة المسألة.

وأشار الفريق العامل إلى مقررات الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي المتعلقة بعدد مقاعد المجلس التنفيذي
وتوزيعھا ،وإلى الطلب الوارد من رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،وإلى مواقف األقاليم األخرى المعرب عنھا في دورتي
االتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد اإلقليمي السادس ،وإلى المناقشات التي جرت في اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية
لعام  2014الذي عقد في كانون الثاني /يناير .2014

•

وطلب الفريق العامل من األمانة أن تعد وثيقة ل ُتعرض على الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
تتضمن العناصر التالية بھدف تمكين األعضاء من أن يكونوا على أتم االستعداد التخاذ قرار في المؤتمر
السابع عشر:
)أ(

عملية تنظيمية واضحة بشأن احتمال إدخال تغيير على االتفاقية من خالل تعديل؛

)ب(

منظور تاريخي لسبب تطور عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوقيت ذلك التطور وكيفيته؛

)ج(

أرقام ُتبرز تناوب وفئات األعضاء الذين كان ممثلوھم الدائمون أعضاء في المجلس
التنفيذي ،مثالً في األغلب فيما يتعلق بمساھمة األعضاء المالية في ميزانية المنظمة
)(WMO؛

)د(

خيارات توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي استنادا إلى نھج مشترك وقواعد أو معايير
موضوعية.
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المسودة األولى

•

وينبغي أن تعرض الوثيقة أيضا ً مزايا وصعوبات كل من تغيير العدد الحالي ) 37مقعداً( أو اإلبقاء عليه،
بالنسبة إلى إتاحة توزيع “أمثل” بدرجة أكبر للمقاعد بين األقاليم لجعل المجلس التنفيذي أفضل استعداداً
لالضطالع بمھامه كما ھي موصوفة في االتفاقية ،مع مراعاة اعتبارات أخرى أيضا ً من قبيل التوازن بين
الجنسين.

•

وينبغي أن تعترف الوثيقة أيضا ً بالتدابير المختلفة التي اعتمدھا المجلس التنفيذي أو المؤتمر لتمكين
المجلس التنفيذي من العمل كفريق لصالح جميع أعضاء المنظمة ،ومن ذلك مثالً إتاحة الحصول على
الوثائق وجودتھا ،وحضور جلسات المجلس التنفيذي وأفرقته العاملة ،وغير ذلك.

-3

العملية التنظيمية بشأن احتمال تغيير االتفاقية من خالل إدخال تعديل عليھا.
يرد نص على عدد مقاعد المجلس التنفيذي في المادة  13من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOونصھا كما يلي:
القسم السابع
المجلس التنفيذي
المادة

13

تشكيل المجلس
يتألف المجلس التنفيذي من:
)أ( رئيس ونواب رئيس المنظمة؛
)ب( رؤساء االتحادات اإلقليمية ،ويجوز أن يحل بدالؤھم محلھم في الدورات على النحو المبيّن في الالئحة؛
)ج( سبعة وعشرين مديراً لمرافق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية التابعة ألعضاء المنظمة .ويجوز
أن يحل محل ھؤالء بُدالؤھم في الدورات بشرط:
أن يكون ھؤالء البدالء ھم من تنص عليھم الالئحة؛
’‘1
أن ال يأتي أكثر من تسعة وال أقل من أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي ،بما في ذلك رئيس ونواب رئيس
’‘2
ً
المنظمة ورؤساء االتحادات اإلقليمية والسبعة والعشرون مديرا المنتخبون ،من إقليم واحد .ويكون تحديد اإلقليم بالنسبة
لكل عضو وفقا ً لالئحة.

وبالنظر إلى أن تغيير عدد مقاعد المجلس التنفيذي يمثل تعديالً التفاقية المنظمة ) ،(WMOينبغي الرجوع
إلى المادة  28من اتفاقية المنظمة التي تنص على ما يلي:
القسم الخامس عشر
التعديالت
المادة

28

)أ( يرسل األمين العام نص أي تعديل مقترح إجراؤه في ھذه االتفاقية )أ( إلى أعضاء المنظمة قبل أن ينظر فيه
المؤتمر بستة شھور على األقل؛
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المسودة األولى
)ب( تعديالت ھذه االتفاقية التي يترتب عليھا تقرير التزامات جديدة على أعضاء المنظمة ينبغي موافقة المؤتمر عليھا،
طبق أحكام المادة  11من ھذه االتفاقية ،بأغلبية ثلثي األصوات .وإذا قبلھا ثلثا أعضاء المنظمة الذين ھم دول سرت على كل عضو
من ھؤالء األعضاء يقبل التعديل ،وتسري بعد ذلك بالنسبة لباقي األعضاء لدى قبولھم لھا .وتسري ھذه التعديالت على أي عضو
في المنظمة غير مسؤول عن عالقاته الدولية متى قبلھا نيابة عنه عضو المنظمة المسؤول عن مباشرة عالقاته الدولية؛
)ج(

يُعمل بالتعديالت األخرى متى وافق عليھا ثلثا أعضاء المنظمة الذين ھم دول.

وال يُنشئ إدخال تعديل في عدد مقاعد المجلس التنفيذي التزامات جديدة على األعضاء .وفي تلك الحالة
تنطبق أحكام الفقرة )ج(.
ويوجد نص على توزيع مقاعد المجلس التنفيذي في المادة  17من الالئحة العامة ،ونصھا كما يلي:
أعضاء المجلس التنفيذي
المادة

17

توضح ھذه المادة المادة  13من اتفاقية المنظمة ) (WMOالتي تحدد تشكيل المجلس التنفيذي ،وتحدد توزيع المقاعد
داخل المجلس التنفيذي على النحو التالي :اإلقليم األول )أفريقيا( 9 :مقاعد ،اإلقليم الثاني )آسيا( 6 :مقاعد ،اإلقليم
الثالث )أمريكا الجنوبية( 4 :مقاعد ،اإلقليم الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( 5 :مقاعد ،اإلقليم
الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( 4 :مقاعد ،اإلقليم السادس )أوروبا( 9 :مقاعد.

ولتغيير توزيع مقاعد المجلس التنفيذي كتعديل على الالئحة العامة ،ينبغي الرجوع إلى المادة ) 2ز( )من
الالئحة العامة( ،التي تنص على ما يلي:
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المسودة األولى
أوالً  -عموميات
مقدمة
المادة

2

)ز( يجب موافاة جميع أعضاء المنظمة بأي تعديالت يقترح أعضاء المنظمة أو الھيئات التأسيسية إدخالھا على
ھذه الالئحة )عدا تلك التي تنشأ عن تعديالت االتفاقية( قبل تقديمھا إلى المؤتمر بثالثة شھور على األقل.

وبالنظر إلى أن إدخال تغيير في عدد المقاعد ينطوي على إدخال تغيير في توزيع المقاعد ،فإن موافاة
األعضاء من شأنھا أن تتضمن كال التغييرين.
-4

بعض العناصر التاريخية

يبيّن الجدول التالي تطور عضوية المنظمة ) (WMOوكذلك عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا لكل
إقليم منذ المؤتمر التاسع ).(1983
االتحاد
اإلقليمي
األول

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

االتحاد
اإلقليمي
الثالث

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

االتحاد
اإلقليمي
الخامس

االتحاد
اإلقليمي
السادس

المجموع

9

6

4

5

3

9

36

3e V-Pr

Pr

1er V-Pr

أعضاء المنظمة

50

27

12

21

13

33

156

مقاعد المجلس
التنفيذي

9

6

4

4

4

9

36

Pr

2e V-Pr

1er V-Pr

3e V-Pr

أعضاء المنظمة

51

27

12

22

13

33

158

مقاعد المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

3

9

36

Pr

2e V-Pr

1er V-Pr

3e V-Pr

أعضاء المنظمة

52

32

12

22

13

46

177

مقاعد المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

3

9

36

1er V-Pr

Pr

3e V-Pr

22

18

47

مقاعد المجلس
التنفيذي
المؤتمر التاسع
1983

المؤتمر العاشر
1987

المؤتمر الحادي عشر
1991

المؤتمر الثاني عشر
1995

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي

2e V-Pr

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي
أعضاء المنظمة

2e V-Pr
52

33

12

184

EC-66/Doc. 7.3(2), DRAFT 1, p. 8

المسودة األولى

المؤتمر الثالث عشر
1999

المؤتمر الرابع عشر
2003

المؤتمر الخامس
عشر
2007

المؤتمر السادس
عشر
2011

االتحاد
اإلقليمي
األول

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

االتحاد
اإلقليمي
الثالث

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

االتحاد
اإلقليمي
الخامس

االتحاد
اإلقليمي
السادس

المجموع

مقاعد المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

3

9

36

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي

3e V-Pr
(2001)2002

2e V-Pr

3e V-Pr

Pr

1er VPr

أعضاء المنظمة

52

34

12

22

19

48

187

مقاعد المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

4

9

37

1er V-Pr

3e V-Pr

2e V-Pr

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي

Pr

أعضاء المنظمة

52

34

12

22

19

49

188

مقاعد المجلس
التنفيذي

8

7

4

5

4

9

37

1er V-Pr

3e V-Pr

2e V-Pr

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي ا

Pr

أعضاء المنظمة

52

34

12

22

20

49

189

مقاعد المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

4

9

37

أعضاء الجھاز
الرئاسي للمجلس
التنفيذي

3e V-Pr

1er V-Pr

Pr

أعضاء المنظمة

52

12

22

34

2e V-Pr
20

49

189

ومنذ المؤتمر التاسع تقرر أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل إقليم  3مقاعد كحد أدنى و  9مقاعد كحد
أقصى .ومنذ المؤتمر الرابع عشر ،تقرر أن يكو الحد األدنى ھو  4مقاعد.
ويبيّن الجدول التالي النسبة المئوية للمدة التي كان فيھا أي ممثل دائم ) (PRلعضو من أعضاء المنظمة
عضواً في المجلس التنفيذي منذ أن أصبح ھذا العضو عضواً في المنظمة ).(WMO
مالحظة :يمثل ھذا نسبة من المدة المتعلقة باألعضاء بالنيابة الذين ربما يكونون قد أتوا من عضو مختلف عن العضو
الذي أتى منه الممثلون الدائمون الذين حلوا محلھم.
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المسودة األولى
الدول
الواليات المتحدة األمريكية

%100

جزر البھاما

%5

االتحاد الروسي ][5

%98

بروني دار السالم

%3

فرنسا

%97

موزامبيق

%3

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

%94

جامايكا

%2

استراليا

%84

تايلند

%2

ألمانيا ][2

%81

أنغوال

%2

اليابان

%78

بوركينا فاسو

%1

إسبانيا

%73

سري النكا

%1

األرجنتين

%71

أفغانستان

%0

مصر

%70

ألبانيا

%0

كينيا

%67

أنتيغوا وبربودا

%0

كندا

%66

أرمينيا

%0

الصين ][1

%64

أذربيجان

%0

الھند

%63

بنغالديش

%0

الجمھورية التشيكية

%63

بربادوس

%0

نيجيريا

%59

بيالروس

%0

البرازيل

%58

بوتان

%0

إيران )جمھورية  -اإلسالمية(

%56

بوليفيا )دولة  -المتعددة القوميات(

%0

إيطاليا

%53

البوسنة والھرسك

%0

جمھورية تنزانيا المتحدة

%43

بلغاريا

%0

المملكة العربية السعودية

%43

كمبوديا

%0

ماليزيا

%41

الرأس األخضر

%0

بولندا

%40

جمھورية أفريقيا الوسطى

%0

الفلبين

%40

تشاد

%0

المكسيك

%39

جزر القمر

%0

السنغال

%38

قبرص

%0

باكستان

%36

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

%0

غانا

%36

جمھورية الكونغو الديمقراطية

%0

السويد

%35

جيبوتي

%0

فيجي

%33

دومينيكا

%0

سويسرا

%32

الجمھورية الدومينيكية

%0

تونس

%32

السلفادور

%0

كوستاريكا

%29

إريتريا

%0

جزر كوك

%28

إستونيا

%0
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المسودة األولى
الدول
نيوزيلندا

