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معلومات أساسية تدعم عمل الدورة (الجزء الثاني من هذا التقرير)

الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ( ،)WMOالسيد  ،D. Grimesالدورة السبعين للمجلس التنفيذي في يوم األربعاء،
.1
الموافق  20حزيران /يونيو  ،2018الساعة  09:30في مقر المنظمة ( )WMOفي جنيف .ورحب الرئيس بأعضاء
المجلس وبالمشاركين اآلخرين .كما رحب بالنائبة الثانية للرئيس ،البروفيسورة  ،Celeste Sauloوهي أول امرأة تنتخب
في هذا المنصب ،وتعمل أيضا نائبة أولى للرئيس بالنيابة عقب مغادرة السيد  .Rob Varleyوقدم الرئيس شكره لرؤساء
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية المنتهية والياتهم ،ورحب بالرؤساء المنتخبين الجدد .وسلط الضوء على مجموعة من
ظواهر الطقس والمناخ والماء التي تؤثر في تشكيل أنشطة المنظمة ( )WMOوالمجاالت المواضيعية الرئيسية التي
ستغطيها الدورة ،بما في ذلك مجاالت التخطيط اإلستراتيجي ،واستعراض الحوكمة ،والماء والهيدرولوجيا – مع
تخصيص حوار لهذه المسألة ،والشراكات بما في ذلك مع القطاع الخاص ،وعمليات الرصد وتبادل البيانات ،والحد من
مخاطر الكوارث وتقديم الخدمات ،والمناخ ،والمسائل القطبية ،وتطوير القدرات ،والمسائل الجنسانية .ورحب األمين
العام ،البروفيسور ب .تاالس  ،بالمجلس في جنيف ووجه انتباه األعضاء إلى التحديات العالمية الرئيسية التي تواجهها
المنظمة ( :)WMOالتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارة موارد المياه ،وأشار إلى زيادة الطلب
على خبرة المنظمة ( ،)WMOوإلى أن تقديم الخدمات بمزيد من الفاعلية يقتضي اتباع نهج مستعرض وشامل عوضا عن
نهج قطاعي ،وإلى الحاجة إلى البيانات .وأبرز األمين العام أن استعراض الحوكمة يتيح الفرصة لتحسين تلبية احتياجات
أعضاء المنظمة ( ،)WMOواستخدام الموارد والبنية التحتية على النحو األمثل ،وتعزيز مشاركة الخبراء على نطاق
أوسع في أنشطة المنظمة ( ،)WMOوتبني نهج شمولي لنظام األرض إزاء الخدمات والرصد والبحوث ،وإشراك القطاع
الخاص بشكل منسق في أنشطة المنظمة ( ،)WMOوضمان االتساق بين إستراتيجية المنظمة ( )WMOوتنفيذها من
جانب الهيئات التأسيسية والبرامج واألمانة.
.2

ويرد جدول األعمال في التذييل .1

.3
التذييل .4

واعتمدت الدورة  39قرارا ترد في التذييل  ،2و 66مقررا ترد في التذييل  ،3و 28توصية ترد في

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .5وبلغ مجموع المشاركين  284مشاركا ،من بينهم  78نساء ،أي ما
.4
يعادل نسبة  27في المائة.
ووافق المجلس على عقد الدورة الحادية والسبعين في الفترة  19-17حزيران /يونيو  ،2019في مقر
.5
المنظمة ( ،)WMOعقب المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية الذي سيعقد في الفترة  15-3حزيران /يونيو
 .2019وستعقد دورة اللجنة االستشارية للشؤون المالية ( )FINACيومي  1و 2حزيران /يونيو .2019
وحدد المجلس أيضا موعدا مؤقتا لعقد دورته الثانية والسبعين في مقر المنظمة في الفترة  19-10حزيران/
.6
يونيو  ،2020ويسبقها اجتماع اللجنة ( )FINACفي يومي  9-8حزيران /يونيو .2020
.7

اختتمت الدورة السبعون للمجلس التنفيذي أعمالها الساعة  ،16:54في  29حزيران /يونيو .2018
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(EC-70) 1

نهج موحد للتنبؤ بالطقس القاسي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-17) 13تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ وأنشطة التصدي للطوارئ ،الذي تضمن إقرار التوصية  (CBS-Ext. (2014)) 23للجنة النظم األساسية – آلية
مقترحة لتعزيز المراكز التشغيلية باالعتماد على الدروس المستفادة من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) ،(SWFDPالتي اقترحت أمورا منها إنشاء برنامج التنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFللتركيز على ضرورة تطوير
قدرة تشغيلية مستدامة،

)(2

المقرر  – (EC-68) 9المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) – (SWFDPالذي أيد العناصر الجوهرية لدمج
المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي الخدمات العالمية التشغيلية المستدامة،

)(3

بدء إنشاء مشروع إيضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي غربي أفريقيا عقب حلقة عمل تدريبية فنية عن
التنبؤ بالطقس القاسي والخدمات العامة في مجال الطقس عقدت في دكار في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2015وحلقة
عمل للتخطيط الفني بشأن تنفيذ المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي غربي أفريقيا ،عقدت في أبيدجان في أيلول/
سبتمبر ،2016

وإذ يحيط علما بأن المشروع اإليضاحي ) (SWFDPالذي بدأ في عام  2006بمشاركة خمسة بلدان فقط في جنوب شرقي
أفريقيا قد توسع ليغطي ثمانية أقاليم فرعية بمشاركة أكثر من  75من البلدان النامية ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة
النامية ) (SIDSفي جنوبي أفريقيا وجنوب المحيط الهادئ وشرقي أفريقيا وجنوب شرق آسيا وخليج البنغال ووسط آسيا
وغرب أفريقيا وشرق الكاريبي في االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد
اإلقليمي الخامس .وقد أفضى ذلك إلى أن متطلبات التدريب المتزايدة تتطلب زيادة الموارد،
وإذ يحيط علما أيضا باالهتمام بتنفيذ المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي أوقيانوسيا (االتحاد اإلقليمي الخامس)،
وأمريكا الجنوبية (االتحاد اإلقليمي الثالث) ،وأمريكا الوسطى (االتحاد اإلقليمي الرابع) وسائر أنحاء أفريقيا (االتحاد
اإلقليمي األول)،
وإذ يالحظ مع االرتياح أن المشروع اإليضاحي يسهم في تحسين السالمة العامة وفي الحد من مخاطر الكوارث من
خالل عملية التنبؤ المتسلسلة التي تيسر تحسين التنبؤات وتقديم اإلنذارات بالطقس القاسي من قبل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالمساهمة ،وأن تآزر المشروع مع نظام التوجيه الخاص بالفيضانات
الخاطفة ) (FFGSفي الجنوب األفريقي واألقاليم الفرعية األخرى ،يحقق مزيدا من الفوائد لألعضاء بالسماح لهم بتقديم
دعم تشغيلي لخدمات اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة،
وإذ يسلم بأن المشاريع الفرعية اإلقليمية التابعة للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPتمول بصفة رئيسية من خالل موارد
خارجة عن الميزانية ،وب أن تعبئة الموارد من أجل المشاريع الفرعية اإلقليمية الجارية وتآزرها مع المشاريع واألنشطة
األخرى ذات الصلة من قبيل نظام التوجيه ) (FFGSيعتبر دائما تحديا،
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وإذ يأخذ في اعتباره ما يلي:
)(1

أن المقرر الذي اتخذه فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية (آذار /مارس  )2018لتنفيذ االستعراض العام
للمشروع اإليضاحي ) ،(SWFDPوالذي ينفذ كل  12عاما ،لتقييم الفوائد التي يحققها المشروع للبلدان النامية وأقل
البلدان نموا ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSالمساهمة ،من حيث خدمات التنبؤ واإلنذار
المبكر ،وكذلك لالستفادة من هذا التقييم في تطوير المشروع وإعداد الستراتيجيته المستقبلية ،بما في ذلك
ال خيارات المتاحة لإلشراف على المرحلة الرابعة للمشروع وتقديم تقرير بذلك للمؤتمر العالمي الثامن عشر
لألرصاد الجوية،

)(2

أن القرار  - (CHy-15) 6مبادرة التنبؤ بالفيضانات وإسهام لجنة الهيدرولوجيا في برنامج إدارة مخاطر
الكوارث ،والمقرر  – (JCOMM 5) 17مستقبل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ،قد دعيا إلى إجراء
استعراض مستقل للمشروع اإليضاحي للغمر الساحلي ) (CIFDPللنظر في إعداد هيكل وإجراءات حوكمة لتحويل
المشروع اإليضاحي ) (CIFDPإلى منصة أكثر استدامة لتعزيز النظم الوطنية لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
بهدف التصدي للفيضانات في المناطق الساحلية (انظر المقررات  (EC-70) 12-10والقرار ،)(EC-70) 16

)(3

أن التوصية الصادرة عن الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات الخاطفة )( (FFI-AGكانون األول /ديسمبر
 )2017تدعو اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyلتنظيم
استعراض مستقل للمشروع اإليضاحي ) (CIFDPونظام التوجيه ) ،(FFGSوتدعو أيضا لجنة النظم األساسية
) (CBSإلى االضطالع بالعمل نفسه للمشروع اإليضاحي ) ،(SWFDPوأن يقوم الفريق االستشاري ) ،(FFI-AGمن
خالل رئيسه ،بتقديم تقرير عن االستعراضات للمؤتمر (انظر القرار ،)(EC-70) 16

يقرر ،حسبما أوصى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ،ما يلي:
)(1

إجراء استعراض مستقل مشترك للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPونظام التوجيه ) (FFGSوالمشروع اإليضاحي
) ،(CIFDPوهي مشاريع دعم للحد من مخاطر الكوارث ،مع التركيز على كيف أحدثت هذه المشاريع فرقا في
حياة المجتمعات التي تخدمها ،وعلى احتياجاتها التدريبية واستدامتها ،فضال عن أهمية وجود صوت وطني لنشر
معلومات اإلنذار؛

)(2

أن يشترك رؤساء لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyواللجنة الفنية المشتركة
في إعداد نهج موحد ،عقب استعراض هذه المشاريع ،لضمان أن يقدم المشروع اإليضاحي )(SWFDP
والمشروع اإليضاحي ) (CIFDPونظام التوجيه ) (FFGSsخدمات فعالة ومستدامة ذات صلة بالجوانب الخطيرة
للطقس والماء والمناخ؛

)(3

أن يقوم رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyورئيس الفريق االستشاري ) (FFI-AGبإبالغ المؤتمر بنتيجة
االستعراض والنهج الموحد؛

)(JCOMM

يطلب من األمين العام أن ييسر التنفيذ الفعال لهذا القرار؛
يدعو األعضاء للمساهمة في الصندوق االستئماني للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPلدعم مكتب برنامج الطقس القاسي،
واألنشطة التمكينية ،واستحداث مشاريع جديدة للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPلتوسيع نطاق البرنامج صوب تحقيق
تغطية عالمية.
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(EC-70) 2

النهج المتكامل للمنظمة ) (WMOفي العمليات السياساتية رفيعة المستوى
المتعلقة بعلم المناخ
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (EC-68) 1دعم المنظمة ) (WMOالتفاق باريس،

)(2

المقرر  – (EC-69) 7الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتنفيذ اتفاق باريس،

وإذ يسلم بأن اتفاق باريس يدعو إلى "تعزيز المعارف العلمية بشأن المناخ ،بما في ذلك البحوث والرصد المنتظم للنظام
المناخي ونظم اإلنذار المبكر ،على نحو يسترشد به في الخدمات المناخية ويدعم اتخاذ القرار (المادة  ،7الفقرة ( 7ج))"،
وإذ يسلم أيضا بضرورة ضمان التنسيق العالمي للفعاليات الرئيسية المتعلقة بالمناخ ،مثل المنتديات المناخية اإلقليمية
والوطنية ،وتبادل البيانات والنواتج ،وترجمة نتائج البحوث إلى عمليات ،وتطوير وتجميع المدخالت لتستفيد منها
المنتجات والخدمات المتعلقة بالسياسات،
وإذ يشير إلى توقيع مذكرة تفاهم في تشرين الثاني /نوفمبر  2017بين أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) (UNFCCCوالمنظمة ) ،(WMOتشمل مشاريع التعاون االستراتيجية التالية:
)(1

اإلبالغ السنوي عن تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي ،وعن حالة المناخ العالمي،

)(2

الخدمات المناخية من أجل التخطيط للتكيف وتنفيذه،

)(3

األدوات القائمة على الرصدات من أجل تحسين تقديرات االنبعاثات الوطنية لغازات االحتباس الحراري،

)(4

التعاون اإلقليمي لدعم أنشطة التكيف والتخفيف،

وإذ يشير مع االرتياح إلى زيادة أهمية وتأثير مشاركة المنظمة ) (WMOفي عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
) ،(UNFCCCكما شوهد مؤخرا من خالل النجاح الذي القته نشرة غازات االحتباس الحراري وبيانات المنظمة )(WMO
عن حالة المناخ العالمي ،المقدمة إلى مؤتمري األطراف الثاني والعشرين والثالث والعشرين،
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

االهتمام الذي أعربت عنه الدورة السابعة واألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) (UNFCCCبالجهود الجارية التي تبذلها المنظمة ) (WMOوبرنامج النظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلوضع مؤشرات رئيسية لحالة المناخ ،وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ النظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

أن الدورة الثامنة واألربعين للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ ) (SBIوالتابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
) (UNFCCCقد دعت المنظمة ) (WMOلتوفير أنشطة بناء القدرات للبلدان النامية فيما يتعلق بتحليل البيانات
المناخية وإعداد سيناريوهات تغير المناخ وتطبيقها في تقييم هشاشة األوضاع والمخاطر،

)(3

أن أمانة الصندوق األخضر للمناخ ) ،(GCFتلبية لدعوة من مجلسها "لزيادة قدرات توليد واستخدام المعلومات
المناخية في صنع القرار (مقرر مجلس الصندوق األخضر للمناخ  )GFC/B.07/04ووضع "خطوات لتحسين

)(SBSTA
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المسوغات المناخية ألنشطة دعم الصندوق األخضر للمناخ )( "(GCFمقرر مقرر الصندوق األخضر للمناخ
 )GFC/B.19/0قد بلغت مرحلة متقدمة من المناقشات مع المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بتقديم خدمات الخبراء
التابعين للمنظمة ) (WMOلوضع مفهوم المسوغات المناخية والمنهجيات ونهج التنفيذ لكافة األنشطة التي يمولها
الصندوق األخضر للمناخ )( (GCFانظر أيضا وثيقة المعلومات .)EC-70/INF. 12.5
)(4

أهمية النواتج والمعلومات العلمية المستندة إلى أدلة في اتخاذ القرارات المتعلقة باالستثمار المناخي،

وإذ يشير كذلك إلى ما يلي:
)(1

أهمية برامج تحويل المخاطر المناخية في إدارة مخاطر الخسائر واألضرار المرتبطة بالمناخ ،وقيمة البيانات
التي تعد من خالل أنشطة المنظمة ) (WMOفي إعداد وتنفيذ هذه البرامج،

)(2

أن تحقيق االستفادة الكاملة من مساهمات المنظمة ) (WMOفي هذه البرامج يتطلب زيادة تطوير القدرات الفنية
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsفضال عن إعداد نماذج العمل لتحسين مشاركة
المرافق الوطنية )،(NMHSs

وقد نظر في:
)(1

التوجهات المستجدة في مشروع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة المالية التالية ،بما
في ذلك التركيز على الخدمات المناخية من أجل تحقيق تنمية مقاومة للمناخ ،من خالل زيادة تقديم معلومات
وخدمات مناخية داعمة للسياسات والتخاذ القرارات على كافة المستويات،

)(2

أهمية نواتج علم المناخ التي تقدمها المنظمة ) (WMOالتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) (UNFCCCوالعمليات
السياساتية رفيعة المستوى واألطر األخرى ،من قبيل أهداف التنمية المستدامة ) ،(SDGsوإطار عمل سنداي للحد
من مخاطر الكوارث ،والتقييم العالمي التفاق باريس ،والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC

يقرر أن يعتمد نهج متكامل لتوفير الخدمات المناخية للعمليات السياساتية رفيعة المستوى ،يشمل ،بين جملة أمور،
العناصر التالية:
)(1

تقديم إرشادات بشأن المنهجيات ،وتزويد األعضاء باألدوات الالزمة إلعداد تحليالت المناخ في الماضي
والحاضر والمستقبل ،حسب االقتضاء ،لتقييم التقدم الجماعي المحرز في مجال العمل المناخي في إطار اتفاق
باريس ،وأيضا لدعم إعداد المساهمات المحددة وطنيا التفاق باريس ) ،(NDCsوالبالغات المتعلقة بالتكيف،
وتقارير فترة السنتين بموجب إطار تعزيز الشفافية ،وخطط التكيف الوطنية ) (NAPsوضمان عدم تأثر
االستثمارات بتغير المناخ؛

)(2

مواصلة دمج هذه التحليالت في منشورات المنظمة ) (WMOالرئيسية ،من قبيل البيان السنوي عن حالة المناخ
العالمي ،والتقارير األخرى بشأن الحالة اإلقليمية للمناخ؛

)(3

مواصلة مواءمة تحليالت المناخ التي تدعمها المنظمة
الهيئة )(IPCC؛

)(4

تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsوتقديم المساعدة الفنية لها بطريقة منهجية ومستدامة ،حسب الحاجة
في المجاالت ذات الصلة المشار إليها أعاله ،مع االعتماد على موارد من خارج الميزانية قدر اإلمكان واالستفادة
من هذه الموارد من خالل الشراكات االستراتيجية؛

)(5

التعاون مع الشركاء والمبادرات لتقصي مساهمات المنظمة ) (WMOفي إعداد آليات تحويل المخاطر المناخية
على أساس المؤشرات؛

)(WMO

ذات الصلة بالتقييمات العلمية التي تصدرها
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يطلب من أعضاء المنظمة ) ،(WMOواالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج التابعة للمنظمة ) ،(WMOبما فيها
البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،التعاون والمساهمة في األنشطة المذكورة أعاله؛
يطلب من األعضاء تقديم مساهمات طوعية لتدعيم قدرة المنظمة ) (WMOعلى المساعدة في جهود تحويل المخاطر المناخية؛
يدعو أيضا إلى مزيد من الحوار بين أمانة الهيئة

)(IPCC

وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية )(UNFCCC؛

يطلب من األمين العام:
)(1

مواصلة األعمال التحضيرية لدعم العمليات العلمية السياساتية رفيعة المستوى المتعلقة بالمناخ ،على النحو
المشار إليه أعاله ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛

)(2

مواصلة مساعدة األعضاء من خالل تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSمن أجل تدعيم واستدامة
الرصدات الوطنية لنظام المناخ وتوفير المعلومات المناخية في إطار إسهامات حكوماتهم في خطط التكيف
الوطنية ) (NAPsوالمساهمات المحددة وطنيا ) (NDCsومشاريع تمويل المناخ؛

)(3

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات المعنية ،بما فيها أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
) (UNFCCCوهيئاتها التشغيلية ،ومؤسسات التمويل الدولية ،للتمكين من إعمال عناصر هذا القرار على
المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛

)(4

مساعدة األعضاء على المشاركة بشكل أكبر في دعم جهود تحويل المخاطر المناخية ،رهنا بتوافر المخصصات
المالية لمثل هذا الدعم.

القرار

(EC-70) 3

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

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

)(2

القرار  - (Cg-17) 47برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي،

)(3

القرار  - (Cg-17) 68إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة )،(WMO

)(4

القرار  – (EC-68) 15تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين القطاعات التابعة للمنظمة )،(WMO

)(5

القرار  - (EC-68) 62خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWللفترة ، ،2023-2016

وإدراكا منه أن ظواهر األحوال الجوية الهيدرولوجية والظواهر البيئية تؤثر على صحة اإلنسان بطرق ال حصر لها،
بما فيها عبر التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ،ولنوعية هواء وماء متدهورة؛ وانعدام األمن الغذائي والتغذوي؛
واألمراض المنقولة عبر الماء والغذاء؛ ولألشعة فوق البنفسجية وللمواد الكيميائية المنقولة بيئيا؛ وللظواهر شديدة التأثير
على غرار الجفاف والفيضانات والعواصف وموجات الحر والبرد،
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وإذ يشير إلى األهمية المتزايدة لنوعية الهواء المتردية والحرارة الشديدة كونها أخطارا صحية ناشئة في المناطق
الحضرية على مستوى العالم ،وخاصة هشاشة أوضاع سكان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والدول الجزرية
الصغيرة النامية،
وإذ يشير أيضا إلى أن تخصيص آلية فعالة وموارد ضرورية لتقديم خدمات صحية متكاملة ،يقتضي تعزيز النهج
المتسق وتنسيق ااألنشطة الحالية لدعم األعضاء عبر برامج المنظمة ) (WMOومبادراتها ذات الصلة ،بما فيها األنشطة
المقدمة ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،والعمل على نوعية الهواء ضمن برنامج المراقبة العالمية للغالف
الجوي ،وعمل اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوأنشطة البرامج ذات الصلة،
وإذ يشير كذلك إلى أن القدرات والخبرات وأنشطة التعاون الحالية بين أوساط الصحة واألرصاد الجوية إلعداد
معلومات مناخية وبيئية ذات الصلة وتوصيلها وتوفيرها واستخدامها ،تظل غير متطورة بالقدر الكافي ،وأن بعض
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsتتطلب دعما من المنظمة ) (WMOلزيادة التعاون مع قطاع
الصحة وتبادل أفضل الممارسات،
وإذ يدرك ضرورة تناول المواضيع التالية ،وتحديد اآلليات المناسبة لتنفيذها:
)(1

تعزيز مواءمة السياسات ذات الصلة وإذكاء الوعي باألخطار المرتبطة بالبيئة والطقس والماء والمناخ ،وإيجاد
حلول لحماية صحة البشر،

)(2

تعزيز ايجاد دالئل علمية وتطبيقها،

)(3

استحداث آليات فنية وشراكات مالئمة لتسهيل إعداد بيانات ونواتج إعالمية مكيفة ومرتبطة بالطقس والماء
والمناخ واألخطار البيئية على الصحة ،وتقديم هذه البيانات والحصول عليها واستخدامها،

)(4

إعداد ونشر ارشادات فنية ومعيارية ،إضافة للمطبوعات واألدوات العلمية ،وإجراءات أخرى لدعم تطوير القدرات،

)(5

رصد التقدم المحرز من أجل الوصول لمعلومات موثوقة مرتبطة بالطقس والمناخ والبيئة ،وفي استخدام هذه المعلومات،

يقرر ما يلي:
)(1

تعزيز جهود المنظمة ) (WMOفي مجال البحث وتقديم الخدمات ألغراض تطبيقات الصحة العالمية عبر زيادة
تكامل أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالصحة في مجاالت الطقس والماء والمناخ والبيئة؛

)(2

ضرورة استيعاب وتيسير الدعم المتكامل الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتحسين النواتج الصحية المرتبطة بالطقس
والماء والبيئة والمناخ ،عبر جميع الهياكل والعمليات الجديدة المنبثقة عن االستعراض الحالي لهياكل الحوكمة في
المنظمة )(WMO؛

يطلب من لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية واللجان األخرى ذات الصلة (أو من هياكلها المستقبلية المماثلة) أن
تركز ،عند تنفيذها الستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،على تعزيز قدرات المرافق الوطنية )(NMHSs
إلشراك الدوائر الصحية في جمع البيانات ذات الصلة بالصحة وتبادلها ،وخدمة قطاع الصحة من خالل تقديم خدمات
صحية تستند إلى التنبؤ على أساس اآلثار ،وأن تقدم اللجان مواد إرشادية لتستخدمها المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
تحسين تقديم الخدمات في مجال الصحة؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

العمل ،بالتشارك مع منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوبمدخالت كافية وبالتعاون مع األعضاء وعبر برامج
المنظمة ) (WMOذات الصلة على استحداث برامج عمل محكمة وشاملة مدتها خمس سنوات بشأن المناخ،
والبيئة والصحة ،لعرضها على المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ،على أن تشمل اقتراحات بآليات
ووسائل لتنفيذ خدمات صحية متكاملة ،على النحو المتفق عليه في إطار للتعاون في مجاالت المناخ والبيئة
والصحة بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية (أيار /مايو )2018؛
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)(2

التعاون مع منظمة الصحة العالمية ) (WHOبشأن تشكيل فريق خبراء مشترك ،بناء على نتائج استعراض
الحوكمة ،بمشاركة خبراء من كلتا المنظمتين بما يتيح التصميم المشترك للنواتج والخدمات التي يطلبها األعضاء
لدعم الصحة العامة دعما فعاال؛

)(3

دعم تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsلتقديم الخدمات لقطاع الصحة من خالل تزويدهم بمواد إرشادية
بشأن التقديم العملي للخدمات ذات الصلة بالصحة؛ وقنوات االتصال ومنهجيات نشر معلومات الطقس ذات
الصلة بالصحة لدى مجموعات المستخدمين المستهدفين؛

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

المساهمة في إعداد برنامج العمل المشترك للخدمات الصحية المتكاملة ،عبر تقاسم القدرات والخبرات والتجارب
الحالية لتقديم خدمات صحية متكاملة؛

)(2

تعزيز التعاون على المستوى الوطني بين دوائر الصحة واألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والبيئة؛

يدعو منظمة الصحة العالمية واألطراف المعنية ،بما فيها وكاالت التمويل ،للمساهمة في إعداد برنامج العمل المشترك
وتنفيذه ،وتشجيع التعاون الضرو ري الذي سيتيح لألعضاء االستفادة بشكل كامل من قدرات المنظمة )(WMO
ودوائر الصحة.

القرار

(EC-70) 4

استعراض منتصف المدة لإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

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

)(3

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

إذ يدرك ما يلي:
)(1

أن رؤية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSكما صاغتها فرقة العمل رفيعة المستوى المؤلفة من
مستشارين مستقلين وتضم شخصيات بارزة في مجاالت القيادة والحوكمة والعلوم والسياسات ،كانت تهدف إلى
إنشاء نظام شامل لتقديم خدمات مناخية وتطبيقها في عمليات صنع القرار على جميع مستويات المجتمع ،وهو
مشروع يستلزم تعاونا غير مسبوق يتخطى الحدود السياسية والوظيفية والتنظيمية،

)(2

أن الفعالية في تحقيق رؤية اإلطار ) (GFCSتتطلب تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات الشريكة واألطراف
المعنية وفقا لوالياتها،

وإذ يشير إلى أن لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-MCقد أوصت خالل دورتها
الثالثة (تشرين األول /أكتوبر  )2015باستعراض اإلطار ) (GFCSفي بداية المرحلة الثانية من تنفيذه )،(2018-2015
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وإذ يشير أيضا إلى:
)(1

اختيار جامعة أريزونا ) (UoAإلجراء االستعراض من خالل جملة أمور منها عقد مشاورات موسعة مع جميع
أصحاب المصلحة ذوي الصلة،

)(2

إعداد جامعة أريزونا ) (UoAتقريرا بشأن استعراض منتصف المدة ،نظرت فيه الدورة الخامسة للجنة اإلدارة
التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )( (IBCS-MCتشرين األول /أكتوبر ،)2017

وإذ يشير كذلك إلى ما يلي:
)(1

ناقشت لجنة اإلدارة ) (IBCS-MCالتقرير بشأن استعراض منتصف المدة ،واستجابت له بإنشاء فرقتي عمل
مكلفتين بما يلي( :أ) استعراض الحوكمة واإلدارة والشؤون المالية المرتبطة باإلطار )(GFCS؛ (ب) قيادة
استراتيجية تفضي لتعزيز تنفيذ أولويات اإلطار )(GFCS؛ وإنشاء أربعة أفرقة عاملة مكلفة بما يلي( :أ) تحديد
متطلبات الخدمات المناخية إلى معايير( ،ب) استعراض استراتيجية االتصال الخاصة باإلطار ) (GFCSوتقديم
ارشادات لتعزيزها؛ (ج) توضيح الصلة بين اإلطار ) (GFCSوخطط السياسات الرئيسية؛ (د) استثارة األفكار
وتوضيح مفهوم برنامج التواصل مع المستخدمين )،(UIP

)(2

تعد فرقتا العمل واألفرقة العاملة توصيات محددة للنظر فيها خالل الدورة السادسة للجنة اإلدارة
المقررة في تشرين األول /أكتوبر  ،2018بروما،

)(IBCS-MC

وإذ يدرك أن لجنة اإلدارة ) (IBCS MCستعد توصيات ،بناء على تقارير فرقتي العمل واألفرقة العاملة التي أنشأتها
خالل دورتها الخامسة في تشرين األول /أكتوبر  ، 2017لكي ينظر فيها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد
الجوية )،(Cg-18
يوافق على عملية استعراض منتصف المدة التي باشرتها لجنة اإلدارة )(IBCS MC؛
يدعو لجنة اإلدارة ) (IBCS-MCإلى أن تأخذ االستعراض الحالي للحوكمة في المنظمة ) (WMOبعين االعتبار ،والذي
يمكن أن يكون مفيدا في تنفيذ اإلطار ) ،(GFCSوإلى أن تعد توصيات لعرضها على المؤتمر ،بالتنسيق مع الفريق
العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي؛
يطلب من األمين العام ت يسير تبادل المعلومات بين استعراض الحوكمة واإلدارة والشؤون المالية المرتبطة باإلطار
) ،(GFCSواستعراض الحوكمة في المنظمة ) (WMOلضمان أن تستفيد كل عملية من األخرى؛
يطلب من رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSتقديم توصيات محددة بشأن الخطوات التالية في تنفيذ اإلطار
) (GFCSلكي ينظر فيها المؤتمر ) ،(Cg-18مستندا في ذلك إلى ما خلصت له الدورة السادسة للجنة اإلدارة )(IBCS-MC
بخصوص توصيات فرقتي العمل واألفرقة العاملة بشأن استعراض منتصف المدة لإلطار ).(GFCS

القرار

(EC-70) 5

توصيات لجنة علم المناخ في دورتها السابعة عشرة
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ )( (CClمطبوع المنظمة رقم ،)1216
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يقرر اعتماد التقرير واتخاذ إجراءات بشأن التوصيات الواردة فيه ،على النحو التالي:
)(1

التوصية  - (CCl-17) 1استعراض قرارات ومقررات المجلس التنفيذي بشأن لجنة علم المناخ
يأخذ هذه التوصية بعين االعتبار لدى معالجة البند  20من جدول أعمال هذه الدورة؛

)(2

التوصية  - (CCl-17) 2تعزيز تكامل وتنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات مناخية
داعمة للسياسات والقرارات
يوافق على هذه التوصية ويأخذها في االعتبار في التوصية (EC-70) 3؛

)(3

التوصية  - (CCl-17) 3مواصلة عمل لجنة علم المناخ وتعزيزه
يوافق على مراعاة العمل الجاري واإلنجازات المتوخاة للجنة علم المناخ في االستعراض الجاري للحوكمة في
المنظمة ) (WMOوضمان إدماج استمراريتها بشكل مالئم في نتائج استعراض الحوكمة؛

)(4

التوصية  - (CCl-17) 4المرجع الفني لنظام معلومات الخدمات المناخية
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSوغيرها من الهيئات األخرى ذات الصلة بوظائف وعمليات نظام
معلومات الخدمات المناخية ) (CSISدعم جهود لجنة علم المناخ في تطوير المرجع الفني لنظام معلومات
الخدمات المناخية؛
(ج) يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تقوم ،بالتعاون مع لجنة علم المناخ ) ،(CCLبتحديد األنشطة
ذات الصلة بوظائف نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتي لم تحدد بعد في مرجع نظام معالجة
البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  )485من أجل تزويد األعضاء بمصادر معلومات عالمية
موثوقة وجيدة التنسيق؛
(د)

)(5

تطلب من األمين العام دعم نشر مجموعة أدوات الخدمات المناخية على الصعيد الوطني ،وتيسير
مدخالت سائر مقدمي المعلومات المناخية في نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISبما في ذلك
مؤسسات البحث واألوساط األكاديمية والمنظمات متعددة األطراف والقطاع الخاص؛

التوصية  - (CCl-17) 5المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للرصدات المناخية اليومية
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يحث األعضاء على تقديم دعم نشط للمرحلة التجريبية؛
(ج) يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تقوم ،بالتشاور مع لجنة علم المناخ ) ،(CCLبالمساعدة في
التنفيذ العملي للمرحلة التجريبية للتبادل الدولي للرصدات المناخية اليومية ،على أساس شهري ،بما يشمل
توفير كتيب عن ممارسات تقديم التقارير؛
(د)

يطلب من األمين العام إطالع األعضاء على تفاصيل تنفيذ النوع المقترح للتبادل الدولي المقترح
للرصدات المناخية اليومية ،واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق هذا النهج ليشمل أنواع الرصدات األخرى
بما في ذلك الرصدات البحرية ،بالتشاور الوثيق مع اللجان الفنية المختصة؛
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)(6

التوصية  - (CCl-17) 6الممارسات الجيدة في استخدام وتفسير إسقاطات تغير المناخ على النطاقين اإلقليمي
والوطني
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يحث المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوشبكات المراكز المناخية
اإلقليمية ،على تولي الوظيفة الموصى بها بشدة بخصوص إسقاطات تغير المناخ اإلقليمية ،تشجيعا
للممارسات الجيدة؛
(ج) يطلب من األمين العام أن يدعم تنفيذ التوجيهات بشأن الممارسات الجيدة في جميع األقاليم؛
)(7

التوصية  - (CCl-17) 7تعزيز المراقبة التشغيلية للمناخ باستخدام البنى التحتية القياسية للمنظمة
واإلطار التنظيمي للمنظمة )(WMO
(أ)

)(WMO

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSتوفير ما يلزم من مشورة فنية ودعم للجنة علم المناخ ) (CClفي
ضمان استخدام البنى التحتية القياسية واإلطار التنظيمي للمنظمة ) (WMOفي تقديم بيانات ومعلومات
ومنتجات المنظمة ) (WMOفي مجال المناخ؛
)(8

التوصية  - (CCl-17) 8إعمال التحديث الموسمي للمناخ العالمي
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSدعم مواصلة التطوير والتنسيق العملي للتحديث الموسمي للمناخ
العالمي من خالل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم
المناخ ) (CClوالمعنية بالتنبؤات التشغيلية على المستويات دون الموسمية إلى نطاقات زمنية أطول
)(IPET-OPSLS؛
(ج) يطلب من مركز المنظمة ) (WMOالرائد للتنبؤات الطويلة المدى على أساس المجموعات المتعددة النماذج
) ،(LC-LRFMMEالذي تتولى تنسيقه على نحو مشترك هيئة األرصاد الجوية الكورية ) (KMAواإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAمن أجل إدماج إعداد ونشر التحديث الموسمي للمناخ
العالمي ) (GSCUفي الجدول التشغيلي لمركز التنبؤات الطويلة المدى على أساس المجموعات المتعددة
النماذج )(LC-LRFMME؛
)(9

التوصية  - (CCl-17) 9عملية متكاملة لتطوير القدرات في مجال نظام معلومات الخدمات المناخية
(أ)

)(CSIS

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من اللجان الفنية ،والسيما لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyولجنة األرصاد
الجوية الزراعية ) (CAgMواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMواإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالتعاون بنشاط مع لجنة علم المناخ ) (CClفي تطوير القدرات لتنفيذ
نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISبما في ذلك التوعية؛

التذييل  - 2القرارات

15

(ج) يطلب من األمين العام رصد التحسينات في قدرات الخدمات المناخية استنادا إلى القائمة المرجعية للمنظمة
) (WMOبشأن الخدمات المناخية ،عن طريق قاعدة بيانات المنظمة ) (WMOعن المالمح القطرية؛
)(10

التوصية  - (CCl-17) 10تطوير الموارد البشرية عن طريق توفير الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOالمساهمة في إعداد وتوفير مجموعة
التعليم األساسي للخدمات المناخية )(BIP-CS؛
(ج) يدعو المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsإلى تنسيق وظائفها التدريبية مع مراكز التدريب اإلقليمية )(RTCs؛
(د)

)(11

يطلب من األمين العام ما يلي:
’‘1

المساعدة على توأمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتي توفر برامج
تدريبية لدعم احتياجات األعضاء من أجل تطوير قدرات موظفيها الفنيين المعنيين بالمناخ؛

’‘2

تشجيع استخدام مزيج من نهج التدريب (التعلم عن بعد والتعلم وجها لوجه)؛

’‘3

تعزيز التعاون الدولي من أجل تطوير برامج التعليم العالي والتدريب التقني؛

التوصية  - (CCl-17) 11اعتماد النسخة المحدثة للطبعة الثالثة لدليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم )100
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من األمين العام إتاحة النسخة المحد ثة من الدليل لألعضاء ،وتيسير ترجمتها إلى اللغات
الرسمية األخرى للمنظمة )(WMO؛
(ج) تحديث النسخة المقبلة لدليل الممارسات المناخية ،باالتصال باللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM؛
)(12

التوصية  - (CCl-17) 12المنسقون الوطنيون لنظام معلومات الخدمات المناخية
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يوافق على اختصاصات المنسقين الوطنيين لنظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISالمعروضة في
مرفق هذا القرار؛
(ج) يحث األعضاء على إنشاء جهات تنسيق وطنية لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوتيسير قيامها
باختصاصاتها؛
(د)

يطلب من األمين العام دعم توفير التوجيه الالزم وكذلك األدوات وسبل التدريب الالزمة للمنسقين
الوطنيين لنظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISبالتعاون الوثيق مع لجنة علم المناخ ) (CClواإلطار
العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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مرفق القرار
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المنسقون الوطنيون لنظام معلومات الخدمات المناخية
االختصاصات
يتناول المنسقون الوطنيون لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISبشكل وثيق الجوانب الفنية لتنفيذ الخدمات المناخية
على الصعيد الوطني .وتعيينهم ال يعنى أن يحلوا محل المنسقين الفنيين اآلخرين العاملين على جوانب فنية أخرى.
وتشمل وظائفهم الرئيسية ما يلي:
)(1

تيسير عمل آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوفي األنشطة التي
تشمل ما يلي:
(أ)

المشاركة مع المنظمات الشريكة الساعية إلى دعم تنفيذ الخدمات المناخية،

(ب) تنفيذ أنشطة ومخرجات اإلطار القطري القائم على النتائج لمساهمات المنظمة ) (WMOفي الهدف
لإلطار العالمي )( (GFCSحشد الموارد المؤسسية والفنية والمالية والبشرية من أجل التخطيط للخدمات
المناخية وتنفيذها ومراقبة نتائجها باستهداف األولويات الوطنية التي تتأثر بالمناخ)،
1

(ج) إعداد نواتج متعلقة بعمليات السياسات الرفيعة المستوى ذات الصلة بالمناخ واألنشطة المشتركة
لمنظومة األمم المتحدة ،مثل كتالوجات الظواهر شديدة التأثير من أجل تتبع الخسائر واألضرار الناجمة
عنها ،وإعداد خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا في ات فاق باريس ،ونواتج المراقبة
الوطنية للمناخ،
(د)

إبقاء الخصائص الناشئة لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISقيد االستعراض في إطار تنفيذ اإلطار
العالمي ) (GFCSعلى الصعيد الوطني ،واإلبالغ المنتظم عن الوضع القائم واالحتياجات ذات األولوية من
خالل تحديثات القائمة المرجعية للخدمات المناخية واستبيانات المنظمة ) (WMOالواردة في قاعدة بيانات
المالمح القطرية التابعة للمنظمة )،(WMO

(ه) إعداد خطط عمل قصيرة وطويلة األجل لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية
الصعيد الوطني،
(و)

)(2

)(CSIS

على

رصد االحتياجات من القدرات لتشغيل النظام ) ،(CSISوتحديد موارد تطوير القدرات ذات الصلة وتنسيق
طرق الوصول إليها من أجل تلبية تلك االحتياجات ،بما في ذلك من خالل تدريب الموظفين ،وإبرام
اتفاقات توأمة مع مرافق متقدمة وانتداب خبراء ،ونشر مجموعة أدوات الخدمات المناخية على الصعيد
الوطني ،والمشاركة مع المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات المناخية اإلقليمية )،(RCFs

القيام بدور المنسق الرئيسي للتواصل مع الكيانات التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشاركة في دعم تنفيذ الخدمات
المناخية على الصعيد الوطني  -مثل برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها،
ومنسقي اللجان الفنية ،وأفرقة العمل والمنسقين التابعين لالتحادات اإلقليمية والمعنين بالمناخ واإلطار العالمي
) (GFCSوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) - (GPCsوالتشجيع على
مواءمة إسهامات هذه الكيانات في تناول الخدمات المناخية الوطنية ذات الصلة باألولويات واالحتياجات الفنية.
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اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المقرر  – (EC-68) 40آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد،

)(2

المقرر  – (EC-69) 8االعتراف بمحطات المنظمة ) (WMOللرصد الطويل األمد،

)(3

آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف ،وقوائم محطات الرصد طويلة األمد المرشحة والمعترف بها (يمكن لالتحادات
اإلقليمية للمنظمة ) (WMOالوصول إليها ،وترد معلومات عنها على الوصلة https://public.wmo.int/en/our-
،)mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations

وإذ يسلم بأن صيانة محطات الرصد طويلة األمد ،بما في ذلك المحطات المئوية ،هي من مسؤولية حكومات األعضاء
المطالبة بالحفاظ على تراث مناخي ال يعوض لتلبية احتياجات األجيال الحالية والمقبلة من السجالت المناخية طويلة
األمد عالية الجودة،
وإذ يالحظ بارتياح ما يلي:
)(1

أن المجلس التنفيذي قد أقر في دورته التاسعة والستين ) (EC-69في عام  2017قائمة تضم ستين محطة تمثل
جميع االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة )(WMO؛ وكان ذلك بمثابة بدء العمل بآلية المنظمة ) (WMOلالعتراف
بمحطات الرصد الطويلة األمد .وقد اغتنم بعض األعضاء هذه الفرصة لالحتفال باعتراف المنظمة ) (WMOعلى
المستويين المحلي والوطني،

)(2

أن األعضاء وفروا معلومات إضافية إلعادة تقييم  26محطة مرشحة لم تعرض من قبل ألغراض االعتراف في
عام ،2017

)(3

أن  25عضوا يمثلون خمسة اتحادات إقليمية قدموا  72محطة مرشحة ،استجابة لنداء ثان وجهته المنظمة
) (WMOفي أواخر عام  2017لترشيح ما ال يزيد على ثالث محطات،

)(4

أن المجلس االستشاري المخصص لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد قد نظر في  98محطة مرشحة،
اعتبرت  57محطة من بينها أنها جاهزة ألن يعترف بها المجلس التنفيذي في دورته السبعين ) ،(EC-70بينما
تحتاج المحطات المتبقية إلى مزيد من التحليل بالتعاون مع األعضاء،

وإذ يالحظ أيضا تقييم المجلس االستشاري المخصص لقوائم المحطات المرشحة المشار إليها أعاله ،بتمثيل من لجنة علم
المناخ ،ولجنة النظم األساسية ،ولجنة أدوات وطرق الرصد ،وبرنامج النظام العالمي لرصد المناخ،
وإذ يالحظ كذلك أن المحطات المرشحة التي قدمها األعضاء والتي تحتاج إلى مزيد من التحليل التزال قيد التقييم من
جانب المجلس االستشاري ،وذلك إما لعرضها لالعتراف بها في المستقبل وإما للحصول على مزيد من المعلومات
من األعضاء،
يقرر تأييد اقتراح االعتراف بمحطات الرصد المئوية البالغ عددها  57محطة بوصفها محطات رصد طويلة األمد وفقا
لمرفق هذا القرار؛
يدعو األعضاء إلى مواصلة تعزيز جهودهم الرامية إلى تحقيق رصدات مستدامة طويلة األمد ورفيعة المستوى،
ومواصلة التعاون بشأن آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف على وجه الخصوص ،وتعزيزها على أعلى المستويات المحلية
واإلقليمية والوطنية ،حسب االقتضاء؛
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يطلب من األمين العام زيادة تشجيع اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد ،وتحسين ممارسة آلية
االعتراف لتقديم تعليقات سريعة لألعضاء بشأن الوضع الحالي لمحطاتهم المرشحة ،وتوجيه نداء جديد لترشيح محطات
في عام .2019

مرفق القرار
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اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
ملخص استعراض المجلس االستشاري
قائمة محطات الرصد المئوية الموصى باالعتراف بها ( 57محطة)

االتحاد
اإلقليمي
األول

البلد
المغرب
جنوب أفريقيا
جمهورية تنزانيا المتحدة
زمبابوي
كازاخستان
طاجيكستان

الثاني
تايلند
أوزبكستان
فييت نام

الثالث

األرجنتين
شيلي
المكسيك

الرابع
الواليات المتحدة
األمريكية

المحطة ،رقم المنظمة (متى انطبق ذلك)

بداية الرصد

Casablanca, 60155
Zuurbekom, 68351
Bukoba, -Songea, -Bulawayo Goetz, 67964

1911
1899
1893
1908
1897

Akkol, 35085
Aral tenizi, 35746
Mikhailovka, 29802
Khudjant, 38599
Murgab, 38878
Chiang Mai, 48327
Kanchana Buri, 48450
Ubon Ratchatai, 48407
Fergana, 38618
Tashkent, 38457
Phu Lien, 48826

1909
1884
1907
1866
1894
1911
1911
1911
1880
1867
1906

Base Orcadas (Antarctica), 88968
Ceres, 87257
La Quiaca Observatorio, 87007
Malargüe, 87506
Pilar Observatorio, 87349
Juan Fernandez, 85585

1904
1896
1902
1914
1907
1901

Central Tacubaya, 76680
Merida Aeropuesto Intl, 76644
Zakatecas (La Bufa), 76525
Buffalo Bill Dam, -Purdum, -Saint Johnsbury, -University Experiment Station (Alaska), --

1877
1898
1877
1905
1902
1894
1911
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االتحاد
اإلقليمي

البلد
النمسا
بلغاريا
كرواتيا
الجمهورية التشيكية
فنلندا
أيسلندا

السادس

إيطاليا

التفيا
ليتوانيا
إسبانيا
المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية
أوكرانيا

المحطة ،رقم المنظمة (متى انطبق ذلك)
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بداية الرصد

Graz University, -Innsbruck University, -Stift Zwettl, -Kneja, 15520
Obrazcov Chflik, -Sliven, 15640
Zagreb-Gric, 14236
Prague-Klementinum, 11515
Helsinki, 02978
Kuusamo Airport, 02869
Stykkisholmur, -Teigarhorn, -Moncalieri- Collegio Carlo Alberto, -Osservatorio Valerio, -Osservatorio Ximeniano, -Roma Collegio Romano
Urbino – Osservatorio Alessandro Serpieri, -Vigna di Valle, 16224
Mersrags, 26324
Priekuli, 26335
Panevezys, 26529
Barcelona (Observatorio Fabra), -Armagh, -Llysdinam, -Morpeth, Cockle Park, -Odesa, 33837
Poltava, 33506
Uman, 33587

القرار

1894
1877
1883
1910
1890
1889
1861
1775
1844
1909
1846
1881
1859
1871
1813
1787
1850
1910
1895
1912
1894
1913
1836
1882
1897
1866
1886
1886
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تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني – خدمات األرصاد
الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن التعديل  78على المعايير الدولية والممارسات الموصى باتباعها ) (SARPsمن مجلد خدمات األرصاد
الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية (المرفق  3لالتفاقية الدولية للطيران المدني) ،قد اعتمده مجلس منظمة الطيران
المدني الدولي ) (ICAOفي  7آذار /مارس  ،2018على أن يكون تاريخ النفاذ  16تموز /يوليو  ،2018وتاريخ التطبيق
 8تشرين الثاني /نوفمبر  ،2018إال فيما يتعلق باألحكام التي يكون تاريخ تطبيقها  7تشرين الثاني /نوفمبر  2019أو
 5تشرين الثاني /نوفمبر ،2020
وإذ يشير أيضا إلى أن التعديل  78على المرفق  3لالتفاقية المنظمة ) (ICAOقد تم بالتنسيق الكامل مع المنظمة )،(WMO
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وإذ يشير كذلك إلى اإلجراءات المستقرة التي تكفل مواءمة المرفق  3التفاقية المنظمة ) (ICAOمع الالئحة الفنية
للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني،
يعتمد التعديل المدخل على الالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني ،والذي يكفل مواءمته
الالزمة مع التعديل  78على المرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي ،على النحو المنصوص عليه في مرفق هذا القرار؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1
)(2

أن يتخذ الترتيبات للتعجيل بإصدار الالئحة الفنية المعدلة (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني؛
أن يستعرض ،بمساعدة رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMالمواد التوجيهية التابعة للمنظمة
) ،(WMOمع نشر التحديثات ذات الصلة ،عند االقتضاء ،لضمان االتساق مع الالئحة الفنية المعدلة (مطبوع
المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني؛

يوصي األمين العام بمساعدة رئيس اللجنة ) ،(CAeMوبالتنسيق مع المنظمة ) ،(ICAOلتحسين الكفاءة من خالل القضاء
على االزدواجية أو التكرار بين المواد التنظيمية والتوجيهية للمنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOوالمتعلقة بخدمات
األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية.

مرفق القرار
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تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني –
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية
يلزم أن يكون تعديل مطبوع المنظمة رقم  ،49الالئحة الفنية ،المجلد الثاني ،خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة
الجوية الدولية ،موائما للتعديل  78على المرفق  3التفاقية المنظمة ) ،(ICAOالذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني
الدولي ) (ICAOفي  7آذار /مارس .2018
يستخدم النص التالي ،المقتبس من التعديل  78على المرفق  3التفاقية المنظمة ) ،(ICAOكأساس للتعديل على مطبوع
المنظمة رقم  ،49الالئحة الفنية ،المجلد الثاني.
بعد اعتماد المجلس التنفيذي مطبوع المنظمة رقم  ،49الالئحة الفنية ،المجلد الثاني ،تنشره المنظمة ) ،(WMOشامال
التعديل  ،78كطبعة عام .2018
تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني –
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية

القرار
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البحث والتطوير العلميان في مجال األرصاد الجوية للطيران
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-68) 44المشروع المشترك بين اللجان لبحوث الطيران ،الذي أيد ،في جملة أمور ،مقترح
تنظيم لقاء علمي للمنظمة  WMOبمشاركة واسعة من أوساط البحوث والعمليات ودوائر المستخدمين ،بهدف تحديد
االحتياجات وتخطيط أنشطة البحث خالل حزمتي منهجية التحديثات في منظومة الطيران ) 1 (ASBUو 2الواردة في
الخطة العالمية للمالحة الجوية ) (GANPلمنظمة الطيران المدني الدولي )،(ICAO

التذييل  - 2القرارات
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وإذ يالحظ مع االرتياح عقد مؤتمر علمي لألرصاد الجوية للطيران للمنظمة ) (WMOفي تولوز ،بفرنسا ،من  6إلى
 10تشرين الثاني /نوفمبر  (AeroMetSci-2017) 2017وتوافر مطبوع وقائع المؤتمر (وقائع المؤتمر العلمي لألرصاد
الجوية للطيران للمنظمة ) (WMOلعام  ،(AeM SERIES No. 2) )2017والموقع الشبكي للمؤتمر ،وهما يوفران معا
جميع المواد الفنية المرتبطة بالمؤتمر ونتائجه،
وقد بحث توصيات المؤتمر ) (AeroMetSci-2017الواردة في مرفق هذا القرار والتي توفر رؤية مشتركة ألنشطة
البحث والتطوير العلمية المستقبلية المتوائمة مع تطور احتياجات وتوقعات الطيران المدني الدولي ،إلى جانب زيادة
الوعي باآلثار المحتملة لتغير المناخ وتقلبيته على عمليات الطيران اآلن وفي المستقبل،
وإذ يالحظ مع االهتمام أن عددا من توصيات المؤتمر ) (AeroMetSci-2017يتعلق بالحاجة إلى اإلدراج السريع لنتائج
البحوث في العمليات،
وإذ يالحظ أيضا أن قطاع الطيران يظل المستهلك والنشاط ذوا األولوية لغالبية أعضاء المنظمة ) ،(WMOوأن ثمة
تغييرات هامة جارية حاليا تخص طريقة توفير خدمات األرصاد الجوية لمستخدمي الطيران،
يقرر:
)(1

تأييد توصيات المؤتمر )(AeroMetSci-2017؛

)(2

أن تنشئ لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية
) (CBSآلية تتسم بالكفاءة إلدراج نتائج البحوث في العمليات في الوقت المناسب لكفالة التحسين المتواصل
للخدمات التشغيلية للطيران؛

)(3

أن تستكشف اللجنة ) ،(CAeMبالتعاون مع اللجان المعنية األخرى ،سبل إدراج معلومات األرصاد الجوية
للطيران بكفاءة في آثار إدارة الحركة الجوية ) (ATMللتمكين من إدراجها التام في احتياجات مستخدمي الطيران
فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي وعملية صنع القرار قبل التكتيكية والتكتيكية.

يطلب من رؤساء اللجنة ) (CAeMولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية ) (CBSضمان إبالغ اللجان
الفنية عن نتائج المؤتمر ) (AeroMetSci-2017واستخدامها لها على نحو جيد بحيث توجه التقدم العلمي والتكنولوجي في
المستقبل دعما الحتياجات الطيران المتطورة؛
يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية النظر في الكيفية التي يمكن بها أن يستخدم أعضاء المنظمة نتائج المؤتمر
) (AeroMetSci-2017لتلبية احتياجات مستخدمي الطيران إلى األرصاد الجوية على أفضل نحو على المستوى اإلقليمي
أو دون اإلقليمي؛
يدعو أعضاء المنظمة إلى استعراض وتطبيق نتائج المؤتمر ) (AeroMetSci-2017بهدف تعجيل االنتقال من البحوث
إلى العمليات ،وبخاصة من خالل ما هو قائم بالفعل من شراكات بين الدوائر المعنية أو ما ينبغي إقامته من شراكات
على المستوى الوطني و/أو بين بلدان متعددة بما يشمل مشاريع القطاعين العام والخاص عند االنطباق؛
يطلب من األمين العام:
)(1

ضمان إبقاء المنظمة ) (ICAOوغيرها من أصحاب المصلحة في مجال الطيران على ع ل م بالتقدم المحرز
فيما يتعلق بالنهوض العلمي والتكنولوجي في مجال األرصاد الجوية اتساقا مع تطور منهجية خطة المالحة
الجوية العالمية ) (GANPوتحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUوترتيبات العمل بين المنظمة )(WMO
والمنظمة )(ICAO؛
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)(2

إتاحة الموارد الالزمة لإلبقاء على مستوى الدعم الذي يلبي تلبية احتياجات األعضاء في مجال تقديم خدمات
األرصاد الجوية لفائدة المالحة الجوية الدولية ،بما فيها الموارد الالزمة لعقد مؤتمرات علمية مماثلة في المستقبل
بشأن األرصاد الجوية للطيران ،مع مراعاة احتياجات مستخدمي الطيران المتطورة ،وأوجه التقدم التكنولوجي،
بما في ذلك نتائج المشروع اإليضاحي لبحوث الطيران ) (AvRDPالمشترك بين اللجان ) CAeMو CASو.)CBS

مرفق القرار
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توصيات وبيان المؤتمر العلمي لألرصاد الجوية للطيران للمنظمة  WMOلعام

2017

يوفر ما يلي نتائج المؤتمر العلمي لألرصاد الجوية للطيران للمنظمة  WMOلعام  (AeroMetSci-2017) 2017الذي عقد
في الفترة من  6إلى  10تشرين الثاني /نوفمبر  2017في تولوز ،بفرنسا ،وذلك في شكل توصيات وبيان:
التوصية

1

في سياق العلوم الداعمة لرصد األحوال الجوية للطيران ) (METوالتنبؤ بها وإصدار نشرات وإنذارات بشأنها ،أوصى
المؤتمر بما يلي:
)(1

تتطلب األنشطة البحثية تحسين الحصول على البيانات ،ال سيما الرصدات من على متن الطائرات لدعم االعتماد
والتحقق والمعايرة كجزء من السعي إلى التحسين المتواصل؛

)(2

ينبغي االضطالع بالجهود البحثية بالتعاون مع المستخدمين لضمان تلبية احتياجاتهم؛

)(3

ينبغي تعجيل االنتقال من البحوث إلى العمليات وتوثيقه توثيقا جيدا بعد االعتماد؛

)(4

يلزم اإلبالغ عن عدم اليقين لكي تستنير به إدارة المخاطر ،ولكنه يظل تحديا يتطلب مزيدا من البحوث واإلرشادات؛

)(5

ينبغي تحديد أخطار األحوال الجوية للطيران وآثارها على الطيران والتعبير عنها على نحو أوضح.

التوصية

2

في سياق التكامل ،وحاالت االستخدام ،واللياقة للغرض ،وتقديم الخدمات ،أوصى المؤتمر بما يلي:
)(1

ينبغي التشجيع بنشاط على التعاون الوثيق داخل دوائر األرصاد الجوية وإدارة الحركة الجوية ) (ATMوعلى
نطاقها كشرط مسبق لتقييم اآلثار وكعامل يمكن من التشغيل المتبادل والتنسيق العالميين في المستقبل؛

)(2

ينبغي أن يكون تحديد احتياجات مستخدمي إدارة الحركة الجوية ) (ATMشرطا مسبقا لوجود حلول لألحوال
الجوية للطيران ) (METمكيفة والئقة للغرض؛

)(3

يجب ترجمة معلومات األرصاد الجوية إلى آثار بالنسبة إلدارة الحركة الجوية ) (ATMللتمكين من إدماجها التام
في مراحل التخطيط االستراتيجي ،وصنع القرارات قبل التكتيكية ،وصنع القرارات التكتيكية؛

)(4

ينبغي استخدام المنهجيات االحتمالية مع التحقق والمعايرة السليمين إلبالغ المستخدمين على نحو أفضل بمكامن
أوجه عدم اليقين المتأصلة في التنبؤات وبمداها؛

)(5

ينبغي زيادة السعي إلى مزج بارامترات األحوال الجوية للطيران ) (METمن خالل نهج المجموعات التي تسفر
عن تنبؤات أعلى جودة وأيسر استخداما ولكن مع اإلقرار باحتمال حجب الظواهر المتطرفة؛

)(6

يمكن السعي إلى تعلم اآللة من قبيل الذكاء االصطناعي لزيادة الدعم الذي يوفره رصد األحوال الجوية للطيران
) (METإلدارة الحركة الجوية في عصر ’البيانات الكبيرة‘ إلى أقصى حد؛
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)(7

ينبغي مواصلة إيالء اعتبار في تصميم نظم توفير معلومات األرصاد الجوية للطيران المنسقة للطيارين وغيرهم
من أصحاب المصلحة للحاجة إلى التوحيد القياسي وصنع القرار بطريقة تعاونية )(CDM؛

)(8

ستتطلب البيئة التشغيلية إلدارة الحركة الجوية ) (ATMالمتزايدة األتمتة دعم البرامج التعليمية للمستخدمين
النهائيين في مجال األرصاد الجوية للطيران )(MET؛

)(9

ينبغي تسريع عملية االنتقال من البحوث إلى العمليات لكي تبلغ منتجات وخدمات األرصاد الجوية للطيران
ذات األولوية مرحلة النضج.

التوصية

)(MET

3

في سياق آثار تغير المناخ وتقلبيته على الطيران وما يرتبط بذلك من متطلبات علمية ،أوصى المؤتمر بما يلي:
)(1

يجب إجراء بحث واف لآلثار المحتملة لتغير المناخ وتقلبيته على عمليات الطيران على األرض وفي الجو،
مقلصة لتصل إلى المستوى المحلي ،واإلبالغ بها؛

)(2

يتطلب التخفيف من ظواهر الطقس المتطرفة والتكيف مع تغير المناخ جهدا متعدد التخصصات يضم العلوم
الفيزيائية واالجتماعية على السواء .وعالوة على ذلك ،يجب أن يعمل جميع أصحاب المصلحة في مجال
األرصاد الجوية والطيران معا ،بما في ذلك من خالل المنظمة ) (WMOومنظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
لبناء توافق آراء بشأن الحلول العالمية القوية المستدامة؛

)(3

ستتطلب مواجهة تقلبية المناخ درجة عالية من المرونة من جانب مستخدمي الطيران .ومع أنه من المتوقع أن
تزيد ظواهر الطقس المتطرفة الشديدة ا لتأثير ،فإنها ستكون غير متكررة بالنسبة إلى القاعدة .وقد تطرح الزيادة
المستمرة المتوقعة في الطيران على نطاق العالم في سيناريو المناخ المتغير تحديات جديدة مع تزايد الطلب على
قدرة الفضاء الجوي؛

)(4

يمثل تحسين توافر رصدات موقعية عالية الجودة لبارامترات األحوال الجوية ،بما في ذلك بخار الماء ،عامال
رئيسيا للتمكين من تحسين قدرات نماذج التنبؤ بالمناخ .ويعتبر حفظ هذه البيانات أمرا أساسيا العتماد ومعايرة
التنبؤات المناخية؛

)(5

قد يؤدي سيناريو تغير المناخ إلى جعل بعض المعايير الحالية لتصميم وتشغيل المطارات والفضاءات الجوية
وهياكل الطائرات قاصرة في السنوات أو العقود المقبلة .فقد ال يكفي استخدام السجالت المناخية السابقة وحدها
كمؤشر على المناخ في المستقبل في مطار ،وذلك بالنظر إلى المعدل (الحالي) الذي يتغير به مناخ العالم (االحترار).

بيان
ذكر المؤتمر ما يلي:
)(1

هناك قدر هائل من البحوث المتعددة التخصصات الجارية في ميدان األرصاد الجوية للطيران ) .(METوينبغي
استغالل هذا التفوق العلمي التعاوني لتمكين النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية ) (ATMفي المستقبل؛

)(2

لن يتحقق دور األرصاد الجوية للطيران ) (METكعامل رئيسي يمكن رؤية الطيران لنظام منسق إلدارة الحركة
الجوية ) (ATMقابل للتشغيل المتبادل عالميا في المستقبل وأكثر أمانا وكفاءة ومراعاة للبيئة إال من خالل اإلدراج
المعجل للبحوث العلمية والتقدم التكنولوجي في العمليات استنادا إلى احتياجات مستخدمي الطيران ،والشراكات
الجديدة والمحسنة بين الدوائر المعنية ،والثقة ،والشفافية ،والصراحة؛

)(3

مع فهم اآلثار المحتملة لتغير المناخ وتقلبيته على عمليات الطيران فهما أفضل ،ينبغي أن تواصل الدوائر البحثية
تحقيق تقدم في العلم ذي الصلة واإلبالغ عن ذلك التقدم بأسلوب يفهمه المستخدم فهما جيدا.
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المشهد العالمي واإلقليمي لتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-69) 42مستقبل خدمات األرصاد الجوية للطيران ،الذي تناول ،في جملة أمور ،نتائج حوار
خاص عقد خالل الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي ) (EC-69بشأن مستقبل خدمات األرصاد الجوية للطيران
وما يرتبط بذلك من إجراءات المتابعة،

وإذ يالحظ مع االرتياح نشر المنظمة ) (WMOنتائج االستقصاء العالمي الذي أجرته لجنة األرصاد الجوية للطيران
) (CAeMفي الفترة  2017-2016بشأن تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ) ،(AeM SERIES No. 1وهو ما يوفر
استنتاجات مفصلة بشأن المشهد العالمي واإلقليمي لتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،فضال عن االستنتاجات
العامة واالتجاهات والتوصيات،
وقد بحث االستنتاجات الرئيسية المنبثقة عن االستقصاء العالمي الذي أجرته اللجنة ) (CAeMبصيغتها الواردة في مرفق
هذا القرار،
يقرر أن يقوم رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بالتنسيق مع رئيس اللجنة ) ،(CAeMبما يلي:
)(1

إنشاء آلية ،مقلصة حتى المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي حسب االقتضاء ،يمكن بها استخدام نتائج االستقصاء
العالمي لتحديد أنشطة ذات أولوية وهادفة وممولة تمويال مناسبا لتنمية قدرات أعضاء المنظمة األشد احتياجا إلى
المساعدة بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)(2

إجراء استعراض لنتائج االستقصاء العالمي من المنظور اإلقليمي ،ومساعدة أعضاء المنظمة في أقاليمهم في
تزويد اللجنة ) (CAeMبمعلومات محدثة بانتظام عن الممارسات الوطنية القائمة،

يطلب من رئيس اللجنة ) (CAeMكفالة إبالغ اللجنة إبالغا جيدا بنتائج االستقصاء العالمي ،بما في ذلك تحديد التحديات
والثغرات التي يواجهها أعضاء المنظمة فيما يتعلق بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،واستخدام اللجنة لها من
أجل توجيه األولويات المستقبلية في إطار برنامج المنظمة ) (WMOلألرصاد الجوية للطيران )(AeMP؛
يحث أعضاء المنظمة على تحليل نتائج االستقصاء العالمي الذي أجرته اللجنة ) ،(CAeMوبخاصة في سياق األطر
والمسائل القانونية /التنظيمية الوطنية ،من قبيل استرداد التكاليف ،بهدف تحديد آثار االتجاهات المحددة على المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفيما يتعلق بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران وتحديد ممارسات
مشتركة وتقديم معلومات محدثة عن الممارسات الوطنية القائمة إلى اللجنة ) (CAeMبحلول عام  2020في البداية ،وعلى
فترات منتظمة بعد ذلك؛
يطلب من األمين العام توفير الموارد الالزمة لدعم أعضاء المنظمة في معالجة المسائل المحددة في االستقصاء العالمي
الذي أجرته اللجنة ) ،(CAeMوبخاصة التحديات والثغرات المرتبطة بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،وجمع
معلومات محدثة بانتظام من أعضاء المنظمة عن الممارسات الوطنية القائمة.
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االستنتاجات الرئيسية المنبثقة من االستقصاء العالمي الذي أجرته لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMفي الفترة  2017-2016بشأن تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران

وظائف مكتب مراقبة األحوال الجوية ) ،(MWOومكتب األرصاد الجوية للمطار ) ،(AMOومحطة األرصاد
الجوية للطيران )(AMS
كان أحد محاور االستقصاء الرئيسية يركز على الوظائف التي يقوم بها مكتب مراقبة األحوال الجوية ) (MWOومكتب
األرصاد الجوية للمطار ) (AMOومحطة األرصاد الجوية للطيران ) (AMSفي مجال تقديم خدمات منظمة الطيران
المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة (.)WMO
وعالميا ،هناك زهاء  230مكتبا لمراقبة األرصاد الجوية ) (MOWsو  600مكتب لألرصاد الجوية للمطار
و  1 250محطة لألرصاد الجوية للطيران ،على األقل ،تخدم الطيران المدني الدولي 1.وإضافة إلى ذلك ،تقدم خدمات
األرصاد الجوية للطيران لزهاء  2 500مطار محلي على نطاق العالم.
)(AMOs

وثمة طائفة متنوعة كبيرة من الترتيبات والشروط داخل الدول واألقاليم وبينها ،وكذلك على نطاق األقاليم ،لتقديم خدمات
األرصاد الجوية للطيران .ويتباين نضج مقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران ) (AMSPتباينا كبيرا بين أعضاء
المنظمة ).(WMO
وفي غالبية (زهاء  )%60الدول واألقاليم تقوم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsبوظائف
مكتب مراقبة األحوال الجوية ) (MWOومكتب األرصاد الجوية للمطار ) (AMOومحطة األرصاد الجوية للطيران
) .(AMSومنظمات خدمات الحركة الجوية ) (ATSهي ثاني أكبر جهة مقدمة للخدمات (تقدم ما يتراوح من  15إلى
 %25من الخدمات) مع أداء  %25منها وظيفة مكتب مراقبة األحوال الجوية ،بينما تكمل الكيانات العسكرية وسلطات
المطارات ومقدمو الخدمات التجارية لألرصاد الجوية مجموعة مقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران ).(AMSPs
ويالحظ أكبر تنوع في الكيانات التي تقوم بوظائف منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) (WMOفيما يتعلق بتقديم خدمات محطة لألرصاد الجوية للطيران ) .(AMSوفي  %20من الدول واألقاليم ،يتألف
تقديم خدمات محطة لألرصاد الجوية للطيران من مزيج من هذه الكيانات.
وال تتحمل نسبة قدرها خمسة وعشرون في المائة من أعضاء المنظمة ) (WMOالمسؤولية عن مواصلة المراقبة
المتواصلة لألحوال الجوية فوق منطقة معلومات رحلة جوية ولذا فإنها ليس لديها مكتب لمراقبة األحوال الجوية
) .(MWOومن بين أعضاء المنظمة الذي ن يتولون المسؤولية عن مواصلة المراقبة المستمرة لألحوال الجوية فوق منطقة
(أو مناطق) معلومات الرحالت الجوية ،يتولى  %64من أعضاء المنظمة المسؤولية عن مكتب واحد لمراقبة األحوال
الجوية ) ،(MWOويتولى  %5من أعضاء المنظمة المسؤولية عن مكتبين لمراقبة األحوال الجوية ).(MWOs
وإجماال ،يوجد لدى أكثر من  %80من الدول واألقاليم أقل من خمسة مكاتب لألرصاد الجوية للمطار ) .(AMOsولكن
توجد ثالث دول لديها أكثر من خمسين مكتبا لألرصاد الجوية للمطار ) ،(AMOsوإجماال هناك زهاء  600مكتب
لألرصاد الجوية للمطار ).(AMOs
وعلى الرغم من عدم سهولة توافر بيانات دقيقة عن عدد مكاتب األرصاد الجوية للمطار ) (AMOsالتي كانت قائمة في
الماضي ،يرتأى أن عدد المكاتب القائمة اآلن قد انخفض على مر السنين مع أداء المزيد والمزيد من وظائف مكتب
األرصاد الجوية للمطار ) (AMOمن موقع إقليمي أو مركزي .وبعبارة أخرى لم يعد مكتب األرصاد الجوية للمطار
) (AMOموجودا في مطار وجودا ماديا.
1

ال يشمل عدد مكاتب األرصاد الجوية للمطار ) (AMOsوعدد محطات األرصاد الجوية للطيران ) (AMSsالمكاتب
والمحطات الموجودة لدى  18عضوا من أعضاء المنظمة لم ترد على االستقصاء.
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ويوجد لدى ثالثة أرباع أعضاء المنظمة ) (WMOما يتراوح من محطة واحدة إلى خمس محطات لألرصاد الجوية
للطيران بينما يوجد لدى  %12ما يتراوح من ست إلى عشر محطات .أما النسبة الباقية فيتراوح فيها عدد تلك المحطات
من  21إلى  .50وتجدر اإلشارة إلى أن ثالثة من أعضاء المنظمة يتولون المسؤولية عن توفير  67و 71و 153محطة
لألرصاد الجوية للطيران ،على التوالي.
وقد أشار ما يقرب من  %50من أعضاء المنظمة إلى أن لديهم خططا لالنتقال إلى رصدات المطار المؤتمتة تماما،
وانتقل إلى تلك الرصدات بالفعل  %3من أعضاء المنظمة .وأوضح ما يقرب من  %40من أعضاء المنظمة عدم وجود
أي خطط لديهم لالنتقال إلى رصدات المطار المؤتمتة تماما .والفروق في هذا الصدد بين االتحادات اإلقليمية كبيرة.
وتتباين أسباب عدم االنتقال تماما إلى رصدات المطار المؤتمتة تباينا كبيرا بين الدول واألقاليم وعلى نطاق األقاليم
وتتضمن المسائل المتعلقة بالجودة ،أو نقص التمويل ،أو وجود مبررات سلبية فضال عن اختيار الدول واألقاليم اتباع
نهج مختلط.
وفي غالبية ) (%70الدول واألقاليم تتاح بيانات محطات األرصاد الجوية للطيران ) (AMOsالخاصة برصد األحوال
الجوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمجانا .وفي  %6من الحاالت تدفع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsرسما مقابل ذلك ،وفي  %5من الدول واألقاليم ال تتاح بيانات الرصد
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعلى اإلطالق .وقد أوضح سبعة عشر عضوا ( )%9وجود
مشاكل بخصوص تقاسم بيانات رصد األحوال الجوية وتقديمها في دولهم أو أقاليمهم.

األطر التنظيمية
تنعكس األحكام التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبقوة في
األطر القانونية /التنظيمية الوطنية للدول واألقاليم .ففي ما يقرب من  %80من أعضاء المنظمة ) ،(MWOتسند وظائف
مكتب مراقبة األحوال الجوية ) (MWOومكتب األرصاد الجوية للمطار ) (AMOومحطة األرصاد الجوية للطيران
) (AMSإلى مقدمي الخدمات من خالل تسميتهم رسميا.
وال تطبق جميع الدول واألقاليم المجيبة مفهوم ’هيئة األرصاد الجوية‘ تطبيقا موحدا .فكثيرون من مقدمي خدمات
األرصاد الجوية للطيران ) (AMSPsلم يعودوا يؤدون دور الجهة التنظيمية ،الذي كان في الماضي دور كثير من
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تعمل كمقدمة لخدمات األرصاد الجوية للطيران
) .(AMSPsوفي أكثر من  %70من أعضاء المنظمة يوجد بالفعل فصل وظيفي بين التنظيم ،وتقديم الخدمات،
واإلشراف.
وكان خمسة وعشرون من أعضاء المنظمة يرون أن الكيان الذي يؤدي وظيفة اإلشراف ال يملك الخبرة الكافية في
مجال األرصاد الجوية للطيران .وحدد أعضاء كثيرون أوجه قصور في اإلشراف تتراوح من عدم وجود إشراف على
اإلطالق إلى الحاجة إلى مزيد من اإلرشادات والمساعدة.

تنفيذ نظم إدارة الجودة

)(QMS

في غالبية الدول واألقاليم نفذ مقدمو خدمات األرصاد الجوية للطيران ) (AMSPsتماما ( )%68أو جزئيا ) (%14نظم
إدارة الجودة ) .(QMSويمثل ذلك تحسنا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة .ولكن ،في الوقت ذاته ،يواجه أكثر من  %30من
أعضاء المنظمة خطرا تنظيميا بسبب االفتقار إلى نظام إلدارة الجودة ) (QMSأو لوجود نظام إلدارة الجودة ينفذ جزئيا
فحسب لديهم .وقد ذكر أن األسباب الرئيسية لعدم االمتثال ذلك هو نقص التمويل و/أو الموارد البشرية ،أو انخفاض
األولوية المعطاة من قبل الحكومة.
ومن بين مقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران ) (AMSPsالذين نفذوا نظاما إلدارة الجودة ) (QMSتنفيذا تاما ،حصل
واحد فقط بين كل ثمانية على شهادة المعيار  ISO 9001:2015لنظم إدارة الجودة .وتسليما بالحاجة إلى االنتقال من
المعيار  ISO 9001:2008إلى المعيار  ISO 9001:2015بحلول أيلول/سبتمبر  ،2018وبالنظر إلى عدم تنفيذ نظام إلدارة
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الجودة في عدد من الدول واألقاليم ،يستنتج استمرار الحاجة إلى بذل جهد كبير من جانب أعضاء المنظمة لتنفيذ نظام
إلدارة الجودة و/أو لالنتقال إلى المعيار .ISO 9001:2015

كفاءة موظفي األرصاد الجوية للطيران ومؤهالتهم
بدأت المنظمة ) (WMOفي تطبيق معايير لتقييم كفاءة موظفي األرصاد الجوية للطيران (تنطبق منذ  1كانون األول/
ديسمبر  )2013ومعايير لمؤهالت المتنبئين باألحوال الجوية للطيران (تنطبق في  1كانون األول/ديسمبر  .)2016فقد
أنشأ ما يقرب من  %70من الدول واألقاليم برنامجا وطنيا لكفاءة موظفي األرصاد الجوية للطيران .ووتيرة تقييم (إعادة
تقييم) الكفاءة تتراوح عادة من سنة واحدة إلى  5سنوات.
وفي زهاء  %50من الدول واألقاليم ،يمتثل مقدمو خدمات األرصاد الجوية للطيران ) (AMSPsامتثاال تاما لمتطلبات
المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بتقييم كفاءة موظفي رصد األحوال الجوية للطيران والمتنبئين بها فضال عن معايير
مؤهالت المتنبئين باألحوال الجوية للطيران .ويشير ثالثون في المائة من أعضاء المنظمة إلى أن ذلك التقييم يحرز
تقدما ،ولم يبدأ  %10من األعضاء في إجراء التقييم ،والوضع ليس معروفا فيما يتعلق بـ  %10لعدم وجود رد منهم .ومن
ثم ،يواجه أعضاء كثيرون خطرا تنظيميا بسبب عدم االمتثال لمعايير تقييم الكفاءة والمؤهالت.

آليات التمويل بما في ذلك استرداد التكاليف
في زهاء  %40من الدول واألقاليم يمول تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران بالكامل من الميزانية الحكومية ،ويمول
تقديم الخدمات بالكامل في  %20من الدول واألقاليم من خالل آليات استرداد التكاليف .وفيما يتعلق بنسبة قدرها %30
من الدول واألقاليم تتألف آلية التمويل من مزيج من التمويل الحكومي ،واسترداد التكاليف ،واإليرادات التجارية.
ويستخدم استرداد تكاليف تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران في نصف الدول واألقاليم.
ويمثل توزيع تكاليف تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران واسترداد تكاليفها مشكلة بالنسبة لعدد من أعضاء المنظمة.
وتحدد أفضل الممارسات بأنها وجود نظام لتوزيع التكاليف ووجود آلية السترداد التكاليف لدى أعضاء المنظمة .ويمول
تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران تمويال تاما إما من الميزانية الحكومية أو من التكاليف المستردة عن طريق
الرسوم التي تدفع أثناء تقديم الخدمات والرسوم التي تدفع في نهاية تقديمها .ومن الممكن ،عند الحاجة ،تخصيص حصة
معقولة من تكاليف البنى التحتية األساسية لتغطية تكاليف تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران عن طريق آليات
التكاليف األساسية.

القدرة الفنية
يقدم ما يقرب من  %90من مقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة من محطات
العمل ) (WS SIGMETمع أنواع أخرى من معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة أو بدونها أو مع معلومات األرصاد
الجوية التشغيلية ) .(AIRMETوفيما يتعلق بنسبة قدرها  %11من أعضاء المنظمة هذا األمر ليس معروفا ،أو ال يتحمل
أعضاء المنظمة المسؤولية عن مكاتب مراقبة األحوال الجوية ) ،(MWOولذا فهم ال يصدرون معلومات األرصاد
الجوية ذات الداللة ) .(SIGMETsوتوجد فروق إقليمية ألن بعض األقاليم مثال ال تقدم معلومات األرصاد الجوية
التشغيلية ) ،(AIRMETوفي أقاليم أخرى ال تحدث أعاصير حلزونية مدارية ومن ثم ال تقدم معلومات األرصاد الجوية
ذات الداللة من محطة عمل .ويجري ثلث األعضاء تنسيقا عبر الحدود إلعداد معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة مع
مكاتب مراقبة األحوال الجوية ) (MWOsفي مناطق معلومات الطيران ).(FIRs
ويستخدم ما يقرب من  %80من مقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران في مكاتب األرصاد الجوية للمطار
) (AMO AMSPsمخرجات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPومنتجات التنبؤ اآلني (تماما أو إلى حد ما) في عملية التنبؤ،
بما في ذلك اإلنذارات ،بينما ال تفعل ذلك أقلية من مقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران تبلغ  %10تقريبا.
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ويقوم ما يقرب من ثلثي أعضاء المنظمة بعملية تحقق من التنبؤات إما فيما يتعلق باإلنذارات باستخدام الشفرات  TAFأو
 AIRMETأو  SIGMETأو إنذارات المطار ،واستنادا إلى الردود على االستقصاء من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى
 %80بحلول عام .2019
ووقت إجراء االستقصاء كان الثلث فقط تقريبا من أعضاء المنظمة يستخدمون رصدات من على متن الطائرات من
نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARوالمراقبة التابعة األوتوماتية ) ،(ADSو/أو
رادار االستطالع الثانوي بالطريقة ” “Sفي عملية إعداد تنبؤات باألحوال الجوية للطيران.

التحديات في مجال تقديم الخدمات
تتضمن التحديات الجديدة أو الناشئة لدى أعضاء المنظمة الوفاء بالمعايير التكنولوجية الناشئة من قبيل  IWXXMوتلبية
احتياجات مستخدمي إدارة الحركة الجوية ) (ATMإلى بيانات وخدمات محسنة في مجال األرصاد الجوية.
وكانت أكبر  10تحديات ذات أولوية أشار إليها أعضاء المنظمة هي :االرتحال إلى اللغة الترميزية القابلة للتوسع
( ،)XMLومؤهالت المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران ) ،(AMFوتنفيذ /صيانة نظام إدارة الجودة ،وصيانة ومعايرة
معدات الرصد ،وأتمتة رصد المطارات وتلبية طلبات الحصول على منتجات وخدمات متقدمة ،وتنفيذ استرداد التكاليف،
وتقييم الكفاءة ،وجودة معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) (SIGMETومعلومات وخدمات األرصاد الجوية للطيران
( )METالمتقدمة من أجل منطقة المطارات.
وحدد أعضاء عديدون تحديات أخرى من قبيل المنافسة من مقدمي خدمات آخرين (القطاع الخاص ،أو مقدمي الخدمات
التجارية ،أو األقلمة) فيما يتعلق بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران .ويوجد في أوروبا بالتحديد التحدي المتمثل في
االمتثال ألهداف السماء األوروبية الواحدة بخصوص خفض التكاليف ،واالمتثال في الوقت ذاته لألنظمة ،واإلسهام في
زيادة السالمة والقدرة بتحسين خدمات األرصاد الجوية إلدارة الحركة الجوية.

القرار

(EC-70) 10

تقرير الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ( )IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ()JCOMM-5
إن المجلس التنفيذي،
إذ يأخذ في االعتبار المقررات ،والقرارات ،والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
واللجنة الدولية الحكومية ( )IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ( )JCOMMفي دورتها الخامسة،
والواردة في التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية
()WMO

الحكومية لعلوم المحيطات ( )IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ،مع القرارات والمقررات
والتوصيات (مطبوع المنظمة رقم ( )1208انظر مرفق هذا القرار)،
وإذ يشير إلى القرارات من ،)JCOMM-5( 9-1
يعتمد التوصيات التالية:
)(1

)(2

التوصية  – )JCOMM-5( 1استعراض القرارات ذات الصلة بالهيئات الرئاسية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات؛
التوصية  – )JCOMM-5( 15تحديث مرجع قياسات مستوى سطح البحر وتفسيره :مقاييس الرادارات ،المجلد
الخامس (المراجع واألدلة رقم  14للجنة الدولية الحكومية ( ،)IOCالمجلد الخامس؛ والتقرير الفني رقم  89للجنة
الفنية المشتركة ()2016 ،)JCOMM؛
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يقرر:
)(1

)(2

تعديل مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)558المجلد األول – الجوانب العالمية،
على النحو الوارد بالتفصيل في التوصية  – )JCOMM-5( 12النسخة المنقحة من مرجع خدمات األرصاد الجوية
البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)558المجلد األول – الجوانب العالمية؛
تعديل دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)471على النحو الوارد بالتفصيل في
التوصية  – )JCOMM-5( 13النسخة المنقحة من دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم )471؛

يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

إجراء أي تعديالت تحريرية بحتة تترتب على ذلك ،وضمان االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة ،ونشر
المرجع والدليل المحدثين باللغات الرسمية األربع للمنظمة (( )WMOاإلنكليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية،
والروسية)؛

)(2

أن يوجه انتباه جميع األطراف المعنية إلى ما تقرر أعاله.

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  )EC-64( 2الذي لم يعد ساريا.

مرفق القرار

(EC-70) 10

تقرير الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة

()JCOMM-5

يتاح التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية
( )IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم )WMO-IOC/JCOMM-5/3 ،1208
على الرابط التالي:
مطبوع المنظمة رقم

2018 ،1208

ويرد ملخص موجز للنتائج الرئيسية للدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة ( )JCOMM-5في وثيقة المعلومات
).EC-70/INF. 5.3(1

القرار

(EC-70) 11

دعم الخدمات البحرية والساحلية ألعضاء المنظمة ()WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى التوصيات وخيارات السيناريوهات المتاحة أمام المنظمة ( )WMOلتعزيز الخدمات البحرية ،على النحو الوارد
في تقرير تقييم الخدمات البحرية (المقدم إلى أمانة المنظمة ( )WMOفي آذار /مارس ( )2017انظر مرفق هذا القرار) الذي
أعده الفريق العامل المخصص بهدف إجراء تقييم للخدمات البحرية في المنظمة ( ،)WMOبناء على طلب المؤتمر العالمي
السابع عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-17القاضي بضرورة تعزيز دور المنظمة ( )WMOفي الخدمات البحرية،
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وإذ يشير أيضا إلى موجز التوصيات بشأن تحسين تقديم الخدمات البحرية إلى أعضاء المنظمة ( )WMOوالواردة في
التقرير (انظر وثيقة المعلومات ) )EC-70/INF. 5.3(2لمزيد من المعلومات؛
وقد نظر فيما يلي:
)(1

المقرر  – )JCOMM-5( 16اعتماد رؤية المجال البرنامجي الخاص بالخدمات ونظم التنبؤ ،وهيكله الجديد،
وحوكمته (انظر وثيقة المعلومات )،)EC-70/INF. 5.3(1

)(2

القرار  – )JCOMM-5( 8المجال البرنامجي الخاص بالخدمات ونظم التنبؤ؛

)(3

المقرر  – )JCOMM-5( 40خطة عمل الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة ( )JCOMM-5ومواردها – والسيما
العجز في الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذ أنشطة الخدمات في اللجنة الفنية المشتركة (،)JCOMM
والتي تقدم لها األمانة الدعم والتمويل من خالل شعبة األرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات بالمنظمة (،)WMO

يقر بتقديم الخدمة العالمية المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ( )IMOوالمنظمة ( )WMOللمعلومات واإلنذارات
الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ( ،)WWMIWSوب تشكيل لجنة تتألف من منسقي مناطق األرصاد الجوية ()METAREA
لتنسيق وتحسين تقديم الخدمات وفقا لالئحة الخدمات المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ( )IMOوالمنظمة ()WMO؛
يؤيد دور لجنة الخدمة العالمية المشتركة ( )WWMIWSفي تنسيق نهج شامل للوفاء بالمتطلبات من معلومات األرصاد
الجوية في المحيطات الواردة في مدونة المنظمة ( )IMOالقطبية للسفن العاملة في المياه القطبية ،وفي النظر في تعزيز
التوافق مع برامج تقديم الخدمات التي تركز على المناطق القطبية؛
وإذ يشير إلى القرار  - )Cg-17( 6متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري،
وإذ يأخذ في االعتبار القرار  - )JCOMM-5( 5لجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة ( ،)JCOMMالذي كلف لجنة
اإلدارة التابعة للجنة ( )JCOMMبتضمين أنشطة عمل الجنة ( )JCOMMالكفاءات البحرية ،والقيام ،من خالل عمل
المجال البرنامجي الخاص بالخدمات ونظم التنبؤ ( )SFSPAولجنة الخدمة العالمية (( )WWMIWSالمقرر ،16
( - )JCOMM-5اعتماد رؤية المجال البرنامجي الخاص بالخدمات ونظم التنبؤ ،وهيكله الجديد ،وحوكمته ،المرفق ،)1
بإعداد مواد إرشادية لألعضاء إلجراء تقييمات كفاءة الطقس البحري،
يقرر:
)(1

أن يدعم الطلب الوارد في تقرير تقييم الخدمات البحرية والمتمثل في تقييم الحاجة إلى التركيز المخصص
لتحسين الخدمات البحرية في المنظمة ( )WMOوألعضاء المنظمة ()WMO؛

)(2

أن يدعم الرؤية والتوجهات المستقبلية المحسنة الجديدة لخدمات السالمة البحرية ،وتعيين منسقين وطنيين
للخدمات البحرية لكل عضو من أعضاء المنظمة (( )WMOعلى النحو الوارد في القرار  ،))JCOMM-5( 8من
خالل توفير موارد بشرية (األمانة) ومالية كافية (على النحو الوارد في المقرر ))JCOMM-5( 40؛

يطلب من األعضاء:
)(1

إرسال ترشيحات بشأن المنسقين الوطنيين للخدمات البحرية ،إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك بالفعل؛

)(2

المشاركة في أي تقييمات واستقصاءات ترسلها أمانة المنظمة ( )WMOبشأن تقديم الخدمات ،لتقييم نقاط القوة
والثغرات في الخدمات البحرية لدى أعضاء المنظمة ()WMO؛

)(3

إعداد برامج تقييم الكفاءات لموظفيهم العاملين في مجال التنبؤ بالطقس البحري ،ولألعضاء الذين يضطلعون
بمسؤولية إلصدار نواتج للخدمة العالمية ( ،)WWMIWSلضمان كفاءة متنبئيهم بحلول سنة 2023؛
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النظر في توفير إعارات لشعبة األرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات بالمنظمة ( ،)WMOوموارد مالية
إضافية للمساعدة في دعم الخدمات البحرية والساحلية المقدمة لألعضاء ،وال سيما في تطوير الكفاءات والقدرات.

يطلب من الرئيس المشارك التابع للمنظمة ) (WMOفي ا لجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMالتشاور مع رؤساء
االتحادات اإلقليمية لتحسين عالقات العمل بين اللجنة ) (JCOMMواألفرقة العاملة التابعة لالتحادات اإلقليمية
والمعنية بالخدمات البحرية؛
يطلب من األمين العام تهيئة الظروف لتحسين التواصل مع األعضاء عبر منسقيهم الوطنيين للخدمات البحرية.