%27

غابون

%0

جنوب أفريقيا

%26

جورجيا

%0

سنغافورة

%25

اليونان

%0

كولومبيا

%25

غينيا  -بيساو

%0

كرواتيا

%25

غيانا

%0

مدغشقر

%25

ھايتي

%0

فنزويال )جمھورية  -البوليفارية(

%24

آيسلندا

%0

قطر

%24

أيرلندا

%0

إكوادور

%23

كازاخستان

%0

باراغواي

%23

كيريباتي

%0

الكاميرون

%23

الكويت

%0

البحرين

%22

قيرغيزستان

%0

فنلندا

%22

جمھورية الو الديمقراطية الشعبية

%0

غينيا

%22

التفيا

%0

المغرب

%22

لبنان

%0

الكونغو

%20

ليبريا

%0

أوروغواي

%20

الجماھيرية العربية الليبية

%0

البرتغال

%20

لكسمبرغ

%0

إندونيسيا

%20

ملديف

%0

شيلي

%19

مالطة

%0

النرويج

%19

ميكرونيزيا )واليات  -الموحدة(

%0

بنما

%18

مولدوفا

%0

بوتسوانا

%17

موناكو

%0

إثيوبيا

%16

مونتينيغرو

بيرو

%16

نيكاراغوا

%0

السودان

%15

نيوي

%0

ناميبيا

%14

عمان

%0

النيجر

%14

بابوا غينيا الجديدة

%0

مالي

%14

رومانيا

%0

ليسوتو

%14

سانت لوسيا

%0

جمھورية كوريا

%14

ساموا

%0

توغو

%14

سان تومي وبرينسيبي

%0

موريشيوس

%13

صربيا

األردن

%13

سيشيل

%0

بليز

%13

سيراليون

%0

][3

][3

%0

%0
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المسودة األولى
الدول
بلجيكا

%13

سلوفاكيا

%0

منغوليا

%11

سلوفينيا

%0

الجمھورية العربية السورية

%11

جزر سليمان

%0

رواندا

%11

الصومال

%0

إسرائيل

%11

جنوب السودان

%0

زامبيا

%11

سورينام

%0

زمبابوي

%11

سوازيلند

%0

أوغندا

%11

طاجيكستان

%0

أوزبكستان

%10

جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

كوت ديفوار

%9

تيمور  -ليشتي )جمھورية  -الديمقراطية(

%0

بوروندي

%8

تونغا

%0

مالوي

%8

تركيا

%0

العراق

%8

تركمانستان

%0

نيبال

%8

توفالو

%0

الجزائر

%7

أوكرانيا

%0

بنن

%7

اإلمارات العربية المتحدة

%0

موريتانيا

%7

فانواتو

%0

ميانمار

%7

فييت نام

النمسا

%6

اليمن

كوبا

%6

الدانمرك

%6

غواتيماال

%6

ھولندا

][7

][4

][6

%0

%0
%0

األقاليم

%6

أقاليم الكاريبي البريطانية

%50

%6

جزر األنتيل الھولندية وأروبا/كوراساو
وسانت مارتن

%16

ھندوراس

%5

كاليدونيا الجديدة

%7

ترينيداد وتوباغو

%5

بولينيزيا الفرنسية

%0

ليتوانيا

%5

ھونغ كونغ ،الصين

%0

غامبيا

%5

ماكاو ،الصين

%0

ھنغاريا

و  3فقط من أعضاء المنظمة ھم الذين كان الممثل الدائم لكل منھم عضواً في المجلس التنفيذي ،وھم:
الواليات المتحدة األمريكية واتحاد الجمھوريات االشتراكية السوفياتية )االتحاد الروسي الحقا ً( وفرنسا.
وأعضاء المنظمة التسعة عشر الذين كان ممثلوھم الدائمون أعضاء في المجلس التنفيذي لمدة  ٪ 50على
األقل من مدة عضويتھم ،ومن بينھم األعضاء الثالثة المذكورون سابقاً ،يمثلون ،في إطار جدول االشتراكات الحالي،
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المسودة األولى
أكثر من  %75من مجموع االشتراكات المقررة .أما األعضاء الثالثة والثمانون الباقون الذين لم يكن ممثلوھم الدائمون
أعضاء في المجلس التنفيذي على اإلطالق فھم يمثلون أقل من  ٪ 5من ھذا المجموع.
وجدير بالذكر أن مسألة عدد مقاعد المجلس التنفيذي قد ناقشھا المؤتمر في دورتيه التاسعة والرابعة
عشرة ،اللتين اع ُتمد فيھما القرار  (Cg-IX) 41والقرار  .(Cg-XIV) 39وكال النصين متماثالن إلى حد كبير ويشار إليھما
أدناه.
تعديالت على المادة ) 13ج( من االتفاقية

القرار المحدد  - (Cg-IX) 41القرار المحدد

(Cg-XIV) 39

إن المؤتمر،
إذ يضع في اعتباره:
أن عدد أعضاء المنظمة قد زاد،
)(1
أنه ينبغي تحسين تمثيل األقاليم المختلفة في المجلس التنفيذي،
)(2

استصواب إجراء تشاور أوسع نطاقا ً في المجلس التنفيذي ،مما يؤدي ليس فحسب إلى زيادة مديري مرافق
)(2
األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية الذين يقومون بدور نشط في عمل المنظمة بل يؤدي أيضا إلى تحسين تمثيل
األقاليم،
يقرر:
االستعاضة عن نص المادة ) 13ج( من االتفاقية بالنص التالي المعدّل:
)(1
ً
")ج( ستة وعشرين/سبعة وعشرين مديرا لمرافق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية التابعة ألعضاء المنظمة
) ،(WMOويجوز أن يحل محل ھؤالء بدالؤھم في الدورات ،بشرط:
أن يكون ھؤالء البدالء ھم من تنص عليھم الالئحة؛
’‘1
أن ال يأتي أكثر من تسعة وال اقل من ثالثة/أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي ،بما في ذلك رئيس ونواب رئيس
’‘2
ً
المنظمة ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ،والستة والعشرون/السبعة والعشرون مديرا المنتخبون ،من إقليم واحد .ويكون تحديد ھذا
اإلقليم بالنسبة لكل عضو وفقا ً لالئحة".
يبدأ سريان ھذه التعديالت في  11أيار /مايو  14/1983أيار /مايو .2003
)(2

-5

خيارات توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي

لقد أظھرت الخبرة وعمليات النظر السابقة عدم وجود صيغة سحرية يمكن استخدامھا لتحديد إجمالي عدد
المقاعد وتحديد توزيع أمثل للمقاعد بين األقاليم .وقد نظر المجلس بالفعل في المعايير التي يمكن أن تتضمن ،في جملة
أمور ،فيما يتعلق بكل إقليم :عدد األعضاء ،وعدد السكان ،والسطح ،والناتج المحلي اإلجمالي ،والتعرّض لألخطار
الطبيعية والتأثر بھا ،والخصائص الجغرافية /االقتصادية المحددة  -من قبيل عدد البلدان األقل نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية  -وشبكات المنظمة ) (WMOومراكزھا ومرافقھا.
وفي ھذا السياق ،قد يرغب المجلس في الرجوع إلى تقرير المؤتمر الرابع عشر:
 11.2المسائل المتعلقة باالتفاقية )البند  11.2من جدول األعمال(
 11.2.1أشير إلى أن المؤتمر الثالث عشر طلب من المجلس التنفيذي أن يستعرض عملية انتخاب أعضاء المجلس
التنفيذي لكفالة التمثيل العادل فيما بين األقاليم وداخلھا .وفي حالة اقتراح إدخال تغييرات ،ينبغي للمجلس التنفيذي،
حسب طلب المؤتمر ،أن يقدم اقتراحا ً كي ينظر فيه المؤتمر الرابع عشر من أجل احتمال اعتماده قبل انتخاب
أعضاء المجلس التنفيذي للفترة المالية الرابعة عشرة.
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المسودة األولى
 11.2.2أخذ المؤتمر علما ً بأن المجلس التنفيذي قد نظر في المسألة .وبنا ًء على طلب المجلس ،بادر األمين العام
إلى إجراء مشاورات مع األقاليم بشأن تلك المسألة ،آخذاً في الحسبان جميع االعتبارات ذات الصلة .وأخذ المؤتمر
علما ً بنتائج المشاورات مع األعضاء بشأن التمثيل اإلقليمي في المجلس التنفيذي.
 11.2.3وأحيط المؤتمر علما ً بأن المجلس طلب أيضا ً من فرقة عمله المعنية بھيكل المنظمة ) (WMOأن تتابع تلك
المسألة ،بالتنسيق مع اإلجراءات التي يضطلع بھا األمين العام .وقد قدمت فرقة العمل توصياتھا إلى المجلس
الحقا ً.
 11.2.4وأخذ المؤتمر علما ً بأن المجلس التنفيذي ،في دورته الرابعة والخمسين ،اتفق على أن يقترح على المؤتمر
زيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين بمقعد واحد بالنظر إلى أن عدد أعضاء المنظمة قد زاد .وعالوة
على ذلك ،وتوخيا ً للتوصل إلى تمثيل أفضل لألقاليم المختلفة ،اتفق المجلس أيضا ً على أن يأتي ما ال يقل عن أربعة
من أعضاء المجلس التنفيذي ،بما في ذلك رئيس ونواب رئيس المنظمة ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ،واألعضاء
المنتخبون ،من إقليم واحد .وفي ضوء ما سبق،
اتفق المؤتمر على زيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين بمقعد واحد في حدود الموارد المالية الموجودة.
وقرر المؤتمر أن يبدأ سريان ذلك التعديل في المؤتمر الحالي قبل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي .واعتمد أيضا ً
القرار .(Cg-XIV) 39

وھذا يشير إلى أن التباين في إجمالي عدد المقاعد وتوزيعھا في المجلس التنفيذي كان يرجع بصفة رئيسية
إلى زيادة عدد أعضاء المنظمة ) (WMOوالرغبة في تحسين تمثيل األقاليم المختلفة ،ومراعاة الحاجة في ھذه الحالة
بعينھا إلى وجود ممثل لجزر المحيط الھادئ الصغيرة التابعة لإلقليم الخامس في المجلس التنفيذي .ولكن من الجدير
بالمالحظة أنه بالنظر إلى أن توزيع المقاعد بين األقاليم لم يُحدد في مادة ،بل كان مجرد مسألة “اتفاق شرف” ،فقد قرر
المؤتمر زيادة الحد األدنى للمقاعد المخصصة لكل إقليم إلى  4مقاعد لكفالة استمرار حصول االتحاد اإلقليمي الخامس
على  4مقاعد.
وبنا ًء على ذلك قد يرغب المجلس في النظر في معايير ليست مطلقة فيما يتعلق بتحديد عدد المقاعد
وتوزيعھا ،ولكنھا يمكن باألحرى أن توجه القرار الذي يُتخذ بشأن اقتراح تغييرات على المؤتمر .وفي ھذا الصدد،
يجوز للمجلس أن يقترح أن يوصي المؤتمر بتعديل المادة ) 13ج( من االتفاقية متى:

•

كان ھناك طلب مقدم إلى األمين العام ،إما من عضو واحد على األقل من خالل حكومته أو من إقليم واحد
من خالل رئيسه في أعقاب مقرر يُعتمد في دورته ،امتثاالً للمادة  ،(5) 201للقيام بذلك.
وفي ھذا الصدد ،ينبغي أن يحاط المجلس علما ً بما يلي:
)أ(