مرفق القرار

(EC-70) 11

تقرير تقييم الخدمات البحرية
هذا التقرير هو تجميع تقييم للخدمات البحرية أجري في الفترة بين شباط /فبراير إلى كانون األول /ديسمبر .2016
ويتاح التقرير الكامل في وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 5.3(2

القرار

(EC-70) 12

مستقبل المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يأخذ في االعتبار أن أغلب سكان العالم يعيشون في مناطق ساحلية ،والعديد منهم عرضة للفيضانات،
وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

)(2

)(3

القرار  - )CHy-15( 6مبادرة التنبؤ بالفيضانات وإسهام لجنة الهيدرولوجيا في برنامج إدارة مخاطر الكوارث،
الذي يطلب من رئيس لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyأن يقوم ،بمساعدة من األعضاء المعنيين في الفريق العامل
االستشاري للجنة الهيدرولوجيا ( )CHyوالفريق المفتوح العضوية لخبراء لجنة الهيدرولوجيا (،)OPACHE
وبالتنسيق مع الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ( ،)JCOMMبإجراء تقييم مشترك للمرحلة األولية
للمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( ،)CIFDPوأن ينظر ،وفقا لنتائج هذا التقييم ،في استصواب
إعداد هيكل حوكمة وإجراءات من شأنها أن تحول المشروع اإليضاحي ( )CIFDPإلى برنامج أكثر استدامة،
لتعزيز النظم الوطنية لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة بهدف التصدي للفيضانات في المناطق الساحلية،
المقرر  - )JCOMM-5( 17مستقبل المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ،الذي أقر التعاون بين
لجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMولجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyبدعم من أمانة المنظمة
( ،)WMOلتنسيق إجراء تقييم مستقل للمشروع اإليضاحي ( ،)CIFDPعلى النحو المنصوص عليه في القرار
 ،)CHy-15( 6لتحقيق األهداف المبينة تفصيال في )( (1انظر وثيقة المعلومات ) )EC-70/INF. 5.3(1لمزيد من
المعلومات،
القرار  - (EC-70) 1نهج موحد للتنبؤ بالطقس القاسي ،الذي قضى بإجراء تقييم مستقل للمبادرات الثالث:
المشروع اإليضاحي ( ،)CIFDPونظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ( ،)FFGSوالمشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي (،)SWFDP
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وإذ يشير إلى أنه سيتم إبالغ المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في  2019بنتائج التقييم المقترح للمشروع
اإليضاحي ( ،)CIFDPوكذلك التقييم الشامل ألنشطة المشروع اإليضاحي ( )CIFDPونظام التوجيه ( )FFGSوالمشروع
اإليضاحي ( )SWFDPمجتمعة ،وأي ترتيبات موصى بها بشأن هيكل الحوكمة في المستقبل،
وإذ يشير أيضا إلى ضرورة إتاحة التقييمات المستقلة للمبادرات الثالث (المشروع اإليضاحي ( )CIFDPونظام التوجيه
( )FFGSوالمشروع اإليضاحي ( ))SWFDPللفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ( )FFI-AGإلتاحة الفرصة
للنظر فيها بشكل كامل قبل المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية (( )Cg-18انظر القرار - )EC-70( 16
توجيهات بشأن المبادرات الجارية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه) ،حتى يتسنى للفريق االستشاري (،)FFI-AG
من خالل رئيسه ،اإلبالغ عن استراتيجية متسقة بشأن الخدمات المستدامة والفعالة من أجل توفير إرشادات التنبؤ
بالفيضانات وتعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ( )MHEWSلصالح األعضاء،
وإذ يسلم بأن المشاريع الفرعية للمشروع اإليضاحي ( )CIFDPتمول بشكل أساسي من خالل موارد من خارج
الميزانية ،وأن تعبئة الموارد للمشاريع الفرعية الجارية واستدامتها وتآزرها مع المشاريع واألنشطة األخرى ذات الصلة
من قبيل نظام التوجيه ( )FFGSوالمشروع اإليضاحي ( )SWFDPدائما ما تشكل تحديا سواء من حيث التمويل أو من
حيث توافر الموارد البشرية الكافية للتنسيق،
يعتمد توصيات الفريق االستشاري (( )FFI-AGانظر القرار  ،))EC-70( 16بما في ذلك استعراض أنشطة المشروع
اإليضاحي ( )CIFDPواألنشطة األخرى التي اقترحها الفريق االستشاري ( ،)FFI-AGألنها ستعزز قدرات أعضاء
المنظمة ( )WMOعلى التنبؤ بالفيضانات ،وبالتالي ستساهم في إرساء أساس صلب لنظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ( )MHEWSلدى األعضاء في البلدان؛
يطلب من األمين العام أن يقدم الدعم المالي لتقييم المشروع اإليضاحي ( ،)CIFDPحتى يتسنى استكماله في الموعد
المحدد لكي ينظر في نتائجه في إطار التوصيات العامة للمشروع اإليضاحي ( ،)CIFDPونظام التوجيه (،)FFGS
والمشروع اإليضاحي ( )SWFDPالتي يقدم الفريق االستشاري ( )FFI-AGتقارير عنها للمؤتمر العالمي الثامن عشر
لألرصاد الجوية.

القرار

(EC-70) 13

التعاون المشترك بين اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( )IOCوالمنظمة ( )WMOواللجنة الدائمة
لجنوب المحيط الهادئ ( )CPPSبشأن التحقيقات في ظاهرة النينيو
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – )EC-XLVIII( 3الفريق العامل المشترك بين اللجنة الدولية الحكومية ( )IOCوالمنظمة
واللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ ( ،)CPPSوالمعني بالتحقيقات في ظاهرة النينو ،وإلى اختصاصاته الواردة في
المرفق بهذا القرار،
()WMO

وإذ يحيط علما بأهداف الفريق العامل المشترك بين اللجنة الدولية الحكومية ( )IOCوالمنظمة ( )WMOواللجنة الدائمة
لجنوب المحيط الهادئ ( ،)CPPSعلى النحو الوارد في القرار ،)EC-XLVIII( 3
وإذ يالحظ أن الدورة الستين للمجلس التنفيذي ( )EC-LXقد أعربت عن دعمها المتواصل للفريق العامل ،ودعت إلى
إجراء استعراض الختصاصاته (الفقرة  ،3.2.3.3التقرير النهائي الموجز للدورة الستين للمجلس التنفيذي مع القرارات،
مطبوع المنظمة رقم ،)1032
وإذ يالحظ أيضا أن وقتا طويال قد انقضى منذ آخر اجتماع للفريق العامل (الدورة الحادية عشرة) المنعقد في عام ،2007

التذييل  - 2القرارات
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وإذ يأخذ في االعتبار أن المنظمة ( )WMOتجري تحقيقات في ظاهرة النينو ،وفي خدمات المعلومات ذات الصلة
واآلثار االجتماعية االقتصادية الناجمة عنها ،في إطار مشاريع وأنشطة مختلفة ،بما في ذلك المشاريع واألنشطة داخل
لجنة علم المناخ ( )CClولجنة النظم األساسية ( ،)CBSوبالمشاركة مع اللجنة الدولية الحكومية ( )IOCمن خالل اللجنة
الفنية المشتركة ( ،)JCOMMوالنظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GCOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية (،)GFCS
والنظام العالمي لرصد المحيطات ( ،)GOOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ( ،)WCRPوأن كل هذه األنشطة
والمشاريع تكتسب زخما منذ عام ،2007
يقرر:
)(1

أن يحدث العمل المشار إليه في اختصاصات الفريق العامل ،والسيما فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية
الحكومية ( )IOCواللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ ( ،)CPPSوأن يدمج هذا العمل في أنشطة اللجنة الفنية
المشتركة ( )JCOMMذات الصلة،

)(2

عدم اإلبقاء على سريان القرار ،)EC-XLVIII( 3

يطلب من الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMالتواصل مع لجنة علم المناخ ( ،)CClولجنة النظم
األساسية ( ،)CBSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ( ،)WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GCOSوالنظام
العالمي لرصد المحيطات ( ،)GOOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSوأي كيانات أخرى تابعة للمنظمة
( )WMOومشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ( ،)IOCتساهم في المعارف والمعلومات بشأن ظاهرة
النينو وما يرتبط بها من أنشطة تطوير القدرات،
يشجع اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ ( )CPPSعلى مواصلة التعاون الفعال مع المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية
الحكومية ( )IOCمن خالل اللجنة الفنية المشتركة ( ،)JCOMMلتقديم مساهمات هامة في التحقيقات في ظاهرة النينو،
يدعو اللجنة الدولية الحكومية ( ،)IOCباعتبارها األمانة الرئيسية في الشراكة بين اللجنة الدولية الحكومية
والمنظمة ( )WMOواللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ ( ،)CPPSإلى بدء إنهاء عمل الفريق العامل المشترك.

()IOC

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  )EC-XLVIII( 3الذي لم يعد ساريا.

القرار

(EC-70) 14

توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية )( (CAgMمطبوع المنظمة
رقم ،)1217
يقرر تأييد التقرير واتخاذ إجراءات بشأن التوصيات الواردة فيه ،على النحو التالي:
)(1

التوصية  - (CAgM-17) 1الجفاف والتصحر
(أ)

يوافق على التوصية؛
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(ب) يدعو األعضاء إلى:
’‘1

تشجيع التقاسم الحر للبيانات الزراعية واألرصاد الجوية والهيدرولوجية فيما بين الوزارات
الوطنية واإلقليمية والمنظمات لتحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالجفاف ودعم تطوير نظم اإلنذار
المبكر بالجفاف؛

’‘2

دعم األمين العام في مواصلة تنفيذ توصيات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD؛

’‘3

تنفيذ أنشطة برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPفيما يتعلق بالركائز الثالث لإلدارة المتكاملة
للجفاف :نظم مراقبة الجفاف واإلنذار المبكر ،وسرعة التأثر بالجفاف وتقييمات أثره ،والتأهب له؛

(ج) يطلب من األمين العام:

(د)

)(2

’‘1

مواصلة التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة ) (UNCCDوالمنظمات األخرى في اإلجراءات المتعلقة
بتنفيذ مركز إدارة الجفاف لجنوب شرق أوروبا ،وفي استطالع إمكانية إنشاء مراكز مماثلة في
مناطق أخرى؛

’‘2

مواصلة التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة ) ،(UNCCDومنظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOواتفاقية
األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) (CBDفي تنفيذ برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف؛

’‘3

ضمان التنسيق الفعال مع أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالجفاف فيما يخص البرنامج )،(IDMP
وإطار منظمة األغذية والزراعة ) (FAOبشأن ندرة المياه في الزراعة ،ومبادرة االتفاقية
) (UNCCDبشأن الجفاف والمبادرة العالمية لمراقبة الزراعة التابعة للفريق المعني برصدات
األرض )(GEO-GLAM؛

يطلب من جميع اللجان الفنية والبرامج واالتحادات اإلقليمية التواصل مع خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية
) (CAgMوالبرنامج ) ،(IDMPوتحقيق التآزر مع اللجنة ) (CAgMوالبرنامج ) (IDMPفيما يتعلق بنظم مراقبة
الجفاف واإلنذار المبكر ،وسرعة التأثر بالجفاف وتقييمات أثره ،والتأهب له ،والسيما فيما يخص النظام العالمي
لإلنذار بالمخاطر المتعددة ) (GMASوالنظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية )،(HydroSOS
وفهرسة ظواهر الطقس والمناخ والمياه المتطرفة؛

التوصية  - (CAgM-17) 2حالة األرصاد الجوية الزراعية والتقدم المحرز في هذا المجال
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يدعو األعضاء إلى ضمان أن تحدث جهات التنسيق التابعة لهم والمعنية بقاعدة البيانات عن المالمح
القطرية ) (CPDBقاعدة البيانات هذه فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة باألرصاد الجوية الزراعية والجفاف؛
)(3

التوصية  - (CAgM-17) 3التدريب والتعليم في مجال األرصاد الجوية الزراعية
(أ)

يوافق على التوصية؛

(ب) يطلب من األمين العام إقامة اتصاالت وثيقة مع مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالمراكز المتخصصة
التابعة للمنظمة ) (WMOبشأن توفير الدورات التدريبية والتعليمية واألدوات في مجال األرصاد الجوية
الزراعية لتعزيز برامج التدريب وتوسيع نطاقها لكفالة الوفاء بمتطلبات التدريب المحددة ألخصائيي
األرصاد الجوية الزراعية وفهم الدور المحتمل لمراكز االمتياز العالمية في مجال األرصاد الجوية
الزراعية )(G-CREAMs؛
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)(WMO

النظر في هذه التوصية عند تناول البند  20من جدول أعمال هذه الدورة؛
)(5

التوصية  - (CAgM-17) 5مواصلة عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية وتعزيزه
يوافق على أن يأخذ في اعتباره العمل الجاري للجنة األرصاد الجوية الزراعية وإنجازاتها المتوخاة ،في
استعراض الحوكمة الجاري لضمان مواصلة هذا العمل وهذه اإلنجازات المتوخاة ضمن نتائج استعراض
الحوكمة،

القرار

(EC-70) 15

تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء الخامس
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-17) 4تقرير الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014بشأن الالئحة الفنية فيما يتعلق
بالكفاءات الالزمة للخدمات العامة في مجال الطقس،

)(2

القرار  - (Cg-17) 6متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري،

)(3

القرار  - (Cg-17) 32تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية المتعلقة بالنظام
العالمي لالتصاالت ،وإدارة البيانات ،ونظام معلومات المنظمة،

)(4

التوصية  - (CCI-17) 10تطوير الموارد البشرية عن طريق توفير الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية،

وإذ يحيط علما بما يلي:
)(1

مقرر فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية في دورته الثامنة عشرة (جنيف 29 ،آذار /مارس ،)2018
باعتماد الكفاءات عالية المستوى الخاصة بتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس ،وتوصيته بتضمين جدول
أعمال المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية بندا للنظر في ذلك،

)(2

مقرر فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد في دورته الخامسة عشرة (جنيف 29-26 ،آذار /مارس
 ،)2018باعتماد المجموعات األربع للكفاءات والخاصة بعمليات الرصد ،ومعايرة األدوات ،وإدارة الشبكات
والبرامج ،ومطالبة أمانة المنظمة ) (WMOبإدراجها في دليل أدوات وطرق رصد األحوال الجوية (مطبوع
المنظمة رقم  )8كفصل جديد عن الكفاءات ،وعرضها على مكتب التعليم والتدريب إلدراجها في الالئحة الفنية
للمنظمة )،(WMO

وإذ يضع في اعتباره أن الكفاءات عالية المستوى ،إضافة إلى كامل أطر الكفاءات المنقحة والخاصة بتقديم الخدمات
العامة في مجال الطقس ) (PWSDالمبينة في المرفق  ،1قد نقحت لتكون متسقة مع دليل المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات
(مطبوع المنظمة رقم  )1205المنشور مؤخرا ،وقد صممت بحيث تيسير اختبار مستويات كفاءة العاملين المعنيين
بتوفير خدمات عامة في مجال الطقس ،اختبارا واضحا،
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يعتمد متطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات األساسية للمتنبئين بالطقس العام ،على النحو الوارد في المرفق  1لهذا القرار؛
يوافق على التعديالت المقترحة على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة
والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية ،الجزء الخامس ،على النحو الوارد في المرفق  2لهذا القرار؛
يطلب من األمين العام العمل على إدراج التعديالت في الالئحة الفنية ،المجلد األول ،الجزء الخامس ،وإدخال ما يلزم
من تعديالت تحريرية.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-69) 13الذي لم يعد ساريا.

المرفق  1للقرار

(EC-70) 15

متطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات األساسية للمتنبئين بالطقس العام
يمكن تقسيم متطلبات الكفاءات للعاملين في مجال التنبؤ التشغيلي 2إلى خمس كفاءات تمثل أعلى مستوى ،مع مراعاة
الشروط (أ) إلى (ج) التالية:
(أ)

مجاالت المسؤولية في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس 3المحددة على الصعيد الوطني؛

(ب) اآلثار الجوية والهيدرولوجية على المجتمع؛
(ج) متطلبات المستخدمين واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
وينبغي أن يستكمل المتنبئ بالخدمات العامة في مجال الطقس بنجاح مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي
األرصاد الجوية( 4كما هي محددة في مطبوع المنظمة رقم  ،49المجلد األول المراجع) .وينبغي أن يكون المتنبئ قادرا،
في مراعاته للشروط (أ) إلى (ج) أعاله ،على أداء المهام المبينة في الكفاءات الخمس التالية التي تمثل أعلى مستوى:
)(1

تحليل ومراقبة تطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية بشكل مستمر؛

)(2

التنبؤ بالظواهر والبارامترات الجوية والهيدرولوجية؛

)(3

اإلنذار بالظواهر الجوية والهيدرولوجية الخطرة؛

)(4

إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

)(5

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

وتنقسم كل كفاءة من هذه الكفاءات التي تمثل أعلى مستوى إلى معايير أداء موضحة ومنظمة بطريقة تسهل التطبيق
الواضح لعملية التقييم .وتقوم كل الكفاءات عل ى مجموعة من المهارات التمكينية (مثل المهارات والمعارف المرتبطة
2

يمكن للعاملين في مجال التنبؤ التشغيلي أن يعملوا في مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل الطيران والخدمات البحرية
والخدمات العامة في مجال الطقس.

3

ألغراض كفاءات المتنبئين ،تستخدم عبارة "المتنبئون بالطقس العام" لوصف المتنبئين المسؤولين عن إعداد وتقديم تنبؤات
وإنذارات عامة في مجال الطقس.

4

المختصر اإلنكليزي هو .BIP-M
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بالتنبؤ العددي بالطقس) والمهارات التي يمكن نقلها (مهارات في محل العمل ال تقتصر على األرصاد الجوية مثل حل
المشكالت وإدارة العاملين) .وكل كفاءة تمثل أعلى مستوى مرتبطة أيضا بمجموعة من المعارف والمهارات األساسية
ألداء المهام المحددة.
1

تحليل ومراقبة تطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية بشكل مستمر

1.1

وصف الكفاءات

تحليل ومراقبة عمليات رصد بارامترات األرصاد الجوية /الهيدرولوجيا وظواهر األرصاد الجوية /الهيدرولوجيا المهمة
والتنبؤ بها بشكل مستمر بهدف تحديد الحاجة إلى إصدار تنبؤات وإنذارات أو إلغائها أو تعديلها أو تحديثها وفقا لعتبات
وبروتوكوالت وأنظمة موثقة.
1.2

(أ)

معايير األداء
تحليل وتفسير وتشخيص البيانات والمعلومات لتحديد ال خصائص الجوية /الهيدرولوجية الخاصة بمجال
مسؤولية التنبؤ؛

(ب) مراقبة بارامترات األرصاد الجوية /الهيدرولوجيا وتطور الظواهر الجوية /الهيدرولوجية المهمة والتحقق من
صحة التنبؤات واإلنذارات الحالية القائمة على هذه البارامترات؛
(ج) تقييم الحاجة إلى إدخال تعديالت على التنبؤات وتحديثات لإلنذارات في ضوء معايير وعتبات موثقة؛
(د)

مراقبة المعلومات المتعلقة بآثار الظواهر الجوية والهيدرولوجية الحديثة.

1.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

إدراك أهمية خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وفهم آثار التنبؤ واإلنذار على المستخدمين وصانعي
القرارات ،ال سيما فيما يتعلق باألمن العام؛

(ب) فهم العنا صر الرئيسية في األرصاد الجوية السينوبتيكية والدينامية والفيزيائية والمهارات التحليلية والتشخيصية
األساسية حتى مستوى مجموعة برامج التعليم األساسي(BIP-M)؛
(ج) تطبيق نظرية وطرق وممارسات تحليل وتشخيص األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجية؛
(د)

القدرة على تصور معلومات األرصاد الجوية و/أو المعلومات الهيدرولوجية ووضع إطار مفاهيمي بأبعاد متعددة
(مكانية وزمنية)؛

(هـ) تقدير تأثير الطبوغرافيا ،والغطاء األرضي ،وكذلك (عند االقتضاء) األجسام المائية و/أو حقول الثلوج ،على
األرصاد الجوية المحلية؛
( و)

تفسير الرصدات والبيانات الموقعية والمستشعرة عن بعد؛

( ز)

فهم خصائص أجهزة االستشعار واألدوات المتعلقة باألرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا؛

(ح) اإللمام بطرق الحصول على بيانات األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا ومعالجتها وتمثلها ،بما في ذلك
مراقبة الجودة؛
(ط) فهم اإلجراءات والمعايير واللوائح الفنية المتعلقة بالرصدات ونواتج التنبؤ واإلنذار.
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2

التنبؤ بالظواهر والبارامترات الجوية والهيدرولوجية

2.1

وصف الكفاءات

إعداد التنبؤات بالبارامترات والظواهر الجوية و/أو الهيدرولوجية وإصدارها وفقا للمتطلبات واألولويات والمهل
الموثقة.
2.2

(أ)

معايير األداء
التنبؤ بالظواهر والبارامترات الجوية /الهيدرولوجية حسب االقتضاء ،بما في ذلك أوجه عدم يقين التنبؤات،
باستخدام األدوات المناسبة؛

(ب) كفالة إعداد التنبؤات وإصدارها وفقا للممارسات الوطنية أو اإلقليمية والقوانين واللوائح الفنية بشأن المحتوى
والدقة ومناسبة التوقيت؛
(ج) كفالة ،قدر المستطاع عمليا ،أن تكون التنبؤات بالبارامترات والظواهر الجوية /الهيدرولوجية متسقة (من حيث
المكان والزمان) ضمن حدود مجال المسؤولية؛
االقتضاء.

(د)

مراقبة التنبؤات الصادرة من أجل أقاليم أخرى ،والتواصل مع األقاليم المجاورة حسب

2.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

المهارات التشخيصية والتكهنية حتى مستوى مجموعة برامج التعليم األساسي )(BIP-M؛

(ب) معرفة الطرق المستخدمة في التنبؤ العددي بالطقس وغير ذلك من تطبيقات التنبؤ؛
(ج) معرفة مواطن القوة والقصور والتحقق من المخرجات في نماذج التنبؤ العددي بالطقس المستخدمة في مكتب
التنبؤ ،ومعرفة تعديالت التنبؤات الالزمة الستيعابها؛
(د)

معرفة النهوج اإلحصائية المنطبقة على المعلومات الجوية والهيدرولوجية؛

(هـ) معرفة النهوج االحتمالية المتعلقة بالتنبؤ مثل تلك المتاحة عن طريق نظم تنبؤ المجموعات؛
(و)

إجراء مقارنة تقييمية لمجموعة من نماذج التنبؤات ،وتفسير بيانات الرصدات والبيانات المناخية ،وإدماج هذه
المعلومات للتوصل إلى تقدير ألرجح تطور للطقس ،وللتطورات البديلة ،وأوجه عدم اليقين المرتبطة بكل منها؛

(ز)

تفسير نواتج النماذج على نطاقات زمنية مختلفة؛

(ح) تحديد معلومات الرصد والمعلومات النموذجية والسياقية ومعلومات اآلثار األكثر مالءمة في التنبؤ على المدى
القصير جدا؛
(ط) معرفة اآلثار المحتملة للظواهر الجوية والهيدرولوجية على المستخدمين وعمليات اتخاذ القرارات.
3

اإلنذار بالظواهر الجوية والهيدرولوجية الخطرة

3.1

وصف الكفاءات

إصدار اإلنذارات في التوقيت المناسب حين يتوقع حدوث ظواهر جوية و/أو هيدرولوجية خطرة أو حين يتوقع أن تصل
البارامترات إلى مستويات عتبات موثقة أو إحداثها آثارا كبيرة ،وتحديثها أو إلغاؤها وفقا لمعايير اإلنذار الموثقة.
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معايير األداء
التنبؤ بالظواهر الجوية /الهيدرولوجية الخط رة ،بما في ذلك المدى المكاني ،والبدء والتوقف ،والمدة ،والشدة،
والتغايرات الزمنية؛

(ب) كفالة إعداد اإلنذارات وإصدارها وفقا للبروتوكوالت الوطنية الخاصة بالظواهر الخطرة وآثارها؛
(ج) كفالة ،قدر المستطاع عمليا ،أن تكون التنبؤات بالظواهر الجوية /الهيدرولوجية متناسقة (من حيث المكان
والزمان) ضمن حدود مجال المسؤولية؛
(د)

مراقبة اإلنذارات الصادرة من أجل أقاليم أخرى ،والتواصل مع األقاليم المجاورة حسب االقتضاء؛

(هـ) البقاء على وعي بآثار الظواهر الجوية /الهيدرولوجية الخطرة والتي تصدر إنذارات وإشعارات بشأنها.
3.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة النظم المحددة المستخدمة في مكتب التنبؤ إلعداد النواتج ونشرها؛

(ب) إظهار معرفة ومهارات في استخدام أدوات إنتاج اإلنذارات؛
(ج) معرفة سياسات وإجراءات ومعايير إصدار اإلنذارات؛
(د)

معرفة اآلثار المحتملة للظواهر الجوية والهيدرولوجية على المستخدمين وعمليات اتخاذ القرارات.

4

إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

4.1

وصف الكفاءات

الفهم الكامل لمتطلبات المستخدمين وتلبيتها من خالل إرسال تنبؤات وإنذارات مختصرة وكاملة بطريقة يمكن
للمستخدمين فهمها بوضوح.
4.2

(أ)

معايير األداء
كفالة نشر جميع التنبؤات واإلنذارات من خالل سبل وقنوات االتصال المأذون بها إليصالها إلى مجموعات
المستخدمين المعينة على النحو المحدد في إجراءات التشغيل المعيارية ذات الصلة؛

(ب) شرح البيانات والمعلومات الجوية /الهيدرولوجية ،بما في ذلك أوجه عدم اليقين عند االقتضاء؛
(ج) تقديم إحاطات واستشارات لتلبية احتياجات المستخدمين الخاصة حسب االقتضاء.
4.3

(أ)

المعارف والمهارات األساسية
معايير وإجراءات وطرق نشر لعرض معلومات التنبؤات واإلنذارات على الجمهور عبر جميع وسائط اإلعالم
ذات الصلة ،وبما يشمل المعلومات عن اآلثار حسب االقتضاء؛

(ب) معرفة بروتوكوالت عرض معلومات اإلنذارات على الشركاء في إدارة حاالت الطوارئ ،بما يشمل المعلومات
عن اآلثار المرجحة وأنشطة التخفيف في حالة اقتضاء ذلك؛
(ج) الوعي باحتياجات المستخدمين إلى المعلومات الجوية و/أو الهيدرولوجية وباستخدامهم لتلك المعلومات؛
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(د)

الوعي بتطبيق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا على األنشطة البشرية ومستخدمين معينين.

5

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

5.1

وصف الكفاءات

المحافظة على جودة التنبؤات واإلنذارات باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وما يتصل بها من نواتج ،عن طريق تطبيق
عمليات إدارة الجودة بحسب االقتضاء.
5.2

معايير األداء

(أ)

تطبيق نظام وإجراءات إدارة الجودة في المنظمة؛

(ب) التحقق من صحة بيانات ونواتج وتنبؤات وإنذارات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مناسبة التوقيت،
واالكتمال ،والدقة)؛
(ج) تقييم آثار الخصائص المعروفة للخطأ (االنحراف ،ودقة الرصدات التي يمكن تحقيقها ،وطرق االستشعار)؛
(د)

مراقبة عمل النظم التشغيلية واتخاذ إجراءات طارئة عند الضرورة؛

(هـ) اإلسهام في دراسات الحاالت واالستعراضات الالحقة لألنشطة ،بما في ذلك تمثل تعليقات المستخدمين ومعلومات
اآلثار؛
(و) توجيه الزمالء المبتدئين وتقديم الدعم والمشورة لهم حسب الحاجة.
5.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة إجراءات التشغيل المعيارية وإجراءات الطوارئ؛

(ب) معرفة التقنيات والتكنولوجيات الشائعة االستخدام في مكاتب التنبؤ؛
(ج) معرفة إجراءات التحقق والتثبت من صحة التنبؤات واإلنذارات الجوية والهيدرولوجية؛
(د)

فهم الطرق المستخدمة في إعداد دراسات الحاالت والتعليقات الرامية إلى تحسين جودة التنبؤات واإلنذارات.
متطلبات الكفاءات لمذيعي نشرات األحوال الجوية واإلعالميين في هذا المجال

إن متطلبات الكفاءات هذه موج هة إلى العاملين الذين يتخصصون في العمل اإلعالمي ،ويقدمون بشكل روتيني
معلومات عن أحوال الطقس في اإلذاعة أو التليفزيون ،ويضط لعون بإعداد مواد من أجل المواقع الشبكية المتعلقة
بالطقس و/أو وسائل اإلعالم االجتماعية ،ويتولون التواصل مع اإلعالم ،ويكونوا ناشطين في أنشطة التثقيف/
التوعية .وهي تستند إلى متطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات األساسية ل لعاملين في مجال التنبؤ التشغيلي
وينبغي قراءتها اقترانا معها  ،وإن كان من المسلم به أن بعض األشخاص الذين يشاركون في تلك األنشطة قد ال
تكون خلفيتهم لها عالقة بالتنبؤ.
ويمكن تقسيم متطلبات الكفاءات للعاملين في مجال نشرات األحوال الجوية واإلعالم إلى أربع كفاءات تمثل أعلى
مستوى ،مع مراعاة الشروط (أ) إلى (ج) التالية:
(أ)

المنطقة الجغرافية الخاصة بالمسؤولية؛
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(ب) اآلثار الجوية والهيدرولوجية على المجتمع؛
(ج) متطلبات المستخدمين واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
وينبغي أن يكون مذيعو نشرات األحوال الجوية واإلعالميون في هذا المجال قادرين على أداء المهام المبينة في
الكفاءات التالية التي تمثل أعلى مستوى:
(أ)

البقاء على وعي بتطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية ،والتنبؤات واإلنذارات المحدثة ،وآثار الظواهر
المتوقعة؛

(ب) جمع معلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا تلبي احتياجات المستخدمين إلى النشر والتبليغ؛
(ج) تبليغ المعلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا واآلثار المحتملة عن طريق اإلذاعة ووسائل
اإلعالم األخرى؛
(د)

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

وتنقسم كل كفاءة من هذه الكفاءات التي تمثل أعلى مستوى إلى معايير أداء موضحة ومنظمة بطريقة تسهل التطبيق
الواضح لعملية التقييم .وتقوم كل الكفاءات على مجموعة من المهارات التمكينية (مثل المهارات والمعارف المرتبطة
بالتنبؤ العددي بالطقس) والمهارات التي يمكن نقلها (مهارات في محل العمل ال تقتصر على األرصاد الجوية مثل حل
المشكالت وإدارة العاملين) .وكل كفاءة تمثل أعلى مستوى مرتبطة أيضا بمجموعة من المعارف والمهارات األساسية
ألداء المهام المحددة.
1

1.1

البقاء على وعي بتطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية ،والتنبؤات واإلنذارات المحدثة ،وآثار
الظواهر المتوقعة

وصف الكفاءات

مراقبة الرصدات والتنبؤات واإلنذارات واآلثار المتعلقة بالبارامترات الجوية /الهيدرولوجية والظواهر الجوية/
الهيدرولوجية الشديدة بشكل مستمر لإلبالغ عن مضمون نشرات األحوال الجوية والمنتجات المنشورة واإلحاطات
والتبليغات األخرى.
1.2

معايير األداء

(أ)

مراقبة البارامترات الجوية /الهيدرولوجية والظواهر الجوية /الهيدرولوجية الشديدة المتطورة؛

(ب) مراقبة تعديالت التنبؤات وتحديثات اإلنذارات؛
(ج) مراقبة المعلومات المتعلقة بآثار الظواهر الجوية والهيدرولوجية الحديثة.
1.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

فهم العناصر الرئيسية في األرصاد الجوية السينوبتيكية والدينامية والفيزيائية؛

(ب) تقدير تأثير الطبوغرافيا ،والغطاء األرضي ،وكذلك (عند االقتضاء) األجسام المائية و/أو حقول الثلوج ،على
األرصاد الجوية المحلية؛
(ج) تفسير الرصدات والبيانات الموقعية والمستشعرة عن بعد؛
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(د)

معرفة جدول النشر الروتيني للتنبؤات واإلنذارات لدى موفري خدمات األرصاد الجوية؛

(هـ) معرفة العتبات والبروتوكوالت المرتبطة بإصدار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية إلنذارات بشأن األحوال
الجوية؛
(و)

معرفة وفهم اآلثار المرجحة على المجتمع للظواهر الجوية والهيدرولوجية الخطرة.

2

جمع معلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا تلبي احتياجات المستخدمين إلى النشر والتبليغ

2.1

وصف الكفاءات

جمع وإدماج الرصدات والتنبؤات واإلنذارات وآثار البارامترات الجوية /الهيدرولوجية والظواهر الجوية /الهيدرولوجية
الشديدة في عروض سردية ونواتج متناسقة للنشر على المستخدمين.
2.2

معايير األداء

(أ)

التعبير عن نبأ أحوال الطقس بطريقة مناسبة للحالة الجوية /الهيدرولوجية وتوقعات المستخدمين واحتياجاتهم؛

(ب) التعبير عن نبأ أحوال الطقس بطريقة مناسبة لوسيط اإلبالغ المستخدم؛
(ج) إعداد رسوم بيانية تدعم بصريا اإلبالغ عن نبأ األحوال الجوية /الهيدرولوجية؛
(د)

تطبيق بروتوكوالت اإلنتاج الروتيني المالئمة لبيئة توفير الخدمة؛

2.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة مجموعة المستخدمين /الجمهور التي ستحصل على نشرات الطقس؛

(ب) تقدير مواطن القوة والضعف في وسيط اإلبالغ المستخدم؛
(ج) مهارت لغوية شفهية وكتابية تتناسب مع وسيط اإلبالغ المستخدم؛
(د)

إظهار معرفة ومهارات في تشغيل برمجيات الرسوم البيانية المتعلقة بالطقس وغيرها من وسائل تكنولوجيا
المعلومات إلعداد رسوم بيانية ومواد إعالمية ومعلوماتية لنشر المعلومات الجوية والهيدرولوجية؛

(هـ) اإللمام بوظيفة وطريقة تشغيل الموارد التكنولوجية المختلفة (الحواسيب والخواديم وأجهزة هندسة الصوت
ومكبرات الصوت وآالت التصوير وغيرها) التي تستعمل عادة في إذاعة أحوال الطقس عند االقتضاء.
3

3.1

تبليغ المعلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا واآلثار المحتملة عن طريق اإلذاعة ووسائل
اإلعالم األخرى

وصف الكفاءات

نشر الرصدات والتنبؤات واإلنذارات وآثار البارامترات الجوية /الهيدرولوجية والظواهر الجوية /الهيدرولوجية الشديدة
على المستخدمين بطريقة تتناسب مع وسيط اإلبالغ واحتياجات المستخدمين.
3.2

(أ)

معايير األداء
تحديد النقاط األساسية في نبأ أحوال الطقس و/أو األخطار الجوية /الهيدرولوجية الشديدة التأثير وإدماجها في
سرد أو عرض متناسق؛
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(ب) شرح نطاق التنبؤات واإلنذارات ،بما في ذلك مفهوم عدم اليقين في التنبؤات ،للمستخدمين وإبالغهم به؛
(ج) تقديم إنذارات باألخطار الجوية والهيدرولوجية ،بما في ذلك معلومات عن تدابير التخفيف الممكنة حسب الحاجة؛
(د)

تنفيذ مفهوم "الصوت الرسمي الوحيد" بشأن اإلنذارات بأحوال الطقس القاسي وغيرها من رسائل السالمة
العامة؛

(هـ) إعداد وتقديم عروض عن مواضيع األرصاد الجوية والهيدرولوجيا إلى الوكاالت الخارجية والجمهور؛
(و)

تقديم معلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وفقا لجداول اإلذاعة و/أو بروتوكوالت اإلعالم المالئمة؛

(ز)

إعداد وعرض تصويرات بيانية جديدة للمعلومات الجوية والهيدرولوجية وفقا للسياسة التحريرية.

3.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة األثر المرجح للظواهر الجوية والهيدرولوجية في نطاقات زمنية مختلفة ،والقدرة على تحديد األهمية
النسبية لتلك الظواهر؛

(ب) معرفة نسبة عدم اليقين المرجحة المرتبطة بالتنبؤات في نطاقات زمنية مختلفة؛
(ج) معرفة وفهم اآلثار المرجحة على المجتمع للظواهر الجوية والهيدرولوجية الخطرة؛
(د)

معرفة سياسات وإجراءات ومعايير إصدار اإلنذارات؛

(هـ) معرفة تدابير التخفيف المرتبطة باآلثار المرجحة للظواهر الجوية والهيدرولوجية الخطرة؛
(و)

معرفة المصادر الرسمية للمعلومات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا واآلثار وتدابير التخفيف فيما
يخص الظواهر الخطرة؛

(ز)

القدرة على استخدام برمجية العرض والتصوير لدعم المحاضرات والندوات والفعاليات العامة األخرى؛

(ح) معرفة الجداول الزمنية لإلذاعة والمهل وغيرها من البروتوكوالت اإلعالمية المالئمة.
4

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

4.1

وصف الكفاءات

المحافظة على جودة النشرات الجوية والهيدرولوجية وغيرها من النواتج اإلعالمية ،عن طريق تطبيق عمليات إدارة
الجودة بحسب االقتضاء.
4.2

معايير األداء

(أ)

تطبيق نظام وإجراءات إدارة الجودة في المنظمة؛

(ب) تطبيق السياسة التحريرية المتفق عليها بشأن إذاعة أحوال الطقس وغيرها من التبليغات الجوية والهيدرولوجية؛
(ج) كفالة ،قدر المستطاع ،أن تكون كل المعلومات الجوية والهيدرولوجية المتاحة للمستخدمين متناسقة
ووافية ومحدثة؛
(د)

مراقبة وتقييم فعالية نشر المعلومات الجوية والهيدرولوجية عن طريق مؤشرات قياس قائمة على المستخدمين؛
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(هـ) إدخال تحسينات في اإلبالغ بالمعلومات الجوية والهيدرولوجية استنادا إلى آراء المستخدمين؛
(و) توجيه الزمالء المبتدئين وتقديم الدعم والمشورة لهم حسب الحاجة.
4.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة إجراءات التشغيل المعيارية؛

(ب) معرفة إجراءات الطوارئ المالئمة في حال تعطل النظام؛
(ج) معرفة السياسة التحريرية بشأن إذاعة أحوال الطقس وغيرها من التبليغات الجوية والهيدرولوجية؛
(د)

معرفة التقنيات والتكنولوجيات الشائعة االستخدام في نشر المعلومات الجوية والهيدرولوجية؛

(هـ) معرفة مؤشرات القياس المختلفة القائمة على المستخدمين والمرتبطة بتقييم فعالية اإلبالغ بالمعلومات الجوية
والهيدرولوجية.
متطلبات الكفاءات لألشخاص المشاركين في تطوير وتقديم خدمات ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
متطلبات الكفاءات هذه موجهة في المقام األول إلى العاملين في مجال ابتكار وتحسين وتقديم خدمات ونواتج األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا .وينبغي قراءتها اقترانا مع متطلبات الكفاءات للعاملين في مجال التنبؤ التشغيلي ،وإن كان من
المسلم به أن العديد من األشخاص الذين يشاركون في تلك الجوانب من العمل قد ال تكون خلفيتهم لها عالقة بالتنبؤ.
وتنقسم متطلبات الكفاءات هذه إلى أربع كفاءات تمثل أعلى مستوى ،مع مراعاة الشروط (أ) إلى (ج) التالية:
(أ)

مجاالت المسؤولية في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس المحددة على الصعيد الوطني؛

(ب) اآلثار الجوية والهيدرولوجية على المجتمع؛
(ج) متطلبات المستخدمين واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
وينبغي أن يكون األشخاص المشاركون في تطوير وتقديم خدمات ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا قادرين على
أداء المهام المبينة في الكفاءات األربع التالية التي تمثل أعلى مستوى:
)(1

البقاء على وعي ب التطورات في التكنولوجيا والعلوم التي تساعد في تطوير وتحسين النواتج والخدمات لتلبية
متطلبات المستخدمين؛

)(2

تطوير تطبيقات ونواتج وخدمات تلبي متطلبات المستخدمين؛

)(3

إقامة وتطوير وإدارة العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وال سيما عن طريق توفير الوثائق
الالزمة وتوفير التدريب على النواتج والخدمات الجديدة؛

)(4

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

وتنقسم كل كفاءة من هذه الكفاءات التي تمثل أعلى مستوى إلى معايير أداء موضحة ومنظمة بطريقة تسهل التطبيق
الواضح لعملية التقييم .وتقوم كل الكفاءات على مجموعة من المهارات التمكينية (مثل المهارات والمعارف المرتبطة
بالتن بؤ العددي بالطقس) والمهارات التي يمكن نقلها (مهارات في محل العمل ال تقتصر على األرصاد الجوية مثل حل
المشكالت وإدارة العاملين) .وكل كفاءة تمثل أعلى مستوى مرتبطة أيضا بمجموعة من المعارف والمهارات األساسية
ألداء المهام المحددة.
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البقاء على وعي بالتطورات في التكنولوجيا والعلوم التي تساعد في تطوير وتحسين النواتج والخدمات لتلبية
متطلبات المستخدمين

وصف الكفاءات

مراقبة احتياجات المستخدمين إلى نواتج قائمة على المعلومات الجوية والهيدرولوجية وكذلك التكنولوجيات والتقنيات
المتاحة والمستخدمة في تطوير نواتج وخدمات ونشرها.
1.2

(أ)

معايير األداء
اإلبقاء على وعي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية للمستخدمين في مجال نواتج وخدمات األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا؛

(ب) اإلبقاء على وعي بالتطورات العلمية الداعمة لتطوير وتحسين نواتج وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
(ج) اإلبقاء على وعي بالتطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعايير والبروتوكوالت المرتبطة بإنشاء
ونشر نواتج وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
1.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

فهم العناصر الرئيسية في األرصاد الجوية السينوبتيكية والدينامية والفيزيائية؛

(ب) معرفة مجموعة الرصدات والبيانات الموقعية والمستشعرة عن بعد المتاحة؛
(ج) معرفة المعلومات الجوية والهيدرولوجية المتاحة عن طريق التنبؤ العددي بالطقس والمخرجات اإلحصائية
والمصادر المالئمة األخرى وقيمتها المحتملة للمستخدمين؛
(د)

معرفة التكنولوجيات الوجيهة المتاحة لتطوير نواتج قائمة على المعلومات الجوية والهيدرولوجية ،ونشر تلك
التكنولوجيات.

2

تطوير تطبيقات ونواتج وخدمات تلبي متطلبات المستخدمين

2.1

وصف الكفاءات

تطوير وتحسين النواتج والخدمات القائمة على المعلومات الجوية والهيدرولوجية تماشيا مع احتياجات المستخدمين
وقدرات التكنولوجيات والتقنيات المتاحة.
2.2

(أ)

معايير األداء
تطوير واختبار وتنفيذ تطبيقات ونواتج ،بما في ذلك أوجه عدم اليقين الوجيهة ،لدعم الخدمات المركزة على
المستخدمين؛

(ب) تطوير تطبيقات لتصوير وعرض المعلومات الجوية والهيدرولوجية ،بما في ذلك أوجه عدم اليقين في التنبؤات؛
(ج) تحسين النظم المستخدمة في إنتاج ونشر نواتج وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا إلى الحد األمثل؛
(د)

تنفيذ تغييرات في التطبيقات والنواتج والخدمات بناء على االحتياجات المتطورة للمستخدمين و/أو التكنولوجيات
المتغيرة؛
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(هـ) توثيق التطبيقات والنواتج وعمليات تنفيذها لمساعدة المستخدمين ودعم الصيانة واستمرارية الخدمة.
2.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة مجموعة المستخدمين /الجمهور التي ستحصل على نواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ومتطلباتها؛

(ب) معرفة الطرق والتقنيات اإلحصائية الشائعة االستخدام في معالجة وتصوير معلومات األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا؛
(ج) معرفة خصائص وقدرات نظم التصوير والعرض المستخدمة في معلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
(د)

معرفة النهوج االحتمالية للتنبؤ بعدم اليقين في نواتج التنبؤ وتصويره (وال سيما التصوير البياني) مثل تلك
المستندة إلى نظم المجموعات؛

(هـ) معرفة خصائص وقدرات وسائط النشر المستخدمة؛
(و)

إظهار معرفة ومهارات في تشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في إعداد رسوم بيانية لإلبالغ
بمعلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

(ز)

معرفة إجراءات التوثيق ومسك السجالت المتعلقة بتطوير التطبيقات البرمجية.

3

إقامة وتطوير وإدارة العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وال سيما عن طريق توفير الوثائق
الالزمة وتوفير التدريب على النواتج والخدمات الجديدة

3.1

وصف الكفاءات

إقامة وتطوير و مواصلة العالقات مع المستخدمين لدعم التحديد السريع الحتياجات المستخدمين ومتطلباتهم ومواكبة
تغير تلك االحتياجات والمتطلبات مع مرور الوقت .وإضفاء طابع رسمي على العالقات مع المستخدمين عن طريق
اتفاقات مالئمة حسب االقتضاء.
3.2

معايير األداء

(أ)

المشاركة في تقييم احتياجات المستخدمين بالتعاون مع الخبراء المعنيين؛

(ب) إقامة ومواصلة عالقات العمل على المستويين التشغيلي والفني مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين؛
(ج) إبرام اتفاقات شراكة على المستويين التشغيلي والفني مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين؛
(د)

إعداد وإتاحة وثائق أساسية مالئمة عن النواتج والخدمات الجديدة؛

(هـ) إعداد وتوفير تدريب للمستخدمين وأصحاب المصلحة بشأن النواتج والخدمات بحسب االقتضاء.
3.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة منهجيات فهم وبلورة متطلبات المستخدمين؛

(ب) معرفة منهجيات إقامة الشراكات ووضع مذكرات التفاهم واالتفاقات على مستوى الخدمة مع مستخدمي معلومات
ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
(ج) فهم نظم التشغيل وأولويات العمل الخاصة بالمستخدمين المعنيين؛
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معرفة طرق وتقنيات التدريب المالئمة للمستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين؛

(هـ) فهم مواطن ضعف المستخدمين المختلفين وتأثرها بالظواهر الجوية والهيدرولوجية.
4

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

4.1

وصف الكفاءات

المحافظة على جودة النواتج والخدمات القائمة على معلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا عن طريق تطبيق عمليات
إدارة الجودة بحسب االقتضاء.
4.2

معايير األداء

(أ)

تطبيق نظام وإجراءات إدارة الجودة في المنظمة؛

(ب) دعم تنفيذ نواتج وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والتحقق من سالمتها باستمرار؛
(ج) دعم التدريب على النفاذ إلى النواتج والتطبيقات المتعلقة بخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،واستخدامها
وتفسيرها.
4.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة إجراءات التشغيل المعيارية؛

(ب) معرفة إجراءات الطوارئ المالئمة في حال تعطل النظام؛
(ج) معرفة التقنيات والتكنولوجيات الشائعة االستخدام في نشر معلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
(د)

معرفة مختلف مؤشرات القياس القائمة على المستخدمين والمرتبطة بالنفاذ إلى معلومات األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا عن طريق نواتج وتطبيقات ،وفهم تلك المعلومات؛

(هـ) معرفة إجراءات التوثيق ومسك السجالت المتعلقة بتطوير التطبيقات البرمجية؛
(و)

معرفة الطرق والتقنيات المالئمة لتدريب المستخدمين.
متطلبات الكفاءات لمستشاري برامج الخدمات العامة في مجال الطقس الذين يدعمون الوقاية من الكوارث
والتخفيف من آثارها وأنشطة المستخدمين األخرى

متطلبات الكفاءات هذه موجهة إلى مستشاري برامج الخدمات العامة في مجال الطقس الذين يعملون في مجال الوقاية
من الكوارث والتخفيف من آثارها ) (DPMإضافة إلى المشاركة في أنشطة الدوائر المعنية بإدارة الطوارئ )(EM
والمستخدمين المعنيين اآلخرين (مثل المستخدمين العاملين في مجال الصحة والنقل والطاقة وسالمة األغذية) .وهي
تستند إلى متطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات األساسية للعاملين في مجال التنبؤ التشغيلي وينبغي قراءتها اقترانا
معها ،وإن كان من المسلم به أن بعض األشخاص الذين يشاركون في أنشطة التواصل والتوعية بشأن إدارة الطوارئ قد
ال تكون خلفيتهم لها عالقة بالتنبؤ .وفي هذه الحاالت ،من الالزم أن يعمل المستشار بشكل وثيق مع المتنبئين التشغيليين
على تطوير النواتج والخدمات المشار إليها في األقسام التالية ،مع مراعاة الشروط (أ) إلى (ج) التالية:
(أ)

مجاالت المسؤولية في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس المحددة على الصعيد الوطني؛

(ب) اآلثار الجوية والهيدرولوجية على المجتمع؛
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(ج) متطلبات المجتمع واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
وينبغي أن يكون المستشار قادرا على أداء العمل (بالتعاون الوثيق مع المتنبئ في برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس إذا دعت الحاجة إلى ذلك) المبين في الكفاءات الخمس التالية التي تمثل أعلى مستوى:
)(1

مراقبة تطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية والتنبؤات واإلنذارات المحدثة وآثار الظواهر المتوقعة ،بشكل
مستمر؛

)(2

وضع واعتماد إجراءات وخدمات لتلبية احتياجات المستخدمين وتيسير تقييم اآلثار؛

)(3

إقامة وتطوير وإدارة العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالوقاية من الكوارث
والتخفيف من آثارها؛

)(4

إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا وآثارها المحتملة،
والمشاركة في أنشطة توعية؛

)(5

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

وتنقسم كل كفاءة من هذه الكفاءات التي تمثل أعلى مستوى إلى معايير أداء موضحة ومنظمة بطريقة تسهل التطبيق
الواضح لعملية التقييم .وتقوم كل الكفاءات على مجموعة من المهارات التمكينية (مثل المهارات والمعارف المرتبطة
بالتنبؤ العددي بالطقس) والمهارات التي يمكن نقلها (مهارات في محل العمل ال تقتصر على األرصاد الجوية مثل حل
المشكالت وإدارة العاملين) .وكل كفاءة تمثل أعلى مستوى مرتبطة أيضا بمجموعة من المعارف والمهارات األساسية
ألداء المهام المحددة.
1

1.1

مراقبة تطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية والتنبؤات واإلنذارات المحدثة وآثار الظواهر المتوقعة،
بشكل مستمر

وصف الكفاءات

تحليل ومراقبة الرصدات والتنبؤات المتعلقة بالبارامترات الجوية /الهيدرولوجية والظواهر الجوية /الهيدرولوجية
الشديدة باستمرار ،إضافة إلى تعديالت /تحديثات التنبؤات واإلنذارات ،وتطوير وتحديث عمليات تقييم اآلثار المرجحة
للظواهر المتوقعة بحسب االقتضاء.
1.2

(أ)

معايير األداء
مراقبة بارامترات األرصاد الجوية /الهيدرولوجيا وتطور الظواهر الجوية /الهيدرولوجية المهمة والتحقق من
صحة التنبؤات واإلنذارات الحالية القائمة على هذه البارامترات؛

(ب) مراقبة المعلومات المتعلقة بآثار الظواهر الجوية والهيدرولوجية.
1.3

(أ)

المعارف والمهارات األساسية
فهم العناصر الرئيسية في األرصاد الجوية السينوبتيكية والدينامية والفيزيائية والمهارات التحليلية /التشخيصية
األساسية؛

(ب) تطبيق نظرية وطرق وممارسات تحليل وتشخيص األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا؛
(ج) القدرة على تصور معلومات األرصاد الجوية و/أو المعلومات الهيدرولوجية ووضع إطار مفاهيمي بأبعاد متعددة
(مكانية وزمنية)؛
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تقدير تأثير الطبوغرافيا ،والغطاء األرضي ،وكذلك (عند االقتضاء) األجسام المائية و/أو حقول الثلوج ،على
األرصاد الجوية المحلية؛

(هـ) تفسير الرصدات والبيانات الموقعية والمستشعرة عن بعد؛
(و)

فهم خصائص أجهزة االستشعار واألدوات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

(ز)

اإللمام بطرق الحصول على بيانات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ومعالجتها وتمثلها ،بما في ذلك مراقبة
الجودة؛

(ح) فهم اإلجراءات والمعايير واللوائح الفنية المتعلقة بالرصدات ونواتج التنبؤ؛
(ط) فهم األنشطة الخاصة بالقطاعات ومواطن الضعف التي تتأثر بالظواهر الجوية والهيدرولوجية.
2

وضع واعتماد إجراءات وخدمات لتلبية احتياجات المستخدمين وتيسير تقييم اآلثار

2.1

وصف الكفاءات

وضع وتحسين إجراءات وخدمات تيسر تقييم اآلثار باالستناد إلى معلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا بما يتماشى
مع احتياجات المستخدمين ،مع استخدام نمذجة اآلثار وغيرها من التقنيات المتاحة استخداما كامال.
2.2

(أ)

معايير األداء
تحديد متطلبات الدوائر المعنية بإدارة الكوارث والحماية المدنية وغيرهم من المستخدمين بحسب االقتضاء من
حيث معلومات األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا؛

(ب) وضع خدمات لإلنذار بالطقس لفائدة متخذي القرارات والمستخدمين اآلخرين المعنيين بإدارة الطوارئ؛
(ج) كفالة أن جداول نشر اإلنذارات وما يرتبط بها من خدمات تلبي احتياجات متخذي القرارات والمستخدمين
اآلخرين المعنيين بإدارة الطوارئ؛
(د)

اإلسهام في تطوير خدمات للتنبؤ على المدى القصير جدا وللتنبؤ اآلني مصممة من أجل الدوائر المعنية بإدارة
الطوارئ؛

(هـ) اإلسهام في تطوير نواتج تنبؤات احتمالية مصممة من أجل تلبية احتياجات مديري الكوارث
والمستخدمين اآلخرين؛
(و)

اإلسهام في تطوير نواتج تنبؤ وإنذار على أساس اآلثار؛

(ز)

تطبيق التكنولوجيات الجديدة والبحوث العلمية من أجل مواصلة تطوير نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
).(MHEWS

2.3

(أ)

المعارف والمهارات األساسية
معرفة المعلومات والنواتج والخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا المتاحة لدعم إدارة الكوارث
وأوساط الحماية المدنية والمستخدمين اآلخرين؛

(ب) معرفة منهجيات فهم وبلورة متطلبات المستخدمين؛
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(ج) معرفة نتائج تقييم المخاطر وتأثيرها في مختلف القطاعات؛
(د)

فهم اآلثار المحتملة للمخاطر الجوية والهيدرولوجية على مختلف القطاعات بحسب عوامل الهشاشة والتعرض؛

(هـ) القدرة على تكييف نواتج وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا المعتادة لتكون خدمات ذات قيمة مضافة
للمعنيين بإدارة الكوارث والمستخدمين اآلخرين؛
(و)

معرفة مواطن القوة والقصور في نماذج التنبؤ العددي بالطقس؛

(ز)

معرفة التطورات واالبتكارات في التنبؤ العددي بالطقس وطرق تطبيقها على الخدمات الجوية والهيدرولوجية
القائمة على اآلثار.

3

إقامة وتطوير وإدارة العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالوقاية من الكوارث
والتخفيف من آثارها

3.1

وصف الكفاءات

إقامة وتطوير ومواصلة العالقات مع المستخدمين في إطار الدوائر المعنية بإدارة الطوارئ وغيرها لدعم التحديد
السريع الحتياجات المستخدمين ومتطلباتهم ومواكبة تغير تلك االحتياجات والمتطلبات مع مرور الوقت .وإضفاء طابع
رسمي على العالقات مع المستخدمين عن طريق اتفاقات مالئمة حسب االقتضاء.
3.2

معايير األداء

(أ)

إقامة ومواصلة عالقات العمل على المستوى االستراتيجي والتشغيلي والفني مع الدوائر المعنية بإدارة الطوارئ؛

(ب) وضع وتنفيذ اتفاقات شراكة على المستويين التشغيلي والفني مع الوكاالت المعنية؛
(ج) إقامة ومواصلة العالقات مع وسائل اإلعالم لتسهيل نشر اإلنذارات والمعلومات في مرحلة ما قبل حدوث
الظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة التأثير وأثناءها وبعدها؛
(د)

إقامة ومواصلة العالقات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت المعنية
لتحسين مستوى التخطيط للط وارئ ،والتأهب لها ،والتصدي للظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة التأثير ،بما
في ذلك االحتياجات المحددة للمدن عند االقتضاء؛

(هـ) اإلسهام في إعداد مشورة بشأن االستجابة وبيانات للدعوة إلى العمل استنادا إلى األثر المحتمل لألخطار،
بالتنسيق الوثيق مع الوكاالت المعنية عند االقتضاء؛
(و)

المشاركة في تقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي للظواهر الجوية والهيدرولوجية بالتعاون مع الخبراء المعنيين.

3.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

فهم منهجيات إقامة الشراكات ووضع مذكرات التفاهم؛

(ب) معرفة المعلومات والنواتج والخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا المتاحة لدعم إدارة الكوارث
وأوساط الحماية المدنية والمستخدمين اآلخرين؛
(ج) فهم األولويات واألنظمة التشغيلية في الوكاالت المعنية؛
(د)

فهم مبادئ اإلبالغ المتعلقة بإعداد المشورة والبيانات التي تعالج اآلثار المحتملة لألخطار؛

(هـ) فهم مواطن ضعف القطاعات المختلفة وتأثرها بالظواهر الجوية والهيدرولوجية.
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إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وآثارها المحتملة،
والمشاركة في أنشطة توعية

وصف الكفاءات

الفهم الكامل لمتطلبات المستخدمين وتلبيتها من خالل إرسال معلومات مختصرة ووجيهة عن األرصاد الجوية وعمليات
تقييم اآلثار بطريقة يمكن للمستخدمين فهمها بوضوح .وتعالج مسألة تأهب دوائر المستخدمين عن طريق التدريب
ومبادرات التوعية األخرى.
4.2

معايير األداء

(أ)

اإلسهام في نشر معلومات اإلنذار عن طريق استعمال تكنولوجيات االتصال الحالية والناشئة؛

(ب) نشر معلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا على المستخدمين ،وال سيما متخذي القرارات بشأن إدارة
الكوارث ووسائل اإلعالم ،بما في ذلك نطاق التنبؤات واإلنذارات وأوجه القصور فيها ،ومفهوم عدم اليقين في
التنبؤات ،والمعلومات عن اآلثار المحتملة؛
(ج) اإلسهام في وضع استراتيجية لالتصال لضمان مصداقية اإلنذارات بالظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة
التأثير وضمان االستجابة الفعالة لتلك الظواهر؛
(د)

4.3

(أ)

تعزيز وعي المجتمع وتأهبه لمواجهة الظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة التأثير من خالل تثقيف الجمهور
وتوعيته.

المعارف والمهارات األساسية
معرفة بروتوكوالت عرض ونشر معلومات اإلنذارات على الشركاء في إدارة حاالت الطوارئ ووسائط
اإلعالم ،بما يشمل المعلومات عن اآلثار المرجحة وأنشطة التخفيف في حالة اقتضاء ذلك؛

(ب) معرفة المعايير واإلجراءات ومنصات النشر لعرض معلومات التنبؤات واإلنذارات على المستخدمين النهائيين
عبر جميع وسائل اإلعالم ذات الصلة ،وبما يشمل المعلومات عن اآلثار حسب االقتضاء؛
(ج) معرفة المصادر الرسمية للمعلومات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا واآلثار وتدابير التخفيف فيما
يخص الظواهر الخطرة؛
(د)

الوعي بتطبيق األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا على األنشطة البشرية ومستخدمين معينين؛

(هـ) الوعي باحتياجات المستخدمين إلى معلومات األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا وباستخدامهم لتلك المعلومات؛
(و)

الوعي ببحوث العلوم االجتماعية والنتائج المتصلة بنشر اإلنذارات ومعلومات األرصاد الجوية
و/أو الهيدرولوجيا القائمة على اآلثار؛

(ز)

تقدير مواطن القوة والضعف في وسيط اإلبالغ المستخدم.

5

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

5.1

وصف الكفاءات

المحافظة على جودة التنبؤات واإلنذارات وتقييمات اآلثار الخاصة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وما يتصل بها من
نواتج ،عن طريق تطبيق عمليات إدارة الجودة بحسب االقتضاء.
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5.2

معايير األداء

(أ)

تطبيق نظام وإجراءات إدارة الجودة في المنظمة؛

(ب) مراقبة وتقييم فعالية اإلنذارات بالظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة التأثير استنادا إلى تعليقات المستخدمين؛
(ج) العمل مع وكاالت إدارة الكوارث وغيرها على تعزيز دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsبوصفها "الصوت الرسمي الوحيد" لإلنذارات بالظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة التأثير؛
(د)

اإلسهام في تطوير نظم توثيق وحفظ البيانات المتعلقة باألخطار الجوية والهيدرولوجية وآثارها ،بما يشمل ضمان
الجودة وإدارة البيانات؛

(هـ) التعاون مع وكاالت إدارة الكوارث وغيرها على وضع عمليات تقييم الحقة للظواهر الجوية والهيدرولوجية
الشديدة التأثير؛
(و)

اإلسهام في أنشطة التوعية والتدريب ،وال سيما األنشطة المرتبطة بالوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

5.3

المعارف والمهارات األساسية

(أ)

معرفة عمليات إدارة الجودة؛

(ب) معرفة منهجيات إنشاء وتقديم وتقييم استقصاءات آراء المستخدمين؛
(ج) معرفة بروتوكوالت نظم التوثيق والحفظ؛
(د)

معرفة عمليات التثبت؛

(هـ) معرفة إجراءات التشغيل والطوارئ في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
والوكاالت المعنية؛
(و)

)(NMHSs

فهم مؤشرات القياس والطرق المستخدمة في وضع عمليات تقييم الحقة /دراسات حاالت والتحقق من صحة
البيانات.

المراجع
-

القرار  - (EC-69) 13تعديل على الالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول -
المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية ،األحكام الخاصة بالخدمات العامة في مجال الطقس.

-

االجتماع المشترك بين فرقة الخبراء المعنية بآثار التنبؤ بالمخاطر المتعددة وإبالغها ) (ET/IMPACTوفرقة
الخبراء المعنية بتجديد وتحسين الخدمات والنواتج ) (ET/SPIIالتابعتين للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال
البرنامجي الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس والتابع للجنة النظم األساسية )،(CBS/OPAG-PWSD
بيجين ،الصين.2017 ،
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(EC-70) 15

تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء الخامس
الجزء الخامس  -مؤهالت وكفاءات العاملين المعنيين بتقديم خدمات في مجاالت األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا وعلم المناخ
1

المؤهالت والكفاءات

1.1

معلومات عامة

ينبغي أن تكون يضع األعضاء المؤهالت والكفاءات المطلوبة للعاملين المعنيين بتقديم خدمات (تشغيلية)
1.1.1
في مجاالت األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلم المناخ ،وو/أو الخدمات ذات الصلة على النحو المبين أدناه ،في
األقسام  1.5-1.2وفقا لألقسام .1.8-1.2
مالحظات:
-1

يكتسب المؤهل مرة واحدة عادة ويبقى صالحا طول المسار المهني لحامل المؤهل.

 -2ستعد المؤهالت والكفاءات للعاملين في المجاالت اإلضافية للخدمات في الوقت المناسب ،وستدرج فيما بعد في
هذا الفصل.
ينبغي أن يحتفظ األعضاء بسجالت مؤهالت جميع العاملين المعنيين بتقديم خدمات (تشغيلية) في مجاالت
1.1.2
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلم المناخ و/أو الخدمات ذات الصلة.
ينبغي أن يقرر األعضاء ،في ضوء ظروفهم الوطنية ،ما إذا كان ينبغي تحديد متطلبات تأهيل أعلى أو
1.1.3
أكثر تخصصا من تلك المبينة أدناه في األقسام  1.8-1.2لفئات معينة من العاملين التشغيليين.
ينبغي أن تتضح الكفاءة موظفي األعضاء من خالل األداء الوظيفي ،وأن تقيم وفق إجراءات تقييم الكفاءة،
1.1.4
حسب االقتضاء.

ترد إرشادات بشأن إجراءات تطوير تنفيذ الكفاءات وتقييمها في دليل الكفاءات (مطبوع المنظمة رقم
مالحظة:
 )1205تطوير وتنفيذ األطر القائمة على الكفاءة لدعم خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلم المناخ (قيد اإلعداد).
ينبغي لألعضاء أن يضعوا إجراءات برامج لتقييم الكفاءة لمختلف الفئات من الموظفين التشغيليين؛ وينبغي
1.1.5
تكرار عمليات تقييم الكفاءة على فترات منتظمة تحددها ممارسة إدارة الجودة التي يتبعها كل عضو من األعضاء.
ينبغي لألعضاء أن ينفذوا الكفاءات أحكام الكفاءة التي تضعها المنظمة ) (WMOللموظفين والمعتمدة
1.1.6
عالميا آخذين في االعتبار ظروفهم ولوائحهم ومتطلباتهم وإجراءاتهم المحلية.
ال تحتوي الالئحة الفنية سوى على الكفاءات التي تمثل أعلى مستوى في حين ترد الكفاءات المفصلة أكثر
مالحظة:
من المستوى الثاني في المواد اإلرشادية اإلضافية ،كما ذكر آنفا .وسيتطلب تكييف كفاءات المنظمة ) (WMOلالحتياجات
الوطنية إمعان النظر في إمكانية تطبيق المعلومات من المستوى الثاني.
1.1.7

ينبغي لألعضاء أن يكفلوا مواظبة العاملين التشغيليين على دورات التطوير المهني للحفاظ على الكفاءة.
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1.2

العاملون المعنيون بتقديم خدمات في مجال األرصاد الجوية للطيران

1.2.1

المؤهالت

مع مراعاة المنطقة والمجال الجوي الواقعين في نطاق المسؤولية ،وتأثير الظواهر والبارامترات الجوية
1.2.1.1
على عمليات المالحة الجوية ،ومتطلبات مستخدمي الطيران ،واللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات المحلية ،ينبغي
لألعضاء أن يكفلوا يكفل األعضاء أن يستكمل متنبئ األرصاد الجوية للطيران بنجاح مجموعة برامج التعليم األساسي
الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية حسبما ترد في التذييل ألف.
1.2.1.2

يقرر األعضاء إذا كانت ظروفهم الوطنية تتطلب مؤهالت خاصة للعاملين في مجال األرصاد الجوية

للطيران.

الكفاءات

1.2.2

انظر قسم "التعليم والتدريب" على  https://www.wmo.int/aemp/implementation_areasلالطالع على
مالحظة:
مواد إرشادية إضافية ،بما فيها معلومات عن الكفاءات من المستوى الثاني .وتحافظ لجنة األرصاد الجوية للطيران على
معايير كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران.
1.2.2.1

متنبئو األرصاد الجوية للطيران

يكفل األعضاء ،بالنظر إلى تأثير الظواهر والبارامترات الجوية على عمليات المالحة الجوية ،وامتثاال لمتطلبات
مستخدمي المالحة الجوية وللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات المحلية ،أن يكون متنبئ األرصاد الجوية للطيران
قادرا على القيام بما يلي فيما يتعلق بالمنطقة والمجال الجوي الخاضعين لمسؤوليته:
(أ)

تحليل ومراقبة حالة الطقس باستمرار؛

(ب) التنبؤ بالظواهر والبارامترات الجوية للطيران؛
(ج) إصدار إنذارات بالظواهر الخطرة؛
(د)

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية؛

(هـ) إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية.
1.2.2.2

مراقبو األرصاد الجوية للطيران

يكفل األعضاء ،بالنظر إلى تأثير الظواهر والبارامترات الجوية على عمليات المالحة الجوية ،وامتثاال لمتطلبات
مستخدمي المالحة الجوية وللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات المحلية ،أن يكون مراقب األرصاد الجوية للطيران
قادرا على القيام بما يلي فيما يتعلق بالمنطقة والمجال الجوي الخاضعين لمسؤوليته:
(أ)

مراقبة حالة الطقس باستمرار؛

(ب) رصد الظواهر والبارامترات الخاصة باألرصاد الجوية للطيران وتسجيلها؛
(ج) كفالة جودة أداء النظام ومعلومات األرصاد الجوية؛
(د)

تبليغ معلومات األرصاد الجوية للمستخدمين الداخليين والخارجيين.
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العاملون المعنيون بتوفير التعليم والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية
والمناخية

1.3

المؤهالت

1.3.1

ينبغي لألعضاء أن يحددوا ،في ضوء ظروفهم الوطنية ،المؤهالت الخاصة المطلوبة لمقدمي التعليم والتدريب في مجال
خدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية والمناخية.

الكفاءات

1.3.2

انظر "المبادئ التوجيهية للمتدربين في مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ" (مطبوع المنظمة
مالحظة:
رقم  )1114لالطالع على مواد إرشادية إضافية ،بما فيها معلومات عن الكفاءات من المستوى الثاني .يستوفي فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب معايير كفاءة مقدمي التعليم والتدريب في مجال خدمات
األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية والمناخية (آذار /مارس .)2014
ينبغي أن يكفل األعضاء أن المؤسسات التي توفر التعليم والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية والخدمات
الهيدرولوجية والمناخية ،لديها الموظفون والموارد التي تتيح ما يلي:
(أ)

تحليل السياق التنظيمي وإدارة عمليات التدريب؛

(ب) تحديد احتياجات التعليم ونتائجه؛
(ج) تحديد حل تعليمي؛
(د)

صياغة أنشطة تعليم وإنتاج موارد للتعليم ،وتطويرها؛

(هـ) توفير التدريب وإدارة تجربة التعليم؛

(و) تقييم التعليم والعملية التعليمية.
مالحظة:
منظمة.

ينبغي أن تعد معايير األداء ومتطلبات المعرفة التي تدعم الكفاءات بما يتفق مع السياق الخاص بكل

1.4

العاملون الذين يدعمون نظام معلومات المنظمة

1.4.1

المؤهالت

)(WIS

ينبغي لألعضاء أن يحددوا ،في ضوء ظروفهم الوطنية ،المؤهالت الخاصة المطلوبة من الموظفين الذين يدعمون نظام
معلومات المنظمة ).(WIS
1.4.2

الكفاءات

يمكن االطالع على إطار الكفاءات للعاملين الذين يدعمون نظام معلومات المنظمة ) (WISفي مرجع نظام
مالحظة:
معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1060التذييل هاء ،وفي دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم
 .)1061وتحافظ لجنة النظم األساسية على معايير كفاءة العاملين الذين يدعمون نظام معلومات المنظمة ).(WIS
يمكن لمجموعة متنوعة من الموظفين أصحاب المهارات ،بما في ذلك مديري المشاريع والمهندسين والفنيين والعاملين
في مجال تكنولوجيا المعلومات ،أن يقدموا خدمات نظام معلومات المنظمة ) (WISفي أحد المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSأو إلى المرافق ذات الصلة .ويمكن أيضا لمنظمات الطرف الثالث ،من قبيل الجامعات
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والمؤسسات والمراكز الدولية واإلقليمية وشركات القطاع الخاص وغيرها من مقدمي الخدمات ،أن تقدم بيانات ونواتج
ومعلومات بشأن خدمة (خدمات) النظام ).(WIS
وينبغي أن يكفل األعضاء أن المؤسسات التي توفر خدمات نظام معلومات المنظمة ) (WISلديها الموظفون والموارد
التي تتيح ما يلي:
(أ)

إدارة البنية التحتية المادية؛

(ب) إدارة التطبيقات التشغيلية؛
(ج) إدارة تدفق البيانات؛
(د)

إدارة اكتشاف البيانات؛

(هـ) إدارة التفاعالت بين مراكز نظام معلومات المنظمة )(WIS؛
(و)

إدارة التفاعالت بين المستخدمين الخارجيين؛

(ز)

إدارة الخدمة التشغيلية.

1.5

العاملون الذين يقدمون خدمات مناخية

1.5.1

المؤهالت

ينبغي لألعضاء أن يحددوا ،في ضوء ظروفهم الوطنية ،المؤهالت الخاصة المطلوبة للعاملين الذين يقدمون خدمات
مناخية.
1.5.2

الكفاءات

انظر "المبادئ التوجيهية لتقييم الكفاءات في توفير الخدمات المناخية" (قيد اإلعداد) لالطالع على مواد
مالحظة:
إرشادية إضافية ،بما فيها معلومات عن الكفاءات من المستوى الثاني .وتحافظ لجنة علم المناخ على معايير كفاءة
العاملين الذين يقدمون خدمات مناخية.
تحدد قائمة الكفاءات الواجب توافرها في مؤسسة معينة ،ومعايير األداء المرتبطة بها ،من خالل قدرة بنيتها التحتية.
والكفاءات التي تقع في مجال جودة المعلومات والخدمات المناخية وإيصال المعلومات المناخية للمستخدمين تعتبر
كفاءات شاملة وينبغي توافرها ،على األقل عند المستويات األساسية ،في جميع المؤسسات التي تقدم خدمات مناخية.
يتوقف إطار الكفاءات على ما يلي:
مالحظة:
(أ) مهمة المؤسسة وأولوياتها ،ومتطلبات أصحاب المصلحة؛
(ب) طريقة إشراك العاملين الداخليين والخارجيين في تقديم الخدمات المناخية؛
(ج) الموارد والقدرات (المالية ،والبشرية ،والفنية) المتاحة؛
(د) التشريعات ،والقواعد ،والهياكل التنظيمية ،والسياسات واإلجراءات الوطنية والمؤسسية؛
(هـ) المبادئ التوجيهية للمنظمة  ،WMOوسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالبيانات والنواتج المناخية؛
(و) اآلثار الجوية والمناخية المهيمنة والظواهر المتطرفة المشهودة.
1.5.2.1

الكفاءات ومعايير األداء المرتبطة بها:

الكفاءة (:1أ) إنشاء مجموعات البيانات المناخية وإدارتها
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تجمع البيانات المناخية ،والبيانات الشرحية ونواتج البيانات المناخية ،وتخزن في مجموعات البيانات ،وتراقب
جودتها ويقيم تجانسها .ومن ثم يقوم الموظفون بما يلي:
(أ)

االضطالع بإجراءات الحفاظ على البيانات المناخية وإنقاذها؛

(ب)

تقييم موقع وخصائص مواضع الرصد في ضوء االحتياجات إلى شبكة مرجعية لرصد المناخ؛

(ج)

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

(د)

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

(هـ)

تقييم تجانس البيانات المناخية وضبط السالسل الزمنية غير المتجانسة؛

(و)

إنشاء مجموعات البيانات المناخية وأرشفتها وتوثيقها؛

(ز)

تطبيق االستقراء المكاني والزماني لضمان استمرارية البيانات.

الكفاءة (:2ب) استنباط النواتج من البيانات المناخية
تستنبط نواتج البيانات المناخية من أجل تطبيقات العلوم والمستخدمين من مصادر مختلفة للبيانات المناخية (مثل
السالسل الزمنية المرصودة والمعاد بناؤها ،وعمليات إعادة التحليل ،والبيانات الساتلية والمنمذجة) باستخدام الطرائق
اإلحصائية التي تصف خصائصها المكانية والزمنية .وينبغي للموظفين القيام بما يلي:
(أ)

تحديد البيانات المناخية واسترجاعها من المصادر المختلفة الستحداث نواتج مناخية؛

(ب)
مرجعية؛

حوسبة النواتج المناخية األساسية ،أو المعدالت والمتوسطات ،أو حاالت الشذوذ المحددة نسبة إلى فترة

(ج)

حوسبة المؤشرات المناخية لمراقبة تغير المناخ ،وتقلبية المناخ ،والظواهر المناخية المتطرفة؛

(د)

حوسبة المؤشرات المناخية الخاصة بكل قطاع والنواتج المناخية الموجهة للقطاعات األخرى؛

(هـ)
للمناخ؛

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

استحداث نواتج ذات قيمة مضافة ،مثل الرسومات البيانية والخرائط والتقارير لشرح خصائص المناخ
(و)
وتطوره ،وفقا الحتياجات قطاعات معينة مثل ،الصحة ،والزراعة ،والماء ،والطاقة ،وإدارة الكوارث.
الكفاءة (:3ج) إنشاء و/أو شرح التنبؤات المناخية ،واإلسقاطات المناخية ،ونتائج النماذج
تشغل البيانات المناخية ،ونواتج البيانات المناخية ونتائج النماذج المناخية وتستخدم لوضع التنبؤات المناخية دون
الموسمية والموسمية واإلسقاطات المناخية المستقبلية .وينبغي للموظفين القيام بما يلي:
تحديد موقع التنبؤات المناخية ونتائج النماذج المناخية ،التي تنتجها المراكز المناخية اإلقليمية ومراكز
(أ)
اإلنتاج العالمية والمؤسسات األخرى ،واختيارها واسترجاعها؛
(ب)

استحداث نواتج تنبؤات دون موسمية ،وموسمية وطويلة األجل؛
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استحداث اإلسقاطات المناخية المستقبلية باستخدام النماذج المناخية في مجال مختار لسيناريوهات
(ج)
وبارامترات مختلفة؛
تطبيق التحليل اإلحصائي والتحليل اإلحصائي المتعلق باألرض ،بما في ذلك تقليص النطاق ،لمراقبة
(د)
التوزيع المكاني والتطور الزمني لنتائج النماذج؛
(هـ)

تقييم أداء نتائج النماذج المناخية ،وتحديد مقدار عدم اليقين المرتبط بها؛

استحداث نواتج ذات قيمة مضافة للمستخدمين ،مثل الرسومات البيانية والخرائط والتقارير إلبالغ
(و)
التنبؤات المناخية ومعلومات النماذج المناخية.
الكفاءة (:4د) ضمان جودة المعلومات والخدمات المناخية
تحدد المعلومات والخدمات المناخية وتحدث بصورة روتينية ،ويتم اتباع أفضل الممارسات و/أو يتم إنشاء مبادئ
توجيهية وإجراءات إلدارة جودة المعلومات المناخية ،واستيفاؤها بشكل روتيني .وتوثق عمليات مراقبة الخدمات
المناخية وتستخدم في أنشطة مراقبة الجودة .ومن ثم ،ينبغي إلدارة المؤسسات القيام بما يلي:
(أ)

إنشاء عمليات وإجراءات إدارة الجودة للخدمات المناخية ،وتطبيقها؛

(ب)

تعيين موظفين أكفاء وتنظيم القوة العاملة حتى يمكن تطوير وتقديم الخدمات المناخية؛

ضمان أن تلبي قدرة البنية األساسية للمؤسسة متطلبات إطار الكفاءات ،وكذلك ضمان وجود إستراتيجية
(ج)
الستدامة القدرات؛
(د)

تقديم تدريب للعاملين لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات وظائفهم وتوسيع نطاق قدراتهم؛

وضع وتنفيذ كتالوج لمجموعات ا لبيانات والنواتج والخدمات المناخية ،لتلبية احتياجات المستخدمين على
(هـ)
المستوى الوطني /اإلقليمي؛
(و)

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

تقييم اآلثار على مستهلكي الخدمات المناخية ،والفوائد المحققة لهم ،بما في ذلك جمع تعليقات المستهلكين،
(ز)
واقتراحاتهم وشكاواهم؛
(ح)

اتخاذ قرارات لتحسين الخدمات استنادا إلى نتائج التقييم؛

(ط)
والخدمات.

إقامة شراكات مع مقدمي المعارف العلمية والخدمات والمستخدمين النهائيين لتحسين عملية تقديم النواتج

الكفاءة (:5هـ) إيصال المعلومات المناخية للمستخدمين
يتم إيصال المعارف والبيانات والنواتج المناخية لصانعي السياسات ،وأصحاب المصلحة وعامة الجمهور .وينبغي
إلدارة المؤسسات القيام بما يلي:
(أ)

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

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

إجراء تحليل الحتياجات المستخدمين بصورة منتظمة ،وتقييم النتائج؛

(د)

استعراض الخدمات المناخية وإستراتيجية إبالغها على أساس التغذية المرتدة من المستخدمين؛

(هـ)
المناخية؛

وضع تطبيقات محددة وتقديمها ،باالشتراك مع المستخدمين ،لتيسير فهم واستخدام النواتج والخدمات
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االمتثال لمتطلبات التواصل الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالتكامل مع نظام
(و)
معلومات المنظمة ).(WIS
1.6

العاملون الذين يقدمون خدمات األرصاد الجوية البحرية (قيد اإلعداد)

1.6.1

المؤهالت

ينبغي لألعضاء أن يحددوا ،في ضوء ظروفهم الوطنية ،المؤهالت الخاصة المطلوبة للعاملين الذين يقدمون خدمات في

بنجاح
الجويةالبحرية


األرصاد

متنبئ

يستكمل
يكفلوا أن

لألعضاء 
أن


ينبغي
مجال األرصاد الجوية البحرية.
في التذييل ألف.
ترد 
الجوية حسبما 

ألخصائي األرصاد


الالزمة

األساسي

التعليم

برامج

مجموعة
1.6.2

الكفاءات

مالحظة:

انظر إطار المنظمة ) (WMOالخاص بمعايير الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري على الموقع اإللكتروني للجنة

)(https://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=13093) :(JCOMM

لالطالع على مواد إرشادية إضافية ،بما فيها معلومات عن الكفاءات من المستوى الثاني .وتحافظ اللجنة الفنية المشتركة
بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية على معايير الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري.
وفيما يتعلق ب مجال المسؤولية ،وبالنظر إلى تأثير ظواهر ومتغيرات وبارامترات األرصاد الجوية على العمليات
البحرية ،وامتثاال لمتطلبات المستخدمين البحريين واللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات المحلية ،ينبغي لألعضاء أن
يكفلوا أن يكون المتنبئ بالطقس البحري قادرا على ما يلي:
(أ)

تحليل ومراقبة حالة الطقس البحري بشكل مستمر؛

(ب) التنبؤ بالظواهر والمتغيرات والبارامترات الخاصة بالطقس البحري؛
(ج) اإلنذار بالظواهر الخطيرة لألرصاد الجوية البحرية؛
(د)

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية البحرية؛

(هـ) إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية البحرية.
1.7

العاملون الذين يقدمون خدمات عامة في مجال الطقس

1.7.1

المؤهالت

ينبغي أن يستكمل المتنبئ بالخدمات العامة في مجال الطقس بنجاح مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائي
التذييل ألف.

ترد 
في
حسبما 

األرصاد الجوية
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الكفاءات

1.7.2

انظر وثيقة المعلومات  EC-70/INF. 5.1لالطالع على مواد إرشادية إضافية ،بما فيها معلومات عن
مالحظة:
الكفاءات من المستوى الثاني .وتحافظ لجنة النظم األساسية على معايير الكفاءات للعاملين الذين يقدمون خدمات عامة
في مجال الطقس.
1.7.2.1

المتنبئون بالطقس العام

فيما يتعلق بمجاالت المسؤولية في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس المحددة على الصعيد الوطني ،واآلثار
الجوية والهيدرولوجية على المجتمع ،ومتطلبات المستخدمين واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ،ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن يكون المتنبئ بالطقس العام قادرا على ما يلي:
(أ)

تحليل ومراقبة تطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية بشكل مستمر؛

(ب) التنبؤ بالظواهر والبارامترات الجوية والهيدرولوجية؛
(ج) اإلنذار بالظواهر الجوية والهيدرولوجية الخطرة؛
(د)

إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

(هـ) كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
1.7.2.2

مذيعو نشرات الطقس العام واإلعالميون في هذا المجال

فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية الخاصة بالمسؤولية ،واآلثار الجوية والهيدرولوجية على المجتمع ،ومتطلبات المستخدمين
واإلجراءات المحلية واألولويات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن يكون مذيعو
نشرات الطقس العام واإلعالميون في هذا المجال قادرين على ما يلي:
(أ)

البقاء على وعي بتطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية ،والتنبؤات واإلنذارات المحدثة ،وآثار الظواهر
المتوقعة؛

(ب) جمع معلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا تلبي احتياجات المستخدمين إلى النشر والتبليغ؛
(ج) تبليغ المعلومات عن األرصاد الجوية والهيدرولوجيا واآلثار المحتملة عن طريق اإلذاعة ووسائل
اإلعالم األخرى؛
(د)

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

1.7.2.3

األشخاص المشاركون في تطوير وتقديم خدمات ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

فيما يتعلق بمجاالت المسؤولية المحددة على الصعيد الوطني ،واآلثار الجوية والهيدرولوجية على المجتمع ،ومتطلبات
المستخدمين واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن
يكون األشخاص المشاركون في تطوير وتقديم خدمات ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا قادرين على ما يلي:
(أ)

البقاء على وعي بالتطورات في التكنولوجيا والعلوم التي تساعد في تطوير وتحسين النواتج والخدمات لتلبية
متطلبات المستخدمين؛

(ب) تطوير تطبيقات ونواتج وخدمات تلبي متطلبات المستخدمين؛
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(ج) إقامة وتطوير وإدارة العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وال سيما عن طريق توفير الوثائق
الالزمة وتوفير التدريب على النواتج والخدمات الجديدة؛
(د)

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

مستشارو برامج الخدمات العامة في مجال الطقس الذين يدعمون الوقاية من الكوارث والتخفيف من
1.7.2.4
آثارها وأنشطة المستخدمين األخرى
فيما يتعلق بمجاالت المسؤولية في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس المحددة على الصعيد الوطني ،واآلثار
الجوية والهيدرولوجية على المجتمع ،والمتطلبات المجتمعية واإلجراءات واألولويات المحلية المتعلقة باألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ،ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن يكون مستشارو برامج الخدمات العامة في مجال الطقس الذين يدعمون
الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها وأنشطة المستخدمين األخرى قادرين على ما يلي:
(أ)

مراقبة تطور األحوال الجوية و/أو الهيدرولوجية والتنبؤات واإلنذارات المحد ثة وآثار الظواهر المتوقعة،
بشكل مستمر؛

(ب) وضع واعتماد إجراءات وخدمات لتلبية احتياجات المستخدمين وتيسير تقييم اآلثار؛
(ج) إقامة وتطوير وإدارة العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالوقاية من الكوارث
والتخفيف من آثارها؛
(د)

إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية و/أو الهيدرولوجيا وآثارها المحتملة،
والمشاركة في أنشطة توعية؛

(هـ) كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
1.8

العاملون المسؤولون عن األدوات والرصدات وبرامج وشبكات الرصد

1.8.1

المؤهالت

ينبغي لألعضاء أن يحددوا ،في ضوء ظروفهم الوطنية ،المؤهالت الخاصة المطلوبة للعاملين الذين يقومون برصد
األحوال الجوية ،وتركيب وصيانة ومعايرة األدوات ،وإدارة برامج وشبكات الرصد.

الكفاءات

1.8.2

انظر "دليل أدوات وطرق رصد األحوال الجوية" (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الخامس ،الفصل ،5
مالحظة:
لالطالع على مواد إرشادية إضافية ،بما فيها معلومات عن الكفاءات من المستوى الثاني .وتحافظ لجنة أدوات وطرق
الرصد على معايير كفاءة العاملين الذين يقومون برصد األحوال الجوية ،وتركيب وصيانة ومعايرة األدوات ،وإدارة
برامج وشبكات الرصد ،وفي حالة المعيار األخير بالتشاور مع لجنة النظم األساسية.
1.8.2.1

العاملون الذين يقومون برصد األحوال الجوية

 1.8.2.1.1ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن المؤسسات التي توفر رصدات في مجال األرصاد الجوية لديها الموظفون
والموارد للقيام بما يلي:
(أ)

مراقبة األحوال الجوية؛
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(ب) إجراء رصد سطحي؛
(ج) إجراء رصد لطبقات الجو العليا باستخدام منطاد؛
(د)

استعمال تقنية االستشعار عن بعد إلجراء رصدات؛

(هـ) مراقبة أداء األدوات والنظم؛
(و)

الحفاظ على جودة المعلومات الرصدية؛

(ز)

الحفاظ على بيئة عمل آمنة.

1.8.2.2

العاملون الذين يقومون بتركيب األدوات وصيانتها

1.8.2.2.1

ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن المؤسسات التي تقوم بتركيب األدوات وصيانتها لديها العاملون والموارد

للقيام بما يلي:
(أ)

تركيب األدوات ونظم االتصاالت؛

(ب) صيانة أداء األدوات والنظم؛
(ج) تشخيص األخطاء؛
(د)

إصالح األدوات والنظم المعيبة؛

(هـ) الحفاظ على بيئة عمل آمنة.
1.8.2.3

العاملون الذين يقومون بمعايرة األدوات

1.8.2.3.1

ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن المؤسسات التي توفر خدمات معايرة األدوات لديها العاملون والموارد للقيام

بما يلي:
(أ)

معايرة األدوات؛

(ب) التأكد من أداء األداة؛
(ج) إدارة برنامج العمل المختبري؛
(د)

إدارة البنية األساسية المختبرية؛

(هـ) وضع وصيانة إجراءات التشغيل المعيارية؛
(و)

إدارة البيانات وحفظ السجالت#؛

(ز)

الحفاظ على بيئة عمل آمنة واألمن المختبري.

 #يرتهن معنى مصطلح "حفظ" في هذا السياق بتخزين وتأمين وضمان إمكانية اكتشاف البيانات
مالحظة:
والمعلومات والنفاذ إليها واستخراجها.
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1.8.2.4

العاملون الذين يقومون بإدارة برامج وشبكات الرصد

1.8.2.4.1

ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن المؤسسات التي تدير برامج وشبكات الرصد لديها العاملون والموارد للقيام

بما يلي:
(أ)

تخطيط برنامج الرصد؛

(ب) شراء المعدات؛
(ج) اختيار واقتناء المواقع؛
(د)

تركيب مكونات الشبكة؛

(هـ) إدارة تشغيل الشبكة؛
(و)

إدارة برنامج الرصد.