)ب(

اتفق االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( ،في دورته الخامسة عشرة ،على أن يمضي قُدما ً
باقتراحه زيادة عدد المقاعد المخصصة لالتحاد اإلقليمي الثاني من ستة مقاعد إلى سبعة
مقاعد وطلب من فريق اإلدارة أن يعد اقتراحا ً مناسبا ً ليقدمه رئيسه إلى المجلس التنفيذي من
أجل مواصلة النظر في مسألة إتاحة زيادة المقاعد في المجلس حسبما طلب المؤتمر السادس
عشر .وقد وجّه رئيسه رسالة مؤرخة  24أيلول/سبتمبر  2013إلى األمين العام بشأن ھذه
المسألة) .يرجى الرجوع إلى المرفق (1؛
تناول االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( ،في دورته السادسة عشرة ،مسألة توزيع المقاعد
في المجلس التنفيذي فيما بين أقاليم المنظمة ) (WMOالستة وأكد أن االعتبار الرئيسي ينبغي
أن يكون فعالية المجلس التنفيذي .ورئي ،في ھذا الصدد ،أن من الممكن اإلبقاء على عدد
المقاعد الحالي البالغ  37مقعداً .غير أن االتحاد سيحتفظ بحق أن يطلب مقعداً إضافياً ،إذا
اقترحت أقاليم أخرى زيادة عدد المقاعد .وأذن االتحاد للرئيس بتبليغ مقرره ھذا إلى
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المجلس التنفيذي وإلى الھيئات المعنية األخرى .ومن ثم فإن الرسالة المؤرخة  30أيلول/
سبتمبر  2013الموجھة إلى الرئيس بشأن ھذه المسألة ترد للعلم فقط )يرجى الرجوع إلى
المرفق .(2

•

كانت ھناك حاجة إلى تعديل الحد األدنى و/أو األقصى لعدد المقاعد المخصصة لكل إقليم لتصحيح انعدام
توازن متصور ما :ففي ظل وجود  37مقعداً و  191عضواً ،يوجد مقعد واحد لكل  5.16أعضاء في
المتوسط .ويمثل الجدول التالي الحالة كما كانت وقت انعقاد المؤتمر السادس عشر:
تمثيل أعضاء المجلس التنفيذي وقت انعقاد المؤتمر السادس عشر
اإلقليم
األول

اإلقليم
الثاني

اإلقليم
الثالث

اإلقليم
الرابع

اإلقليم
الخامس

اإلقليم
السادس

عدد األعضاء في االتحاد اإلقليمي

56

35

13

26

23

50

النسبة المئوية للدول واألقاليم األعضاء في االتحاد
اإلقليمي

%27.6

%17.2

%6.4

%12.8

%11.3

%24.6

عدد أعضاء المجلس التنفيذي

9

6

4

5

4

9

متوسط عدد أعضاء االتحاد اإلقليمي الذين يمثلھم عضو
من أعضاء المجلس التنفيذي

6.2

5.8

3.3

5.2

5.8

5.6

وإذا رأى المجلس أن تحديد توزيع المقاعد لكل إقليم في مادة من مواد الالئحة العامة يجب اإلبقاء عليه،
فإنه قد يرغب في معاودة النظر في الحاجة إلى تقرير حد أدنى وحد أقصى لعدد المقاعد المخصص لكل إقليم إذا كان
ھذا سيتسبب في وجود عائق ال داعي له ،ال سيما في ما يتعلق بالتطور المطلوب مستقبالً في عدد المقاعد و/أو
توزيعھا.
-6

اعتبارات بشأن فوائد وصعوبات الخيارات المختلفة

إن وظائف المجلس التنفيذي معرّفة في المادة  14من اتفاقية المنظمة ) .(WMOغير أن تلك الوظائف،
رغم خصائصھا المحددة ،عامة نوعا ً ما .فالمجلس التنفيذي ھو جماعة من الممثلين الدائمين الذين يختارھم المؤتمر
حسب ما لديھم من معرفة ونفوذ داخل إقليمھم األصلي وخارجه ،ولكنھم ،كما ھو مذكور في المادة ) 6ب( من االتفاقية
“يعملون ممثلين للمنظمة ال ممثلين أعضاء بعينھم في المنظمة”.
ولذا من الصعب إلى حد كبير الوقوف على أداء المجلس التنفيذي وتقييم ذلك األداء فيما يتعلق بقدرته على
الوفاء بوظائفه بالنسبة إما إلى عدد المقاعد أو توزيعھا .والدور الذي أسنده المؤتمر إلى المجلس التنفيذي ،منذ اعتماده،
لم يتعرض لالعتراض عليه على اإلطالق .فعلى العكس من ذلك ،في عالم متطور من حيث جميع أبعاده ،أي السياسة
والمالية واالقتصاد والتكنولوجيا والعلم وغير ذلك ،تعزز ھذا الدور بأنه أتاح ألوساط المنظمة ) (WMOالتعامل بنجاح
كبير ،ليس فحسب داخل نطاق مجال اختصاصھا وخبرتھا الفنيين والعلميين األساسي وغير المعترض عليه ،بل أيضا
كشريك يتزايد أكثر فأكثر اللجوء إليه وتتزايد أكثر فأكثر موثوقيته داخل منظومة األمم المتحدة وخارجھا.
كذلك ،أدت مقررات وممارسات متعددة إلى جعل عمل المجلس التنفيذي أكثر شفافية وكفاءة .ويمكن
اإلشارة ،في جملة أمور ،إلى العناصر التالية:
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)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

)و(

إمكانية ّ
اطالع الجمھور على جميع الوثائق غير السرية؛
تحسّن إمكانية االطالع على الوثائق ،وتحسُّن وضوحھا ومقروئيتھا؛
قدرة جميع أعضاء المنظمة ) (WMOعلى حضور جلسات عمل المجلس التنفيذي ،بدون الحق في الكالم،
وباستثناء الجلسات المغلقة  -وكذلك حضور بعض جلسات األفرقة العاملة التابعة للمجلس؛
التنسيق المعزز داخل االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية وبينھا يصب في عمل المجلس؛
زيادة أدوات الرقابة الموجودة تحت تصرف األعضاء والمجلس إلدارة وتوجيه الميزانية وتنفيذ البرامج،
بما في ذلك من خالل تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ،وعملية الرصد والتقييم ،وإدارة المخاطر،
على سبيل المثال ال الحصر؛
زيادة التواصل النشط بين المجلس التنفيذي وأفرقة إدارة االتحادات اإلقليمية من خالل رؤساء االتحادات
اإلقليمية.

ولمّا كان إدخال تغيير في عدد مقاعد المجلس التنفيذي يقتضي إدخال تعديل على اتفاقية المنظمات
) ،(WMOفإن ذلك ينبغي أن يُناقش على مستوى رفيع في إطار السلطات الحكومية ألعضاء المنظمة .وبالنظر إلى أن
مجرد إدخال تغيير ھامشي يُعتبر ھاما ً داخل أوساط المنظمة ) ،(WMOوبخاصة بالنسبة ألعضاء اإلقليم )أو األقاليم(
التي أعربت عن طلب زيادة عدد تمثيلھا داخل المجلس التنفيذي ،سيكون من الصعب التعبير عن الحجج التي تبرر
إدخال تغيير من ھذا القبيل إذا رئي أنه يمثل الشاغل الرئيسي إلقليم واحد فقط.
وبالنظر إلى عدم إمكانية استخدام معايير مطلقة لتحديد إجمالي عدد المقاعد وتوزيعھا بين األقاليم ،قد
يجدر توخي منظور مختلف نوعا ً ما .وفي ھذا الصدد ،قد يكون من المفيد بحث المبادئ وال ُنھج المتبعة في تحديد تشكيل
فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ،التي اعتمدھا اجتماع حكومي دولي )االجتماع
الحكومي الدولي للدول األعضاء المعني باإلطار العالمي للخدمات المناخية( للمساعدة في تحديد وتطوير اإلطار العالمي
للخدمات المناخية .بل إن فرقة العمل الرفيعة المستوى قد تم تشكيلھا لتكون مجموعة من األشخاص الذين يجسدون
ً
نطاقا ً واسعا ً من الكفاءات في التخصصات الرئيسية ،بحيث يمثلون جميع المناطق الجغرافية والثقافات واللغات ،أخذا في
االعتبار التوازن بين الجنسين .وفي حقيقة األمر ،وافق االجتماع الحكومي الدولي في البداية على تشكيل جزئي ،تاركا ً
لألمين العام مھمة العثور على الفرد الواحد أو الفردين الالزمين كي يتحقق النطاق الكامل للخصائص المطلوب توافرھا
في فرقة العمل الرفيعة المستوى.
وقد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في تحديد تشكيل مستھدف على نحو مماثل ،يمكن بواسطته أن
تبرر التغيير في عدد المقاعد الحاجة إلى إدماج أو تعزيز بعض أبعاد خبرته الجماعية ،وھو أمر قد يكون من األيسر
المحاججة من أجله في كل بلد ،وال يحول دون التكھن باإلقليم )أو األقاليم( التي يجوز أن يتعيّن أن تأتي منھا ھذه الخبرة
الجديدة .وفي ھذا الصدد ،قد يرغب المجلس في توسيع نطاق خبرته الجماعية بالنسبة لتزايد أھمية األحوال المناخية في
المجتمعات واالقتصادات ،ال سيما بسبب تزايد تعرّض المجتمعات واألصول لألخطار الطبيعية وتزايد تأثرھا بتلك
األخطار ،وذلك مع زيادة مراعاة المسائل االجتماعية واالقتصادية من أجل تحديد الخدمات الشاملة المثلى كما ھو الحال
في سياق اإلطار المتكامل للخدمات المناخية ،والتحديات المختلفة التي يطرحھا التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة
بالنسبة لجميع البلدان ،وال سيما بالنسبة لالقتصادات الصاعدة.
-7

أمثلة للتعديالت

توخيا ً لزيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي بمقعد واحد في االتحاد اإلقليمي الثاني ،يمكن أن يكون نص
مشروع القرار التالي ،استناداً إلى مشاريع القرارات المماثلة التي اعتمدھا المؤتمر التاسع والمؤتمر الرابع عشر،
كما يلي:
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المسودة األولى

تعديالت على المادة ) 13ج( من االتفاقية
إن المؤتمر،
إذ يضع في اعتباره:
أن عدد أعضاء المنظمة قد زاد،
)(1
التوازن المطلوب بين الكفاءة والفعالية واآلثار المالية المترتبة على عملياته ،وكذلك الكفاءة
)(2
والفعالية واآلثار المالية المترتبة على عمليات األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة له؛
ّ
والتأثر باألخطار
قيمة التجسيد األفضل لتنوع أعضائه من حيث الديناميات السكانية،
)(3
الطبيعية وأحوال الطقس القاسي؛
رغبة األعضاء في المشاركة بنشاط في حوكمة المنظمة من خالل مشاركة ممثليھم الدائمين
)(4
شخصيا؛
يقرر ما يلي:
تعديل نص المادة ) 13ج( من االتفاقية على النحو التالي:
)(1
ً
")ج( ثمانية وعشرين مديرا لمرافق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية التابعة ألعضاء
المنظمة ) ،(WMOويجوز أن يحل محل ھؤالء بدالؤھم في الدورات بشرط:
أن يكون ھؤالء البدالء ھم من تنص عليھم الالئحة؛
’‘1
أن ال يأتي أكثر من تسعة وال أقل من أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي ،بما في ذلك
’‘2
ً
رئيس ونواب رئيس المنظمة ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ،والثمانية والعشرون مديرا المنتخبون ،من
إقليم واحد .ويكون تحديد ھذا اإلقليم بالنسبة لكل عضو وفقا ً لالئحة".
يبدأ سريان ھذه التعديالت في ])يوم( أيار /مايو – حزيران /يونيو .[2015
)(2
وإذا تغيّر عدد المقاعد ،سيتعين تغيير توزيع المقاعد بين األقاليم ،ويمكن أن يكون نص مشروع القرار
التالي ،استناداً إلى مشاريع القرارات المماثلة التي اعتمدھا المؤتمر التاسع والمؤتمر الرابع عشر ،كما يلي:

تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  -توزيع المقاعد في المجلس
التنفيذي
إن المؤتمر،
إذ يشير إلى:
)(1
)(2
)(3

المادة  13من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
القرار ) - (Cg-17تعديالت على المادة ) 13ج( من االتفاقية،
الالئحة العامة للمنظمة )،(WMO

وإذ يرى أن توزيع المقاعد داخل المجلس التنفيذي ينبغي أن يعكس على سبيل األولوية عدد األعضاء في
كل إقليم،
وإذ يرى أيضا ً أن عدد األعضاء في كل إقليم لم يتغير تقريبا ً منذ المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد
الجوية ،وأنه يمكن للمؤتمر أن يعيد النظر في إجمالي عدد مقاعد المجلس التنفيذي في حالة حدوث
تغييرات ھامة،
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المسودة األولى
يقرر ما يلي:

) (1تعديل المادة  17من الفصل األول من الالئحة  -عموميات ،تحت عنوان "أعضاء المجلس التنفيذي"،
على النحو التالي:
"توضح ھذه المادة المادة  13من االتفاقية التي تحدد تشكيل المجلس التنفيذي ،وتحدد توزيع المقاعد داخل
المجلس التنفيذي على النحو التالي :اإلقليم األول )أفريقيا( 9 :مقاعد؛ واإلقليم الثاني )آسيا( 7 :مقاعد؛
واإلقليم الثالث )أمريكا الجنوبية( 4 :مقاعد؛ واإلقليم الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي(:
 5مقاعد؛ واإلقليم الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( 4 :مقاعد؛ واإلقليم السادس )أوروبا( 9 :مقاعد؛
يطلب من األمين العام أن يجسّد ھذه التغييرات في الالئحة العامة ،وأن يُبلغ جميع األطراف المعنية بھذه
التعديالت ،وأن يواصل دعم أعمال المؤتمر والمجلس التنفيذي حسبما تنص على ذلك الالئحة العامة.