القرار

(EC-70) 16

توجيهات بشأن المبادرات الجارية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XV) 21استراتيجية لتعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا من أجل
تحسين التنبؤ بالفيضانات،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 15إنشاء فريق استشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات للمنظمة )،(WMO

)(3

المقرر  - (EC-69) 5التنبؤ بالفيضانات،

)(4

المقرر  - (EC-69) 49اإلجراءات ذات األولوية للمنظمة ) (WMOفي مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه،

وإذ يشير أيضا إلى أن هدف مبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFIالتي اتخذتها المنظمة ) (WMOهو "تحسين قدرة مرافق
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا لكي تقدم ،بشكل مشترك وفي الوقت المحدد ،نواتج وخدمات أكثر دقة والزمة للتنبؤ
بالفيضانات واإلنذار بها ،وللتعاون مع المسؤولين عن إدارة الكوارث ،وللتأهب لحاالت الطوارئ الناجمة عن الفيضانات
والتصدي لها" (اقتباس من إستراتيجية وخطة عمل تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
لتحسين التنبؤ بالفيضانات) (Stategy and Action Plan for the Enhancement of Cooperation between National
– Meteorological and Hydrological Services for Improved Flood Forecasting

)،http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFInitiativePlan.pdf
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFI-AGقام خالل اجتماعه الثالث الذي عقد في كانون األول/
ديسمبر  ،2017على النحو الموثق في تقريره ،بما يلي:
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(أ)

أحاط علما بنتائج االستعراض المستقل األخير للبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ،وباتفاق الدورة
الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ( )CHy-15والدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) ،(JCOMM-5على إجراء استعراض مستقل للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي
)( (CIFDPانظر القرار  ،)(EC-70) 12وبذلك أوصتا بأن تشترك لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
الهيدرولوجيا ) (CHyفي إجراء استعراض عالمي النطاق مستقل لنظام التوجيه الخاص بالفيضانات
الخاطفة (،)FFGS

(ب) أوصى بإجراء استعراض مستقل للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي (،)SWFDP
(ج) أوصى بإتاحة نتائج االستعراضات الثالثة للفريق االستشاري المعني بمبادرة التنبؤ بالفيضانات
من أجل النظر فيها كاملة قبل انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية،

)(FFI AG

)(2

أن فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية (آذار/مارس  ( 2018قد قرر القيام باالستعراض الشامل للمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي (( )SWFDPانظر القرار ،)(EC-70) 1

)(3

أن الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG DRRقد اجتمع في
نيسان/أبريل  2018وأوصى بما يلي )انظر القرار :)(EC-70) 1
(أ)

إجراء استعراض شامل مستقل لنظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSوالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي (،)SWFDP

(ب) عقب استعراض هذه المشاريع ،يضع رؤساء لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة الهيدرولوجيا
واللجنة التقنية المشتركة ) (JCOMMوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ( )SWFDPوالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPونظم التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ( ،)FFGSنهجا
يضمن تقديم خدمات فعالة ومستدامة تتعلق بالظواهر الخطيرة للطقس والماء والمناخ،
)(CHy

وإذ يسلم بأن هذه المشاريع تمول أساسا عن طريق موارد خارجة عن الميزانية ،وبأن تعبئة الموارد واستدامتها كانت
دوما تحديا من حيث التمويل وتوفير الموارد البشرية الكافية للتنسيق،
وإذ يشير إلى التقدم الذي أحرزه النظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ( )HydroSOSوقد تحقق جزئيا
من خالل اجتماعين للتخطيط ،أسفرا عن وضع برنامج عمل مفصل سيفضي إلى إنشاء نظام قادر على تحديد الحاالت
التي يمكن أن تختلف فيها األوضاع الهيدرولوجية الحالية والمتوقعة اختالفا كبيرا عن الوضع العادي ،مما يشير إلى
احتماالت حدوث الجفاف والفيضانات ،وأن هذه الجهود ستساند إعداد تقرير مشترك بشأن حالة المناخ العالمي والوضع
الهيدرولوجي،
وإذ يشير أيضا إلى التقدم الذي أحرزه المركز الهيدرولوجي التابع للمنظمة ( )WMO HydroHubمن أجل تحسين النظام
العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) (WHYCOSوالنظام العالمي للرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ()WHOS
وغيرها من األنشطة المتعلقة بالقياس الهيدرولوجي ،بما في ذلك تبادل البيانات الهيدرولوجية ،من خالل وضع نهج
مستدامة ومبتكرة بغية أن تقدم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوشركاؤها رصدات
هيدرولوجية فعالة،
يؤيد توصيات الفريق االستشاري المعني بمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFI -AGالواردة أعاله ،بما أنها ستحسن قدرة
أعضاء المنظمة  WMOعلى التنبؤ بالفيضانات ،مما يساهم في وضع أساس متين لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
) (MHEWSsفي أراضيها؛
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يطلب من رئيس لجنة الهيدرولوجيا:
)(1

أن ينسق مع رؤساء لجنة النظم األساسية  CBSواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبخصوص االستعراضات
الفنية المستقلة المتعلقة بالمشروع اإليضاحي ) (CIFDPوالنظام ( )FFGSوالمشروع اإليضاحي ( ،)SWFDPبما
في ذلك وضع نهج موحد بغية ضمان تقديم خدمات فعالة ومستدامة تتعلق بالظواهر الخطيرة للطقس والمناخ
والماء ،وأن يقدم الفريق ) ،(FFI AGمن خالل رئيسه ،تقريرا بشأن االستعراضات إلى المؤتمر؛

)(2

أن ينسق مع رئيسي لجنة النظم األساسية  CBSولجنة علم المناخ ( ،)CCIوكذلك مع دوائر البحوث التابعة
للمنظمة  WMOمن أجل تطوير النظام ( )HydroSOSوتنفيذه ،وإعداد تقرير بشأن حالة الموارد المائية؛

يطلب من األمين العام:
)(1

ضمان التكامل بين أنشطة المشروع ( ،)SWFDPوأنشطة التنبؤ بالمناخ بما في ذلك الغمر الساحلي ،كلما أمكن؛

)(2

اتخاذ الخطوات الالزمة لتأمين التمويل من أجل إجراء استعراضات فنية مستقلة للمشروع ) (CIFDPوالنظام
( )FFGSوالمشروع ( ،)SWFDPإلى جانب إعداد نهج موحد بشأن هذه االستعراضات بغية ضمان توفير
خدمات مستدامة؛

)(3

اتخاذ الخطوات الالزمة لتعبئة الموارد من خارج الميزانية لتطوير النظام ( )HydroSOSوتنفيذه ،وإعداد تقرير
بشأن حالة الموارد المائية؛

يدعو األعضاء إلى:
)(1

اإلفصاح عن احتياجاتهم إلى البيانات الهيدرولوجية ،وتكنولوجيا القياس ،وأدوات تفسير البيانات وأنظمة
المعلومات الهيدرولوجية ،التي يمكن أن يعالجها المركز الهيدرولوجي ) (HydroHubالتابع للمنظمة )،(WMO
وتوضيح الثغرات المحددة في عمليات جمع البيانات؛

)(2

اإلسهام بتقديم الخبرة والموارد المالية من أجل تطوير النظام ( )HydroSOSوتنفيذه.

القرار
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خطة تنفيذ المرحلة الثانية للنظام العالمي للرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ()WHOS
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

)(2

)(3

أن المرحلة الثانية لخطة تنفيذ النظام العالمي للرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WHOSعلى نحو ما قررته
الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHy-15وأقره المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين ،تهدف
إلى توفير إطار خدمي المنحى ويتفق كليا مع نظام المعلومات للمنظمة ) (WISويربط بين مقدمي البيانات
الهيدرولوجية والمستخدمين من خالل نظام معلومات هيدرولوجي يسمح بتسجيل البيانات واكتشافها والحصول
عليها،

أن النظام ) ،(WHOSوعملياتها وإجراءاتها الخاصة بالمراكز التي تساهم فيه ،مبينة في مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،)1160
أن البيانات الهيدرولوجية المتأتية من النظام ) (WHOSيجب أن تكون متاحة على نطاق واسع ألوساط المنظمة
 WMOوأوساط الشركاء،
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)(4

أن خطة التنفيذ األولية للنظام ) (WHOSقد وضعها فريق العمل االستشاري التابع للجنة الهيدرولوجيا ،بناء على
طلب الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا (،)CHy-15

)(5

أن التقرير بشأن الدور المتطور للمراكز العالمية للبيانات الهيدرولوجية ،الذي طلب إعداده المؤتمر العالمي
السابع عشر لألرصاد الجوية ،سيأخذ في االعتبار متطلبات النظام ) (WHOSوالمبادئ المنظمة له،

)(6

الفائدة اإلضافية التي يمكن أن يجنيها التطوير المستقبلي للنظام ) (WHOSمن المبادرة العالمية لبيانات المياه
والتي تتولى المنظمة ) (WMOرعايتها حاليا (انظر القرار ،)(EC-70) 18

يؤيد المرحلة الثانية من خطة التنفيذ األولية للنظام ) ،(WHOSالتي يرد جدول محتوياتها في مرفق هذا القرار ،بما في
ذلك حوكمته وهيكله ،المتماشيين مع برامج النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات
المنظمة  ،WISوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ()GDPFS؛
يقرر أن اإلجراءات والحوكمة الخاصة بتوفير البيانات من المراكز الوطنية ومراكز جمع البيانات ،على النحو المبين
في مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1060بشأن المراكز الوطنية  NCومراكز تجميع أو إنتاج
البيانات ) ،(DCPCقابلة للتطبيق وكافية للسماح للمركز (أو المراكز) التابعة للنظام ) (WHOSبإتاحة بياناتها من خالل
نظام معلومات المنظمة )(WIS؛
يطلب من األمين العام أن يدعم عمل لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي هذا النشاط ،وأن ينسق مع النظام ( )GDPFSوالنظام
( )WIGOSوالنظام (.)WIS
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المرحلة الثانية للنظام العالمي للرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ( – )WHOSخطة التنفيذ األولية
جدول المحتويات
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نتائج الحوار الخاص بشأن المياه
إن المجلس التنفيذي،
إذ عقد حوارا خاصا بشأن المياه في  25حزيران /يونيو ،2018
وإذ يشير إلى نتائج الحوار ،الواردة ملخصها في المرفق  1لهذا القرار ،والتي تشجع األعضاء على القيام بدور أقوى
في الخطة العالمية المتطورة بشأن المياه ،من أجل إتاحة فرص لألعضاء وتحقيق فوائد لهم،
وإذ يشير أيضا إلى االعتبارات الجارية المدرجة في التوصية ،(EC-70) 25
يحث رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyعلى عقد دورة استثنائية للجنة في أقرب وقت ممكن (كانون األول /ديسمبر
 )2018في جنيف ،لوضع مسار للمضي قدما فيما يتعلق بالتطورات الرئيسية للمنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا،
واقتراح الترتيبات التنظيمية الالزمة ألوساط الهيدرولوجيا لتحقيق األهداف اإلستراتيجية ذات الصلة المحددة في الخطة
اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
يقرر إنشاء فرقة عمل تابعة للمجلس التنفيذي ومعنية بالمياه ،بقيادة السيد  ،A. Snorrasonباالختصاصات الواردة
في المرفق  2لهذا القرار؛
يطلب من األمين العام تخصيص الموارد الالزمة وتنظيم الدورة؛
يدعو األعضاء إلى دعم الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyبتقديم مساهمات طوعية؛
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يقبل العرض الذي قدمته حكومة أستراليا لنقل قيادة المبادرة العالمية بشأن بيانات المياه ) ،(WWDIالمنشأة تحت إشراف
الفريق رفيع المعني بالمياه (الذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي) ،إلى المنظمة
) ،(WMOويعرب عن شكره لحكومة أستراليا على ما تبديه هذه البادرة من ثقة في المنظمة )(WMO؛
يطلب من رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyدمج المبادرة العالمية بشأن بيانات المياه ) (WWDIفي برنامج عمل
اللجنة )(CHy؛
يؤيد بيان مؤتمر المنظمة ) (WMOالهيدرولوجي لعام  2018بشأن "الرخاء من خالل الخدمات الهيدرولوجية"؛
يطلب من لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyالقيام بدور قيادي ،بالتشاور مع لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف
الجوي ) ،(CASفي تنظيم جهود المتابعة للمضي قدما في استكمال سلسلة القيمة الهيدرولوجية ،وال سيما تلك الجهود
المتعلقة بالهيدرولوجيا التشغيلية.

المرفق  1القرار
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ملخص المناقشات التي دارات في الحوار الخاص بشأن المياه
خالل جزء مناقشات األفرقة الفرعية في الحوار الخاص بشأن المياه الذي عقد في الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ،في
 25حزيران /يونيو  ،2018ترد فيما يلي التوصيات المنبثقة عن األفرقة الثالثة:
-

تتمثل األولويات الرئيسية لتحقيق الهدف االستراتيجي  1.3من الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
 ، 2023-2020في دعم التكنولوجيات الجديدة وتوسيعها ،وتشغيل شبكات الرصد الهيدرولوجية ،وتعزيز قدرة
األعضاء على الحفاظ على هذا التشغيل؛

-

ينبغي زيادة التشجيع على تبادل البيانات الهيدرولوجية والمساعدة على القيام بذلك؛

-

هناك حاجة لفهم ثقافة صنع القرارات ،بمساعدة من العلوم االجتماعية ،لتحديد ما هو مطلوب من حيث الخدمات
الهيدرولوجية تحديدا أفضل؛

-

ينبغي أن تعالج مسألة الترتيبات المؤسسية المثلى حسب المستويات بدءا من المستوى دون الوطني ووصوال إلى
المستوى العالمي .وعلى المستوى اإلقليمي ،من الضروري التنسيق مع الهيئات اإلقليمية فضال عن تحليل الكيفية
التي ينبغي بها أن تعالج المراكز اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOالقائمة أو الجديدة ،مسألة الهيدرولوجيا .أما على
المستوى الوطني ،فمن الصعب إيجاد حل يناسب الجميع ،ولكن مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
ال بد من متابعته؛

-

ينبغي أال تضيع مشاركة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsالمعتادة كنتيجة للتغيرات الجارية في الحوكمة.
وال بد من بذل جهود لتعزيز تمثيل أخصائيي الهيدرولوجيا في حوكمة المنظمة )(WMO؛

-

ينبغي أن تستند المنظمة ) (WMOإلى إنجازاتها في التعاون العابر للحدود مع مشاريع من قبيل النظام العالمي
لرصد الدورة الهيدرولوجية ) ،(WHYCOSونظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSونظام التوجيه
الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSوالنظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية )(HydroSoS؛

-

ينبغي أن تعزز المنظمة ) (WMOشراكاتها القائمة تحت مظلة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ).(UN-Water

التذييل  - 2القرارات
المرفق  2القرار
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فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمياه
االختصاصات
من أجل تعزيز الدور األساسي للهيدرولوجيا في المنظمة ) (WMOوزيادة تكاملها في نهج نظام األرض ،ولتعزيز
مساهمة المنظمة ) (WMOالحاسمة في جدول أعمال المياه العالمي ،سيقوم فريق العمل ،بالتنسيق مع الفريق العامل
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ،(EC WG SOPبرفع توصيات إلى المؤتمر على أن
يقدمها رئيس المنظمة ) ،(WMOفيما يتعلق بما يلي:
)(1

المساهمة الفريدة التي يمكن أن تقدمها المنظمة ) (WMOفي تقديم الخدمات الهيدرولوجية ،مع مراعاة سلسلة
القيمة الكاملة ،بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوجدول أعمال المياه
العالمي ،استنادا إلى نتائج المؤتمر الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WMOوالحوار الخاص المنعقد في الدورة
السبعين للمجلس التنفيذي ) (EC-70فضال عن مداوالت الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا )(CHy؛

)(2

الرؤية واالستراتيجية بشأن تقديم خدمات هيدرولوجية فعالة ومالئمة للغرض في المستقبل؛

)(3

آليات للمشاركة رفيعة المستوى مع الشركاء وأصحاب المصلحة ،بما في ذلك لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد
المائية ).(UN Water

وستتألف فرقة العمل المعنية بالمياه ،التي يرأسها الدكتور  ،A. Snorrasonمن رئيس لجنة علوم الغالف الجوي )،(CAS
ورئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyوعضوين ) (2من أعضاء المجلس التنفيذي معنيين بتقديم الخدمات الهيدرولوجية
وخدمات األرصاد الجوية على حد سواء ،ومستشارين ) (2هيدرولوجيين إقليميين ،وخبيرين ) (2من كبار الخبراء الفنيين
والخبراء في مجال خدمات الهيدرولوجيا وموارد المياه يعينهما أعضاء المجلس التنفيذي ،بالتشاور مع المستشارين
الهيدرولوجيين اإلقليميين والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsورئيس لجنة الهيدرولوجيا ) .(CHyوستعمل فرقة
العمل عبر اإلنترنت قدر المستطاع.
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دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – )EC-68( 2خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة للفترة -2016
،2019

)(2

القرار  - )EC-69( 2النسخة األولية لدليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة،

)(3

المقرر  - )EC-69( 30اإلرشادات المتعلقة بإنشاء مراكز إقليمية للنظام  WIGOSالتابع للمنظمة  WMOفي
المرحلة التجريبية،

)(4

المقرر  - )EC-69( 31مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني،
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وإذ يقر مع التقدير قيام فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المعني للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSبإعداد مزيد من المواد اإلرشادية وفقا للقرار  ،)EC-69( 2أي "اإلرشادات بشأن تنفيذ النظام  WIGOSعلى
الصعيد الوطني" ،و"اإلرشادات بشأن الشراكات في مجال بيانات النظام  ،"WIGOSالتي يرد ملخصها التنفيذي في
مرفق مشروع هذا القرار ،و"اإلرشادات المتعلقة بإنشاء مراكز إقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
 WIGOSفي المرحلة التجريبية" ،و"اإلرشادات الفنية للمراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبشأن نظام مراقبة جودة بيانات
النظام ) (WDQMSمن أجل المحطات السطحية القاعدة للنظام العالمي للرصد )( "(GOSانظر الرابط
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM-2018.html؛ ولمزيد من المعلومات
،)http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/tools.html
وقد نظر في مشروع تحديث الدليل المقترح من فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد )( ،(WIGOSوهو متاح من خالل الرابط،)http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM-2018.html :
يقرر اعتماد النسخة المحدثة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1165
اعتبارا من  1تشرين األول/أكتوبر 2018؛
يطلب من األمين العام:
)(1

نشر النسخة المحدثة لدليل النظام العالمي المتكامل للرصد ( )WIGOSبجميع اللغات الرسمية للمنظمة ()WMO؛

)(2

كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛

يطلب من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ( )WIGOSمواصلة تطوير
وتحسين الدليل بتضمينه مواد إضافية عند توافرها وفقا للقرار )EC-68( 2؛
يدعو أعضاء المنظمة:
)(1

إلى استخدام الدليل في تنفيذهم لالئحة الفنية ذات الصلة؛

)(2

إلى تقديم تعليقات إلى األمين العام عن سبل تحسين طبعات الدليل الالحقة.

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  ،)EC-69( 2الذي لم يعد ساريا.
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اإلرشادات بشأن الشراكات في مجال بيانات النظام

)(WIGOS

ملخص تنفيذي
إن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( ،WIGOS ،)WMOمصمم إلدارة وتنسيق الحصول على رصدات
لجميع المجاالت الفيزيائية ذات الصلة ،من طائفة متنوعة من نظم الرصد السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ،بواسطة
طائفة متنوعة من الكيانات .والهدف العام هو توفير مجموعة متكاملة ومركبة من الرصدات يتاح ألوساط واسعة النطاق
من المستخدمين الوصول إليها كأساس للمنتجات والخدمات في طائفة واسعة من مجاالت التطبيق التشغيلية والعلمية
المتصلة بالطقس والمناخ والماء وبيئة المناخ الجوي.
وتنفيذ النظام  WIGOSينصب في المرحلة األولية على إدماج نظم الرصد القائمة التابعة للمنظمة  ،WMOالتي تقوم
بتشغيلها في األغلب ،ولكن ليس حصريا ،المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وشركاؤها الراسخون .بيد
أن النظام  WIGOSيشجع أيضا ويتيح إدماج رصدات من شركاء آخرين (غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
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والهيدرولوجيا ( ))NMHSsمن قبيل المنظمات الحكومية وغير الحكومية األخرى ،ومعاهد البحوث ،وشبكات
المتطوعين ،وكيانات القطاع الخاص ،وفرادى المواطنين.
ومن المعروف جيدا أن رصدات نظام األرض ذات القيمة المحتملة ألوساط المنظمة  WMOتجمعها بالفعل اآلن كيانات
خارجية من هذا القبيل ،ولكن إدماجها في نظم الرصد التابعة للمنظمة  WMOأعاقه حتى اآلن عدم توافر إطار لإلدماج
ووجود طائفة متنوعة من العقبات الفنية والتنظيمية .ويتيح النظام  WIGOSاآلن ما يلزم من إطار وأدوات إلدماج هذه
الرصدات ولإلسهام في تحقيق المصالح الوطنية والعالمية على نحو أكثر فعالية.
والغرض من هذه الوثيقة هو توفير إرشادات بشأن كيفية إدماج الرصدات المستمدة من مصادر غير المرافق الوطنية
لألرصاد الوطنية والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي النظام  .WIGOSوهي تتناول الفوائد المتبادلة لتقاسم البيانات والتحديات
المرتبطة بهذا اإلدماج .وهي تسلط الضوء أيضا على أدوار المرافق  NMHSsوما هو متوقع منها فيما يتعلق بتشجيع
عملية اإلدماج وتيسيرها.
وهذه الوثيقة ،ولئن كان المقصود بها في المقام األول هو دعم المرافق  NMHSsفي تنفيذها للنظام  WIGOSعلى الصعيد
الوطني ،مهمة أيضا لجماهير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوغير جماهيرها على السواء.
والقسمان  3و 4موجهان في المقام األول إلى الممثلين الدائمين لدى المنظمة ( ،)WMOومديري المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوكبار المديرين في اضطالعهم بأدوارهم بوصفهم مروجين ومنفذين للنظام
 WIGOSعلى الصعيد الوطني في دولتهم أو إقليمهم العضو في المنظمة  .WMOويوفر هذان القسمان مبادئ وإرشادات
عامة بشأن إقامة شراكات مع مشغلي نظم الرصد والحفاظ على تلك الشراكات .وهذه المبادئ هامة أيضا للمنظمات غير
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsالتي تنظر في إقامة شراكة في مجال البيانات مع المرافق
 NMHSsالموجودة في بلدانها.
أما القسم  5فهو موجه في المقام األول إلى مديري نظم الرصد في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
( )NMHSsفي سياق دورهم كقادة فنيين وميسرين لتنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني .ويوفر القسم إرشادات
فنية بشأن سبل إدماج بيانات الرصد من مصادر أخرى امتثاال لمرجع النظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1150
وهذا القسم مهم للمديرين الفنيين في منظمات غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا من أجل فهم اآلثار
الفنية لتقاسم بيانات الرصد الخاصة بمنظامتهم مع مرفق وطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (.)NMHS

القرار

(EC-70) 20

نشر دليل النظم

SATCOM

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 31تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن مراكز وشبكات نظام
معلومات المنظمة ،الذي أنشأ المنتدى الدولي المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCلمستخدمي النظم ( SATCOMمنتدى مستخدمي النظم  )SATCOMلتيسير النفاذ إلى النظم الساتلية لنقل البيانات،
وإذ يالحظ:
)(1

)(2

أن منتدى مستخدمي النظم  SATCOMقد أعد دليل النظم الساتلية لنقل البيانات ) (SATCOMمن أجل مساعدة
األعضاء على اقتناء واستخدام الوسائل الساتلية لنقل البيانات،
أن الدليل قد عرض على المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية ) (CBSالمعقود في الفترة الممتدة من  26إلى
 29آذار /مارس ،2018
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يقرر ما يلي:
)(1

)(2

)(3

نشر دليل النظم  SATCOMكملحق مستقل بالمطبوع  -دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
)مطبوع المنظمة رقم ،(1061دليلالنظم (https://wis.wmo.int/SATCOM-Handbook) ،SATCOM؛
اعتبار الدليل الكامل للنظم  SATCOMمواصفات فنية ،والسماح بتطبيق إجراء المسار السريع (البسيط) إلجراء
تعديالت فيه؛
تعديل نص المطبوع -دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( مطبوع المنظمة رقم،)1061
على النحو المبين في مرفق هذا القرار؛

يأذن لألمين العام بإجراء تعديالت تحريرية على دليل النظم  SATCOMوما يتبعها من تعديالت تحريرية في دليل نظام
معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛
يشجع األعضاء على الرجوع إلى دليل النظم  SATCOMعند النظر في استخدام الوسائل الساتلية لنقل البيانات.

مرفق القرار

(EC-70) 20

نص يحيل إلى دليل النظم

SATCOM

في دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1061
يدرج النص التالي في الجزء األول من مطبوع المنظمة رقم  - 1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية:
ترد إرشادات بشأن استخدام نظم االتصاالت الساتلية في وثيقة دليل النظم ( SATCOMمطبوع المنظمة
1.7.6
رقم xxx؛  )https://wis.wmo.int/SATCOM-Handbookالمرفقة بهذا الدليل.

القرار

(EC-70) 21

تعديل مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم )386
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن التوصية  - (CBS-16) 18تعديالت على مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم )386
وملحقاته ،المرفق  ،2بشأن وصف موصولية النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSبنظام معلومات المنظمة ) (WISلم
يعتمدها المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين،
وإذ يالحظ أن فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSقد اجتمع في  29آذار /مارس  2018وأوصى بنص معدل
عقب مناقشات المؤتمر الفني للجنة،
يقرر تعديل المطبوع مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم  ،)386على النحو الوارد في المرفقين
و 2من مشروع هذا القرار؛
يأذن لألمين العام بإجراء تعديالت تحريرية على النص واألشكال البيانية الواردة في المرفقين  1و 2لهذا القرار.

1
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 القرارات- 2 التذييل
Annex 1 to Resolution 21 (EC-70)

Amendment to the Manual on the Global Telecommunication System (WMONo. 386) Regional Telecommunication Hubs of the Global Telecommunication
System
Amendments to WMO-No. 386 if the procedure to transfer RTH Tashkent to use GISC
Moscow has been completed
1.
Amend Part 1, Attachment I-2 by replacing the existing diagram with the following
diagram (Figure 1 WIS RTH responsibility) as follows
Attachment I-2. Responsibilities in the WMO Information System for the main
telecommunication network

Figure 1: WIS RTH responsibility plan

Note:

data flow does not always follow the same path as the responsibilities.
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Amend Part 1, Attachment I-3 as follows

ATTACHMENT I-3. RESPONSIBILITIES OF REGIONAL TELECOMMUNICATION
HUBS CENTRES ON THE MAIN TELECOMMUNICATION NETWORK FOR THE
TRANSMISSION OF OBSERVATIONAL DATA AND PROCESSED INFORMATION
1.

RESPONSIBILITIES FOR THE COLLECTION, EXCHANGE AND DISTRIBUTION OF
OBSERVATIONAL DATA OF WMCs AND RTHs LOCATED ON THE MAIN
TELECOMMUNICATION NETWORK

The responsibilities are
[Replace the table under 1. with the following table shown in Figure 2 (RTH – Areas of
Responsibility)]
RTH
Region

RTH
Reference
No.

1

11

Cairo* (Egypt)

Casablanca

Toulouse

Egypt, Sudan, Libya, adjacent
sea areas

1

12

Nairobi* (Kenya)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Kenya, Ethiopia, Burundi,
Djibouti, Uganda, Rwanda,
Somalia, La Réunion, United
Republic of Tanzania, adjacent
ocean areas

1

13

Lusaka (Zambia)

Pretoria

Exeter

Zambia, Zimbabwe, Malawi

1

14

Pretoria (South
Africa)

Pretoria

Exeter

South Africa, Angola,
Botswana, Lesotho,
Madagascar, Malawi,
Mozambique, Namibia,
Eswatini, La Réunion,
Zimbabwe, and the following
centres via La Réunion:
Antananarivo, Comoros,
Mauritius, Seychelles,
Amsterdam island, Kerguelen,
adjacent ocean areas

1

15

Dakar* (Senegal)

Casablanca

Toulouse

Senegal, Ascension Island,
Cabo Verde, Canary Islands,
Cote d'Ivoire, Guinea, GuineaBissau, Liberia, Madeira, Mali,
Mauritania, Morocco, Nigeria,
Sierra Leone, St. Helena,
Gambia, adjacent ocean areas

1

16

Algiers* (Algeria)

Toulouse

Exeter

Algeria, Morocco, Lebanon,
Tunisia, adjacent sea areas

1

17

Brazzaville (Congo)

Casablanca

Toulouse

Congo, Cameroon, Central
African Republic, Gabon,
Equatorial Guinea, São Tomé
and Príncipe, Democratic
Republic of the Congo,
adjacent ocean areas

1

18

Niamey (Niger)

Casablanca

Toulouse

Benin, Burkina Faso, Chad,
Ghana, Niger, Nigeria, Togo

RTH City (Country)
(*=RTH/MTN)

RTH's
Principal
GISC

RTH's
Backup GISC

RTH’s Area of Responsibility
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RTH
Region

RTH
Reference
No.

2

21

Tehran
(Islamic Republic of
Iran)

Tehran

TBD

Iran (Islamic Republic of),
Iraq, Pakistan, Yemen, other
territories in the Arabian
Peninsula, adjacent sea and
ocean areas

2

22

Tashkent
(Uzbekistan)

Moscow

TBD

Afghanistan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan

2

23

Novosibirsk (Russian
Federation)

Moscow

Offenbach /
Toulouse

Mongolia, Russian Federation
(in Region II)

2

24

Khabarovsk
(Russian Federation)

Moscow

Offenbach /
Toulouse

Democratic People’s Republic
of Korea, Russian Federation
(in Region II), adjacent sea
and ocean areas

2

25

Tokyo* (Japan)

Tokyo

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

Hong Kong (China), Japan,
Macao (China), Republic of
Korea, adjacent sea and the
Pacific Ocean areas

2

26

Bangkok (Thailand)

Tokyo

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

Cambodia, Lao People’s
Democratic Republic,
Myanmar, Thailand, Viet Nam,
adjacent sea and ocean areas

2

27

New Delhi* (India)

New Delhi

TBD

Bangladesh, Bhutan, India,
Maldives, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Sri Lanka, adjacent
sea and ocean areas

2

28

Beijing* (China)

Beijing

Tokyo

China, Democratic People’s
Republic of Korea, Viet Nam,
adjacent sea and ocean areas

2

29

Jeddah* (Saudi
Arabia)

Jeddah

TBD

Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, United
Arab Emirates, Yemen, other
territories in the Arabian
Peninsula, adjacent sea and
ocean areas

3

31

Brasilia* (Brazil)

Brasilia

Washington /
Pretoria

Brazil, Colombia, Ecuador,
French Guyana, Guyana,
Suriname, Venezuela
(Bolivarian Republic of), ships’
and aircraft reports

3

32

Buenos Aires*
(Argentina)

Brasilia

Washington /
Pretoria

Argentina, Bolivia
(Plurinational State of), Chile,
Paraguay, Peru, Uruguay,
ships’ and aircraft reports

3

33

Maracay
(Venezuela)

Brasilia

Washington /
Pretoria

Colombia, Ecuador, French
Guyana, Guyana, Suriname,
Venezuela (Bolivarian Republic
of), ships’ and aircraft reports

RTH City (Country)
(*=RTH/MTN)

RTH's
Principal
GISC

RTH's
Backup GISC

RTH’s Area of Responsibility
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RTH
Region

RTH
Reference
No.

4

41

Washington*
(United States of
America)

Washington

Brasilia

Antigua and Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados, Belize,
British Caribbean Territories,
Canada, Cayman Islands,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Curaçao and Sint Maarten,
Dominica, Dominican
Republic, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mexico,
Monserrat, Nevis, Nicaragua,
Panama, Saint Kitts, Saint
Lucia, Trinidad and Tobago,
United States of America

5

51

Melbourne*
(Australia)

Melbourne

Tokyo / Seoul

Australia and outlying islands,
Brunei Darussalam, Federated
States of Micronesia, Fiji,
French Polynesia, Indonesia,
Kiribati, Malaysia, New
Caledonia, Papua New Guinea,
Philippines, Samoa,
Singapore, Solomon Islands,
Timor-Leste, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, Wallis and Futuna

5

52

Wellington (New
Zealand)

Melbourne

Tokyo / Seoul

New Zealand and outlying
islands, Cook Islands, Niue,
Pitcairn, Tokelau

6

61

Exeter* (United
Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland)

Exeter

Toulouse

Gibraltar, Greenland, Iceland,
Ireland, Netherlands, United
Kingdom, ocean weather
stations (OWS)

6

62

Norrköping
(Sweden)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Denmark, Estonia, Finland,
Latvia, Lithuania, Norway,
Sweden

6

63

Toulouse* (France)

Toulouse

Exeter

Belgium, France, Luxembourg,
Monaco, Portugal, Spain

6

64

Offenbach*
(Germany)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Germany, Jordan, Israel,
Switzerland

6

65

Moscow* (Russian
Federation)

Moscow

Offenbach /
Toulouse

Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Republic of Moldova,
Russian Federation (in
Region VI), Ukraine

6

66

Rome (Italy)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Greece, Italy, Lebanon, Malta,
Turkey

6

67

Prague* (Czechia)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Czechia, Poland

6

68

Vienna (Austria)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Austria, Croatia, Hungary,
Slovakia, Slovenia

6

69

Sofia* (Bulgaria)

Offenbach

Moscow /
Tokyo

Albania, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria,
Cyprus, Montenegro,
Romania, Serbia, Syrian Arab
Republic, the former Yugoslav
Republic of Macedonia

RTH City (Country)
(*=RTH/MTN)

RTH's
Principal
GISC

76

RTH's
Backup GISC

Figure 2 RTH – Areas of Responsibility (* denotes RTH on the MTN)

RTH’s Area of Responsibility
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Annex 2 to Resolution 21 (EC-70)
Amendment to the specification of the functional responsibilities of Regional
Telecommunication Hubs of the Global Telecommunication System in the
Manual on the Global Telecommunication System (WMO-No. 386)
Amend WMO-No. 386 Manual on the Global Telecommunication System as follows.
1.
1.1

Amend Part 1, Section 1, paragraph 1.1 as follows:
Functions

The functions of the Global Telecommunication System (GTS) as a key component within the
WMO Information System (WIS) shall be to facilitate the flow of data and processed products
to meet the WWW requirements in a timely, reliable and cost-effective way, ensuring that all
Members have access to data and products in accordance with approved procedures and within
the limits of the agreed WWW system.
Note:
It also gives telecommunication support to other programmes as a part of WIS and
as decided by the WMO Congress or the Executive Council, within the limits of its primary
objectives.
2.

Amend Part 1, Section 1, paragraph 1.2.1 as follows

1.2.1
The Global Telecommunication System shall be so organized as to accommodate the
volume of meteorological information and its transmission within the required time limits as
the core network of WIS and to meet the needs of World, Regional Specialized and National
Meteorological Centres, resulting from the implementation of the WWW.
Insert note after paragraph 1.2.2(c) to read
1.2.2

The GTS shall be organized on a three-level basis, namely:

… (c) The national telecommunication networks.
Note:
The components of the MTN connecting the WIS Global Information System Centres
is also referred to as the WIS Core Network (See the Manual on the WMO Information System
WMO-No. 1060).
3.

Amend Part 1, Section 3 as follows

3.

FUNCTIONS AND CHARACTERISTICS OF THE NETWORKS OF THE GLOBAL
TELECOMMUNICATION SYSTEM

3.1

The Main Telecommunication Network (MTN)

3.1.1
The MTN shall be an integrated system of circuits linking together the GISCs on the
WIS Core Network WMCs and designated RTHs. The circuits which directly link WMCs and/or
RTHs situated on the MTN may, at the request of Members concerned, be designated as
circuits of the MTN.
Note:
The names of these centres, together with a diagram indicating the configuration of
the MTN, are given in Attachment I-2.
3.1.2
The MTN shall be designed in such a way that the traffic originating from each centre
(WMC, designated RTH) will be routed selectively towards the addressee centre(s). Each centre
on the MTN shall ensure selective relay of the traffic which it receives towards the circuit(s)
which it serves.
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3.1.3
The MTN shall have the function of providing an efficient, reliable communication
service between the designated centres, in order to ensure:
Rapid and reliable exchange of observational data required to meet the GDPFS
;requirements

)(a

Exchange of processed information between the WMCs, including data received from
;meteorological satellites

)(b

Transmission of processed information produced by the WMCs, to meet the requirements
;of RSMCs and NMCs

)(c

Transmission of other observational data and processed information required for
interregional exchange.

)(d

Note:
Responsibilities of RTHs, including those centres located on the MTN, for the
transmission of observational data and processed information are given in Attachment I-3.

القرار

(EC-70) 22

تعديل مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1060
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

)(2

أن التذييل باء من مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  ،)1060يسجل
المراكز التي اعتمدت مراكز تابعة لنظام معلومات المنظمة )،(WIS
أن المجلس التنفيذي يستعرض التذييل باء مع مراعاة توصيات لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن امتثال مراكز
النظام ) (WISللمواصفات الفنية المحددة في الجزء الرابع من المرجع،

وإذ يالحظ أن لجنة النظم األساسية ) (CBSقد قيمت امتثال مراكز النظام ) (WISالمقترحة لشروط النظام ) ،(WISوقيمت
امتثال المراكز الواردة في مرفق هذا القرار لتلك الشروط،
يقرر تعديل مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  ،)1060على النحو الوارد
في مرفق هذا القرار؛
يأذن لألمين العام بإجراء تعديالت تحريرية على نص مرفق هذا القرار.

مرفق القرار

(EC-70) 22

إدراج مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISفي مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم )1060
يضاف الصفان التاليان إلى الجدول  2من التذييل باء من مطبوع المنظمة رقم  - 1060مرجع نظام معلومات المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ،في مكانهما المالئم مع مراعاة الترتيب المتبع في أول عمودين.
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الجدول  :2مراكز تجميع أو إنتاج البيانات
العضو أو المؤسسة
المساهمة في
المنظمة )(WMO
فرنسا

سنغافورة

اسم المركز
المركز اإلقليمي
لبيانات جودة الهواء

االتحاد/المدينة التي
يوجد بها المركز
السادس تولوز

مركز األرصاد الجزية الخامس سنغافورة
المتخصص التابع ألمم
جنوب شرق آسيا
)(ASMC

)(DCPCs

المركز العالمي
لنظام المعلومات

الوظيفة

اللجنة الفنية/
البرنامج

المركز اإلقليمي
لبيانات جودة الهواء
كوبرنيكس

االتحاد
اإلقليمي
السادس

تولوز

المراقبة والتحذير
اإلقليميان بسحابة
الدخان العابرة
للحدود

لجنة النظم
األساسية

ملبورن

)(GISC

تعديل المدخالت الخاصة بكازاخستان وأوزبكستان في الجدول  3من التذييل باء من مطبوع المنظمة رقم  - 1060مرجع
نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،بتعديل الصفين المعنيين وإضافة صف ثان لكازاخستان كما يلي.
ويرد النص المحذوف مشطوبا باللون األحمر ،ويرد النص المضاف تحته خط أخضر متقطع.
الجدول  :3المراكز الوطنية
العضو أو
المؤسسة
المساهمة في
المنظمة )(WMO

اسم المركز

وظيفة النظام
العالمي
لالتصاالت

المنطقة التي يوجد
بها المركز

المركز العالمي
لنظام المعلومات
) (GISCالرئيسي

الهيئة
التأسيسية

كازاخستان

Kazhydrometالمرفق
الوطني لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا
(ألماتي)

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

الثاني

ألماتي

موسكو

لجنة النظم
األساسية

كازاخستان

المرفق الوطني
لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا
(آستانا)

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

الثاني

أستانا

موسكو

لجنة النظم
األساسية

أوزبكستان

المرفق األوزبيكي
لألرصاد الجوية

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

الثاني

طشقند

سيول
موسكو

لجنة النظم
األساسية
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(EC-70) 23

نظام معلومات المنظمة

)(WIS 2.0

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

نظرت لجنة النظم األساسية ) (CBSفي أول األمر في  1992في نظام معلومات المنظمة المقبل ،واعتمد المؤتمر
العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية ) (2003مفهوم هذا النظام ،وأقره بموجب القرار  - (Cg-XV) 2برنامج
المراقبة العالمية الطقس للفترة ،2 011-2 008

)(2

بدأ عمل المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsفي ،2012

وإذ يشير إلى أن إعداد النظام ) ،(WISإضافة إلى إنشاء وظائف جديدة لالكتشاف والوصول ،لم يكن سوى تطوير
للنظام العالمي لالتصاالت )،(GTS
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

الهيكل الحالي للنظام ) (WISقد أعد قبل  12عاما تقريبا ،وأن كثيرا من التكنولوجيات والتصميمات الهيكلية
الجديدة والحلول الصناعية الجديدة لم يكن متاحا في ذلك الوقت،

)(2

قطع األعضاء شوطا كبيرا في التحول من هيكل لالتصاالت إلى بنية أساسية مركزية للبيانات تستند إلى
المراكز )،(GISCs

)(3

يتحمس بعض األعضاء للتأكد من إعداد النظام ) (WIS 2.0دون هذه القيود ،مع االستفادة الكاملة من تكنولوجيا
المعلومات الجديدة ومن الشراكات مع القطاع العام /الخاص ،ومن الممارسات المتاحة لتلبية متطلبات األعضاء
إلى إدارة الدورة الكاملة للمعلومات ،باالعتماد على استثمارات األعضاء في التطوير األولي للنظام )(WIS
وتشغيله،

يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تقوم ،بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة األعضاء الذين يشغلون حاليا
مراكز ) ،(GISCsبتحليل ضرورة النظام ) (WISلتبادل البيانات من أجل توفير فرص لجميع المستخدمين للوصول إلى
بيانات يعول عليها ،نظرا إلى وجود تكنولوجيات وهياكل وأساليب اتصال حديثة ،تشمل الحلول السحابية ،والخدمات
الشبكية ووصالت بينية لبرمجة التطبيقات ،وبروتوكوالت حديثة للتراسل وما إلى ذلك ،وبدراسة كيف ستدعم هذه
األساليب تطوير النظام ) ،(WIS 2.0وكيف ستسهم فيه ،وأن ترفع تقريرا بذلك إلى المجلس التنفيذي؛
يطلب من األمين العام توفير الموارد الالزمة لدعم هذا العمل؛
يحث األعضاء على توفير الموارد الستحداث حلول ممكنة وإجراء دراسات جدوى بشأنها.
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(EC-70) 24

توفير بيانات المسابير الراديوية عالية االستبانة على النظام العالمي لالتصاالت للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XII) 40سياسات وممارسات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن بيانات ونواتج األرصاد
الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما فيها التوجيهات بشأن العالقات في األنشطة التجارية لألرصاد الجوية،
والذي اعتمد ممارسة أن "يقوم أعضاء المنظمة بتوفير ما يلزم من بيانات ونواتج أساسية لتقديم الخدمات الداعمة لحماية
األرواح والممتلكات ورفاه جميع األمم مجانا ودون عائق ،وبخاصة تلك البيانات والنواتج األساسية المبينة في المرفق 1
من هذا القرار والالزمة ،على األقل ،لوصف الطقس والمناخ والتنبؤ بهما بشكل صحيح فضال عن دعم برامج المنظمة
) ،"(WMOوإلى أن المرفق  - 1البيانات والنواتج التي يتعين تبادلها دون رسوم أو شروط على استخدامها ،يتضمن "كل
البيانات المتاحة من شبكات سبر الهواء العلوي"،
وإذ يشير أيضا إلى المبدأ رقم  9من المبادئ المتعلقة بتصميم شبكات الرصد التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) ،(WIGOSو الذي ينص على أنه ينبغي تصميم الشبكات وتطويرها على نحو يضمن إتاحة الرصدات ألعضاء
المنظمة ) (WMOاآلخرين باستبانة مكانية وزمانية وفي الوقت المناسب لتلبية احتياجات التطبيقات اإلقليمية والعالمية؛
وإذ يشير كذلك إلى القرار  - (EC-65) 10تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية المتعلق بنظم الرصد
المتكاملة ،الذي اعتمد التوصية  - (CBS-15) 6خطة التنفيذ لتطوير النظم العالمية للرصد ) ،(EGOS-IPاستجابة للرؤية
المتعلقة بالنظام العالمي للرصد ) (GOSفي  2025ومتطلبات النظام )،(WIGOS
وإذ يالحظ أن خطة التنفيذ ) (EGOS-IPتتضمن اإلجراء  G14الذي يطلب من األعضاء "كفالة التوزيع المناسب التوقيت
لقياسات المسابير الراديوية ذات االستبانة الرأسية العالية ،مع المعلومات المتعلقة بالموقع والزمن الخاص بكل معلومة،
وما يرتبط بذلك من بيانات شرحية أخرى"،
وإذ يالحظ أيضا أن لجنة النظم األساسية ) (CBSقد وضعت واعتمدت إجراءات لالنتقال من توفير بيانات المسابير
الراديوية بالشفرات األبجدية العددية التقليدية إلى توفيرها في نموذج الشفرة  BUFRباستبانة عالية،
وإذ يدرك أنه على الرغم من امتثال بعض األعضاء لذلك اإلجراء المتفق عليه وتوفيرهم بيانات مسابير راديوية
عالية االستبانة في النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSفإنه يقد ر أن  69بالمئة من محطات المسابير الراديوية
ال توفر تلك البيانات حتى اآلن (انظر وثيقة المعلومات ) ،EC-70/INF. 7.4(1لالطالع على مزيد من المعلومات
الداعمة لهذا القرار)،
وإذ أحيط علما بأن تطبيقات التنبؤ العددي بالطقس قد رصدت تأثيرا إيجابيا هاما في مهارات التنبؤ بفضل توافر
واستخدام بيانات المسابير الراديوية عالية االستبانة ،وإن كانت تلك البيانات محدودة حاليا ،ويتوقع الخبراء أن يتوسع
ويزداد ذلك التحسن مع زيادة توافر تلك البيانات على نطاق أوسع،
يقرر حث األعضاء على زيادة جهودهم لتنفيذ النظم واإلجراءات المطلوبة للتمكين من توفير بيانات المسابير الراديوية
عالية االستبانة من محطات المسابير الراديوية الخاصة بهم ،امتثاال لإلجراءات والممارسات ذات الصلة للجنة )(CBS؛
يشجع األعضاء على زيادة عدد مرات إطالق المسابير الراديوية في اليوم الواحد؛
يشجع االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،حيثما دعت الحاجة وأمكن األمر ،على إسداء المشورة التقنية واستحداث
حلول تعاونية لمساعدة األعضاء في هذه العملية.
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تغييرات على مخطط إخفاء هوية السفن
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-LIX) 27شواغل أصحاب السفن وربابنتها فيما يتعلق بتبادل البيانات من سفن الرصد
الطوعية )،(VOS

وإذ يشير أيضا إلى التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )( (JCOMMمطبوع
المنظمة رقم  ،)1208بما في ذلك التوصية  - (JCOMM-5) 8تغييرات على مخططات إخفاء هوية السفن ،والمقرر
) - (JCOMM-5مخطط الفرقة المعنية بالرصدات من على متن السفن لمحددات الهوية،

32

وإذ يشير كذلك إلى:
)(1

أن قضايا األمن (القرصنة) ،كدافع أولي لتنفيذ مخططات إخفاء محددات هوية السفن ،أصبحت أقل أهمية اآلن،

)(2

أن التقدم المحرز فيما يتعلق بالنظام اآللي لتحديد الهوية ) (AISالساتلي بات يتيح حتى تتبع السفن على النطاق
العالمي وعلى نحو متواصل على المواقع الشبكية العامة،

وإذ يضع في اعتباره أن استخدام المخططات الحالية إلخفاء محددات هوية السفن من قبيل " "SHIPال ييسر مراقبة
جودة بيانات السفن ،ويحد ،بحكم األمر الواقع ،من إمكانية الوصول إلى بيانات سفن الرصد الطوعية ) (VOSبالنسبة
لبعض المستخدمين،
وقد نظر في مخطط تحديد هوية السفن ) (SOT IDالجديد الذي أقرته اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي المقرر
،(JCOMM-5) 32
وإذ يدرك أن بعض األعضاء (مثل اليابان) لم يبدأ التفاوض بعد مع سلطاتهم الوطنية على االنتقال من مخططات إخفاء
هوية السفن إلى المخطط الجديد )،(SOT ID
وقد أحيط علما بمسوغات المقرر  ،(JCOMM-5) 32على النحو المفصل في التوصية ،(JCOMM-5) 8
يقرر عدم اإلبقاء على سريان القرار (EC-LIX) 27؛
يطلب من األعضاء وقف استخدام المخططات الحالية إلخفاء محددات هوية السفن وتحويل البيانات إلى رموز /فك
الرموز ،واستخدام مخطط تحديد هوية السفن ) (SOT IDالجديد بدال من ذلك؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة
المخطط الجديد لمحددات الهوية.

)(JCOMM

إعداد خطة انتقالية تتضمن تعليمات بشأن توقيت وإجراءات االنتقال إلى

ـــــــــــــــــ

مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC- LIX) 27الذي لم يعد ساريا.
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(EC-70) 26

تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485
إن المجلس التنفيذي،
إذ يأخذ في اعتباره ما يلي:
)(1

رسالة المنظمة ) (WMOالتعميمية رقم ،WDS-DPFS/Revised Manual on GDPFS-2017 :بتاريخ  16كانون
الثاني /يناير  ،2017التي تتضمن اإلجراءات المطلوبة التالية:
(أ)

 (Wو /أو
"أن يقوم أعضاء المنظمة ) (WMOالذين يستضيفون حاليا مركزا عالميا لألرصاد الجوية ) MC
 (Rتأكيد اقتران مراكزهم بالتسميات الجديدة"،
مركزا إقليميا متخصصا لألرصاد الجوية ) SMC

(ب) "أن يقوم أعضاء المنظمة ) ،(WMOالذين أعربوا عن رغبتهم في تسمية مراكزهم في أثناء انعقاد الدورة
السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ،باستكمال عملية التسمية"،
(ج) "أن يقوم جميع أعضاء المنظمة ) (W MOالذين يستوفون المعايير /المهمات الواردة في النسخة المنقحة من
( (Gمطبوع المنظمة رقم  )485بتقديم مراكزهم المرشحة للتسمية"،
مرجع النظام ) DPFS
)(2

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 6تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (( )GDPFSمطبوع المنظمة رقم
 ،)485الذي وافق فيه المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية على أن النسخة المنقحة للمرجع هي المصدر الوحيد
لالئحة الفنية لجميع النظم التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ التي يشغلها أعضاء المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك
المراكز التي يسميها هذا المرجع،
القرار  - (EC-69) 18النسخة المنقحة من مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم
 ،)485الذي يقر نشر النسخة المنقحة من مرجع النظام ) ،(GDPFSبما في ذلك إضافة أنواع جديدة من المراكز.
وقد نشر المرجع فعليا في  16شباط /فبراير ،2018

)(4

ترتيبات التحول ،خاصة تلك المتعلقة بال مراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية )" ،(RSMCsستحتفظ
بوضعها حتى انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في عام  ، 2019بمجرد اقترانها بأنواع
جديدة من المراكز .ولكي تحتفظ بوضعها عقب المؤتمر الثامن عشر  ،يتعين عليها أن تثبت امتثالها أمام
المؤتمر الثامن عشر،

)(5

التخطيط لمراجعة أنشطة المراكز للتحقق من امتثالها التام قبل انعقاد المؤتمر الثامن عشر ،وفق اجراءات
التحقق التي ستستحدثها فرقة العمل المعنية بالمراجعة والتابعة لفرقة تنسيق التنفيذ والمعنية بنظام معالجة البيانات
والتنبؤ )،(ICT-DPFS

وإذ يذكر باإلجراء القياسي لتعديل مراجع المنظمة ) (WMOالواقعة في نطاق مسؤولية لجنة النظم األساسية ،على النحو
المحدد في األحكام العامة،
وبعد دراسة ما يلي:
)(1

توصيات فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورته الثامنة عشرة (آذار /مارس :)2018
(أ)

تسمية مركز أوفنباخ ،ألمانيا ،رسميا كمركز عالمي لألرصاد الجوية )،(WMC
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(ب) تسمية لمراكز إقليمية جديدة متخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsرسميا وإدراجها في الجزء الثالث من
:(G
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) DPFS
’‘1

لغرض التنبؤ اآلني :مرصد هونغ كونغ ،هونغ كونغ ،الصين،

’‘2

لغرض التنبؤ بالطقس القاسي :ويلنغتون (نيوزيالندا)؛ وبريتوريا (جنوب إفريقيا)،

’‘3

لغرض التصدي للطوارئ النووية وغير النووية :أوفنباخ (ألمانيا) ،والتصدي للطوارئ غير
النووية :تولوز (فرنسا)،

(ج) تسمية المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات السنوية إلى العقدية ) (GPC-ADCPالجديدة رسميا :أوفنباخ
(ألمانيا) ،ومركز برشلونة للحوسبة (إسبانيا) ،ومونتلاير (كندا) ،وإكستير (المملكة المتحدة)؛
(د)

فيا يخص اعتماد المخطط األولي لدليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم
 ،)305على النحو الوارد في المرفق  1لهذا القرار ،لضمان المواءمة الضرورية مع النسخة المنقحة من
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  ،)485وتوفير توجيهات إضافية
لألعضاء بغرض تنفيذه؛

(هـ) تعديل التذييل  2.2.18لمرجع النظام )" – (GDPFSالوصول إلى بيانات المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات،
ونواتج العرض التصويري المحفوظة لدى المركز (المراكز) الرئيسية للتنبؤات الطويلة المدى على
أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج" ) ،(LC-LRFMMEكما هو وارد في المرفق  2لهذا القرار،
ليعكس موافقة المركز العالمي إلنتاج التنبؤات طويلة المدى ) (GPC-LRFعلى إزالة متطلبات كلمة السر
من موقع اإلنترنت التابع للمركز الرئيسي ) (LC-LRFMMEقصد الوصول إلى نواتجها البيانية،
(و)

)(2

تعديل التذييل  2.2.34لمرجع النظام )" – (GDPFSإجراءات التحقق المعيارية من نواتج التنبؤ العددي
القطعي بالطقس"  -ليشمل ،كما هو وارد في المرفق  3لهذا القرار ،بعض المعامالت والمعلومات المتصلة
بدرجات التحقق التي غابت عند إصدار المرجع،

التوصية  – (JCOMM-5) 14معايير تسمية المراكز المتصلة بخدمات األرصاد الجوية البحرية والتابعة للنظام
)( (GDPFSانظر وثيقة المعلومات ) )EC-70 INF. 8(1التي:
(أ)

تحدد معايير تسمية للمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالمعنية بخدمات األرصاد
الجوية البحرية وحاالت الطوارئ البيئية البحرية كما هو وارد في المرفق  4لهذا القرار ،بغرض إدراجها
في مرجع النظام )،(GDPFS

(ب) توصي بالتسمية الرسمية لجميع دوائر اإلصدار في مناطق األرصاد الجوية ) (METAREAوالدوائر
التحضيرية ،كمراكز إقليمية متخصصة لألرصاد الجوية معنية بخدمات األرصاد الجوية البحرية
وكمراكز مساهمة ،وإدراجها في الجزء الثالث من مرجع النظام )،(GDPFS
(ج) توصي بالتسمية الرسمية للمراكز التالية كمراكز إقليمية متخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsمعنية
بالتنبؤ العددي بأمواج المحيطات ،وإدراجها في الجزء الثالث من مرجع النظام ) :(GDPFSمونتلاير
(المركز الكندي لألرصاد الجوية ،كندا)؛ تولوز (دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ،فرنسا)؛ طوكيو (وكالة
األرصاد الجوية اليابانية ،اليابان)،
يعتمد التوصيات الواردة أعاله المقدمة من كل من فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية
المشتركة )( (JCOMMعلى النحو الوارد في المرفق  5لهذا القرار)؛
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 على النحو المحدد في النسخة،يالحظ مع التقدير التقدم الكبير المحرز صوب إستكمال األعضاء المعنيين لعملية التسمية
)؛485 المنقحة من مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم
 والذين استكملوا العملية ولكن،يدعو األعضاء الذين لم يستكملوا عملية اقتران مراكزهم ضمن أنواع جديدة من المراكز
 إلى اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن الستكمال عملية إثبات امتثالهم لالحتفاظ بوضعهم وفقا،لم يثبتوا امتثالهم بعد
للتسميات الجديدة بعد انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر؛

 لتسهيل استعمال النسخة المنقحة من مرجع(GDPFS) ( تسريع إعداد دليل النظامCBS) يطلب من لجنة النظم األساسية
 وعرض الدليل على المؤتمر الثامن عشر بغرض اعتماده؛،(GDPFS) النظام
،(JCOMM) ( واللجنة الفنية المشتركةCBS)  بالتشاور مع رؤساء كل من لجنة النظم األساسية،يأذن لألمين العام بالقيام
.بإجراء أي تعديالت تحريرية على النسخة المنقحة للمرجع

Annex 1 to Resolution 26 (EC-70)
Draft table of contents of revision of the Guide to the Global Data-processing
and Forecasting System (WMO-No. 305)
PART 1. ORGANIZATION AND RESPONSIBILITIES
1.1

The vision of the GDPFS (Note: this section will seek to capture the articulated vision of
the seamless GDPFS from relevant discussions and documents, in a way that assists the
promotion of the GDPFS to the wider community)

1.2

Guiding principles of the GDPFS (Note: the section will articulate foundational principles
of the GDPFS that are not necessarily explained in the Manual to those less familiar with
the GDPFS)

1.3

Organization of the GDPFS

1.4

Compliance with required GDPFS functions

1.5

Summary of required or recommended competencies for undertaking GDPFS functions

1.6

Alignment with related WIS functions

1.7

Alignment with related WIGOS functions

1.8

Interaction among GDPFS centres

1.9

Implementation of GDPFS, including interactions among technical commissions and
programmes

1.10 Summary of relevant Guidelines (further detail to be given in Part IV).
PART 2. ACTIVITIES SUPPORTED BY THE GDPFS
2.1

General (Note: this section will expand on the concise functional descriptions given in the
Manual but to the extent possible without repeating Manual text. The language will still
be kept simple and concise to ensure ease of translation)

2.2

Functional architecture of GDPFS
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2.3
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Roles in and review of activities supported by the GDPFS
2.3.1 General purpose activities
2.3.2 Specialized activities
2.3.3 Non-real time coordination activities

2.4

Functional requirements of a GDPFS centre (Note: this includes 24/7, connection to WIS,
back-up procedures, etc.)

PART 3. DESIGNATION PROCEDURES FOR GDPFS CENTRES
3.1

General

3.2

Procedure for a World Meteorological Centre (Note: To include background, a service
offer by a Member for potential WMC, demonstration of capabilities, designated WMCs)

3.3

3.4

Procedure for a Regional Specialized Meteorological Centre (Note: To include background,
service offer by a Member for potential RSMC, demonstration of capabilities, designated
RSMCs)
Rolling review of GDPFS centres (Note: references to detailed procedures will appear in
Part IV)

PART 4. GUIDELINES AND FURTHER READING
4.1

General

4.2

WMO Guidance (Note: this section will draw the reader's attention to other WMO
guidance essential for understanding the seamless GDPFS within the context of the
greater whole, including relevant Guides and Guidance notes already extant and as they
are further developed. Subjects covered might include quality control of incoming
observations, data collection and product dissemination, including standards and
specifications, procedures and formats for the exchange of data and products aligned
with WIS technical specifications, data-processing, including long-term storage of data
and products, verification, the audit process, training, and reporting.)

4.3

Other references

Annex 2 to Resolution 26 (EC-70)
Amendment of Appendix 2.2.18 – Access to Global Producing Centre data and
visualization products held by the Lead Centre(s) for Long-range Forecast
Multi-model Ensembles
(a)

Access to GPC data graphical products from the Lead Centre(s) for LRFMME websites will
be password protected.

(b)

Digital GPC data will be redistributed only in cases where the GPC data policy allows it.
In other cases, requests for GPC output should be referred to the relevant GPC.

...
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Annex 3 to Resolution 26 (EC-70)
Amendment to Appendix 2.2.34 – Standardized verification of deterministic
numerical weather prediction products – Section 5.1 and 5.7 (pp 90 & 92) of
the Manual on the Global Data-processing and Forecasting System (WMONo. 485)
5.1

Parameters

Extra-tropics:
–

–

Mandatory:
–

MSLP (verification against analysis only);

–

Geopotential height at 850, 500 and 250 hPa;

–

Temperature at 850, 500 and 250 hPa;

–

Wind at 925, 850, 700, 500 and 250 hPa.

Additional recommended:
–

Geopotential height, temperature, wind at 100 hPa;

–

Relative humidity at 850 and 700 hPa.

Tropics:
–

–

Mandatory:
–

Geopotential height at 850 and 250 hPa;

–

Temperature at 850 and 250 hPa;

–

Wind at 850 and 250 hPa.

Additional recommended:
–

5.7

Relative humidity at 850 and 700 hPa.
Scores

The following scores are to be calculated for all parameters against both analysis and (except
mean sea-level pressure) observation.
Wind
–

Mandatory
–

rms vector wind error

–

mean error of wind speed

Other parameters:
–

–

Mandatory
–

Mean error

–

Root mean square (rms) error

–

Correlation coefficient between forecast and analysis anomalies (not required for
obs)

–

S1 score (only for MSLP and only against analysis)

Additional recommended
–

mean absolute error
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–

rms forecast and analysis anomalies (not required for observations)

–

standard deviation of forecast and analysis fields (not required for observations)
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Annex 4 to Resolution 26 (EC-70)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting
System (WMO-No. 485) concerning criteria for designation of marine
meteorological services and marine environmental emergencies
2.2.2.X. Marine Meteorological Services
Notes:
1.

Operations, including practices, procedures and specifications are described in the
Manual on Marine Meteorological Services (WMO-No. 558);

2.

This activity includes a network of National Meteorological Services.

2.2.2.X.1 National Meteorological Centres (including the Preparatory Services, which are
contributing centres) conducting marine meteorological services shall:
(a)

Issue forecasts of marine environmental conditions for coastal and offshore areas;

(b)

Issue warnings of marine meteorological hazards for coastal and offshore areas;

(c)

Coordinate with national agencies responsible for marine matters, including for disaster
risk reduction, and search and rescue.

2.2.2.X.2 Members holding METAREA responsibility under the WMO/IMO Worldwide MetOcean Information and Warning Service (WWMIWS), shall provide the following services in
compliance with the Joint IMO/IHO/WMO Manual on Maritime Safety Information:
(a)

Issue forecasts of marine environmental conditions for the high seas;

(b)

Issue warnings of marine meteorological hazards for the high seas;

(c)

Organize the broadcast of marine forecasts and warnings on broadcast systems
compliant with the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS);

(d)

Undertake the METAREA Coordinator responsibilities.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to
marine meteorological services are specified in the Table below.
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be approved by:
To be decided by:

JCOMM/WWMIWS
JCOMM
EC/Congress

To be approved by:
To be decided by:

JCOMM
EC/Congress

CBS

Centres designation
CBS
Compliance
To be monitored by:
To be reported to:

JCOMM/WWMIWS
CBS

JCOMM

 القرارات- 2 التذييل

89

2.2.2.X. Marine Environmental Emergencies
Notes:
1.

Operations, including practices, procedures and specifications are described in the
Manual on Marine Meteorological Services (WMO-No. 558);

2.

Functions and responsibilities to be defined by the JCOMM/ET-MEER during the
intersessional period;

3.

The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to
marine environmental emergencies are specified in the Table below.

Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be approved by:
To be decided by:

JCOMM/ET-MEER
JCOMM
EC/Congress

CBS

Centres designation
To be approved by:
To be decided by:

JCOMM
EC/Congress

CBS
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

JCOMM/ET-MEER
CBS

JCOMM

Annex 5 to Resolution 26 (EC-70)
Designation of centres and inclusion in Part III of the Manual on the Global
Data-processing and Forecasting System (WMO-No. 485)
1.

The World Meteorological Centres are located at:
...
–

2.

WMC Offenbach

The Regional Specialized Meteorological Centres with geographical specialization are
located at:
...

3.

General purpose activities
Provision of global deterministic numerical weather prediction:
...
–

RSMC Offenbach

Provision of limited area deterministic weather prediction:
...
Provision of global ensemble numerical weather prediction:
...
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–

RSMC Offenbach

Provision of limited area ensemble numerical prediction:
...
Provision of Nowcasting
...
–

RSMC Hong-Kong

Global Producing Centres for long-range prediction:
...
Global Producing Centres for Annual to Decadal Climate Prediction

4.

–

GPC Exeter

–

GPC Barcelona

–

GPC Montreal

–

GPC Offenbach

The Regional Specialized Meteorological Centres for specialized activities are the
following:
Tropical cyclone forecasting, including marine-related hazards:
...
Provision of atmospheric sandstorm and dust storm forecasts:
...
Provision of atmospheric transport and dispersion modelling (for environmental
emergency response and/or backtracking) – Nuclear :
...
–

RSMC Offenbach

Provision of atmospheric transport and dispersion modelling (for environmental
emergency response) – Non-Nuclear;
–

RSMC Offenbach

–

RSMC Toulouse

Provision of Severe Weather Forecasting
–

RSMC Pretoria

–

RSMC Wellington

Provision of marine meteorological services
RSMC Exeter

RSMC Melbourne

RSMC Toulouse

RSMC Tokyo

RSMC Athens

RSMC Beijing

RSMC Washington DC

RSMC St Petersburg

RSMC Miami

RSMC Vladivostok

RSMC Niteroi

RSMC Wellington

RSMC Buenos Aires

RSMC Valparaiso

RSMC Pretoria

RSMC Callao
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RSMC Tromsø

RSMC New Delhi

RSMC Edmonton

RSMC Vacoas

RSMC Winnipeg

RSMC Karachi

RSMC Ottawa

RSMC La Réunion

Provision of numerical ocean wave prediction
RSMC Montreal

–

RSMC Toulouse

–

RSMC Tokyo

–

Regional climate prediction and monitoring:
...
The Regional Specialized Meteorological Centres for non-real-time coordination activities:

5.

...
Lead Centre for coordination of wave forecast verification
ECMWF

القرار

–

(EC-70) 27

اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-69) 16فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(2

المقرر  - (EC-69) 45تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(3

المقرر  - (EC-69) 46تطوير وتنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCفي المنطقة القطبية
الشمالية والمنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات المناخية )،(RCOFs

)(4

المقرر  - (EC-69) 48النشاط ذو األولوية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(5

تقرير الدورة الثامنة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية )( (EC-PHORSليفي ،فنلندا 23-21 ،آذار /مارس  ،)2018مع التغييرات
المقترحة على اختصاصات فريق الخبراء ،EC-PHORS

)(6

الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم )15؛

وإذ يضع في االعتبار:
)(1

أن االعتبارات المعرب عنها في القرار  (EC-69) 16ال تزال وجيهة،
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)(2

أن المناطق القطبية ،وبخاصة المنطقة القطبية الشمالية ،تشهد زيادة في الوجود البشري واألنشطة البشرية ،األمر
الذي يتطلب خدمات جديدة أو معززة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بها من مسائل بيئية،

)(3

دور المحيطات فيما يتعلق بالتغيرات في المناطق القطبية،

)(4

أن سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPمثال جيد لمبادرة دولية تجمع دوائر البحوث والخدمات والعمليات القطبية معا،

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

أن المنظمة ) (WMOقد حصلت في عام  2017على مركز مراقب لدى مجلس المنطقة القطبية الشمالية ،وأنها
كانت منذ سنوات عديدة وال تزال خبيرا مدعوا نشطا لدى معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ولجنة حماية البيئة،

)(2

تعاون المنظمة ) (WMOعلى مستوى رفيع مؤخرا مع مجلس المنطقة القطبية الشمالية وأفرقته العاملة ،وبخاصة
خالل اجتماع كبار مسؤولي المنطقة القطبية الشمالية ) ،(SAOفي ليفي ،بفنلندا ،يوما  22و  23آذار /مارس
 ،2018واجتماعات األفرقة العاملة التابعة لمجلس المنطقة القطبية الشمالية ،بما في ذلك برنامج العمل بشأن
الملوثات في المنطقة القطبية الشمالية ) ،(ACAPوبرنامج مراقبة وتقييم المنطقة القطبية الشمالية )،(AMAP
والفريق العامل المعني بحماية البيئة البحرية في المنطقة القطبية الشمالية )،(PAME

)(3

مساهمة المنظمة ) (WMOفي شبكات الرصد المستدام في المنطقة القطبية الشمالية )،(SAON

)(4

أن مجلس المنطقة القطبية الشمالية أعلن في اجتماعه الوزاري العاشر (فيربانكس ،آالسكا ،الواليات المتحدة
األمريكية 11 ،أيار /مايو  ” )2017اتفاق مجلس المنطقة القطبية الشمالية بشأن تعزيز التعاون العلمي الدولي في

المنطقة القطبية الشمالية ،وهو االتفاق الثالث الملزم قانونا الذي تم التفاوض عليه تحت إشراف مجلس المنطقة
القطبية الشمالية ،والذي سيساعد على زيادة الفعالية والكفاءة في تطوير المعرفة العلمية بشأن المنطقة ،ويعزز
التعاون العلمي في المنطقة القطبية الشمالية ،ويشجع على تنفيذه من قبل جميع األطراف بعد دخوله حيز
النفاذ“ (الفقرة  33من إعالن فيربانكس،)2017 ،
)(5

أن فريق الخبراء  EC-PHORSسلم في دورتيه السابعة والثامنة بضرورة تحسين التوازن بين الجنسين في
عضويته وفي عضوية المراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(6

المساهمة الممتازة المقدمة من فنلندا للمنظمة ) (WMOفي تعزيز التعاون في مجال األرصاد الجوية باعتباره أحد
المجاالت األربعة ذات األولوية خالل فترة رئاستها مجلس المنطقة القطبية الشمالية ،فضال عن استضافة فنلندا
مؤتمر قمة األرصاد الجوية في المنطقة القطبية الشمالية في  20آذار /مارس  ،2018على هامش اجتماع كبار
المسؤولين عن المنطقة القطبية الشمالية،

يقرر تعديل اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية  ،EC-PHORSمع مع االختصاصات التي اقترحها فريق الخبراء  EC-PHORSفي
دورته الثامنة ،والواردة في مرفق هذا القرار؛
يدعو أعضاء المنظمة إلى:
)(1

مراعاة أهمية سياسة تحقيق التوازن بين الجنسين فيما يتعلق بترشيح خبراء في هياكل عمل فريق الخبراء
 EC-PHORSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

كفالة استمرار توافر رصدات سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPوبيانات التنبؤ العددي بالطقس ألغراض البحوث
والتحقق من النماذج ،لمدة تصل إلى  10سنوات بعد اكتمال المرحلة األساسية لسنة التنبؤات القطبية ).(YOPP
فهذه الفترة ال زمة لضمان إمكانية استخالص القيمة الكاملة من االستثمار في إعداد البيانات وجمعها (انظر وثيقة
المعلومات  EC-70/INF. 9لمزيد من المعلومات)؛
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يطلب من األمين العام:
)(1

أن يدعو رسميا برنامج مراقبة وتقييم المنطقة القطبية الشمالية التابع لمجلس المنطقة القطبية ،واللجنة الدولية
لعلوم المنطقة القطبية الشمالية ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ،ولجنة اليونسكو الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCللمشاركة في الفريق  EC-PHORSكأعضاء؛

)(2

أن يقدم ما يلزم من دعم ألنشطة الفريق  EC-PHORSودوراته ،بما في ذلك هيكل عمل المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWوأن يتواصل مع المنظمات والبرامج والهيئات الدولية ذات الصلة؛

)(3

أن يعمل على مشاركة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ،والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية،
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWواألفرقة التي تضطلع بتصميم شبكات رصد تشغيلية ،في مرحلة
دعم سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPلكفالة االنتقال السلس إلى العمليات.

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  ،(EC-69) 16الذي لم يعد ساريا.

مرفق القرار

(EC-70) 27

اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية )(EC-PHORS

[ مالحظة من األمانة :ترد أدناه تغييرات اختصاصات فريق الخبراء  EC-PHORSمقارنة باالختصاصات الواردة في
القرار  .(EC-69) 16وال ترد التغييرات التحريرية بطريقة تتبع التغييرات وذلك لتيسير قراءتها على نحو أفضل]
يتألف فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية والمناطق
الجبلية العالية ) (EC-PHORSمن أعضاء يعينهم الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة ،ومن بينهم األطراف في مجلس
المنطقة القطبية الشمالية (مثال ،ممثلو مصالح الشعوب األصلية) ،ومعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ،ومشاركون من
المنظمات األخرى التي لديها برامج نشطة في مجاالت األرصاد الجوية والهيدرولوجيا أو المحيطات أو الغالف
الجليدي ،ال سيما في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،
ويجوز دعوة مراقبين من أفرقة أخرى لحضور اجتماع فريق الخبراء،
والفريق مأذون له بأن ينشئ أفرقة فرعية وفرق عمل حسب وعند الحاجة ،بما في ذلك على وجه الخصوص فرقة عمل
معنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ،وفرقة عمل معنية بالمناطق الجبلية العالية ،وفريق عمل معني بالبحوث القطبية،
وفريق توجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
يقوم الفريق بما يلي:
)(1

العمل بموجب االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية فيما يتعلق بأنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية
الجنوبية بالصيغة الواردة في المرفق الثاني للوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم )15؛

)(2

مواصلة النهوض بالمبادرات الرئيسية الخمس التالية في إطار األنشطة ذات األولوية في المناطق القطبية
والمناطق الجبلية العالية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية( :أ) شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
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)(AntON؛ (ب) المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ومنتديات التوقعات اإلقليمية القطبية؛ (ج) المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )(GCW؛ (د) أنشطة المناطق الجبلية العالية؛ (هـ) النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
) ،(GIPPSبما في ذلك مشروع التنبؤات القطبية ،وسنة التنبؤات القطبية ،فضال عن أنشطة البحوث ذات الصلة
في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية؛
)(3

التشديد على المعلومات عن الفوائد االجتماعية واالقتصادية وجوانب جدوى تكلفة أنشطة المنظمة ) (WMOفي
المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،وتجميع تلك المعلومات وصيانتها ال سيما من خالل أنشطة التوعية
وعن طريق اجتذا ب الخبرات في هذا المجال ،والتعاون مع اآلليات القائمة ،مثل اللجنة الفرعية للبحوث
والتطبيقات المجتمعية واالقتصادية التابعة لمشروع التنبؤات القطبية والفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال
البرنامجي الخاص بتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس التابع للجنة النظم األساسية )،(CBS-OPAG/PWSD
والتواؤم معها؛

)(4

استكشاف آليات إلشراك العلميين في بداية مسارهم الوظيفي بنشاط في تحقيق النتائج ،بما في ذلك بالتعاون مع
رابطة العلميين في بداية مسارهم الوظيفي المعنيين بالمناطق القطبية )(APECS؛

أن يضطلع الفريق بما يلي:

فيما يتعلق بالمناطق القطبية:
(أ)

إعداد وتعزيز نهج متكامل لفهم التأثير العالمي للتغيرات في المناطق القطبية حتى يتسنى تقديم الخدمات الالزمة
للمستخدمين ،وإسداء المشورة للحكومات بشأن جوانب التكيف مع آثار تغير المناخ؛

(ب) ضمان إدراج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية في المناطق القطبية (بما في ذلك شبكة الرصد في المنطقة
القطبية الجنوبية ) (AntONفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمات
) ،(WISوتحسينها لتشمل المتغيرات المتصلة بالغالف الجليدي؛
(ج) بذل جهود متضافرة إلشراك أعضاء المنظمة ) (WMOواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،وكذلك المؤسسات
والهيئات البحثية والدولية ذات الصلة ،في تحسين القدرة على التنبؤ في المناطق القطبية على نطاقات زمنية
تتراوح من الساعات إلى القرون؛
(د)

تنسيق اجتماعات المنظمة ) (WMOمع المنظمات الدولية األخرى التي تركز أنشطتها على العلوم والرصدات
القطبية ،والعمل في جو من التعاون حسب االقتضاء؛

(هـ) في حالة تحديد مبادرات أخرى تتماشى مع أهداف المنظمة ) ،(WMOمثل مبادرة الشراكة القطبية الدولية،
التشارك معها وتقييم صالحيتها ،وتقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي لمواصلة النظر فيها؛
(و)

اإلشراف على تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوتوجيههما ،بالتعاون مع اللجان الفنية
واالتحادات اإلقليمية وبرامج المنظمة ) (WMOوالبرامج والمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة؛

(ز)

اإلشراف على فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) ،(PSTGالذي يوفر التنسيق بين وكاالت الفضاء
لتيسير الحصول على مجموعات البيانات الساتلية األساسية وتوزيعها ،والمساهمة في إعداد نواتج مشتقة محددة،
أو دعم عملية اإلعداد ،من أجل البحوث العلمية للغالف الجليدي وتطبيقاتها؛

(ح) تقديم توجيهات بشأن إعداد النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبالتعاون مع اللجان الفنية
واالتحادات اإلقليمية والبرامج والمؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة؛
(ط) مشاركة المنظمة
المنطقة القطبية الشمالية؛

)(WMO

في تنفيذ اتفاق مجلس المنطقة القطبية الشمالية بشأن تعزيز التعاون العلمي الدولي في
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(ي) تيسير الحصول على بيانات الرصد المتأتية من المناطق القطبية وتبادلها وحفظها ،امتثاال لمتطلبات النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفيما يتعلق باألدوات ،وتبادل البيانات (نظام معلومات المنظمة ))(WIS
وإطار إدارة الجودة ،ودعم توفير الخدمات الالزمة للمناطق القطبية؛
(ك) توفير منتدى لمناقشة المسائل العلمية ذات الصلة وتقديم توصيات بشأن البحوث في مجاالت األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا والمحيطات والغالف الجوي ،والعمليات المتصلة بالمناطق القطبية؛
(ل)

توفير مدخالت منتظمة بشأن المسائل المتصلة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلوم المحيطات والغالف
الجوي في المناطق القطبية ،لدعم أنشطة األفرقة أو الهيئات ذات الصلة ،من قبيل برنامج المناخ العالمي )(WCP
الذي يشمل النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج
العالمي للخدمات المناخية ) ،(WCSPوالمراقبة العالمية للغالف الجوية ) ،(GAWوالبرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) ،(WWRPواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج
التابعة للمنظمة )(WMO؛

(م)

ضمان إقامة تعاون وثيق مع المنظمات واللجان والبرامج الدولية المعنية األخرى ،مثل االجتماعي التشاوري
لمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(ATCMومجلس المنطقة القطبية الشمالية ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث
المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(IASCوالرابطة
الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) ،(IACSوغيرها من الرابطات ذات الصلة باالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية
وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية ) ،(COMNAPومنتدى
بحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(FAROولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالبرنامج
الهيدرولوجي الدولي ) (IHPالتابعين لليونسكو ،واإلسهام في هذه المنظمات.

فيما يتعلق بالمنطقة القطبية الجنوبية:
ينبغي لفريق الخبراء أن يتعاون ،حسب االقتضاء ،مع الكيانات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة ،من أجل ما يلي:
(أ)

تعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي في المنطقة الواقعة بين  60ºجنوبا و  90ºجنوبا؛

(ب) تنسيق برامج الرصد السطحي وفي الهواء العلوي في المنطقة القطبية الجنوبية ،بالعمل مع المنظمات العلمية
الدولية ذات الصلة ،وباالتصال باالتحادات اإلقليمية فيما يتعلق برصدات المناطق دون اإلقليمية القطبية الجنوبية؛
(ج) تنسيق تصميم شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONالتي تتألف من محطات سطحية ومحطات للهواء
العلوي ،بما في ذلك الشبكة السطحية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوشبكة رصد الهواء العلوي
التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GUANوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوعناصر الرصد ذات
الصلة األخرى؛
(د)

تنسيق ممارسات التوحيد القياسي للرصد والتشفير وتبادل البيانات وإدارة البيانات المنطبقة على المنطقة القطبية
الجنوبية؛

(هـ) اقتراح توصيات لألطراف في نظام معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ) (ATSوأعضاء لجنة حماية البيئة التابعة
لمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية.

فيما يتعلق بالمنطقة القطبية الشمالية:
(أ)

تعزيز تعاون المنظمة ) (WMOمع مجلس المنطقة القطبية الشمالية وأفرقته العاملة ،ال سيما لتوفير الرصدات
وأطر نمذجة نظام األرض المناسبة في المنطقة القطبية الشمالية ،ودعم سياسات مقاومة المناخ والتكيف معه،
وتعزيز خدمات الهيدرولوجيا وموارد المياه ،وفهم التغيرات التي تحدث في المحيطات؛
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(ب) في حين أن الوظائف الهامة تغطيها االتحادات اإلقليمية المعنية ،فإنه يجوز للفريق أن يتواصل معها لتحديد
العناصر المالئمة لنظم وخدمات رصد المنطقة القطبية الشمالية؛
(ج) تقديم إرشادات ،بالتعاون مع لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyلتطوير مشروع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية في
المنطقة القطبية الشمالية )(Arctic-HYCOS؛
(د)

عقد فترة رصد خاصة ثالثة ) (SOPلسنة التنبؤات القطبية ) (YOPPللمنطقة القطبية الشمالية في الفترة من شباط/
فبراير  2020إلى آذار /مارس  ،2020مع مراعاة الدروس المستفادة من دورة الرصد الخاصة األولى لسنة
التنبؤات القطبية ) (YOPP SOPالستكمال أعمال المرصد المنساق المتعدد التخصصات الخاص بدراسة مناخ
المنطقة القطبية الشمالية ) (MOSAICواالستفادة من الرصدات المستفيضة في شتاء المنطقة القطبية.

فيما يتعلق بالمناطق الجبلية العالية:
(أ)

اإلسهام في أعمال االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج الرامية إلى تحديد العناصر المالئمة في نظم
وخدمات رصد األحوال الجوية الهيدرولوجية والخاصة بالغالف الجليدي في المناطق الجبلية العالية؛

(ب) وضع استراتيجية بشأن أنشطة المنظمة ) (WMOالتي تركز على المناطق الجبلية العالية ،بما في ذلك من خالل
النظر في مبادرة مماثلة لسنة التنبؤات القطبية ) (YOPPللفترة المالية القادمة لتقديمها إلى المؤتمر في دورته
الثامنة عشرة كي ينظر فيها.

القرار

(EC-70) 28

حصول المنظمة ) (WMOعلى وضع مراقب في مجلس المنطقة القطبية الشمالية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير مع التقدير إلى ما يلي:
)(1

منحت المنظمة ) (WMOوضع مراقب في مجلس المنطقة القطبية الشمالية في ،2017

)(2

اعتبر مجلس المنطقة القطبية الشمالية التعاون في مجال األرصاد الجوية في المنطقة القطبية الشمالية من
أولوياته،

وإذ يشير إلى أن المنظمة ) (WMOتقوم بالفعل بدور ريادي نشط في المسائل المتصلة بالمنطقة القطبية الشمالية من
خالل برامج العمل والمشاريع التابعة لها ،من قبيل المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWوفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين
القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ) ،(EC-PHORSومشروع التنبؤات القطبية ) ،(PPPوأيضا من خالل وسائل منها
إنشاء شبكة المراكز المناخية اإلقليمية للمنطقة القطبية الشمالية ) ،(ArcRCCوالمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية القطبية
)،(PARCOF
يوافق على مشاركة المنظمة ) (WMOعلى المدى الطويل مع مجلس المنطقة القطبية الشمالية وبرامجه؛
يدعو فريق الخبراء ) (EC-PHORSواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية إلى أن تتعاون مع مجلس المنطقة القطبية
الشمالية وأفرقته العاملة دعما للقرارات السياساتية بشأن المسائل المتعلقة بالمنطقة القطبية الشمالية ،وأن تصون شبكات
الرصد تجري بشكل جيد ومستدام لمراقبة التغيرات في المناخ والطقس والغالف الجليدي وموارد المياه ،وأن تدعم
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تبادل البيانات والمعلومات على نطاق واسع ،وتلبي احتياجات األطراف المعنية المختلفة ،بما في ذلك فروع العلوم
المختلفة ،وتعد خدمات لألمان واالستدامة وخدمات ذات الصلة؛
يدعو األعضاء إلى اإلسهام بنشاط في تنفيذ هذا القرار؛
يطلب م ن األمين العام أن يكفل التشارك المستدام مع البرامج ذات الصلة التابعة لمجلس المنطقة القطبية الشمالية ،في
حدود الموارد المتاحة.