عدد المرفقات:

2
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ى
األولى
لمسودة
الم

المرفق

1

ااألمين العام
جوية ،جنيف
العالمية لألرصاد الج
ية
االمنظمة
اإلقليمي الثاني
ي
التنفيذي المخصصة للالتحاد
ي
االموضوع :زياادة عدد مقاعد االمجلس
تتحية طيبة وبعدد،
سيا( ،التي عُقدت في الدوحة ،،قطر ،في
عنايتكم إلى القرار الذي ا ُتخذ في الدورة األخييرة لالتحاد اإلققليمي الثاني )آس
أأود أن أوجه ع
ككانون األول/دييسمبر  .2012وووفقا ً لھذا القراررُ ،
لألرصاد الجوية
د
التحاد اإلقليمي الثاني أن يثير مع المنظمة الععالمية
طلب من اال
سبعة مقاعد.
عد حاليا ً إلى س
التنفيذي من ستة مقاع
ي
المخصصة لالتحاد اإلقلييمي الثاني في المجلس
صة
)) (WMOمسألة زيادة عدد المققاعد
المخصصة إلقليمنا.
ة
ووتنفيذاً لذلك ،يوود االتحاد اإلقلليمي الثاني أن يعرض النقاط التالية لتبرير ززيادة عدد المقاعد
إليكولوجية ،واللديانات ،والتاريخ ،والثقافة،
جة كبيرة من لالتتنوع من حيث الجغرافيا ،والممناخ ،والنظم اإل
ييتسم اإلقليم الثانني )آسيا( بدرج
من السكان بين أقاليم المنظمة )(WMO
ضا أكبر نسبة م
السياسية واالقتصادية .وتعيش فيه أيض
ة
ووتجارب التنميةة االقتصادية ،ووال ُنظم
ضاء المجلس اللتنفيذي في أي إقليم ال يتقرر على أساس التممثيل حسب د
االستة .وحتى ررغم أن عدد أعض
عدد السكان ،يبدو أن اإلقليم
االثاني )آسيا( مم َّ
في المنظمة ).(WMO
صنع القرار ي
ناقصا ً داخل ھيئة ص
مثل تمثيالً ص
صادية والسياسيية والتطور التككنولوجي الذي يشھده نظام
السريع الذي تشھده األوضاع االقتص
ع
إلى التغيّر
ك ،وبالنظر ى
ووإضافة إلى ذلك
ي
للمنظمة ) ،(WIGOSوواإلطار
ة
للرصد التابع
د
ظمة ) ،(WISواللنظام العالمي اللمتكامل
ممعلومات المنظ
العالمي المتكامل للخددمات المناخية
ضاء في اإلقليم ،فإن عدد المقااعد الحالي
التي يقدمھا األعض
صاد الجوية ي
ضا خدمات المعلوومات الساتلية التشغيلية لألرص
)) (GFCSوأيض
فعالة.
.
جھھا تلبية
احتياجات اإلقليم والتحديات التي يواجھ
ت
للن يكون كافيا ً للتلبية
 (WMوأنشطتھاا .فبالنظر إلى
مج المنظمة )MO
ك ،شھدت آسيا زيادة في عدد الدول الراغبة في المشاركة ببنشاط في برام
ووإلى جانب ذلك
صاد والتكنولوجياات ،يحتاج اإلققليم إلى جھات فاعلة مناسبة ييمكن أن تسد
سياسة واالقتصا
االتساع في مجال الس
ع
ووجود فجوات آآخذة في
ضوية المجلس التنفيذي شرف وأنه يتيح لنا فررصة عظيمة ليليس فحسب
ألعضاء أن االننضمام إلى عض
ھھذه الفجوات .وويرى معظم األ
ً
األرصاد الجوية بدعم مالي من
د
طة الدولية في مجال
من االضطالع بممزيد من األنشط
السترعاء االھتتمام العام بل أييضا لتمكيننا ن
ال
االحكومة المركززية التي تليق ببتبوؤ ھذا المرككز.
ن المسائل
معالجة طائفة من
ووفي ھذا الصددد ،من شأن زياادة مقاعد المجللس التنفيذي الممخصصة لإلقلييم أن تسھم إسھھاما ً فعاالً في مع
التحاد اإلقليمي الثاني من زواايا شتى ومن ممنظورات مختلففة ،وبخاصة اللتأثر باألخطار الطبيعية وأحووال الطقس
االتي يواجھھا اال
إلقليمي الثاني.
أعضاؤنا في االتحاد اإل
نا
االقاسي التي يوااجھھا
Civil Aviation
A
Authoritty (CAA), P.O.B
Box 3000, Doha, Qatar
Tel.: + 974 44 557 190 - Fax: + 97
_74 44 659 541 - E-mail: ahmed
_qatar@yahoo.com
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ى
األولى
لمسودة
الم
الرغم من أن ھذه الممسألة قد ّ
ضغط بالنسبة لللمنظمة ) ،(WMOينبغي التشدييد باستمرار
تمثل قدراً ما من الض
م
ق ،وعلى
ووفي ھذا السياق
الذي يوجد فيه عدد أكبر من
المخصصة لالتحاد اإلقليممي الثاني ،ي
ة
مقاعد المجلس التنفييذي
د
على أن اتخاذ ققرار يقضي بززيادة عدد
ع
ً
الفائدة على المنظمة ) (WMOفي األ
ة
ھو أمر سيعود بممزيد من
غير الساحلية ،و
االبلدان األقل نمموا والبلدان ر
ألجل الطويل وببوجه عام.
ا
على نحو يجسّد تجسيداً أفضل تنوع
تمثيل أوسع نطاقا ً ع
القا ً من تقدير قييمة وجود ل
ووختاماً ،وانطال
أعضائنا من حيث الدينناميات
إلقليمي الثاني ،من الفريق الععامل التابع
القاسي ،فإنني أطلب ،باسم االتحاد اإل
،
طبيعية وأحوال الطقس
والتأثر باألخطار الط
ر
االسكانية
صصة لالتحاد
اقتراحا ً لزيادة عدد ممقاعد المجلس التنفيذي المخص
ح
والتشغيلي أن يعد
ي
خطيط االستراتتيجي
ي والمعني بالتخ
لللمجلس التنفيذي
ااإلقليمي الثاني لعرضه على المؤتمر السابع عشر بھدف تععديل المادة  13من اتفاقية المننظمة ) (WMOووالئحتھا العامةة من أجل
االموافقة عليه.
ممع أطيب تحياتتي

أأحمد عبد ﷲ ممحمد
ررئيس االتحاد ااإلقليمي الثاني )آسيا(
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ى
األولى
لمسودة
الم
موقف اإلقليم ھذا ووأذن للرئيس ببتبليغ ذلك المووقف إلى
إلدارة أن يقوم ببلورة ف
االتحاد من فريق اإل
د
وطلب
5.2.17
7
ألخرى.
االمجلس التنفيذذي والى الھيئاات المعنية األ
ممع أطيب تحيااتي
M.Scc. Ivan Čačićć

ررئيس االتحاد اإلقليمي الساددس
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة
بشأن اللجان الفنية

)(WMO

المراجع:

]إذا الوثائق األساسية رقم ) 1طبعة - (2012
[library.wmo.int/opacDocuments/MediaPublic/Publications/Policy_docs/WMO15/15_en.pdf
-1

تابع األمين العام اقتراحا ً قدمه رئيس المنظمة لطلب رأي قانوني جديد في مشاركة الرئيس في دورات
االتحادات اإلقليمية .وأحيل األمر إلى المستشار القانوني للمنظمة ) ،(WMOالذي طلب بدوره رأيا ً محايداً
من مكتب الشؤون القانونية باألمم المتحدة.

-2

وأبلغ األمين العام الرئيس برأي المستشار القانوني للمنظمة ) (WMOبرسالة مشفوعة بالوثيقة المرفقة.

-3

ورئي من المناسب اإلشارة إلى المسألة في اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية المعقود في كانون الثاني/
يناير  ،2014إذ قدم رؤساء االتحادات اإلقليمية دعوة إلى الرئيس لحضور دورات االتحادات .وأثار
رؤساء االتحادات اإلقليمية مسائل البروتوكول التي يمكن أن ينطوي عليھا األمر.

-4

ولعل المجلس يرغب في النظر في دراسة الطريقة المقترحة للمضي قدما ً بما يتماشى مع رأي المستشار
القانوني ،والذي يدعمه رأي مكتب الشؤون القانونية باألمم المتحدة ،والقاضي بضرورة السعي إلى
توضيح ھذا األمر من خالل المؤتمر أو المجلس.

-5

ويُقترح في ھذا الصدد إدراج مادة جديدة في الالئحة العامة في القسم "دورات الھيئات التأسيسية" ،بحيث
تنص على ما يلي:
المادة ) :(20يجوز لرؤساء االتحادات اإلقليمية أن يدعوا رئيس المنظمة لحضور اجتماعات االتحادات
اإلقليمية للمشاركة في المناقشة وتقديم آرائه بصفته رئيسا ً للمنظمة في المسائل التي تخص االتحاد .ويتمتع
رئيس المنظمة في ھذه الحالة بوضع المراقب.