القرار

(EC-70) 29

شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،الذي قرر المؤتمر فيه دمج وتنفيذ المراقبة العالمية
للغالف الجليدي في برامج المنظمة باعتبارها نشاطا شامال،

)(2

المقرر  - (EC-68) 50تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(3

المقرر  - (EC-69) 45تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجلدي،

)(4

القرار  - (EC-69) 16فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية،

وإذ يالحظ:
)(1

)(2

توصيات تقرير الدورة الثامنة لفريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية
والمناطق الجبلية العالية ) ،EC PHORS-8ليفي ،فنلندا 23-21 ،آذار /مارس ( )2018انظر وثيقة المعلومات
،)EC-70/INF. 9
أحكام الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء األول،

وإذ يالحظ أيضا:
)(1

أهمية مراقبة الغالف الجليدي لتحسين فهم المناخ العالمي ،والنظام الهيدرولوجي ،والتغيرات في مستوى سطح
البحر ،وكذلك لتقييم اآلثار ونمذجة نظام األرض،

)(2

الحاجة المتواصلة إلى توافر بيانات تاريخية طويلة األمد وأكثر موثوقية عن الغالف الجليدي ،مستمدة من
القياسات الموقعية،

وإذ يالحظ كذلك أن نجاح المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWيتوقف على الدمج المستدام للرصدات من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsومن مصادر أخرى ،وتقاسم تلك الرصدات،
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وإذ يالحظ مع االرتياح:
)(1

أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWحققت نجاحا في إشراك المرافق الوطنية ) (NMHSsومنظمات غير
تلك المرافق ،والمؤسسات األكاديمية ،والمنظمات البحثية والتشغيلية المستقلة ،في إجراء رصد موقعي متسق
لجميع مكونات الغالف الجليدي (الثلوج ،واألنهار الجليدية ،والتربة الصقيعية ،والجليد البحري ،والصفحات
الجليدية ،وجليد البحيرات واألنهار ،والجبال الجليدية)،

)(2

)(GCW

التقدم المحرز في توسيع نطاق إمكانية التشغيل المتبادل لبوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي
مع مراكز البيانات الرئيسية ومراكز بيانات الشبكة الشاملة لرصد الغالف الجليدي ) (CryoNetوالمحطات
المساهمة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(3

التقدم المحرز في استحداث أدوات لتتبع الثلوج اإلقليمية ،وتقديم تقييمات سريعة لحالة الغالف الجليدي الراهنة،

يقرر:
)(1

أن االسم ” شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي“ يجب استخدامه فيما يتعلق
بمكون الرصد السطحي من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،و الذي يتألف من الشبكة الشاملة
لرصد الغالف الجليدي ) ، (CryoNetوالمحطات المساهمة ،ومحطات الشبكات المنتسبة إلى المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

أن المحطات المذكورة في مرفق هذا القرار تشكل شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW؛

يطلب من فريق الخبراء ) (EC-PHORSأن يواصل تحديث خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
بالتنسيق مع اللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،والمنظمات الشريكة ،مع التركيز على الجوانب التي تكفل أن تصبح
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعاملة كبرنامج شامل ،أثناء الفترة المالية الثامنة عشرة؛
يطلب من اللجان الفنية ،ال سيما لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة علم
المناخ ) (CCIولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyولجنة النظم األساسية ) ،(CBSالتعاون مع الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GSGفي وضع معايير ومبادئ توجيهية فنية ،تمكن من الرصد المستدام للغالف الجليدي ،وتبادل
بيانات الغالف الجليدي؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية التعاون مع الفريق التوجيهي ) ،(GSGوتشجيع أعضاء المنظمة ) (WMOعلى المشاركة
في أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWواإلسهام فيها؛
يحث أعضاء المنظمة على:
)(1

كفالة التنفيذ التام لشبكة المحطات المبينة في مرفق هذا القرار ،باعتبارها مكونا من مكونات النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبما في ذلك من خالل تخصيص محددات الهوية للنظام WIGOS؛

)(2

تسجيل هذه المحطات في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) /(OSCARالسطح ،لربط هذه المحطات
بشبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWومساعدة المنظمات المسؤولة عن هذه
المحطات ،من خالل منسقيها المعنيين باألداة  OSCARوبالنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛
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)(3

مواصلة برامج الرصد في هذه المحطات ،وتعزيزها حيثما أمكن ،بإجراء رصدات إضافية للغالف الجليدي؛

)(4

مواصلة تطوير مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWكجزء من النظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(WIGOSال سيما في المناطق التي تشح فيها البيانات ،دعما لمجاالت التطبيق المعتمدة على معلومات
الغالف الجليدي؛

)(5

االمتثال لإلجراءات ومعايير جمع البيانات ،بصيغتها المنصوص عليها في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة
رقم  ،)49المجلد األول ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة
رقم  ،)1160ومرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306ومرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة
رقم  ،)386من خالل توفير البيانات في الوقت الحقيقي ،حسب الحاجة ،قدر المستطاع عمليا؛

)(6

إتاحة بيانات البحوث القديمة والرصدات الروتينية لبوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWأو
غيرها من المراكز المناسبة لجمع البيانات أو إنتاجها ،وأرشفتها من أجل األغراض المناخية؛

)(7

ضمان مراقبة محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالقائمة داخل أقاليمهم باعتبارها جزءا من نظام
إدارة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوتقديم تعليقات إذا اكتشفت نظم المراقبة وجود
مشاكل في البيانات أو في بثها؛

)(8

إعطاء األولوية لوضع استراتيجية إلدماج المحطات التي تشغلها منظمات غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا )(NMHSs؛

)(9

اإلسهام بالموارد البشرية والمالية ،للمساعدة على دعم مواصلة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

يدعو الشركاء إلى التعاون مع المنظمة ) (WMOبشأن الحفاظ على شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWوتطويرها؛
يطلب من األمين العام:
)(1

اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ،في حدود الموارد المتاحة في الميزانية ،لتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWوشبكة الرصد التابعة لها باعتبارها من مكونات النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

)(2

اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتطوير ومواصلة تعاون المنظمة ) (WMOفي المسائل المتعلقة بالغالف الجليدي،
من خالل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWمع المنظمات والوكاالت واألفرقة والمؤسسات ذات الصلة،
مثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،واالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) ،(IUGGواالتحاد األوروبي ،والفريق المخصص المعني برصدات األرض ).(GEO
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مرفق القرار
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شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
-1

الرقم

1

محطات الشبكة

CryoNet
محدد الهوية لتقديم
البيانات للمراقبة
العالمية للغالف
الجليدي

اسم المحطة

مرصد Dome C Concordia

109

البلد العضو في المنظمة
الذي يقوم بتشغيل
المحطة
فرنسا؛ وإيطاليا

الموقع الجغرافي للمحطة

محدد الهوية
الخاص
بالمنظمة
)(WMO

أنتاركتيكا

لم يحدد بعد

للهواء – الثلوج
2

Adelie Land

42

فرنسا

أنتاركتيكا

لم يحدد بعد

3

Base Belgrano II

25

األرجنتين

أنتاركتيكا

89034

4

Base Esperanza

30

األرجنتين

أنتاركتيكا

88963

5

)Base Jubany (Carlini

31

األرجنتين

أنتاركتيكا

89053

6

Base Marambio

32

األرجنتين

أنتاركتيكا

89055

7

Base Orcadas

33

األرجنتين

أنتاركتيكا

88968

8

Base San Martin

34

األرجنتين

أنتاركتيكا

89066

9

Davis main AFIN station

96

أستراليا

أنتاركتيكا

89571

10

Dome-C Surface-Snow-

114

إيطاليا

أنتاركتيكا

لم يحدد بعد

Meteo
11

Halley

197

المملكة المتحدة

أنتاركتيكا

89022

12

Juan Carlos I

122

إسبانيا

أنتاركتيكا

89064

13

Rothera

192

المملكة المتحدة

أنتاركتيكا

89062

14

Syowa

63

اليابان

أنتاركتيكا

89532

15

Aonikenk

54

األرجنتين

األرجنتين

لم يحدد بعد

16

AWS Pasterze

136

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

17

AWS-Kleinfleisskees

141

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

18

Goldbergkees

133

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

19

Jamtalferner

148

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

20

Kleinfleisskees

134

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد
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الموقع الجغرافي للمحطة

محدد الهوية
الخاص
بالمنظمة
)(WMO

21

Pasterze

136

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

22

Sonnblick Observatory

138

النمسا

النمسا

11146

23

Zongo Glacier

23

فرنسا؛ ودولة بوليفيا
متعددة القوميات

دولة بوليفيا متعددة القوميات

لم يحدد بعد

24

Bjelasnica

107

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

14652

25

Ivan Sedlo

108

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

14650

26

ALERT CLIMATE

184

كندا

كندا

71355

27

Bow Hut

204

كندا

كندا

لم يحدد بعد

28

CAMBRIDGE BAY GSN

185

كندا

كندا

71288

29

CHURCHILL CLIMATE

186

كندا

كندا

71696

30

)Eureka (MSC

18

كندا

كندا

71913

31

NEIGE-FM

191

كندا

كندا

71212

32

INUVIK CLIMATE

187

كندا

كندا

71364

33

IQALUIT CLIMATE

188

كندا

كندا

71321

34

Peyto Lower Ice

203

كندا

كندا

لم يحدد بعد

35

Kluane Lake Research

93

كندا

كندا

لم يحدد بعد

)Station (KLRS
36

Peyto Main

202

كندا

كندا

لم يحدد بعد

37

Peyto Outlet New

206

كندا

كندا

لم يحدد بعد

38

RESOLUTE CS

190

كندا

كندا

71018

39

Valle Nevado

68

شيلي

شيلي

لم يحدد بعد

40

Haxilegen Galcier No. 51

179

الصين

الصين

لم يحدد بعد

station
41

Jimunai station

180

الصين

الصين

لم يحدد بعد

42

Laohugou station

174

الصين

الصين

لم يحدد بعد

43

Miaoergou Ice Cap Station

177

الصين

الصين

لم يحدد بعد
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البيانات للمراقبة
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المحطة
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محدد الهوية
الخاص
بالمنظمة
)(WMO

181

الصين

الصين

لم يحدد بعد

16

الصين

الصين

لم يحدد بعد

175

الصين

الصين

لم يحدد بعد

49

الصين

الصين

لم يحدد بعد

176

الصين

الصين

لم يحدد بعد

الصين

الصين

لم يحدد بعد

كولومبيا

لم يحدد بعد
لم يحدد بعد

44

Muz Taw glacier station

45

Qilian

46

Suli station

47

Tanggula

48

Urumqi Glacier No.1 station

49

Xidatan

48

50

Glaciar Conejeras

43

كولومبيا

51

Anogia-Psiloritis

210

اليونان

كريت/اليونان

52

Chania-White Mountains

209

اليونان

كريت/اليونان

لم يحدد بعد

53

Antisana 15 alfa

21

إكوادور

إكوادور

لم يحدد بعد

54

Pallas-Kenttarova

131

فنلندا

فنلندا

5824

55

Sodankyla Intensive

126

فنلندا

فنلندا

لم يحدد بعد

)Observation Area (IOA
128

فنلندا

فنلندا

2836

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

فرنسا

لم يحدد بعد
لم يحدد بعد

56

Sodankyla Sounding Station

57

Argentiere Glacier

45

58

Col de Lac Blanc

117

فرنسا

59

Col de Porte

70

فرنسا

فرنسا

60

Saint-Sorlin Glacier

44

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

61

A.P. Olsen Ice Cap

168

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

62

PROMICE KAN_L

159

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

63

PROMICE KAN_M

160

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

64

PROMICE KAN_U

161

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

65

PROMICE KPC_L

166

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

66

PROMICE KPC_U

167

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

67

PROMICE NUK_L

158

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد
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الموقع الجغرافي للمحطة

محدد الهوية
الخاص
بالمنظمة
)(WMO

68

PROMICE QAS_L

156

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

69

PROMICE QAS_U

157

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

70

PROMICE SCO_L

151

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

71

PROMICE SCO_U

152

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

72

PROMICE TAS_A

155

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

73

PROMICE TAS_L

153

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

74

PROMICE THU_L

164

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

75

PROMICE THU_U

165

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

76

PROMICE UPE_L

162

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

77

PROMICE UPE_U

163

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

78

SIGMA-A

62

اليابان

غرينالند

لم يحدد بعد

79

SIGMA-B

61

اليابان

غرينالند

لم يحدد بعد

80

Hofsjökull Ice Cap

149

آيسلندا

آيسلندا

لم يحدد بعد

81

Hveravellir

150

آيسلندا

آيسلندا

4156

82

AWS1 FORNI

67

إيطاليا

إيطاليا

لم يحدد بعد

201

اليابان

اليابان

لم يحدد بعد

83

مركز بحوث الثلوج والجليد،
NIED

84

Tavanbogd

91

منغوليا

منغوليا

لم يحدد بعد

85

Mera

95

نيبال؛ وفرنسا

نيبال

لم يحدد بعد

86

Hellstugubreen

170

النرويج

النرويج

لم يحدد بعد

87

Langfjordjøkelen

193

النرويج

النرويج

لم يحدد بعد

88

Dammay, Bagrot AWS

115

باكستان

باكستان

لم يحدد بعد

)(Chira glacier
89

Khama Bagrot

120

باكستان

باكستان

لم يحدد بعد

)AWS(Hinarchi Glacier
90

Quelccaya Ice Cap

35

الواليات المتحدة
األمريكية

بيرو

لم يحدد بعد
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الرقم

محدد الهوية لتقديم
البيانات للمراقبة
العالمية للغالف
الجليدي

اسم المحطة

البلد العضو في المنظمة
الذي يقوم بتشغيل
المحطة

الموقع الجغرافي للمحطة

محدد الهوية
الخاص
بالمنظمة
)(WMO

91

Ice Base Cape Baranova

51

االتحاد الروسي

االتحاد الروسي

20094

92

Tiksi

50

االتحاد الروسي

االتحاد الروسي

21824

93

)Spasskaya Pad (Yakutsk

66

اليابان

االتحاد الروسي

لم يحدد بعد

94

Formigal-Sarrios

72

إسبانيا

إسبانيا

لم يحدد بعد

95

)Davos Laret (LAR

194

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

96

)Davos SLF (SLF

77

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

97

Davos SwissMetNet AWS

98

سويسرا

سويسرا

0-20000-006784

)(DAV
98

)Dischma Chaiseren (DMAC

195

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

99

Dischma Dürrboden

196

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

)(DMAD
100

Fluela permafrost station

39

سويسرا

لم يحدد بعد

سويسرا

)(FLU
101

IMIS Parsenn 2 automatic

99

سويسرا

لم يحدد بعد

سويسرا

)station (PAR2
102

)Stillberg station (STILL

79

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

103

Weissfluhjoch Versuchsfeld

74

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

)(WFJV
104

Kilimanjaro Northern Icefield

200

الواليات المتحدة
األمريكية

جمهورية تنزانيا المتحدة

لم يحدد بعد

105

مرصد خط أساس بارو

55

الواليات المتحدة
األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

70026-0

المحطات المساهمة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي

-2

الرقم

اسم المحطة

محدد الهوية لتقديم البيانات
للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي

)(GCW

البلد العضو في
المنظمة الذي يقوم
بتشغيل المحطة

الموقع الجغرافي
للمحطة

محدد الهوية
الخاص بالمنظمة
)(WMO

1

Dome C GLACIOCLIM SAMBA
stakes network north

110

فرنسا

أنتاركتيكا

لم يحدد بعد

2

Dome C GLACIOCLIM SAMBA
stakes network south

111

فرنسا

أنتاركتيكا

لم يحدد بعد

3

) Traub Glacier ( Quito

22

إكوادور

أنتاركتيكا

لم يحدد بعد

4

ARA Almirante Irizar

29

األرجنتين

أنتاركتيكا ،المحيط
الجنوبي

LOAI

التذييل  - 2القرارات

الرقم

محدد الهوية لتقديم البيانات
للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي

اسم المحطة

البلد العضو في
المنظمة الذي يقوم
بتشغيل المحطة

105

الموقع الجغرافي
للمحطة

محدد الهوية
الخاص بالمنظمة
)(WMO

5

ARA Canal de Beagle

28

األرجنتين

أنتاركتيكا ،المحيط
الجنوبي

LOCB

6

ARA Puerto Deseado

27

األرجنتين

أنتاركتيكا ،المحيط
الجنوبي

LOPD

7

ARA Suboficial Castillo

26

األرجنتين

أنتاركتيكا ،المحيط
الجنوبي

LOCS

8

Morenas Coloradas Rockglacier

24

األرجنتين

األرجنتين

لم يحدد بعد

9

Vuriloches

53

األرجنتين

األرجنتين

لم يحدد بعد

10

AWS Fraganter Scharte

140

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

11

Kolm Saigurn

135

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

12

Wintergasse

139

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

13

Wurtenkees

137

النمسا

النمسا

لم يحدد بعد

14

Peyto Middle Ice

207

كندا

كندا

لم يحدد بعد

15

Peyto Upper Ice

208

كندا

كندا

لم يحدد بعد

16

Mocho-Choshuenco Volcano

69

شلي

شيلي

لم يحدد بعد

17

Fuyun station

183

الصين

الصين

لم يحدد بعد

18

Kanas station

182

الصين

الصين

لم يحدد بعد

19

Lower Station

172

الصين

الصين

لم يحدد بعد

20

Middle Station

173

الصين

الصين

لم يحدد بعد

21

Qingbingtan 72 Glacier station

172

الصين

الصين

لم يحدد بعد

22

Terminus Station

171

الصين

الصين

لم يحدد بعد

23

Sodankyla Lake Orajarvi

129

فنلندا

فنلندا

لم يحدد بعد

24

Sodankyla Peatland

130

فنلندا

فنلندا

لم يحدد بعد

25

Col

147

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

26

Dome

119

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

27

Gebroulaz Glacier

47

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

28

La Muzelle

118

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

29

Mer de Glace Glacier

46

فرنسا

فرنسا

لم يحدد بعد

30

PROMICE TAS_U

154

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

31

Zackenberg Research Station

169

الدانمرك

غرينالند

لم يحدد بعد

32

Filefjell/Kyrkjestølane

199

النرويج

النرويج

لم يحدد بعد

33

Rabben Station in Ny-Alesund
)مغلقة(

19

اليابان

النرويج/سفالبارد

1007

34

Angel Orus

127

إسبانيا

إسبانيا

لم يحدد بعد

35

Bachimana

125

إسبانيا

إسبانيا

لم يحدد بعد

36

Goriz

121

إسبانيا

إسبانيا

لم يحدد بعد

37

Llauset

124

إسبانيا

إسبانيا

لم يحدد بعد

38

Renclusa

123

إسبانيا

إسبانيا

لم يحدد بعد

39

Bueschalp observer station
)(5DB

78

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

40

Klosters Kraftwerk observer
)station (5KK

105

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

106

الرقم

اسم المحطة

محدد الهوية لتقديم البيانات
للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي

البلد العضو في
المنظمة الذي يقوم
بتشغيل المحطة

الموقع الجغرافي
للمحطة

محدد الهوية
الخاص بالمنظمة
)(WMO

41

Klosters RhB observer station
)(5KR

104

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

42

Matta Frauenkirch observer
)station (5MA

103

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

43

)NIME station Dischma (DMA

143

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

44

)NIME station Monstein (MST

144

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

45

)Scaletta Glacier (SCAL

145

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

46

)Silvretta Glacier (SILV

81

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

47

)Verstancla Glacier (VERST

146

سويسرا

سويسرا

لم يحدد بعد

48

Weissfluhjoch SwissMetNet
)AWS (WFJ

75

سويسرا

سويسرا

0-20000-006780

القرار

(EC-70) 30

استعراض عام  2018للبرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPقد أنشئ في عام  1980في إطار رعاية مشتركة من
المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوالمنظمة ،(WMO)وأن لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
أصبحت راعية أيضا منذ عام  ،1993وأن االتفاق المشترك الذي وقعته الجهات الراعية الثالث في عام  1993ينص
على تعريف الترتيبات المالية واإلدارية والمؤسسية للبرنامج ) (WCRPوالتي تمكن من تخطيط البرنامج وتنسيقه على
الصعيد الدولي،
وإذ يعرب عن تقديره الستعراض البرنامج ) (WCRPالذي أجراه فريق االستعراض الذي أنشأته الجهات الراعية
واختتم عمله في أوائل عام ،2018
وإذ يدرك أن القوة الرئيسية للبرنامج ) ،(WCRPمنذ تأسيسه ،تكمن في تركيزه على أحدث العلوم المناخية الفيزيائية التي
تمكن التنسيق الدولي من تحقيق تطورات علمية ال يمكن تحقيقها بدونه،
وإذ يدرك أيضا أن البرنامج ) (WCRPوبرامج البحوث األخرى التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالتي تشرف عليها لجنة علوم
الغالف الجوي )( (CASالبرنامج العالمي لبحوث الطقس –  ،WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي – ،)GAW
تعتمد على قدرات مجتمع علمي كبير يتجاوز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsوأن هذه
القدرات أساسية للنهوض باستراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تقديم الخدمات،
وإذ يشير إلى أنه يتعين أن تكون البحوث أكثر تكامال ومنسقة تنسيقا وثيقا عبر مجاالت الطقس والمناخ والماء
والمجاالت البيئية ذات الصلة من أجل توفير التطورات العلمية والفنية الضرورية لتلبية الحاجة المتزايدة إلى خدمات
موجهة ومفيدة للمجتمع ،وتهيئة بيئة جذابة يمكن فيها للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالمؤسسات األكاديمية ،والقطاع
الخاص ،والمستخدمين النهائيين المشاركة في البحوث لتحقيق منفعة متبادلة،
وإذ يشير أيضا إلى أن الفترة االنتقالية للهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOستتيح فرصا إلعداد مظلة أوسع نطاقا لنظام
األرض عبر اللجان الفنية والبرامج البحثية التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها،

التذييل  - 2القرارات
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وقد درس نتائج االستعراض ،ونظر في التقرير الذي قدمته البروفيسورة جوليا سلينغو رئيسة فريق االستعراض ،بما
في ذلك التوصيات بشأن االستراتيجية والهيكل والحوكمة والعمليات والتمويل والشراكات المرتبطة بالبرنامج )،(WCRP
من أجل تنفيذ البرنامج ) (WCRPبفعالية واالستجابة لالحتياجات المتطورة إلى علم المناخ في دعم السياسات والخدمات،
وإذ يدرك دور اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج ) (WCRPفي تقديم الريادة العلمية ،وإعداد استراتيجية علمية
واإلشراف على تنفيذها ،وبناء مجتمع قوي للعلميين الدوليين إليجاد حلول للتحديات الكبرى التي تتطلب تنسيقا دوليا،
وإذ يقدر التقدم المحرز في إعداد استراتيجية البرنامج ) (WCRPوطرحها لتشاور مجتمعي واسع،
وإذ يقدر أيضا أن رئيس اللجنة ) ،(CASوالقيادة العلمية للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالبرنامج )،(WCRP
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPقد بدأوا بالفعل عملية تشاور من أجل تعزيز شراكاتهم االستراتيجية
والشروع في التصميم المشترك لبرامج بحوث ذات صلة،
يؤيد التوصيات الواردة في المرفق  1لهذا القرار؛
 1و 3و5

يحث رئيس اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج ) (WCRPعلى أن يولي اهتماما قويا للتوصيات
و 7و 8في الخطة االستراتيجية وخطة التنفيذ المقبلتين للبرنامج ) ،(WCRPبالتعاون الوثيق مع البرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSواإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSفضال عن مبادرة "مستقبل األرض"؛
يطلب من النائب الثاني لرئيس المنظمة ) (WMOما يلي ،بدعم من األمين العام:
)(1

تيسير التشاور مع المسؤولين في المركز العالمي للبحوث المناخية ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOCالمشاركين في رعاية البرنامج ) (WCRPتحضيرا العتماد المجلس التنفيذي لالستراتيجية
العلمية الجديدة للبرنامج ) (WCRPوخطة التنفيذ ،مع مراعاة توصيات االستعراض  2و 4و 6المتعلقة بحوكمة
البرنامج ) ،(WCRPودعمه وتمويله ،بتوجيه من اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج )(WCRP؛

)(2

أن يتشاور مع المسؤولين في المركز العالمي للبحوث المناخية ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCالمشاركين في رعاية البرنامج ) (WCRPبشأن أكثر اآلليات فعالية لحوكمة البرنامج )(WCRP؛

يطلب من األمين العام أن يشارك مشاركة نشطة في مبادرات تعبئة الموارد لدعم البرنامج ) ،(WCRPبالتعاون مع
الرئيسين التنفيذيين للجهتين الراعيتين األخريين للبرنامج )(WCRP؛
يدعو األعضاء إلى تقديم دعم فعال ألنشطة البرنامج ) (WCRPوتعزيز دور البرنامج ) (WCRPعلى الصعيد الوطني
بوصفه البرنامج الرئيسي لتنسيق البحوث المناخية العالمية.

مرفق القرار

(EC-70) 30

توصيات استعراض البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

يتوافر التقرير الكامل الستعراض عام  2018الخاص بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالملخص التنفيذي
والتوصيات في الوثيقة .EC-70/INF. 10.2

التوصية  :1استراتيجية العلوم
يجب وضع استراتيجية علمية جديدة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمدتها  10سنوات وخطة تنفيذية مدتها
 5سنوات في أقرب فرصة ممكنة بالتناقش مع الجهات الراعية وإشراك الدوائر المعنية والتشاور معها على نطاق واسع.
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التوصية  :2الحوكمة ومذكرة التفاهم
يوصي فريق االستعراض بإنشاء مجلس إدارة رسمي رفيع المستوى للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبغية
تعزيز التواصل الفعال مع الجهات الراعية وتمكينها من أداء مسؤولياتها في البرنامج .وينبغي إعداد مذكرة تفاهم جديدة
تراعي التغيرات في الحوكمة والعمليات والهيكل.

التوصية  :3القيادة العلمية
يوصي فريق االستعراض بإعادة تنشيط اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCللتركيز على توفير القيادة العلمية ،ووضع
االستراتيجية العلمية واإلشراف على تنفيذها ،بما في ذلك إقامة شراكات وبناء مجتمع قوي من العلميين الدوليين للعمل
على التحديات الكبرى في مجال البحوث التي تتطلب تنسيقا دوليا.

التوصية  :4العمليات
يوصي فريق االستعراض بزيادة توضيح بيان المهام واالختصاصات والهيكل والوظائف الخاصة بالفريق المشترك
للتخطيط ) (JPSومدير البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPلضمان أن الفريق ) (JPSيعمل بفعالية مع اللجنة
العلمية المشتركة ) (JSCعلى دعم أنشطة البرنامج العلمية ،وتيسير التعاون والشراكات على المستوى الدولي ،وإدارة
موارد البرنامج ).(WCRP

التوصية  :5الهيكل
ينبغي أن تتعاون اللجنة العلمية المشتركة ) ،(JSCبالتشاور مع مجلس اإلدارة المنشأ حديثا ،مع المجتمع العلمي على
إنشاء هيكل جديد للجهود البحثية في البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبما يخدم استراتيجية البرنامج الجديدة
بشكل أفضل وينطوي على مجموعة مبسطة من آليات التنفيذ.

التوصية  :6التمويل
نظرا إلى أهمية أهداف البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبالنسبة إلى المجتمع والمستوى غير المستقر للدعم
المالي الحالي للبرنامج ،ينبغي أن تكثف الجهات الراعية جهودها من أجل زيادة الدعم المالي التمكيني للبرنامج
) (WCRPكي يعمل بفعالية أكبر.

التوصية  :7من العلوم إلى الخدمات
ينبغي للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPأن يعمل على ضمان إفادة المجتمع بمعرفته ،وال سيما في دعم وضع
وتطوير الخدمات المناخية.

التوصية  :8الشراكة
ينبغي أن يسعى البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPإلى إقامة شراكات استراتيجية قوية مع برامج البحوث
األخرى التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )( (WMOوتحديدا البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
وبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،)(GAWبالتعاون مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSومبادرة
"مستقبل األرض".
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(EC-70) 31

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

القرار  – (Cg-17) 51برنامج التعليم والتدريب ،بشأن المبادئ التوجيهية لبرنامج التعليم والتدريب،

)(2

القرار  - (Cg-17) 52االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة  (WMOوإعادة تأكيدها،

)(3

القرار  - (EC-68) 8تعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد األول (مطبوع المنظمة رقم ،)49

)(4

المقرر  - (EC-68) 64تجديد االعتراف بمعهد األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي تابع
للمنظمة )،(WMO

)(5

المقرر  - (EC-69) 56مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsالتابعة للمنظمة )،(WMO

وإذ يحيط علما بطلب الممثل الدائم إلسبانيا بشأن تسمية "وكالة األرصاد الجوية اإلسبانية" ) (AEMETكمركز تدريب
إقليمي ) (RTCتابع للمنظمة )(WMO؛
وقد نظر في توصيات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ) (EC-PEETبتسمية وكالة
األرصاد الجوية اإلسبانية ) (AEMETكمركز تدريب إقليمي )( (RTCانظر الوثيقة )EC-70/INF. 11.1؛
وإذ يحيط علما أيضا بطلب الممثل الدائم لألرجنتين بشأن تسمية "كلية الهندسة وعلوم المياه"
) y Ciencias Hídricas" (FICHالتابعة للجامعة الوطنية ) "Universidad Nacional del Litoral" (UNLفي األرجنتين كمكون
لمركز التدريب اإلقليمي التابع للمنظمة )(WMO؛ وبطلب الممثل الدائم لبيرو بشأن تسمية المركز الوطني لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (SENAMHIالتابع لبيرو كمكون لمركز التدريب اإلقليمي التابع للمنظمة )(WMO؛
"Facultad de Ingeniería

وقد نظر أيضا في توصيات رئيس االتحاد اإلقليمي الثالث وفريق الخبراء )(EC-PEET؛
يقرر:
)(1

تسمية "وكالة األرصاد الجوية اإلسبانية" ) (AEMETكمركز تدريب إقليمي ) (RTCتابع للمنظمة ) (WMOفي
إسبانيا؛

)(2

تسمية "كلية الهندسة وعلوم المياه" ) (FICHالتابعة للجامعة الوطنية  Universidad Nacional del Litoralفي
األرجنتين كمكون لمركز التدريب اإلقليمي التابع للمنظمة ) (WMOفي األرجنتين؛

)(3

تسمية "المركز الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا" ) (SENAMHIالتابع لبيرو كمكون ثان لمركز التدريب
اإلقليمي التابع للمنظمة ) (WMOفي بيرو؛

)(4

إعادة تأكيد مركز التدريب اإلقليمي التابع للمنظمة ) (WMOفي الجزائر ،استنادا إلى توصية فريق الخبراء )(EC-PEET؛

)(5

تمديد أجل إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية في االتحاد الروسي وإسرائيل وإندونيسيا وإيطاليا وبيرو وتركيا
وجنوب أفريقيا والفلبين وكينيا ومدغشقر ونيجيريا ،كمراكز تدريب إقليمية إلى أن يتخذ المجلس التنفيذي قرارات
في هذا الشأن عقب اختتام االستعراضات الخارجية الجارية أو المقبلة التي سيضطلع بها فريق الخبراء ).(EC-PEET
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القرار

(EC-70) 32

خطة استعراض مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية
ومجموعة برامج التعليم األساسي لفنيي األرصاد الجوية )(BIP-MT

)(BIP-M

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XVI) 32تعريف أخصائي األرصاد الجوية وفني األرصاد الجوية ،الذي يدعو الستبدال
المطبوع مبادئ توجيهية لتعليم وتدريب موظفين متخصصين في األرصاد الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)258المجلد األول – األرصاد الجوية ،ثم نشر المطبوع دليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجالي
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم  ،)1083المجلد األول – األرصاد الجوية ،في عام 2015؛
)29( (SYMET-13

وإذ يحيط علما بالتوصيات الصادرة عن ندوة المنظمة ) (WMOالثالثة عشرة للتعليم والتدريب
تشرين األول /اكتوبر  1 -تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2017وتوصية فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم
والتدريب ) (EC-PEETباستهالل عملية استعراض لمجموعة برامج التعليم األساسي الحالية ألخصائيي األرصاد
الجوية ) (BIP-Mومجموعة برامج التعليم األساسي لفنيي األرصاد الجوية )( (BIP-MTانظر الوثيقة )EC-70/INF. 11.1؛
يقرر أن يطلب من األمين العام العمل مع فريق الخبراء ) (EC-PEETالستعراض مجموعة البرامج ) (BIP-Mومجموعة
البرامج ) ، (BIP-MTمع إيالء عناية خاصة للتقدم العلمي والمهارات المطلوبة لتحديد التأثير على المستخدمين واإلبالغ
عنه ،واستخدام البيانات والنواتج المتواصلة الرافدة ،وتطوير اإلدارة ،والقضايا االجتماعية  -االقتصادية والمجتميعة
ذات الصلة.

القرار

(EC-70) 33

التعاون بين القطاعين العام والخاص
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المقرر  - (EC-68) 73التعاون بين القطاعين العام والخاص لمصلحة المجتمع،

)(2

المقرر  - (EC-69) 61التعاون بين القطاعين العام والخاص :خارطة طريق للمؤتمر العالمي الثامن عشر
لألرصاد الجوية،

وإذ يقر باألحداث والتطورات األخيرة التي شملت إجراء مناقشات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص
ومشروع الطقس العالمي )(GWE؛

)(PPE

يعرب عن تأييده ألن يخصص األمين العام موارد إضافية لكفالة المتابعة السريعة لخارطة الطريق المتفق عليها،
ولتيسير إجراء حوار بناء مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص؛
يؤيد إطار السياسات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص ،والوارد في مرفق هذا القرار ،كوثيقة إرشادية
ألعضاء المنظمة الذين يسعون إلى التعاون مع كيانات من غير الدول لجملة أمورمنها دعم خطة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس ،وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث؛
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يقر بإنشاء منتدى مشروع الطقس العالمي ) (GWEالذي تدعمه المنظمة ) ،(WMOوالمرفق العالمي للحد من الكوارث
ولإلنعاش ) (GFDRRالتابع للبنك الدولي ورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) ،(HMEIكمنبر
تشاوري بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي ،ليوجه الحوار بين تلك
القطاعات ،وينظر في اإلجراءات المنسقة الالزمة لمعالجة نمو مشروع الطقس العالمي ) ،(GWEويستخلص توصيات
كي تنظر فيها الهيئات ذات الصلة ،ومن بينها المنظمة )(WMO؛
يوافق على الحاجة الملحة إلى إعداد شامل لسياسة رفيعة المستوى بشأن مشروع الطقس العالمي ) (GWEوالتعاون بين
القطاعين العام والخاص ) ،(PPEكي ينظر فيها المؤتمر الثامن عشر ،من أجل تحديث الوثائق السياساتية واإلرشادية
القائمة ومن بينها إعالن جنيف للمؤتمر العالمي الثالث عشر لألرصاد الجوية ) ،(1999والمرفقان  2و 3للقرار (Cg-13) 40؛
يوافق أيضا على أن األنشطة المتصلة بمشروع الطقس العالمي ) (GWEوالتعاون بين القطاعين العام والخاص )،(PPE
ينبغي تنسيقها تنسيقا وثيقا مع الجهود الرامية إلى إقامة شراكات جديدة مع مؤسسات تمويل التنمية ،مع التركيز القوي
على تطوير نماذج عمل مستدامة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ) (PPEلتحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل في
سد الفجوة في القدرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،
يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية:
)(1

المساعدة في أنشطة إذكاء الوعي واالتصال والتوعية المتصلة بمشروع الطقس العالمي ) (GWEوالتعاون بين
القطاعين العام والخاص ) ،(PPEودورات االتحادات اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية )،(TCs

)(2

دعوة خبراء من القطاع الخاص للمشاركة على نطاق واسع في دورات االتحادات اإلقليمية والمؤتمرات الفنية
) (TECOوالمؤتمرات اإلقليمية ) (RECOلضمان إيالء االعتبار آلراء هذه القطاعات،

يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

أن يقدم بصفة منتظمة ،بالنظر إلى الحوار الجاري مع القطاع الخاص ،موجزات بشأن السياسات إلى المجلس
التنفيذي وأعضاء المنظمة بخصوص التعاون بين القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك الدروس المستفادة
والممارسات الوطنية الموصى بها؛

)(2

أن يواصل تخصيص موارد لدعم المشاركة في األنشطة الجارية بشأن مشروع الطقس العالمي ) (GWEوالتعاون
بين القطاعين العام والخاص ) (PPEمن خالل آليات العمل القائمة أو آليات عمل جديدة مع المنظمات الشريكة
ذات الصلة.

مرفق القرار

(EC-70) 33

إطار السياسات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص
1

مقدمة

1.1

العوامل العالمية

إن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOبوصفها منظمة تابعة لألمم المتحدة ،مدفوعة بجدول األعمال العالمي
لألمم المتحدة .واليوم ،يستند ذلك الجدول إلى خطة التنمية المستدامة لعام  2030المعتمدة في عام  2015بأهدافها السبعة
عشر للتنمية المستدامة .وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  2030أن تعمل القطاعات والجهات الفاعلة
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المختلفة معا بطريقة متكاملة من خالل تجميع الموارد المالية والمعرفة والخبرة .وتحقيقا لعصر التنمية الجديد بأهدافه
السبعة عشر المترابطة للتنمية المستدامة وبالغايات المرتبطة بها البالغ عددها  169كمخطط لتحقيق ’المستقبل الذي
نصبو إليه‘ المستدام ،ستؤدي الشراكات المبتكرة المتعددة القطاعات بين أصحاب مصلحة متعددين دورا حاسما في بلوغ
الغايات بحلول عام .2030
ويسلم الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة ،وهو ”تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق
التنمية المستدامة“ ،بأن الشراكات بين أصحاب مصلحة متعددين هي وسائل هامة لتعبئة وتقاسم المعرفة والخبرة
والتكنولوجيات والموارد المالية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان ،ال سيما في البلدان النامية.
ويسعى الهدف  17أيضا إلى تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص والقطاع األكاديمي ،وكذلك المجتمع
المدني ،استنادا إلى تجربة الشراكات واستراتيجياتها الخاصة بتعبئة الموارد.
وقد كي فت غالبية منظمات األمم المتحدة ،أو هي في سبيلها إلى تكييف ،استراتيجياتها و/أو سياساتها لتعكس خطة
عام .2030
1.2

سياق المنظمة

)(WMO

لقد عرف مؤتمر المنظمة )’ (WMOالشراكة‘ بأنها العمل مع الوكاالت الدولية والمنظمات األخرى والمؤسسات
األكاديمية ووسائط اإلعالم والقطاع الخاص لتحسين نطاق وجودة وتقديم المعلومات والخدمات البيئية ذات األهمية
البالغة .وتتسق شراكات المنظمة ) ،(WMOالتي نشأ بعضها منذ عقود مضت ،مع الخطة االستراتيجية المتجددة للمنظمة
) (WMOالتي تحافظ على هدف استراتيجي هو ’الشراكات المعززة‘ مع إدراك الحاجة إلى شراكات وأنشطة تعاون
جديدة ومعززة لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات وإيضاح
قيمة مساهمات المنظمة  WMOداخل منظومة األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،واالتفاقيات الدولية،
واالستراتيجيات الوطنية.
وقد كان من المعالم الهامة في تاريخ شراكات المنظمة) (WMOمع هيئات من غير الدول اعتماد المؤتمر العالمي الثاني
عشر لألرصاد الجوية ) (1995س ياسة بشأن التبادل الدولي لبيانات ونواتج األرصاد الجوية ،وممارسة جديدة من أجل
ذلك التبادل (القرار  .)(Cg-XII) 40وتضمن مرفق القرار ” 40مبادئ توجيهية بشأن العالقات بين المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والقطاع التجاري“ .وذكر بوضوح في هذه المبادئ التوجيهية أن الغرض هو ”زيادة
تحسين العالقة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsوالقطاع التجاري .فتطوير تبادل معلومات األرصاد
الجوية وما يتصل بها من معلومات يعتمد اعتمادا كبيرا على وجود عالقات سليمة ونزيهة وشفافة ومستقرة بين
هذين القطاعين“.
وشدد المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس ) (WWOSCالذي عقدته المنظمة  WMOفي مونتلاير في آب/أغسطس
 2014تشديدا خاصا على الحاجة إلى حوار واسع النطاق بين القطاعين العام والخاص ،مع مشاركة قوية من المؤسسات
األكاديمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة ،من قبيل الجمعيات العلمية ،لمواجهة تغير مشهد علم وخدمات الطقس
والمناخ والهيدرولوجيا ،وهو ما يمكن أن يوصف على أفضل نحو بأنه مشروع الطقس العالمي .وقد شجعت نتائج
مناقشات المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس ) (WWOSCعلى إجراء سلسلة من حوارات المتابعة بين أصحاب
مصلحة متعددين بدعم من المنظمة  WMOوالمنظمات الشريكة لها ،من قبيل المرفق العالمي للحد من الكوارث
ولإلنعاش ) (GFDRRالتابع لمجموعة البنك الدولي ورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ).(HMEI
ثم أضفى المؤتمر السابع عشر ) (2015منظورا جديدا على الشراكات بإقراره بالمشاركة المتزايدة للهيئات التي يمكن
اعتبارها ضمن ”القطاع الخاص“ (الشركات الخاصة ،وجمعيات المواطنين ،والمدونين ،وما إلى ذلك) في مجاالت
الطقس والمناخ والماء والمسائل البيئية المتصلة بها .وكانت هيئات القطاع الخاص هذه نشطة بدرجات متفاوتة في
سلسلة القيمة الكاملة لألنشطة ،بدءا من الرصدات وامتدادا إلى أدوات وتكنولوجيات الحصول على البيانات ،وتوليد
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المعلومات وتكنولوجيات معالجتها ،ووصوال إلى نشر النواتج والخدمات .وبالتالي فقد سلم المؤتمر بأن هذه الفئة من
القطاع الخاص هي مجموعة من أصحاب المصلحة في تقديم خدمات شاملة لدعم رؤية المنظمة ) (WMOوواليتها
وأهدافها .وأبرز ذلك المؤتمر األدوار والمسؤوليات المختلفة ،والتكميلية أحيانا ،التي تضطلع بها المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالمؤسسات األكاديمية ووكاالت البحوث والتكنولوجيا والقطاع الخاص.
وأشار المؤتمر إلى أن المنظمة ) (WMOلديها فرصة فريدة لمباشرة هذا التفاعل وشدد على أن التقاعس عن العمل قد
يحد من المنافع التي يمكن للمستخدمين جنيها .وأشار ،من الناحية األخرى ،إلى أن هذه األنشطة يمكن أن تؤدي أيضا
إلى انتشار معلومات عن الطقس والمناخ ذات طبيعة وجودة مختلفتين وهو ما قد يطرح تحديات أمام والية المرافق
 NMHSsالخاصة بنشر المعلومات واإلنذارات الموثوقة عن الطقس على الجمهور وسلطات إدارة الكوارث ،فضال عن
بقية المشاريع التي تضطلع بها في أداء مهامها .وسلم المؤتمر أيضا بأن مبادرات القطاع الخاص تزيد بالفعل من توافر
خدمات الطقس للمواطنين بيد أن ضمان استدامة المرافق  NMHSsمع مرور الزمن يمثل مصدر قلق كبير.
وإقرارا بالتحديات ،سلم المؤتمر السابع عشر بأن وضع المنظمة  WMOتوجيهات بشأن التعاون مع القطاع الخاص من
شأنه أن يساعد المرافق  NMHSsعلى مسايرة األنشطة على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيز الكفاءة وتقديم
الخدمات ،بما في ذلك دعما لتطوير البنى التحتية للرصد واالتصاالت على المستوى المحلي والمستوى اإلقليمي.
واتباعا لتوجيهات المؤتمر السابع عشر ،اضطلع بأنشطة عديدة بهدف بناء الوعي وتحسين الفهم بين القطاع العام
والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي .وأجرت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة  )2016( WMOألول
مرة حوارا خاصا بشأن ” المساهمات التكاملية والتعاو نية التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالي
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا“ .وفي عام  ، 2017اعتمدت الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي ”خارطة طريق
للمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص“ .ويتمثل عنصر رئيسي من
عناصر خارطة الطريق تلك في وضع إطار لسياسات المنظمة  WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص
يساعد أعضاء المنظمة وأصحاب المصلحة من جميع القطاعات من خالل توفير مجموعة من المبادئ التوجيهية
وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تلزم مواجهتها من أجل تسخير المنافع التي يمكن جنيها من العمل سويا
لمصلحة المجتمع.
.2

أهداف إطار السياسات

يوجه إطار سياسات التعاون بين القطاعين العام والخاص اإلجراءات العالمية واإلقليمية والوطنية التي تتخذها المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية وأعضاؤها لتشجيع التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص وجميع األطراف المعنية من
أجل النجاح في إدارة مشروع الطقس العالمي والمشاركة فيه .وهو يحدد الخطوط العريضة للمبادئ العامة والمبادئ
التوجيهية الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من نهج شامل لمشروع الطقس.
ويحدد إطار السياسات ،الذي وضع على نحو يتماشى مع القرار  (Cg-17) 67والمقرر  (EC-68) 73والمقرر
 ،(EC-69) 61ما يلي:
(أ)

اإلمكانية الحالية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في سياق مشروع الطقس العالمي؛

(ب) مبادئ التعاون بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى ”القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في وضع سياسات
ومبادر التعاون“ (المرفق  2للمقرر )(EC-68) 73؛
(ج) األدوار المتطورة ألصحاب المصلحة على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني؛
(د)

خيارات توجيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوجيهات لوضع إرشادات المنظمة لألعضاء.
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ويقصد بهذا اإلطار أن يكون خطوة أولى في عمل مستمر لمعالجة هذه المسائل وتشكيل طريقة قوية للمضي قدما في
بيئة متغيرة .وهو يرمي إلى بناء الفهم وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة للحفاظ على مشروع الطقس وتوسيع
نطاقه وتحقيق أقصى قدر من المنافع للمجتمع على المدى القصير والمدى الطويل .ويسعى اإلطار إلى تعزيز
وتحسين فرص األعضاء ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا  NMHSsالتابعة لهم ،والقطاع الخاص،
على أساس السلوك األخالقي لكفالة تكافؤ الفرص ،وتمكين الكفاءة واالبتكار ،واستخدام نهج شامل لتمويل البنية
التحتية والبحوث األساسية.
ويدعم اإلطار اتفاقية المنظمة  WMOوالسياسات القائمة واللوائح والتوجيهات ذات الصلة ،ويستند إليها .وقد كفلت
االتفاقية تعاون دول العالم من أجل إنشاء نظام دولي وتعزيزه لرصد حالة الطقس والمناخ والماء والتنبؤ بها؛ وتوفير
معلومات وخدمات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات بفعالية؛ والحد من الخسائر في األرواح والممتلكات؛ وتعزيز التنمية
المستدامة؛ والحفاظ على البيئة والمناخ العالمي لمصلحة األجيال البشرية الحالية والمقبلة.
.3

التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروع الطقس العالمي

إن الحاجة إلى إطار سياسات للمنظمة  WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص تنبع من إدراك نشوء مشهد
جديد في جميع مجاالت العمل التي تتناولها اتفاقية المنظمة ) ،(WMOوالتي تشكل سلسلة القيمة الخاصة بخدمات الطقس
والمناخ والهيدرولوجيا.

من الضروري مواصلة تحليل تدفق األنشطة على طول سلسلة القيمة المبينة أعاله والترابط بين وحداتها في سياق
مشروع الطقس العالمي ) .(GWEومن شأن هذا أن يتيح تحديد إمكانية زيادة الكفاءة وتحسين الجودة من خالل ترتيبات
الشراكة بمشاركة جميع القطاعات ،السيما الشركات التي ستمكن سد الثغرات القائمة في القدرات وفي الحصول على
المعلومات والنواتج األساسية في األنحاء النامية من العالم.
3.1

المنظور التاريخي

إن مفهوم المشروع ونهج أصحاب المصلحة المتعددين يمكن إرجاعه بعمق إلى جذور المنظمة  WMOومبادراتها
السابقة بشأن التعاون الدولي .وهو يرى في إحدى أولى الدعوات لالجتماع التي أرسلت إلى األوساط الدولية
لألرصاد الجوية:
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” نحن نغامر بهذا التعميم بدعوة رؤساء معاهد األرصاد الجوية ،وجمعيات األرصاد الجوية وغيرها من الجمعيات
العلمية ،وكذلك رجال العلم في القطاع الخاص والمراقبين العمليين في مجال األرصاد الجوية ،لحضور هذا االجتماع
التشاوري ،الذي سيعقد في اليبزغ “...
من رسالة الدعوة إلى مؤتمر اليبزغ لألرصاد الجوية ، 5آب/أغسطس

1872

ومشروع الطقس للقرن العشرين استند أساسا إلى استثمارات القطاع العام .فقد قامت الدول األعضاء في المنظمة
معا بإقامة بنية تحتية عالمية في إطار برنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWWالمنسق عالميا ،والمكون من ثالثة
نظم عالمية ،هي النظام العالمي للرصد ) (GOSوالنظام العالمي لالتصاالت ) (GTSوالنظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) . (GDPFSوقد تحققت المراقبة العالمية للطقس وأصبحت تشغيلية على أساس  24ساعة طوال أيام األسبوع
على مدار الس نة من خالل مجموعة متفق عليها من المعايير العالمية لعمليات الرصد ،ومعالجة البيانات ،وتقديم
الخدمات كفلت ما يلزم من المواءمة والتشغيل المتبادل .وشكل عدد من المراكز العالمية واإلقليمية التي تستضيفها
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsالعمود الفقري لما يلز م من اتصاالت ونمذجة عددية للتنبؤ بالمتغيرات
الرئيسية للغالف الجوي .وتعاونت الدول في بناء الجزء الساتلي الباهظ التكلفة من النظام العالمي للرصد ونسقت ذلك
البناء واستثمرت فيه معا.