] تعليقُ :ترفق ھنا نسخة بنسق ) (pdfمن الوثيقة الموقعة من المستشار القانوني للمنظمة )[ (WMO
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المسودة األولى
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ى
األولى
لمسودة
الم
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التغييرات في الالئحة العامة للمنظمة
بشأن االتحادات اإلقليمية

)(WMO

المراجع:
-1

الوثائق األساسية رقم ) 1طبعة (2012
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_en.pdf

-2

القرار  :(EC-64) 1استعراض دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية
_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
reports/arabic/pdf/1092_ar.pdf

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،جنيف 25 ،حزيران /يونيو
 3تموز /يوليو  ،2013الجزء األول )مطبوع المنظمة رقم  ،(1118الفقرات 7.2.11-7.2.9
_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
reports/arabic/pdf/1118_ar.pdf

-4

تقرير الدورة الثالثة للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ،جنيف،
 14-11شباط /فبراير 2014
http://www.wmo.int/pages/about/linkedfiles/ReportoftheThirdsessionofECWGSOP01April14.docx

ُنوقش اقتراح تحسين تعريف دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية في عدد من اجتماعات رؤساء
-1
االتحادات اإلقليمية ودورات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي
) (EC WG-SOPوفي المجلس التنفيذي .واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين القرار - (EC-64) 1
استعراض دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية ،الذي كلف فيه فريقه العامل ) (WG-SOPباستعراض األحكام المتصلة
بمھام ودور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية في اتفاقية المنظمة وفي الالئحة العامة ،وتقييم ضرورة إدخال تعديالت
عليھا .وتأتي ھذه المھمة في إطار التحسين المتواصل لعمليات وإجراءات المنظمة ) ،(WMOالسيما لضرورة تحسين
تعريف دور ومسؤوليات الھيئات التأسيسية باعتبارھا الھيئات المعنية الرئيسية في العملية المتكاملة للتخطيط والتنفيذ في
المنظمة ).(WMO
وتابع الفريق العامل ) (WG-SOPتنفيذ القرار ،وقدم نتائج عمله إلى الدورة الخامسة والستين للمجلس
-2
التنفيذي ) .(2013ووافق المجلس التنفيذي ،بشكل عام ،على الھيكل المقترح لمشروع نص تعديل الالئحة العامة ،وطلب
من األمانة أن تساعد الفريق العامل ) (WG-SOPفي إعداد تعريف واسع ومرن لدور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية
بغية اتخاذ قرار في الدورة السادسة والستين في  2014بشأن جدوى تقديم توصية إلى المؤتمر السابع عشر بإدخال
تعديالت على الالئحة العامة في ھذا الصدد.
وعقب الطلب الذي قدمته الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ،عُرض مشروع اقتراح إدخال
-3
تعديالت على الالئحة العامة بشأن دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية على الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي
السادس )ھلسنكي ،أيلول /سبتمبر  (2013والدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس )جاكرتا ،أيار /مايو ،(2014
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المسودة األولى
وناقشه اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام ) 2014كانون الثاني /يناير  ،(2014واقترح االجتماع عدداً من التعديالت
على النص األصلي المقترح الذي صاغته األمانة ،وإضافة نص منقح للمادة  162من الالئحة العامة.
-4

وناقش الفريق العامل ) (WG-SOPالمسألة وخلص إلى ما يلي:

بناء على طلب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،نظر الفريق العامل في النسخة األخيرة لدور
ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية وفي التعديالت الالزم على الالئحة العامة .والحظ الفريق العامل
إسھامات اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية لعام  2014واألمانة في النسخة الحالية ،وأوصى برفعھا إلى
المجلس التنفيذي للنظر فيھا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

REV. 1,

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التغييرات في الالئحة العامة للمنظمة )(WMO
بشأن اللجان الفنية
المراجع:

الوثائق األساسية رقم ) 1طبعة – (2012

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_en.pdf

تنص المادة  19من اتفاقية المنظمة ) (WMOعلى إنشاء اللجان الفنية .وتتضمن المواد  180إلى  196من
-1
الالئحة وصفا ً لوظائفھا .أما ھيكل اللجان الفنية واختصاصاتھا فيرد في المرفق الثالث من الالئحة العامة.
ومنذ إنشاء اللجان الفنية ،ظل عدد األعضاء الذين يرشحون الخبراء في ازدياد ،بمعدل يتناسب تقريبا ً مع
-2
عدد أعضاء المنظمة ) (WMOذاتھا .ويشير ذلك إلى زيادة النصاب القانوني الجتماعات اللجان الفنية المشار إليه في
المادتين  194و 195من الالئحة العامة وكذلك المادة  73من الالئحة بشأن التصويت بالمراسلة.
وتكشف مشاركة أعضاء اللجان الفنية في اجتماعاتھا عن عدم انتظام البعض في الحضور ،بل وعدم
-3
ً
حضور البعض مطلقا ،على الرغم من أن المؤتمرات الفنية ) (TECOsتنظم بشكل شبه منتظم باالقتران باجتماعات
اللجان الفنية ،مما يسمح بتغطية بعض تكاليف سفر المندوبين ،ال سيما مندوبي أقل البلدان نمواً ،في إطار الميزانية
العادية للمنظمة ) .(WMOوغالبا ً ما يتحقق النصاب القانوني في اجتماعات اللجان الفنية من خالل التفويضات )أي قيام
أحد أعضاء اللجنة الفنية بتفويض مندوب من عضو آخر باللجنة حاضر االجتماع بالتصرف نيابة عنه( وذلك وفقا ً للمادة
 21من الالئحة.
وفيما يتعلق بالتصويت بالمراسلة ،وعلى الرغم من إدخال إمكانية استخدام أسلوب التصويت اإللكتروني،
-4
تعذر حسم العديد من النزاعات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وھناك أيضا ً عدد من أعضاء اللجان الفنية الذين لم يقوموا بتعيين خبراء لفترة من الزمن ،وھي مسألة
-5
ال تؤثر على عضويتھم باللجان الفنية المعنية ،إذ تعتبر العضوية في لجنة ما دائمة ضمنيا ً بمجرد أن يسمى العضو
خبيره )خبرائه( .بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن بعض األعضاء لم يدركوا تماما ً بعد أن على الرغم من أن الدعوة
لحضور دورات اللجان الفنية توجه إلى األعضاء كافة ،فإن األعضاء الذين قد رشحوا خبراء للعمل في لجنة فنية بعينھا
ھم الذين لھم حق التصويت في دورة تلك اللجنة ،ما لم يكونوا محرومين من حق التصويت .ويمكن توضيح ھذا األمر
في مادة منقحة.
واجتمع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
-6
) (EC WG-SOPفي كانون الثاني /يناير  2014وناقش المسألة بمزيد من التفصيل.

أشار الفريق إلى التحديات التي تعترض سبيل عمل اللجان الفنية فيما يتعلق بتحقيق النصاب القانوني
التخاذ القرارات التي تشمل انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء .وأقر الفريق بأن غياب النصاب القانوني
ربما يُعزى إلى عناصر مختلفة ،من بينھا:
)أ( غياب المندوبين وأصوات أعضاء اللجان الفنية؛
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المسودة األولى

REV. 1,

)ب( األعضاء ال يبدون المشاركة /برغبتھم في دعم مشاركتھم في اللجان الفنية ،أو قدرتھم على ذلك.
ووافق الفريق على التغيير المقترح إدخاله على المادة  183من الالئحة ]انظر أدناه[ بغرض مطالبة كل
عضو ،بواسطة إشعار كتابي إلى أمانة المنظمة ) ،(WMOإلى )إعادة( تأكيد رغبته في المشاركة في لجان
فنية بعينھا خالل الفترة المالية التي تعقب كل مؤتمر مباشرة .كذلك وافق الفريق على أن تشمل المادة 6
]انظر أدناه[ ،ضمن "المسائل الفنية" المندرجة تحت سلطة الممثلين الدائمين ،انتخاب موظفي اللجان الفنية
فضالّ عن ترشيح الخبراء الوطنيين األعضاء في اللجان الفنية .وعند إبالغ األعضاء بھذه المسألة ،ينبغي
توضيح أن نواتج اللجان الفنية إنما تصب في صالح جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOبمن فيھم أولئك
الذين يقررون عدم المشاركة في لجان فنية بعينھا.
كما تم النظر في جوانب أخرى من بينھا انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية في كل مؤتمر،
وتوضيح الطابع الحكومي الدولي الذي تتسم به اللجان الفنية .وستؤخذ ھذه االعتبارات في الحسبان من
قبل فريق العمل المعني بالتحسين المستمر لعمليات وممارسات المنظمة ) (WMOوالتابع للفريق العامل
).(EC WG-SOP
-7

ويجدر التنوه بأن التغييرات المقترح إدخالھا على الالئحة العامة ال تعدل األحكام التنظيمية الحالية المتعلقة
بسداد المتأخرات والمستحقات ،مثل الحق في التصويت.

-8

وفي ضوء ما سبق ،أوصى الفريق العامل المجلس بالنظر في التغييرات المناظرة في الالئحة العامة:

المادة

183

يتكون أعضاء اللجان من خبراء فنيين يعينھم أعضاء المنظمة في المجاالت التي تتناولھا اختصاصات
اللجنة .ولعضو المنظمة أن يعيّن عدد الخبراء الذي يراه الزما ً للخدمة في إحدى اللجان .و ُيعين الخبراء
بواسطة إشعار رسمي كتابي ُيرسل إلى األمانة ،ويظل ساريا ً لفترة أربع سنوات اعتباراً من بدء الفترة
المالية التالية .وال يحق التصويت في لجنة ما إال لألعضاء الذين عينوا خبراء في تلك اللجنة.

المادة

6

)أ( يعين كل عضو من أعضاء المنظمة ممثالً دائما ً بإخطار كتابي يُوجه إلى األمين العام بھذا التعيين.
ويجب أن يكون الممثل الدائم مديراً لمرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية للتصرف
نيابة عن عضو المنظمة في المسائل الفنية بين دورات المؤتمر .وتشمل المسائل الفنية الحق في انتخاب
أعضاء الجھاز الرئاسي للجان الفنية) .تظل بقية المادة دون تغيير(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال يدرج في الملخص العام
معلومات أساسية
الترتيبات
س ُتتخذ ترتيبات مماثلة للترتيبات التي اتخذت بالنسبة للمؤتمر السادس عشر .وفيما يتعلق بالترجمة الفورية
-1
إلى اللغات غير الرسمية ،تجدر اإلشارة إلى أن القاعتين األولى والثانية فقط بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات )(CICG
توجد بھما قناتان إضافيتان إلى جانب القنوات الست الالزمة للغات الرسمية للمنظمة .ويمكن استخدام ھاتين القناتين
شريطة أن تتحمل البلدان التي تطلب خدمات الترجمة الفورية تكاليف تلك الترجمة .وعلى أعضاء المنظمة الراغبين في
ذلك إخطار األمين العام برغبتھم قبل  30تشرين الثاني /نوفمبر .2014

] تنص المادة  130من الالئحة العامة على أن يكون األمين العام مسؤوالً عن اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد
دورات المؤتمر .والممارسة المتبعة ھي أن يلتمس األمين العام توجيھات المجلس التنفيذي بشأن عدد من
المسائل المتصلة باألعمال التحضيرية للمؤتمر[.
اللجان العاملة
س ُتتخذ ترتيبات مماثلة للترتيبات التي اتخذت بالنسبة للمؤتمر السادس عشر إلنشاء لجنتين عاملتين
-2
)"ألف" و"باء"( .وستعمل اللجنتان في نفس الوقت ،وسيوزع العمل عليھما بالتساوي قدر اإلمكان .وإضافة إلى ذلك،
سوف يعيَّن فريق ثالث من المترجمين الفوريين لمساعدة اللجنة الفرعية المعنية بالھيدرولوجيا وأي لجنة فرعية أخرى
ينشئھا المؤتمر.
الوثائق
عمالً بالمادة ) 133أ( من الالئحة العامة ،ستوزع جميع الوثائق ،باستثناء الوثائق المذكورة في الفقرتين
-3
و 5أدناه ،بأسرع ما يمكن ،على أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة ال تقل عن  45يوما ً.

4

وستوزع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012والخطة التنفيذية لألمانة وميزانية
-4
الفترة المالية السابعة عشرة وأي مقترحات تقدمھا الدول األعضاء إلدخال تعديالت على االتفاقية ،قبل افتتاح الدورة
بمدة ال تقل عن ستة أشھر ،عمالً باألحكام ذات الصلة )المادة  ،3الفقرة  5-3من الالئحة المالية والمادة ) 28أ( من اتفاقية
المنظمة ) (WMOعلى التوالي( .وينبغي إبالغ جميع أعضاء المنظمة بأي مقترحات إلدخال تعديالت على الالئحة
العامة ،سواء مقدمة من األعضاء أو من الھيئات التأسيسية ،قبل عقد المؤتمر بمدة ال تقل عن ثالثة أشھر )المادة ) 2ز(
من الالئحة العامة(.
وعالوة على ذلك ،سيتخذ األمين العام الترتيبات الالزمة من أجل توزيع أي وثائق تتعلق بإدخال تعديالت
-5
على الالئحة المالية وعلى النظام األساسي للموظفين ،وكذلك على الوثائق المتعلقة باالشتراكات التناسبية التي يدفعھا
األعضاء ،وذلك قبل أربعة أشھر على األقل من افتتاح الدورة.
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المسودة األولى
مدة انعقاد المؤتمر السابع عشر
الحظ المؤتمر السادس عشر الفوائد الناتجة عن استخدام التكنولوجيات وأساليب العمل الجديدة في إدارة
-6
أعمال الدورة .وطلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي أن يأخذ ھذه األساليب في االعتبار بغية تقليص مدة انعقاد المؤتمر
السابع عشر فيما يحتمل.
ـــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

:التذييل جيم
(IMO) مواضيع المحاضرات المتعلقة بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
ًوالمحاضرات العلمية األخرى التي ألقيت أثناء دورات المؤتمر المنعقدة مؤخرا

(1999)

المحاضرات التي ألقيت أثناء المؤتمر الثالث عشر

Ninth IMO Lecture - Weather Forecasting in the Twenty-first century

المحاضرون
G. McBean

كندا
El Niño/Southern Oscillation: Aftermath of the 1997/98 event and prediction
of future events”

N. Nicholls

Representativeness of Climate Observations, Data Gaps and Uncertainties
in the Observations

C. Folland

(2003)

المحاضرات التي ألقيت أثناء المؤتمر الرابع عشر

Tenth IMO Lecture - Water Resources as a challenge of the 21st Century”

الدكتور
أستراليا

الدكتور
المملكة المتحدة

المحاضرون
الدكتور
()مصر
I.A. والبروفيسور

Mahmoud Abu-Zeid

Shiklomanov

 برنامج عالمي:(THORPEX) تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
لبحوث الغالف الجوي – تحسين المھارة في تنبؤات الطقس شديد التأثير
تغير البيئة في غرب الصين

()االتحاد الروسي
A. Thorpe الدكتور
()المملكة المتحدة
QIN Dahe

الدكتور

()الصين
(2007)

المحاضرات التي ألقيت أثناء المؤتمر الخامس عشر

المحاضرون
P. Lemke

Eleventh IMO Lecture - "Polar Regions and Climate"

()ألمانيا
Disaster Risk Reduction Under Current and Changing Climate Conditions:
Important Roles for the NMHSs

Heather Auld

The Comprehensive Global Observing System: The Scientific Vision and
Future Operational Requirements

Zhang Wenjian

(2011)

المحاضرات التي ألقيت أثناء المؤتمر السادس عشر

Twelfth IMO Lecture - " Predictability beyond Deterministic Limit "

الدكتور
()كندا
الدكتور

()الصين
المحاضرون
البروفيسور
()المملكة المتحدة

Brian Hoskins
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المسودة األولى
مواضيع المحاضرات المتعلقة بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
والمحاضرات العلمية األخرى التي ألقيت أثناء دورات المؤتمر المنعقدة مؤخراً
)(IMO

الدكتور ،Adrian Simmons
المركز األوروبي للتنبؤات
الجوية المتوسطة المدى

From observations to service delivery: challenges and opportunities

)(ECMWF

الددكتور
)اليابان(

Taroh Matsuno

Future of modeling weather and climate in the tropics

ــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
عملية تعيين أعضاء لجنة المراجعة
اعتمدت الدورة الثالثة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة )) (WMOحزيران /يونيو  (2011االختصاصات
-1
*
الجديدة للجنة المراجعة من خالل اعتماد القرار  . (EC-LXIII) 8وكان 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.
ووضعت األمانة إعالنا ً لملء شواغر مقاعد لجنة المراجعة على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOباللغات
-2
الرسمية للمنظمة ) (WMOفي تموز /يوليو  ،2011وأرسلت رسالة تعميمية إلى الممثلين الدائمين ألعضاء المنظمة
) (WMOوطلبت منھم أن يوجھوا انتباه المرشحين المالئمين في بلدانھم إلى ھذا اإلعالن .كما نشرت األمانة اإلعالن في
مجلة  Economistبتاريخ  27آب /أغسطس  ،2011وفي صحيفة  International Herald Tribuneبتاريخ  5أيلول /سبتمبر
 .2011وكان الموعد النھائي لتقديم الطلبات  24أيلول /سبتمبر  .2011وأعدت األمانة قائمة بالمتقدمين لينظر فيھا
المجلس التنفيذي طبقا ً للفقرة ) 11ج( من اختصاصات لجنة المراجعة.
وبغية تسريع عملية التعيين ،كتب الرئيس إلى أعضاء المجلس التنفيذي في  31تشرين األول /أكتوبر
-3
 2011واقترح تشكيل لجنة اختيار تتألف من أعضاء مكتب المنظمة )) (WMOالرئيس ونوابه الثالثة واألمين العام(
ورئيسين من رؤساء االتحادات اإلقليمية غير الممثلة في المكتب )االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي الخامس(.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي ،أنشئت ھذه اللجنة من أجل تحليل قائمة المتقدمين التي جمعتھا األمانة ،واقتراح
المرشحين المالئمين لينظر في تعيينھم المجلس التنفيذي.
ونظرت لجنة االختيار في قائمة المتقدمين التي أعدتھا األمانة واستعرضت وحللت طلبات المرشحين التي
-4
تفي على أفضل وجه بمتطلبات تعيين أعضاء لجنة المراجعة ،والتي تتضمن خبرة مھنية واسعة في مسائل المالية
والمخاطر ومراجعة الحسابات والرقابة والحوكمة في منظمات األمم المتحدة أو المكاتب الحكومية أو المؤسسات العامة
األخرى ،وكذلك اإللمام بالتوجه التشغيلي واإلستراتيجي للمنظمة ) .(WMOوبعد فحص الطلبات بدقة ،اختارت لجنة
االختيار باإلجماع المرشحين الذين لديھم أفضل مزيج مطلوب من الخبرة الالزمة وكذلك التوازن الجغرافي والجنساني.
وأبلغ الرئيس أعضاء المجلس التنفيذي بھذا المقترح في  17شباط /فبراير  ،2012وعين الرئيس ،بناء على موافقة
المجلس في  8آذار /مارس  ،2012الخبراء المختارين كأعضاء في لجنة المراجعة لفترة والية مدتھا ثالث سنوات مع
إمكانية تجديدھا مرة واحدة فقط.
وخالل ھذه الفترة ،استقال ثالثة أعضاء من لجنة المراجعة واس ُتعيض عنھم بخبراء مؤھلين من القائمة
-5
التي أعدتھا لجنة االختيار .وستنتھي فترة الثالث سنوات لخمسة أعضاء من لجنة المراجعة في عام  .2015ويرد في
الجدول  1بيان بالعضوية الحالية للجنة المراجعة ومدة التعيين.

*

التقرير النھائي الموجز للدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1078الجزء األول ،جنيف،
 8-6حزايرن /يونيو  ،2011الملخص العام ،الفقرة ) 3.5الصفحة  ،(8القرار  – (EC-LXIII) 8اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات
وعضويتھا ،ومرفق القرار  – (EC-LXIII) 8خطة العمل السنوي فيما يتعلق بلجنة مراجعة الحسابات )الصفحات (38-33
.http://www.wmo.int/pages/governance/ec/ec_docs_ar.html
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المسودة األولى
الجدول  :1عضوية لجنة المراجعة ومدة التعيين
أعضاء لجنة المراجعة
الدكتور

تاريخ التعيين

انتھاء مدة الثالث
سنوات

 8آذار /مارس

2012

 8آذار /مارس

2015

 8آذار /مارس

2012

 8آذار /مارس

2015

 3تموز /يوليو

2012

 3تموز /يوليو

2015

 8آذار /مارس

2012

 8آذار /مارس

2015

الدكتور

Michael RYAN

 8آذار /مارس

2012

 8آذار /مارس

2015

الدكتور

Suresh SHARMA

 5آذار /مارس

2013

 5آذار /مارس

2016

Mamadou BAH

السيد ) John HIRSTالرئيس(
السيد

Salleppan KANDASAMY

تعليقات

حل محل السيد  A. Chatterjiالذي
استقال في  22حزيران /يونيو
2012

الدكتورة
الرئيس(

السيدة

Linda MAKULENI

Catherine VENDAT

)نائبة

حزيران /يونيو

12
2013

حل محل
استقال في

الذي

السيد M. Aryal
 5شباط /فبراير 2013

حلت محل السيدة  H. Ploixالتي
حزيران /يونيو
استقالت في  11حزيران /يونيو

12
2016

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ى
األولى
لمسودة
الم

اللتذييل باء:
تقرير مرحلي للععلم -
ر
ص
ال يدرج في
الملخص العام
ددور األرصاد الجوية للطييران في تطووير تخطيط ممنظمة الطيران المدني الددولي
حة الجوية الععالمية
للمالح
ظومة الطيران
سينات في منظو
مية ) (GANPووحزمة التحس
خخطة المالحة االجوية العالمي

ICAO

)(ASBU

المؤتمر الثاني عشرر للمالحة
ر
 ASفي
التحسينات في منظومة الطيران SBU
ت
على منھجية حززمة
الصفة الرسمية ى
ة
أأضفيت
طبعة الرابعة اللمشار إليھا
وشكل األساس للط
في  2012كل
منظمة الطيران الممدني الدولي ي
الذي نظمته مة
االجوية ) (AN-Conf/12ي
حيث الجوھر ،توفر حزم التتحسينات في ممنظومة الطيرران )) ASBUsأو "حزم
الحة الجوية الععالمية .ومن ح
ممن خطة المال
حسبما يشار إلييھا عادة( إسترراتيجية للتحدييث الھندسي لللنظم من أجل المالحة الجويية الدولية ،تتأألف من
االتحسينات" ح
مجاالت لتحسين األداء ،وأربع حزم .ويقدم الشككل  1توضيحا ً لمجاالت وحززم تحسين
ت
ممجموعة من االنماذج عبر أرربعة
إلجرائية
التحسينات التشغيلية ،التلتكنولوجية واإل
ت
جل الزمني اللمستھدف المتااح لمجموعة ممن
ااألداء .وتمثل كل حزمة األج
ً
ً
ً
جيات واإلجراءات
المطاف نظاما عالمميا كامال للمالحة الجوية .ووتنظم التكنولوج
ف
في نھاية
على السواء اللتي ستحقق ي
ع
تحسين األداء يتعلق بھا.
ن
حزمة وفقا ً للنمماذج التي تستتند إلى مجال محدد ل
االخاصة بكل ح
تشغيلية أعدت ونفذت
ة
سينات
ظھر النماذج التتي اتسمت بتحس
ووعلى سبيل الممثال ،فإن الحززمة ") 0الحزممة صفراً"( تظ
ت بالفعل في
جميع
حيث يشير عام  2013إلى إتاحة ج
 ،2018-2013ث
2
ألجل في
فترة تنفيذ قريبة األ
من العالم حاليا ً .ولذلك لھا ة
أأنحاء كثيرة ن
جميع
ومن المھم التحقق من أنه ليس ج
المستھدف للتنفيذ .ن
ف
نماذج أدائه الخاصةة ،وعام  2018إلى الموعد الننھائي
ممكونات ج
السيما من
منظمة الطيران المددني الدولي والممنظمة  WMOواألعضاء ،ال
ة
جون إلى تنفيذ كل النماذج .ووستعمل
ااألعضاء يحتاج
التخطيط والتنفيذ اإلقليممية ) (RIRGsاالتابعة لمنظمة الطيران المدنني الدولي(،
ط
)على سبيل المثال أفرقة
خالل اآلليات ااإلقليمية ى
خ
صة.
إلى متطلباتھا التتشغيلية الخاص
على المساعدة في التحديد الددقيق ألية إمكاننيات ينبغي للدوول تحقيق تواففرھا مستندة ى
ع

االشكل - 1

توضيح لمجااالت تحسين األداء )األفقيةة( والحزم )الررأسية( في مننھجية حزمة االتحسينات في
ي منظومة
AS
الطيران SBU
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ى
األولى
لمسودة
الم

األرصاد الجوية في ممنھجية
د
ممكون

ASBU
AS

المعنونة "النظم والبياانات القابلة
ة
ااألرصاد الجووية للطيران ) (AMETTھي تييار معلومات يمر عبر مجااالت تحسين األداء
المعلومات على نطاق ممنظومة الطيرران ) ،(SWIMستشكل معلوممات
ت
ترك عالميا ً" .وومن خالل إداارة
لللتشغيل المشتر
الشكل  2توضيحا ً
ل
حقيق المفھوم التشغيلي لحرركة المالحة اللجوية العالميةة .ويقدم
ااألرصاد الجووية مصدر تمككين رئيسي لتح
م
تحسين األداء
ن
طيران ضمن ممجاالت
صاد الجوية للط
للنماذج األرص
للنظم والبيانات القاابلة للتشغيل اللمشترك عالمييا ً .ويمكن
جوية للطيران كما يلي:
نماذج األرصاد الج
تتلخيص ج

طيران -
صاد الجوية للطي
ننموذج األرصا

B0

إإمكانيات األداء :معلومات ااألرصاد الجووية تدعم الكفاءءة والسالمة اللتشغيلية المعزززتين .معلوماات أرصاد جووية عالمية
إلبالغ عن
ي ،ومراكز اإل
لرماد البركاني
طق ،ومراكز ااإلبالغ عن الر
ووإقليمية ومحليلية توفرھا المرراكزالعالمية للتنبؤات المناط
ً
عما إلدارة مرننة للمجال
صاد الجوية دع
جوية بالمطاررات ،ومكاتب مراقبة األرص
ومكاتب األرصاد الج
ب
ااألعاصير المددارية،
الت الجوية عللى نحو أمثل ووديناميكي.
وتخطيط مسار الرحال
ط
وصنع القرار التعاووني،
ع
سين الوعي بالممواقف
االجوي ،وتحس

طيران –
صاد الجوية للطي
ننموذج األرصا

B1

ط
صاد جوية متكااملة
إإمكانيات األداء :تعزيز القررارات التشغيليية من خالل ممعلومات أرص
)التخطيط والخدمة في األجل
شمل :معلومات
خاذ القرار األووتوماتية أوالمععينات التي تش
عيم معلومات األرصاد الجووية لعملية اتخ
االقريب( .وتدع
ت األرصاد
لحركة الجوية ،ودعم قرار إدارة الحركة الجوية.
جوية ،تحويل تأثير إدارة الح
االجوية ،ترجممة األرصاد الج

طيران –
صاد الجوية للطي
ننموذج األرصا

B3

خدمة
جل القريب وخ
أرصاد جوية متكامللة )خدمة األج
د
علومات
شغيلية معززة من خالل معل
إإمكانيات األداء :قرارات تش
جل تنفيذ
جو والبر على السواء من أج
عم القرار األوتتوماتية في الج
داعمة لمعينات دع
ة
ففورية( .معلوممات األرصاد الجوية
إإستراتيجيات االتخفيف من آثثار الطقس.

االشكل - 2

نظم وبيانات مجااالت تحسين األداء القابلة لللتشغيل المشتترك عالميا ً
جوية في م
توضيح لمكوون األرصاد الج
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالھندسة الجيولوجية
عقب الدورة السادسة عشر للجنة ) ،(CASأنشأت إدارة البحوث في المنظمة )البرنامج العالمي للبحوث
-1
المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ((GAWفريقا ً صغيراً
من الخبراء مختصا ً بتقديم المشورة للمنظمة ) (WMOبشأن النھج األولية المناسبة الواجب اتباعھا بشأن الھندسة
الجيولوجية .وحدد الخبراء مبادئ أكسفورد وبيان الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) (AMSبشأن الھندسة الجيولوجية
باعتبارھما األساس السليم للمنظمة ) (WMOلمواصلة تطوير موقفھا إزاء الھندسة الجيولوجية.
وتتألف مبادئ أكسفورد من مجموعة من خمسة مبادئ توجيھية بشأن الھندسة الجيولوجية اقترحھا في عام
-2
 2009كل من ستيف راينر وتيم كروغر وجوليان سافوليسكو من برنامج أكسفورد للھندسة الجيولوجية ،بالتعاون مع
كاثرين ريدجويل )جامعة لندن( ونيك بيدجون )جامعة كارديف( .وبعدھا اعتمدت حكومة المملكة المتحدة مبادئ
أكسفورد ،ما يجعل منھا بيان السياسات الرسمي الوحيد على المستوى الوطني بشأن الھندسة الجيولوجية في العالم حتى
اآلن .وتتركز مبادئ أكسفورد الخمسة على:
’‘1

تنظيم الھندسة الجيولوجية كسلعة عامة؛

’‘2

المشاركة العامة في صنع القرار في مجال الھندسة الجيولوجية؛

’‘3

الكشف عن بحوث الھندسة الجيولوجية ونشر النتائج على المأل؛

’‘4

التقييم المستقل للتأثيرات؛

’‘5

الحوكمة قبل النشر.

ويتوافر مزيد من المعلومات على العنوان التالي.http://www.geoengineering.ox.ac.uk/ :
ُنشرت ھذه المبادئ في عام  2013في األدبيات التي يستعرضھا األقران تحت عنوان:
Rayner, S. et. al., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512.

تأسست الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) (AMSفي عام  1919ويضم أعضاؤھا أكثر من  14000من
-3
المھنيين والطالب والمھتمين بشؤون الطقس .وتشجع الجمعية األمريكية ) (AMSعلى تطوير ونشر المعلومات والتثقيف
في العلوم ذات الصلة المتعلقة بالمحيطات والغالف الجوي والھيدرولوجيا ،والنھوض بتطبيقاتھا المھنية ،كما تنشر
إحدى عشرة مجلة في مجال الغالف الجوي وغيرھا من المجاالت المتعلقة بالمحيطات و الھيدرولوجيا  -في شكل
مطبوعات وعلى اإلنترنت .كما ترعى أكثر من  12مؤتمراً سنويا ً وتقدم العديد من البرامج والخدمات .وأصدرت
الجمعية األمريكية ) (AMSبيانا ً خاصا ً بالسياسة العامة بشأن معالجة النظام المناخي بالھندسة الجيولوجية ،ثم اعتمدته
مرة أخرى بعد استعراضه ،من خالل مجلسھا في  6كانون الثاني /يناير .2013
ويقدم بيان الجمعية األمريكية ) (AMSلمحة عامة عن مقترحات الھندسة الجيولوجية ويقارنھا فيما يتعلق
-4
بالتعقيدات وجوانب عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بھا .ويتوافر بيان الجمعية األمريكية ) (AMSعلى الموقع:
.https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة

المراجع:
-1

المادة  (9) 156من الالئحة العامة ،الوثائق األساسية للمنظمة ) (WMOرقم ) 1مطبوع المنظمة رقم (15

-2

المادة  27من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

-3

القرار  – (EC-65) 23استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة )انظر مطبوع المنظمة رقم (1118

-4

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم (508

مقدمة
تنص المادة  (9) 156من الالئحة العامة على أن يتضمن جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي في األحوال
-1
ً
العادية بندا بشأن "استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة" ،كما تنص المادة  27من النظام الداخلي للمجلس
التنفيذي على استعراض قرارات المجلس التي التزال سارية في كل دورة من دوراته .ومن ثم فقد قام المجلس التنفيذي
بآخر استعراض لقراراته السابقة في دورته الخامسة والستين.
ولتيسير استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة ،أعدت األمانة قائمة بقرارات المجلس التنفيذي التي
-2
التزال سارية ،إلى جانب توصية تتعلق بوضع كل منھا في المستقبل؛ وترد ھذه القائمة بھذا التذييل.
وعمالً بالممارسة المستقرة ،قد يرغب المجلس في أن يعين مقرراً إلجراء دراسة مبدئية للقرارات السابقة
-3
التي التزال سارية ،بما في ذلك التصويبات المدخلة عليھا ،وتجميع وفحص القرارات الصادرة عن المجلس ،فضالً عن
التشاور مع األمانة .وستعتبر نتيجة ھذا العمل بمثابة مشروع قرار بھذا الشأن.
ــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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المسودة األولى
اإلجراء المقترح
ُيبقى
على
سريانه

رقم القرار وعنوانه
 - (EC-IV) 2الوضع التشاوري للمنظمات الدولية
II-10
غير الحكومية
 - (EC-XII) 6االحتفال السنوي باليوم العالمي
لألرصاد الجوية
II-12
 - (EC-XXV) 12استخدام سفن دراسة األحوال
الجوية في المحيطات والمحطات العائمة ألغراض
البحوث
II-13
 - (EC-XXXIV) 13تطوير مقاييس اإلشعاع
ومقارنتھا
II-14
 - (EC-XXXV) 21لجنة المعاشات التقاعدية
لموظفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية II-16
 - (EC-XXXVI) 6جمع ونشر بيانات اإلشعاع على
II-17
الصعيد الدولي
 - (EC-XL) 4الھيئة الحكومية الدولية المعنية
II-20
بتغير المناخ )(IPCC
 - (EC-XLII) 19القواعد التي تحكم دفع نفقات
السفر وبدل اإلقامة لغير موظفي المنظمة
)(WMO

X

اإلدارة المسؤولة
مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER
مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X
X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
إدارة البحوث

)(RES

X

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ )(IPCC

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

II-22

 - (EC-XLIV) 15االتفاقية اإلطارية بشأن تغير
المناخ
II-29
 - (EC-XLV) 13المركز األفريقي لتطبيقات
األرصاد الجوية ألغراض التنمية
)(ACMAD

X

يستعاض
عنه

ال ُيبقى
على
سريانه

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA

II-32

 - (EC-XLVIII) 3الفريق العامل المشترك بين
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدائمة لجنوب
المحيط الھادئ ،والمعني ببحث ظاھرة
النينيو
II-33

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

 - (EC-XLVIII) 4تعديالت قواعد برنامج المنظمة
II-35
للتعاون الطوعي )(VCP

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA

 - (EC-XLVIII) 12تنفيذ القرار – (Cg-XII) 40
سياسة 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
II-41
 - (EC-LI) 5قواعد وإجراءات تشغيل صندوق
المنظمة لمساعدة مرافق األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في حاالت الكوارث
II-42
 - (EC-LVI) 9المنظومة العالمية لنظم رصد
األرض
II-45
 - (EC-LVI) 18آلية اإلدارة في إطار الميزنة
القائمة على النتائج
II-47

X

X

مكتب األمين العام ودارة العالقات
الخارجية )(CER

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد البشرية
)(REM) / (DRA

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد البشرية
)(REM

)(OBS
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المسودة األولى
 - (EC-LVII) 5مشاركة المنظمة في المبادرة
الدولية بشأن الفيضانات
 - (EC-LVII) 17دور المنظمة  WMOفي األنشطة
السيزمية وما يتصل بھا
II-51
 - (EC-LVII) 18المنظومة العالمية لنظم رصد
األرض
II-53
 - (EC-LVIII) 15المنظومة العالمية لنظم رصد
األرض
II-54
 - (EC-LIX) 6فريق الخبراء االستشاري التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بمراعاة المنظور
II-55
الجنساني
 - (EC-LIX) 16الرصدات الصادرة عن عمليات
السفن والطائرات في المنطقة القطبية الجنوبية
)أنتاركتيكا(
II-57
 - (EC-LIX) 17مواصلة تطوير النظام العالمي
للرصد في المنطقة القطبية الجنوبية
II-58
)أنتاركتيكا(
 - (EC-LIX) 19صيانة البرنامج الدولي للمحطات
العائمة في المنطقة القطبية الجنوبية )أنتاركتيكا(
التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية وتقديم
الدعم لذلك البرنامج الدولي واللجنة العلمية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية
II-60
 - (EC-LIX) 26شروط تعيين مراجع الحسابات
II-62
الخارجي
 - (EC-LIX) 27شواغل أصحاب السفن وربابنتھا
فيما يتعلق بتبادل البيانات من سفن الرصد II-63
 - (EC-LX) 1االجتماعات الدورية لرؤساء
االتحادات اإلقليمية
II-65
 - (EC-LX) 2التنسيق بين االتحادات اإلقليمية
II-66
واللجان الفنية
 - (EC-LX) 4دور واختصاصات اجتماعات
رؤساء اللجان الفنية
II-67
 - (EC-LX) 6إنشاء شبكة لمحطات األرصاد
II-70
الجوية الزراعية الوطنية )(NASNET
II-50

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة البحوث )(RES
إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

)(JIU

 - (EC-LX) 18تعديالت على النظام الداخلي
للمجلس التنفيذي

II-73

 - (EC-LXI) 4إنشاء المراكز المناخية
اإلقليمية
II-74
 - (EC-LXI) 7تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة
النظم األساسية المتعلق بنظام المعلومات في
II-77
المنظمة )(WIS
 - (EC-LXI) 8اإلجراءات التي يتعيّن اتباعھا في
اقتراح معايير فنيّة مشتركة بين المنظمة )(WMO
II-78
والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

X

X
X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

X

X

مكتب األمين العام والعالقات
الخارجية – (CER)-مكتب الرقابة
الداخلية )(IOO
مكتب األمين العام والعالقات
الخارجية ) - (CERاألمين العام
المساعد )(ASG
إدارة المناخ والماء )(CLW

X

X

X

)(OBS

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA
مكتب األمين العام والعالقات
الخارجية (CER)-DSG

X

 - (EC-LX) 14وحدة التفتيش المشتركة
II-72

مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER) / (PWS

إدارة نظم الرصد والمعلومات إدارة
نظم الرصد والمعلومات

(OBS)/WIS

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS
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المسودة األولى
 - (EC-LXI) 12بيان أولويات الميزانية
ومواردھا للفترة المالية السادسة عشرة
II-79
)(2015-2012
 - (EC-LXI) 13التنقيحات المقترح إدخالھا على
II-82
الالئحة المالية للمنظمة
 - (EC-LXI) 14زيادة التحميل على تكاليف
الرواتب من أجل تمويل الحسابين االحتياطيين
الخاصين) :أ( تكاليف التوظيف وإنھاء الخدمة،
)ب( استحقاقات التأمين الصحية بعد انتھاء
الخدمة
II-96
 - (EC-LXI) 15تمويل العجز في رأس مال
صندوق رأس المال العامل
II-97
 - (EC-LXII) 5تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة
علوم الغالف الجوي
II-98
 - (EC-LXII) 6تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة
األرصاد الجوية للطيران
II-100
 - (EC-LXII) 7تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة
علم المناخ واختصاصاتھا الجديدة
II-103

 - (EC-LXII) 10الطبعة الثالثة من دليل
الممارسات المناخية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم
 (100وتعديالت الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة
رقم  (49المجلدات األول والثاني
والثالث
II-105
 - (EC-LXII) 12الجدول الزمني لالجتماعات
التشاورية بشأن السياسات الرفيعة المستوى
الخاصة بالمسائل الساتلية
II-106
 - (EC-LXII) 15استخدام المؤشر المعياري
للھطول لتحديد خصائص حاالت الجفاف في
األحوال الجوية باإلضافة إلى مؤشرات الجفاف
األخرى المستخدمة بالفعل في مرافقھا
II-107
 - (EC-LXII) 19اختصاصات فريق الخبراء
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم
والتدريب
II-108
 - (EC-LXII) 20المطبوعات اإللزامية وسياسة
توزيع المطبوعات في الفترة المالية السادسة
عشرة .
II-109
 - (EC-LXIII) 2تنسيق األنشطة المناخية II-112
 - (EC-LXIII) 3إنشاء فريق خبراء مشترك بين
لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية
ولجنة الھيدرولوجيا ومعني بالمناخ والغذاء
والماء
II-114
 - (EC-LXIII) 4فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة
II-116
للمنظمة )(ICG-WIGOS
 - (EC-LXIII) 5فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية
II-118

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد البشرية

X

)(REM
X

X

فرع بحوث الغالف الجوي والبيئة
)(ARE
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS
إدارة المناخ والماء )(CLW

X

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات )/(OBS
مكتب البرنامج الفضائي للمنظمة
)(SAT

X

إدارة المناخ والماء )(CLW
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
) /(DRAمكتب التعليم والتدريب
)(ETR

X

X

إدارة الخدمات اللغوية والمؤتمرات
والمطبوعات )(LCP

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS
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المسودة األولى
 - (EC-LXIII) 6الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات
 - (EC-LXIII) 7الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
II-124
والتشغيلي للمنظمة )(WMO
 - (EC-LXIII) 8اختصاصات لجنة مراجعة
الحسابات وعضويتھا
II-126
 - (EC-LXIII) 9ميزانية فترة العامين
II-132
2013-2012
 - (EC-LXIII) 11تعيين مراجع الحسابات
II-137
الخارجي
II-138
 - (EC-LXIII) 12تنفيذ إدارة المخاطر
II-122

 - (EC-LXIII) 13تعديالت على النظام الداخلي
للمجلس التنفيذي.

II-141

 - (EC-64) 1استعراض دور ومسؤوليات
االتحادات اإلقليمية

II-142

 - (EC-64) 2تقرير الدورة الرابعة للجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
II-144
)(JCOMM
 - (EC-64) 3اختصاصات الفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالمسائل المناخية
والمسائل المتصلة بالطقس والماء والبيئة
II-146
)(ECWG-CWE
 - (EC-64) 4فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي
والمعنية بسياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل
الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية
II-148
 - (EC-64) 5اآللية المشتركة لدعم تنفيذ نظام
معلومات الخدمات المناخية
II-150
 - (EC-64) 6األساليب البديلة لالمتثال لقواعد
منظمة الطيران المدني الدولي الخاصة بتقارير
معلومات األرصاد الجوية المھمة
II-151
)(SIGMET
 - (EC-64) 8تعزيز قدرات األعضاء على الحد
من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء
والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا
المحتملة
II-152
 - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظم العالمية
II-157
المتكاملة للرصد )WIGOS (WIP
 - (EC-64) 11الترددات الالسلكية ألنشطة األرصاد
الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية
II-181
 - (EC-64) 12تسمية المراكز التابعة لنظام
معلومات المنظمة
I-184

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

X

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
)(SPO

X
X
X
X

X

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
)(SPO
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
)(SPO
األمين العام المساعد ) /(ASGمكتب
األمين العام والعالقات الخارجية
)(CER
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA

X

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة المناخ والماء )(CLW
إدارة نظم الرصد والمعلومات

X

)(OBS

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

X

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

X
X
X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS
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المسودة األولى
 - (EC-64) 13المسؤولية عن إنشاء لغة ترميزية
قابلة للتوسيع ) (XMLللطيران
 - (EC-64) 14تقديم سجالت الطقس العالمية
سنويا ً
II-187
II-186

إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات
إدارة نظم الرصد والمعلومات
) /(OBSالنظام العالمي لرصد المناخ
)(GCOS
)(OBS

X

 - (EC-64) 15النظام العالمي لرصد
المناخ
 - (EC-64) 16مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية
II-191

X

II-192

X

 - (EC-64) 20سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة
بتكاليف دعم البرامج
 - (EC-64) 22عملية اختيار المراجع
الخارجي
II-201

X

إدارة البحوث )(RES
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
) /(DRAمكتب التعليم والتدريب
)(ETR
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد البشرية
) /(REMإدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية )(DRA
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

II-202

X

مكتب الرقابة الداخلية )(IOO

II-205

X

إدارة الخدمات اللغوية والمؤتمرات
والمطبوعات )(LCP

II-188

X

 - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية
 - (EC-64) 18إستراتيجية المنظمة لتنمية
القدرات
II-193
 - (EC-64) 19تأكيد االعتراف بمراكز التدريب
اإلقليمية ) (RTCsالتي قيَّمت أثناء الفترة
II-198
2011-2010

X

II-199

X

 - (EC-64) 23سياسة الكشف عن تقارير
المراجعة الداخلية

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

X

 - (EC-64) 25البيانات المالية لعام  2011للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية
II-208
 - (EC-64) 26تعديالت على الالئحة الفنية
 – (EC-65) 1متابعة أعمال الدورة االستثنائية
للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية II-280 ((2012
 – (EC-65) 2سياسة المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات
والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية،
II-282
 – (EC-65) 3خطوات ينبغي اتخاذھا لتحقيق
االمتثال لقواعد المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOومنظمة الطيران المدني الدولي
II-283
).(ICAO
 - (EC-65) 4خطة تنفيذ "إستراتيجية المنظمة
II-284
) (WMOلتقديم الخدمات"
 – (EC-65) 5تقرير الدورة الخامسة عشرة
للجنة النظم األساسية المتعلق بالنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ وأنشطة التصدي
للطوارئ
II-311
II-209

إدارة البحوث

X
X
X

X

X
X

X

)(RES

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
األمين العام المساعد )(ASG
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS
إدارة خدمات الطقس والحد من
مخاطر الكوارث )(WDS
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المسودة األولى
 – (EC-65) 6إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي
) :(WCPإدراج برنامج البحوث بشأن التأثر بتغير
المناخ وآثاره والتكيف معه ) (PROVIAكمكون
إضافي
II-318
 - (EC-65) 7تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة
الھيدرولوجيا
II-319
 - (EC-65) 8النظام العالمي لرصد الدورة
II-320
الھيدرولوجية
 - (EC-65) 9الحفاظ على طيف الترددات الراديوية
ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات
الصلة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
II-326
لعام 2015
 - (EC-65) 10تقرير الدورة الخامسة عشرة
للجنة النظم األساسية المتعلق بنظم الرصد
المتكاملة
II-328
 - (EC-65) 11تجنب الفجوات في الرصد
II-329
األساسي الفضائي القاعدة
 - (EC-65) 12االحتياجات اإلقليمية للوصول إلى
II-330
بيانات السواتل وتبادلھا
 – (EC-65) 13تعديل مرجع نظام معلومات
المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم
II-331
(1060

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة المناخ والماء )(CLW

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات

)(OBS

X

إدارة نظم الرصد والمعلومات
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتعليم والتدريب )(ETR

 – (EC-65) 14إدارة جودة نظام معلومات
المنظمة وتطوير بنيته األساسية
 – (EC-65) 15تقرير الدورة الخامسة عشرة
للجنة النظم األساسية المتصل بالالئحة الفنية
بشأن النظام العالمي لالتصاالت وإدارة
البيانات
II-389
 – (EC-65) 16خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة
II-392
) (WMOلتنمية القدرات
 - (EC-65) 17متطلبات الكفاءة لمقدمي التعليم
والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية
والخدمات الھيدرولوجية والمناخية
II-406
 – (EC-65) 18تعديل اختصاصات الفريق العامل
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير
القدرات
II-407

X

إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
)(DRA

2015-2014

II-409

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

 – (EC-65) 20بيان أولويات الميزانية
ومواردھا للفترة المالية السابعة عشرة
)(2019-2016

II-412

II-388

X

X

 – (EC-65) 19ميزانية فترة العامين

II-415

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM

X

 – (EC-65) 21الكشوفات المالية للمنظمة العالمية
II-414
لألرصاد الجوية لعام 2012
 - (EC-65) 22أنصبة المساھمات التناسبية
لألعضاء للعامين  2014و2015

)(OBS

X

X

اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد
البشرية )(REM
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المسودة األولى
 – (EC-65) 23استعراض قرارات المجلس
التنفيذي السابقة

II-420

عدد القرارات

104

مكتب األمين العام وإدارة العالقات
الخارجية )(CER

X

84

6
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