WMO

ومع أن المراقبة العالمية للطقس ) (WWWكانت في األغلب مسعى للقطاع العام ،فإنها لم تكن لتنجح بدون دعم علمي
وتكنولوجي أساسي من المؤسسات األكاديمية وقطاع الصناعة الخاص .وفي تلك المرحلة ،كانت مشاركة القطاع
الخاص في تقديم الخدمات محدودة عموما إال في عدة بلدان أصبحت الشركات الخاصة فيها هي المهيمنة على تقديم
خدمات الطقس للمنافذ اإلعالمية.
وبدأ حدوث تغيرات هامة في هيكل مشروع الطقس أثناء السنوات العشر إلى الخمس عشرة األخيرة .ومع أن هذا
التغير جلي على نطاق العالم فإن مظاهره تتباين تباينا كبيرا حسب المنطقة والبلد .وتؤثر خمسة عوامل أساسية في
ذلك التغير هي:
(أ)

االبتكار العلمي والتكنولوجي؛

(ب) تزايد الطلب على نواتج وخدمات األرصاد الجوية ،والنواتج والخدمات المناخية والهيدرولوجية والبحرية وما
يتصل بها من نواتج وخدمات بيئية مقدمة من المصالح التجارية والجمهور والقطاع الحكومي؛
(ج) العمل العالمي من أجل التكيف مع تغير المناخ وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
(د)

القيود المؤسسية وقيود الموارد في القطاع العام؛

(هـ) زيادة مشاركة القطاع الخاص واستثماره وتوحيده وعولمته.
وتشكل هذه العوامل العمليات داخل مشروع الطقس العالمي مع وجود اتجاه واضح لتسارع النمو من حيث مشاركة
أصحاب المصلحة ومساهمتهم المالية .وفي خضم هذا التغير ،يبقى من مصلحة جميع األطراف أن يكون لديها بنية
تحتية وطنية وعالمية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ألن هذا يشكل العمود الفقري لمشروع الطقس العالمي .ويقتضي
ذلك من جميع البلدان أن تعيد تأكيد التزاماتها وقبولها لمسؤولياتها في تمويل وتشغيل شبكات الرصد ووسائل االتصال
الوطنية ،والتقيد بالمعايير واإلجراءات المعنية الالزمة للحفاظ على تقاسم عالمي للبيانات الالزمة ولضمان الجودة.
ويدعم جهد علمي وبحثي كبير منسق دوليا النظم التشغيلية ويكفل تطورها باستيعاب االبتكار ،فضال عن بناء القدرات
البشرية المتواصل من خالل التعليم والتدريب.

5

مهد مؤتمر اليبزغ ) (1872الطريق لعقد المؤتمر الدولي األول لألرصاد الجوية ،في فيينا عام  ،1873الذي أنشأ المنظمة الدولية
لألرصاد الجوية ) ،(IMOوهي المنظمة السلف للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
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وفي اآلونة األخيرة ،وبعد أن كان القطاع الخاص يشارك على األغلب في صناعة المعدات وتقديم الخدمات اإلعالمية،
فإن مشاركته زادت بسرعة في جميع جوانب خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجية ،وشمل ذلك بناء عدد من
الشركات قدرة ’شاملة‘ مع تغطية إقليمية وعالمية .وهذا النمو يوسع إلى حد كبير نطاق الفرص والتحديات على السواء
بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة ،ومن بينها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ).(NMHSs
3.2

األدوار المتطورة

يمكن أن يكون أثر هذه التغيرات على الترتيبات المؤسسية الحالية التي تحظى بقبول واسع من أعضاء المنظمة
لجمع بيانات األرصاد الجوية والهيدرولوجية والمناخية ومعالجتها وتبادلها ،فضال عن إعداد وتقديم المعلومات
والخدمات ذات الصلة ،بعيد المدى .وتوجد إمكانية لتحسين فعالية ومدى اإلنذارات والتنبؤات والخدمات األخرى داخل
المجتمعات في جميع أنحاء العالم .وفي الوقت ذاته ،أثيرت شواغل مفادها أن هذه التغيرات ستؤدي إلى تآكل أصول
الرصد األساسية التي تديرها عادة المرافق  ،NMHSsفضال عن حالتها وتمويلها وطرائق تشغيلها .وهذا التآكل قد يلحق
الضرر بقدرات الرصد الوطنية المستدامة الطويلة األجل ومن ثم يضر بمراقبة المناخ على الصعيدين الوطني
والعالمي .وقد تكون هناك مخاطر على دور المرافق  NMHSsباعتبارها الهيئة الوطنية الرسمية الوحيدة لإلنذارات
المتعلقة بالطقس القاسي وغير ذلك من األغراض الحكومية األساسية .ويمكن أن تكون لكل ذلك آثار سلبية على
المستخدمين النهائيين واألطراف األخرى صاحبة المصلحة في مشروع الطقس .واليوم ،توجد العديد من دراسات الحالة
والممارسات في أجزاء عديدة من المجتمع ،كما هناك أمثلة من القطاعات األخرى التي يمكن أن تثري أفضل
الم مارسات من أجل التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
WMO

وفي إطار مشروع الطقس ،تتباين المؤسسات ونماذج األعمال الوطنية واإلقليمية والدولية تباينا كبيرا .بيد أن جميع
أصحاب المصلحة يساهمون في المهمة األساسية للمشروع المتمثلة في المساعدة على حماية األرواح والممتلكات،
والمساعدة على تعزيز النمو االقتصادي ،وتحسين نوعية الحياة .ويؤدي كل من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات
األكاديمية والمجتمع المدني أدوارا مهمة .وتؤدي المنظمة  ،WMOبموجب اتفاقيتها ،دورا رئيسيا في فهم إسهامات
البلدان األعضاء وأصحاب المصلحة لديها في مشروع الطقس وتيسيرها.
وتاريخيا ،قاد القطاع العام تمويل وتطوير البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لمشروع الطقس .ولطالما كان تطوير
شبكات الرصد وتقديم خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا يعتبران التزامات حكومية بوصفها ”سلعا عامة“ 6وفي
اآلونة األخيرة قد أتاحت التغيرات التكنولوجية والتغييرات في متطلبات المستخدمين فرصا جديدة للقطاع الخاص
للمساهمة في تقديم هذه الخدمات في إطار دعم المصالح العامة وتلبية الحتياجات أصحاب المصلحة الخاصة..
وفي حالة خدمات الطقس ،فإن إحدى خصائصها المميزة هي اعتمادها على بيانات الرصد من جميع أنحاء العالم .إذ
ال يمكن لبلد واحد أن يوفر حتى الخدمات األساسية لمواطنيه دون الوصول المستمر ،في الوقت الحقيقي ،إلى هذه
البيانات دوليا .وفي حين أن االستثمارات في الحصول على هذه الرصدات تتم على المستوى الوطني ،فإن المنافع
الجماعية ال تتحقق إال إذا ‘1’ :قرر عدد كبير بدرجة كافية من البلدان القيام بهذه االستثمارات؛ و ’ ‘2تقاسمت هذه البلدان
البيانات مع بعضها البعض .وقد استثمر األعضاء في مؤسسات القطاع العام ألن خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا
أثبتت أهميتها لسالمة وأمن مواطنيه ا ،وهو دور أساسي للحكومة .وتظل هذه العوامل صحيحة حتى في حالة مساهمة
القطاعين العام والخاص في جمع البيانات.

6

السلع العامة ،من الناحية االقتصادية ،هي تلك التي تظهر الخاصيتين التاليتين:
عدم التنافس فيما يتعلق باالستهالك  -فاستهالك شخص واحد ال يقلل من الكمية المتاحة لآلخرين؛ وعدم االستبعاد  -فمن المستحيل
استبعاد أي شخص أو منظمة ترفض المساهمة في التكلفة أو يكون ذلك االستبعاد باهظ التكلفة.
وتعني هاتان الخاصيتان أن عمليات السوق ال توفر تلك السلع ،حتى في اقتصادات السوق المفتوحة ،أو ال توفرها على مستويات
مثلى اجتماعيا.
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وفي الوقت نفسه ،يعتبر القطاع الخاص أيضا مساهما قيما في رفاه البلدان وقد نشط في مشروع الطقس لعقود على
نطاق جميع عناصر سلسلة القيمة .وهو يخدم عددا من األدوار الهامة جدا ،بما في ذلك كمصدر لالستثمار ،ودافع
للتطور واالبتكار التكنولوجيين ،وشريك في تطور الخدمات وتقديمها ،ومحرك للنمو االقتصادي والعمالة.
.4

مبادئ التعاون

يتمثل دور رئيسي إلطار السياسات في وضع مجموعة من المبادئ األساسية لتوفير توجيهات ،والتعبير عن المسؤوليات
واألهداف .ويستند إطار السياسات للتعاون بين القطاعين العام والخاص إلى القيم واألهداف األساسية للمنظمة WMO
كمنظمة ،ويحقق مهمتين رئيسيتين هما :توجيه التعاون الفعال بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي في
مشروع الطقس العالمي ) ،(GWEوتوجيه نوايا أعضاء المنظمة وجهودهم في توسيع نطاق الشراكات األكاديمية بين
القطاعين العام والخاص لكفالة تقديم خدمات أفضل لحكوماتهم ومؤسسات األعمال لديهم ومواطنيهم.
وستوفر هذه المبادئ إطارا لتيسير صياغة وتنفيذ شراكات بين المنظمة  WMOوقطاع األعمال ،وبين المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالقطاع الخاص على الصعيد القطري ،مع الحفاظ على نزاهة المنظمة
 WMOوحيادها واستقاللها ومنع المخاطر المحتملة لحدوث آثار سلبية على الواليات والخدمات األساسية ،والتخفيف من
تلك المخاطر.
4.1

مبدأ ’الناس أوال‘

تسليما بالوالية األساسية المتمثلة في دعم القرارات المتخذة على المستوى المحلي إلى المستوى العالمي فيما يتصل بإنقاذ
األرواح والممتلكات واإلنتاجية االقتصادية ،من خالل توفير معلومات األرصاد الجوية والمعلومات المناخية
والهيدرولوجية والبيئية األساسية ،تتقيد المنظمة  WMOبنهج ”الناس أوال“ 7في التعاون والشراكات بين القطاعين العام
والخاص التي تدعو إليها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) (UNECوالمقبولة على نطاق واسع كوسيلة لتحقيق
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويحدد مبدأ ’الناس أوال‘ بيانا واضحا مفاده أن ’الناس‘ ،من بين جميع أصحاب المصلحة ،ينبغي أن يكونوا المستفيد ذا
األولوية والرئيسي .وينبغي أن يكون تركيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ) (PPEوالشراكات بين القطاعين العام
والخاص ) (PPPsفي سياق مشروع الطقس العالمي ) (GWEمنصبا على تحسين سالمة ونوعية حياة المجتمعات،
ال سيما تلك التي تكافح الفقر .وينبغي أن توفر شراكات مشروع الطقس العالمي ) (GWEوصول الجميع بدرجة متزايدة
إلى نواتج وخدم ات أساسية وميسورة التكلفة ومناسبة للغرض ،فتساهم بذلك في حل أوجه الضعف في مواجهة آثار
الطقس والمناخ وأوجه القابلية للتأثر بها ،األمر الذي يعزز بدوره المشروع بإيجاد طلبات وفرص جديدة لخدمات
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا.
وتسهم المنظمة  WMOفي مبدأ ’الناس أوال‘ ببرامجها التي تدعم مقدمي خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ومن
بينهم المرافق الوطنية  ،NMHSsبالبيانات والنواتج المتاحة بالمجان وبشكل مفتوح.
4.2

مبادئ توجيهية للمنظمة  WMOبشأن العالقات التجارية

لقد تزايدت أنشطة الطقس التجارية في العقدين األخيرين من القرن العشرين .وواجهت المنظمة  WMOالتحدي المتمثل
في إيجاد حل للمسألتين الجوهريتين اللتين تواجهان المنظمة واألوساط العالمية المعنية باألرصاد الجوية وهما :كيفية
الحفاظ على التبادل الحر لبيانات ونواتج األرصاد الجوية وتحسينه مع حماية المصالح االقتصادية ألعضاء المنظمة
وتطوير مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية.
7

الذي يدعو إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص ) (PPPsقائمة على أساس مبدأ ’الناس أوال‘ لتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) ،(UNECEتموز /يوليو .2016
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واستجابة لذلك ،اعتمد المؤتمر سياسة تبين أن المنظمة  WMOتلتزم بتوسيع وتعزيز التبادل الحر وغير المقيد لبيانات
ونواتج األرصاد الجوية وما يتصل بها من بيانات ونواتج .ووفرت هذه السياسة ،المعروفة بأنها القرار ،(Cg-XII) 40
أيضا ” مبادئ توجيهية للعالقات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو الهيدرولوجية ) (NMHSsوالقطاع
التجاري“ (المرفق  3للقرار  ،)(Cg-XII) 40على أساس أن تطوير تبادل معلومات األرصاد الجوية وما يتصل بها من
8
معلومات يتوقف إلى حد كبير على وجود عالقات سليمة ونزيهة وشفافة ومستقرة بين القطاع العام والقطاع ’التجاري‘ .
ومعظم التوجيهات العامة بشأن العالقات بين الهيئات غير التجارية (أي غير الربحية) والهيئات التجارية ،المتعايشة معا
في مجاالت تقديم البيانات والخدمات ،تظل ،رغم أنها ترجع إلى أكثر من  20عاما مضت اآلن ،صحيحة في
محاولتها ’حث‘ القطاعات على ’االعتراف بالترابط والفائدة المتبادلة التي يمكن تحقيقها من خالل التفاعل التعاوني .ومع
ذلك ،من المعترف به أن اعتماد هذه المبادئ التوجيهية وتطبيقها متباين بدرجة كبيرة.
4.3

المنفعة المتبادلة

يقوم مشروع الطقس العالمي ) (GWEعلى مساهمات القطاعين العام والخاص على حد سواء ،ويساهم كل قطاع في
نجاح القطاع اآلخر .وفي حين أن القطاع العام يميل أكثر إلى االستثمار في البرامج طويلة األجل والبنية التحتية
األساسية التي تقوم عليها ،من قبيل البرامج المطلوبة لتقديم سجل مناخي مستدام وذو جودة عالية ،فإن القطاع الخاص قد
يكون أكثر استجابة لالستثمار المستهدف لسد الثغرات فيما يخص البيانات لتلبية االحتياجات الخاصة وتطبيق
التكنولوجيات الناشئة .وإن الدراية العميقة التي يتمتع بها القطاع العام وصلته الوثيقة مع مجتمع المستخدمين التابع له
أمرين مهمين لضمان سالمة المجتمع من خالل االستجابة لإلنذارات الموثوقة .أما قدرة القطاع الخاص ومرونته في
المجال التكنولوجي قد تتيح فرصا لتلبية االحتياجات الخدمية الجديدة والناشئة .وتوفر المنظمة ) (WMOأساسا متينا من
العلوم والبيانات والمعايير العالمية التي يمكن أن تثري وأن تؤثر على تطوير هذه الخدمات كما توفر ضمانا
للمستخدمين ال نهائيين فيما يتعلق بجودة هذه الخدمات .ويعتمد القطاع الخاص على الدعم الحيوي العلمي وفي مجال
الرصد ،الذي يقدمه القطاع العام وقد يكون مناصرا قويا لالستثمار الحكومي المستدام في البنية التحتية العامة األساسية
وفي القدرات.
وإدراكا لألهمية البالغة لتوافر البيانات لجميع قطاعات مشروع الطقس العالمي ) ،(GWEسيكون من الضروري تطوير
إطار عمل مشترك ومتفق عليه لتعزيز تبادل البيانات والنواتج تبادال منصفا وعادال ،وذلك لنجاح التعاون في جميع
المسائل المتعلقة بمشروع الطقس العالمي ) (GWEوسيساهم إطار العمل في االستفادة القصوى من إمكانيات المشروع.
وسيطبق هذا اإلطار على القطاعين العام والخاص على قدم المساواة .وسيكون من الضروري ،بالنسبة للمهمات المنقذة
لألرواح والحد من مخاطر الكوارث وألجل تحسين النفاذ إلى المعلومات المهمة في أقل البلدان نموا ،تهيئة ظروف
مستدامة وميسورة التكلفة للنفاذ إلى البيانات التي يقدمها القطاع الخاص.
4.4

نحو مجموعة جديدة من المبادئ للتعاون بين القطاعين العام والخاص

من أجل المضي قدما ،ينبغي أن تهتدي أنشطة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسترشد بمجموعة المبادئ التالية،
المستمدة من االتفاق العالمي لألمم المتحدة 9وكذلك من التوجيهات المقدمة من المجلس التنفيذي
(المقرر .)(EC-68) 73
ألف -
(أ)

تطوير األهداف الشاملة المنصوص عليها في اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وهي تحديدا:
حماية األرواح والممتلكات؛

(ب) صون البيئة؛
8

يستخدم القرار  40مصطلح ’القطاع التجاري‘ على أساس أن المبادئ التوجيهية تنطبق على القطاع التجاري المشارك في أنشطة
األرصاد الجوية ،الذي يشمل المنظمات الحكومية المشاركة في أنشطة األرصاد الجوية التجارية.

9
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التذييل  - 2القرارات

119

(ج) المساهمة في التنمية المستدامة؛
(د)

تشجيع الرصد الطويل األجل وتجميع البيانات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والبيانات المناخية ،بما
في ذلك البيانات البيئية المتعلقة بها ،وتقاسمها؛

(هـ) تشجيع بناء القدرات المحلية؛
(و)

الوفاء بااللتزامات الدولية؛

(ز)

اإلسهام في التعاون الدولي.

القيمة المشتركة :ينبغي أن يؤدي التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي إلى إيجاد
باء -
قيمة مشتركة وأن يسعى إلى إيجاد أوضاع ”مربحة للطرفين“ حيث يمكن للهيئات ومؤسسات األعمال العامة التعرف
على فرص االب تكار والنمو ،القائمة على العلوم ،في تلبية احتياجات المجتمع .ويمكن إيجاد القيمة المشتركة عن طريق
االستفادة من خبرات القطاع الخاص ودعم نقل التكنولوجيا ،من خالل تشجيع تبادل البيانات المفتوح وغير المقيد على
أساس الظروف الوطنية مع إيالء الحرص الواجب لحقوق الملكية الفكرية ،وعن طريق تسريع وتيرة استيعاب البحوث
والتطورات التكنولوجية في العمليات وحفز إيجاد خدمات جديدة وترجمة المعارف القيمة ونشرها ،ومن خالل االستثمار
في البحوث المحلية وتنمية القدرات البشرية من خالل التدريب ،ومن ثم دعم استدامة مشروع الطقس العالمي.
االستدامة :ينبغي للقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي السعي إليجاد فرص للتعاون حيث
جيم -
يمكن لتلك القطاعات أن توفر القيادة في األمور الضرورية الستدامة مشروع الطقس وحيث تكون هناك حاجة إلى عمل
مشترك لكسب الكفاءات وتقديم خدمة أفضل للمجتمع .وينبغي أن تسعى القطاعات الثالثة لتحديد فرص االضطالع
بأدوار تكميلية ،وتقليل التداخل أو التنافس إلى أدنى حد حيث يؤدي ذلك إلى انعدام الكفاءة أو اإلضرار باستدامة
مشروع الطقس.
المضي قدما سويا :إن تطور العلم والتكنولوجيا السريع يحمل في طياته خطر توسيع نطاق الفجوة بين
دال -
البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ وقد يؤدي توافر مقدمي خدمات عالميين إلى تهميش الوكاالت الوطنية إذا لم تكن على
مستوى الشروط المطلوبة بشأن جودة الخدمات .وفي نفس الوقت ،هناك أيضا فرصة أمام البلدان النامية للمضي قدما
نحو اعتماد ذكي للحلول االبتكارية في تنفيذ األنشطة التي تعتبرها المنظمة ) (WMOالدور الرئيسي للمرافق
الوطنية) (NMHSsفي توفير البنية التحتية األساسية للرصد والخدمات المرجعية ذات الصلة بالسالمة العامة والتي يجب
االعتراف بها واإلبقاء عليها .وفي الوقت ذاته ،ينبغي التشجيع على اتباع نهج جديد لتحسين التعاون مع القطاعين
الخاص واألكاديمي ،وكذلك سياسات االستثمار على الصعيد الوطني ومن خالل تمويل التنمية ،لدعم وتعزيز تقديم
نواتج وخدمات عالية الجودة للمستخدمين في جميع البلدان استنادا إلى الحاجة .وسيتضمن ذلك بذل جهود للمساعدة على
سد الفجوات القائمة وتنمية قدرة البلدان النامية ،وأقل البلدان نموا ) ،(LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية )،(SIDS
من خالل شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي لتحقيق مشاريع التنمية المستدامة .ومن المبادئ
األساسية التي يجب الحفاظ عليها أن جميع البلدان ،أيا كانت حالة تنميتها ،ينبغي أن تتاح لها إمكانية التقدم وينبغي
مساعدتها على تحقيق ذلك التقدم.
تكافؤ الفرص :بوسع القطاعين العام والخاص أن يقدما الكثير لتعزيز األهداف المشتركة لدعم المنافع
هاء -
العامة واحتياجات كل طرف من األطراف المعنية .ومن هذا المنطلق ،ينبغي أن تتاح لدوائر القطاعين العام والخاص
الفرصة القتراح ترتيبات تعاونية أو أشكال أخرى من التعاون تيسر العمل معا عند االقتضاء .وينبغي لهذين القطاعين
تقديم خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا مع ضمان مستوى الجودة .ويمكن أن تتعاون المنظمة  WMOوالوكاالت
الحكومية الموجودة لدى أعضائها مع القطاع الخاص ألغراض التنمية وتوفير نواتج وخدمات تدعم صراحة تحقيق
أهداف المنظمة  WMOوتلك الخاصة بحكومات أعضائها وتعجله .غير أن التعاون ينبغي ،في حدود المعقول ،أال يوفر
انفرادا أو تأييدا أو تفضيال لهيئة معينة من هيئات القطاع الخاص أو لمنتجاتها أو خدماتها ،أو ينطوي على ذلك التأييد أو
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التفضيل .وعالوة على ذلك ،فقد استثمر القطاع الخاص خالل العقد الماضي في جوانب مختلفة من مشروع الطقس،
ال سيما في شبكات الرصد وآليات التوزيع .وهذا يتيح فرصة فريدة للتعاون والتقاسم ،بما يشمل البيانات والخبرات،
تيسيرا لبلوغ األهداف المشتركة وتحقيق أكبر قدر ممكن من االستفادة من سلسلة القيمة لكافة األطراف المعنية .وحفاظا
على تكافؤ الفرص الذي يحظى بدعم جماعي ،ينبغي تجنب الملكية الحصرية للبيانات في أنشطة جمع البيانات وتوزيعها
في كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
وينبغي أن يكفل األعضاء أن التشريعات الوطنية تعامل األذرع التجارية للمرافق الوطنية ) (NMHSsمن جهة ،وشركات
القطاع الخاص من جهة أخرى ،على قدم المساواة فيما يتعلق بالحصول على البيانات التجارية المقيدة االستخدام.
وينبغي لكافة األطراف المعنية ،بما في ذلك المرافق الوطنية ) ،(NMHSsأن تمتثل للتشريعات والسياسات الوطنية ذات
الصلة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتجنب السلوك المناهض للتنافس .وفي الحاالت التي يشغل فيها مرفق وطني )(NMHS
ما هيئات عامة وهيئات تجارية على السواء ،ينبغي التعامل مع هذه الهيئات باعتبارها هيئات مستقلة عند الدخول في
أنشطة ،منها :تبادل البيانات والنواتج (بما يشمل المخرجات الحاسوبية)؛ تقديم الخدمات (بما فيها الخدمات االستشارية).
وعالوة على ذلك ،فبالنسبة إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي لها هيئة من القطاع الخاص ،وتتلقى أو تعد بيانات ال
توزع بشكل كامل وغير مقيد على المستخدمين التجاريين بموجب القرارات  25أو  40أو  ،60ينبغي التعامل مع
األنشطة التجارية لهذه المرافق بنفس الشكل الذي يعامل به المستخدمون التجاريون.
النزاهة :ينبغي أن تسعى المنظمة  WMOوالوكاالت العامة التي أنشأها أعضاؤها إلى إقامة عالقات
واو -
وشراكات متبادلة المنفعة مع المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص بما يعود بالنفع على المجتمع .وينبغي أن يحافظ
التعاون على نزاهة المنظمة  WMOوالوكاالت التي أنشأها أعضاؤها ،فضال عن مصداقيتها واستقاللها وحيادها.
السيادة :ينبغي احترام امتيازات أعضاء المنظمة  WMOفيما يتعلق بترتيبات إعداد وتقديم خدمات الطقس
زاي -
والمناخ والهيدرولوجيا داخل دولها ذات السيادة .وهذا يشمل السياسات الوطنية أو اإلقليمية إلتاحة البيانات والنواتج
المتوافرة بشكل مفتوح ومجاني.
الشفافية :يجب أن يتسم التعاون مع القطاع الخاص بالشفافية .وينبغي أن تتاح المعلومات بشأن طبيعة
حاء -
ونطاق الترتيبات الرئيسية للهيئات المعنية وللجمهور العام.
.5

األدوار العالمية ،واإلقليمية ،والوطنية

سيتطلب تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص مشاورات وإجراءات مستمرة على كل من الصعيد العالمي
واإلقليمي والوطني .وسيتضمن ذلك تحديد أدوار دوائر المنظمة  WMOفي تفاعلها مع أصحاب المصلحة اآلخرين في
مشروع الطقس.
5.1

المستوى العالمي  -المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

تيسر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية األنشطة والتعاون على الصعيد العالمي بشأن الطقس والمناخ والماء لمنفعة
جميع البلدان والبشرية جمعاء .ويشمل دور المنظمة  WMOالذي يدعم التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص
ما يلي:
تحديث المعايير والممارسات الموصى بها وتوضيحها .فالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ألف -
منظمة معترف بها لوضع المعايير وتوضع معاييرها والممارسات التي توصي بها لتمكين التبادل العالمي الموحد
للبيانات في مجاالت الطقس والمناخ والماء والبيئة؛ ومعالجة البيانات والتنبؤ على نحو متسق إلى حد كبير؛ فضال عن
توفير الخدمات على مستوى مقبول من الجودة والمعايير لقطاعات اقتصادية محددة وللجمهور .وتتطور المعايير
باستمرار استنادا إلى كل من المتطلبات المتطورة والتكنولوجيا المتطورة .وقد استطاعت المنظمة  ،WMOطيلة فترة
)(WMO
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وجودها (واستطاعت المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOقبل ذلك الحين) تعبئة مجموعة عالمية من الخبرات لدعم
تطوير المعايير والممارسات الموصى بها واعتمادها ونشرها ،وهي معايير وممارسات وفرت ،عند موافقة المؤتمر
عليها ،المستوى الالزم من التوحيد القياسي وإمكانية التشغيل المتبادل وتقاسم االستثمارات الذي أدى إلى مشروع
الطقس العالمي القائم اآلن الناجح نجاحا كبيرا .و على أساس أن هذه اللوائح يجب أن يحترمها جميع مقدمي الخدمات
في جميع البلدان األعضاء ،ينبغي أن تشرك المنظمة  WMOفي المستقبل مزيدا من الخبراء من القطاع الخاص
والمؤسسات األكاديمية ،بما في ذلك من خالل االتحادات المهنية للقطاع مثل رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية
الهيدرولوجية ) (HMEIوالهيئات الدولية ذات الصلة األخرى ،في عملية وضع المعايير تحقيقا للملكية المشتركة لهذه
المعايير .ونظرا إلى أن نشاط المنظمة  WMOفي تقرير المعايير وأفضل الممارسات يمتد ليشمل التعاون بين القطاعين
العام والخاص ،ينبغي الحرص على عدم تقرير حلول بعينها ولكن التركيز باألحرى على النتائج واألداء المنشودين .كما
ينبغي للمنظمة  WMOأن تعزز دور ها للمساعدة على ضمان جودة البيانات والخدمات .وينبغي خاصة تعزيز االمتثال
للمعايير في كافة قطاعات المشروع ،على أن تدعم ذلك تدابير متفق عليها للتحقق واالعتماد.
تشجيع التبادل الحر وغير المقيد للبيانات .فقد التزمت الحكومات التي وقعت على اتفاقية المنظمة
باء -
باتباع لوائحها ،بما في ذلك المعايير والممارسات المتعلقة بجمع البيانات والنواتج وتقاسمها بين أصحاب المصلحة لدعم
البنية التحتية العالمية على النحو المبين في القرارات  ،(Cg-XIII) 25و  ،(Cg-XII) 40و  (Cg-17) 60واللوائح الفنية ذات
الصلة .وستضع المنظمة  WMOالتوجيهات بشأن التبادل الحر وغير المقيد للبيانات وتجعلها مالئمة للمرافق NMHSs
وغيرها من أصحاب المصلحة ،حسب الحاجة ،من حيث انطباقها على البيئة الحالية ،التي قد تضطلع فيها كيانات
القطاع الخاص بأدوار أكبر في توفير البيانات.

WMO

تيسير الحوار بين جميع أصحاب المصلحة .فالمنظمة  WMOينبغي أن تضع ،باالشتراك مع أعضائها،
جيم -
استراتيجيات لتحسين توصيل قيمة الخدمات العامة لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا .وعالوة على ذلك ،أقامت المنظمة
بشكل استباقي حوارا عالميا مستمرا بين أصحاب المصلحة في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية،
يضم الجهات الفاعلة ويتتبع التطورات واالتجاهات ،وتشارك فيه .وبمرور الوقت ،وإيالء االعتبار الواجب للمنتديات
القائمة ،ينبغي للمنظمة  WMOأن تقود وضع آليات رسمية لدعم الحوار المنتظم المستمر مع القطاع الخاص والقطاعات
األكاديمية في كافة حلقات سلسلة القيمة .وينبغي أن توفر هذه اآلليات منصة الستكشاف المشاكل وحلها ،وأن تسعى إلى
أن تقدم لألعضاء في المشروع مزيدا من التكافؤ لتعزيز روح التعاون والشراكة .ويمكن أن توفر هياكل حوكمة
وخبرات منظمات دولية أخرى نماذج مفيدة .وينبغي أن تسعى اللجان الفنية التابعة للمنظمة  WMOسعيا نشطا لتحسين
إشراك الخبرات المتاحة ال من القطاع العام فحسب بل أيضا من المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص .وسيتطلب هذا
النهج الشامل للجميع ابتكارا في طريقة إجراء الهيئات الفنية ألعمالها مع االستعانة باالستخدام الكفؤ لتكنولوجيا االتصال
والتعاون الحديثة.
بحث القضايا الناشئة ،واألدوار الجديدة ،وتنفيذ هذه األدوار حسب االقتضاء .فمع تطور مشروع
دال -
الطقس ،ينبغي للمنظمة  WMOأن تراقب القضايا الناشئة حول تعاون القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تؤثر تأثيرا
كبيرا إما على أعضائها أو على استدامة مشروع الطقس العالمي .ومن بين تلك المسائل ،ينبغي أن تبحث المنظمة
جدوى واستصواب القيام بأدوار جديدة للمساعدة على ضمان الجودة في البيانات والخدمات .فعلى سبيل المثال ،ثمة
حاجة ملحة في السوق المزدحمة بشكل متزايد إلى سلطة دولية لتتأكد موضوعيا من جودة المعلومات والخدمات
المقدمة ،فتساعد بذلك المستخدمين في اختيارهم لمقدمي الخدمات استنادا إلى ضمان الجودة .وقد شاركت برامج
المنظمة  WMOوهيئات خبرائها في وضع وتنفيذ منهجيات التحقق ،وحمالت المقارنة ،وتوجيهات إدارة الجودة.
كما أن التحقق من تنبؤات مقدمي الخدمات المختلفين ،من القطاعين العام والخاص على حد سواء ،قد ن فذ بواسطة
أطراف أخرى مستقلة .وفي المستقبل ،ينبغي تنسيق أنشطة ضمان الجودة تلك تنسيقا أفضل ووضع معايير مع
مشاركة قطاعات المشروع الثالثة من أجل التمييز بين ”الخدمة الجيدة“ و ” الخدمة السيئة“ .ومن الالزم أيضا أن
تواصل أم انة المنظمة  WMOتوسيع نطاق الخبرة المخصصة في ” مجال األرصاد الجوية كأعمال تجارية“.
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5.2

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي
المستوى اإلقليمي  -االتحادات اإلقليمية

تتفاعل االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة  WMOمع أعضائها ،وتتواصل مع أصحاب المصلحة اآلخرين ،وتعين
المراكز اإلقليمية وتدعمها لتقديم الخدمات اإلقليمية إلى األعضاء .ولدعم التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة
اآلخرين تشجع االتحادات اإلقليمية على القيام بأدوار تشمل:
جمع ونشر المعلومات والتوجيهات .فاالتحادات اإلقليمية مدعوة لتيسير إدارة التغيير والدعوة إلجراء
ألف -
مشاورات شاملة ،بما في ذلك تبادل المعارف والخبرات ،من أجل تمكين األعضاء من التعلم من بعضهم البعض وتقديم
الدعم حسب الحاجة للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص .ويمكن تبادل المعارف على الصعيد العالمي من خالل
أمانة المنظمة  WMOحتى المستويين اإلقليمي والوطني ،وكذلك بشكل مباشر من خالل االتحادات اإلقليمية مع األعضاء
وأصحاب المصلحة اآلخرين.
إذكاء الوعي وبناء القدرات ألعضاء المنظمة .فاالتحادات اإلقليمية مدعوة لتوفير التدريب على بناء
باء -
القدرات لموظفي الوكاالت وقيادتها بشأن الممارسات الالزمة للتعزيز الفعال لقيمة خدمات الطقس فضال عن التعاون
بين القطاعين العام والخاص .وبناء القدرات ذلك ينبغي أن يسلط الضوء على الحاجة إلى شراكات بين القطاع العام
والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي في ضوء أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة وينبغي أن تقترن به أمثلة عملية
للممارسات الوطنية الجيدة.
استكشاف إمكانية زيادة التعاون في تقديم الخدمات على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي .فاالتحادات
جيم -
اإلقليمية ينبغي أن تتولى الريادة في إبالغ أعضائها بالتطوير الجاري لمشروع الطقس العالمي ونموه المتوقع .وثمة
عنصر أساسي يجب فهمه واستغالله جيدا هو التدويل المتزايد لتقديم الخدمات .فالتكنولوجيا الحديثة تتيح التقديم العالمي
واإلقليمي لخدمات البيانات والمعلومات التي كانت تقدمها في الماضي هيئات وطنية حصريا .ويتيح هذا االتجاه فرصا
ويطرح مخاطر على السواء ،ينبغي أن تعالجها االتحادات اإلقليمية لمساعدة أعضائها على التكيف مع هذه البيئة
الجديدة .وعلى وجه الخصوص ،ينبغي أن تدرس االتحادات اإلقليمية وتشجع أمثلة إضفاء الطابع اإلقليمي على خدمات
معينة من خالل التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف بين األعضاء الذي يحسن القدرة التنافسية للخدمات ويخفض
تكاليفها .وهذا النهج دون اإلقليمي واإلقليمي ينبغي أال يقتصر أيضا على القطاع العام ،بل يجب أن يستكشف إمكانية
تحقيق مزيد من الكفاءة من خالل التعاون عبر الحدود بين القطاعين العام والخاص دون المساس بالواليات الوطنية أو
بمتطلبات الجودة.
5.3

المستوى الوطني  -األعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

نظرا لزيادة مشاركة القطاع الخاص ،يشجع األعضاء ووكاالتهم المعينة مثل المرافق  NMHSsعلى اتخاذ إجراءات
لمواصلة تعاون الوكاالت مع القطاع الخاص وتحسينه لتعزيز مشروع الطقس بهدف تحقيق أقصى قدر من المنافع
لألعضاء على المدى القصير والمدى البعيد .ويوفر التعاون الفعال أيضا فرصا لتعزيز المرافق  NMHSsوجميع
الهيئات المشاركة في مشروع الطقس .وتشمل األدوار:
تشجيع الحوار المنظم مع القطاع الخاص .فاألعضاء ووكاالتهم المعينة مثل المرافق  NMHSsمدعوون
ألف -
للتواصل بشكل استباقي إلقامة حوار منظم مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص بشأن القضايا موضع
االهتمام المشترك .وسيكون الحوار المنتظم أكثر فعالية لتحسين التفاهم المتبادل وتعزيز العالقات .وفي هذا الصدد،
يمكن أن يستفيد األعضاء والمرافق  NMHSsمن تحديد الفرص التي تتالقى فيها األهداف الوطنية مع أهداف القطاع
الخاص.
تشجيع التشريعات المناسبة ،ونماذج العمل ،وتنفيذ تغيير اإلدارة ،واالستفادة من نقاط القوة األساسية.
باء -
ففي بيئة من المرجح أن تستمر فيها مشاركة القطاع الخاص في خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا في العقود
القادمة ،ينبغي للمرافق  NMHSsأن تنظر بقوة في بناء الخبرات ،لتنمية قدرتها في مجال البحث والتطوير ،ومواصلة
تحسين نوعية نواتجها وخدماتها ونشرها لتتيح لها التطور في بيئة تنافسية على نحو متزايد .وقد ترغب تلك المرافق

التذييل  - 2القرارات

123

أيضا في االضطالع بمبادرات لفهم التغيرات الجارية في نماذج أعمالها والتكيف معها ،بما في ذلك المبادرات المحتملة
التي تشمل تشريعات وطنية لتمكين التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص الستغالل الموارد واالستناد إلى نقاط
قوة القطاعات .وتسليما بتزايد التشديد على الميزانية العامة في كثير من الدول ،األمر الذي يفرض بدوره قدرا كبيرا من
الضغط على قدرة المرافق  NMHSsعلى الحفاظ على بنيتها التحتية وقدرتها على تقديم الخدمات وتطويرهما ،ربما
يكون من المالئم وضع تشريعات وطنية تمكن التعاون الفعال والمنصف بين القطاعين العام والخاص ،وتوجد
حلوال ’مربحة للطرفين‘ لخدمة المجتمع على نحو أفضل وتدعم الدور المرجعي للمرافق .NMHSs
تعزيز استيعاب معايير المنظمة  WMOوتوجيهاتها .فحكومات األعضاء مدعوة ألن تضمن ،بصورة
جيم -
مستمرة  ،امتثال جميع الجهات الفاعلة الوطنية التي توفر وظائف األرصاد الجوية والهيدرولوجيا للوائح الفنية للمنظمة
( WMOالمعايير والممارسات واإلجراءات والمواصفات الموصى بها) المصممة لضمان توحيد البيانات والنواتج
وجودتهما على الصعيد العالمي .كما ستصدر المنظمة  WMOتوجيهات من أجل التعاون الفعال بين الجهات الفاعلة
العامة والخاصة في مشروع الطقس ووضع ’قواعد التعاون‘ لألعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين .واألعضاء
مدعوون أيضا لتعزيز الوعي بهذه المعايير والتوجيهات واالمتثال لها فيما بين أصحاب المصلحة اآلخرين.
تشجيع إقامة الشراكات بين الهيئات العامة وهيئات المجتمع المدني .فوكاالت األعضاء المعينة مثل
دال -
المرافق  NMHSsمدعوة بقوة ،في عالم آخذ في التطور ،مع تزايد أوجه الضعف المجتمعية في مواجهة مخاطر الطقس
والمناخ ،للنظر في احتياجات وموارد القطاع العام والمجتمع المدني ومستهلكي خدمات الطقس والمناخ والخدمات
الهيدرولوجية والبحرية وغيرها من الخدمات ذات الصلة والسعي ،حيث توجد فرص لتحسين الخدمات المقدمة
للمستخدمين النهائيين الضعفاء ،لتوفير البيانات والمعلومات األخرى بمعدالت استرداد التكاليف أو أقل منها.
استكشاف إمكانية إقامة شراكات جديدة على المستوى الوطني والطابع العابر للحدود .فتحسبا للتنوع
هاء -
المتزايد في مشهد تقديم أصحاب مصلحة متعددين خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا ،ينبغي تشجيع الشراكات بين
الوكاالت الوطنية أو نماذج تقديم الخدمات من قبل بلدان متعددة من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن
خدمات معينة .فمن شأن تلك النماذج زيادة الموارد ،وتحسين الكفاءة ،وإتاحة تقديم خدمات متسقة ومستمرة عبر
الحدود الوطنية.
.6

التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القدرات

تدعو خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2030إلى االنضمام إلى الجهود الرامية إلى خدمة البلدان على نحو
أفضل ،وتخلق إحساسا بإلحاحية العمل على المستوى القطري .ومعظم أهداف التنمية المستدامة مرتبطة بمجاالت تتأثر
بالطقس والمناخ والماء .ويتطلب تحقيقها من مشروع الطقس العالمي ) (GWEالمشترك بين القطاع العام والقطاع
الخاص والقطاع األكاديمي والذي يضم أصحاب مصلحة متعددين تطوير وتوسيع قدرته على المساعدة على الحد من
ضعف المجتمعات في مواجهة ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة .وتحشد األهداف التي حددتها خطة عام  2030وإطار
سينداي واتفاق باريس قدرا متزايدا من االستثمارات ،التي ستتوقف فعاليتها إلى حد كبير على جودة معلومات الطقس
والمناخ والهيدرولوجيا التي تدعم تلك االستثمارات.
وبينما تتزايد طلبات تقديم المعلومات والخدمات أضعافا مضاعفة ،تواجه مرافق وطنية كثيرة لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية تحديات رئيسية فيما يتعلق باألداء .ويتطلب سد هذه الفجوة في القدرة توسيع
نطاق التعاون واستغالل خبرة المنظمة  WMOومعرفتها من خالل شراكات استراتيجية لزيادة األثر.
وستتطلب إجراءات تطوير القدرات لكفالة إنتاج معلومات الطقس والهيدرولوجيا والمناخ العالية الجودة الالزمة للتنمية
المستدامة ولضمان الوصول إلى تلك المعلومات بذل جهود متضافرة من قبل جميع أصحاب المصلحة في مشروع
الطقس العالمي ) ،(GWEولكنها ستتطلب أيضا تعبئة موارد مالية كبيرة .وهذه المهمة الصعبة تجعل مؤسسات تمويل
التنمية ) (DVIشريكا هاما آخر في مشروع الطقس العالمي ) .(GWEويقتضي التدفق المتزايد للموارد من أجل بناء قدرة
مرافق األرصاد الجوية الهيدرولوجية بما في ذلك من الصندوق األخضر للمناخ ) (GCFوالمصارف اإلنمائية المتعددة
األطراف والشركاء الثنائيين نهجا أكثر اتساما بالطابع المنتظم والتكميلي لضمان االستثمارات المستدامة .ومن الالزم
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أال تركز الجهود على وجود استثمارات ”أكثر“ بل يجب أن تركز أيضا على أن تكون االستثمارات ”أفضل“ لزيادة قدرة
المرافق  NMHSsوأهميتها كجهات فاعلة رئيسية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للبلد.
ولمشروع الطقس العالمي ) (GWEدور رئيسي في تطوير نماذج األعمال لضمان أفضل استخدام ألموال الجهات
المانحة الهامة من أجل زيادة قدرة البلدان النامية بطريقة مستدامة .وتدعم الروابط وأوجه االعتماد المتبادل بين العالم
النامي والعالم المتقدم مبررين رئيسيين للمشروع هما :مبرر أن تكون هناك بنية تحتية عالمية مستدامة لتدير الخدمات
العالمية ،ومبرر تمكين البلدان النامية من تنمية قدرتها المحلية واالستفادة من الخدمات العالمية المتاحة .وأحد مكونات
القدرة التي تدعم القدرات المحلية في كافة دوائر المنظمة  ، WMOيرتبط حاليا ،وسيظل كذلك ،بقدرة القطاع الخاص
المتنامي على خلق فرص عمل ،خاصة مع تقلص القطاع الحكومي نتيجة النكماش الميزانيات .وفي هذا الصدد،
سيتكاتف التركيز على نمو القوة العاملة المحلية التي لديها خبرة في تكنولوجيا المعلومات ،مع التقدم المحقق في
تحويل العلوم إلى خدمات ،لتطوير وزيادة القدرات المحلية ا لموجودة في القطاع الخاص والتي ستلزم للحفاظ على
تطوير القدرات الذي ينشده كافة األعضاء.
وتنطوي المشاريع اإلنمائية التي تتسم بالتعاون بين القطاعين العام والخاص على إمكانية توفير حلول مستدامة لتحديث
البنية التحتية الوطنية وتحسين الوصول إلى الخدمات المطلوبة التي يحتاج إليها االقتصاد الوطني والمواطنون وتحسين
جودة تلك الخدمات .ولتمكين هذه الشراكات ،من الضروري أن يبني أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص
على السواء الثقة المتبادلة ،واحترام مدونة قواعد أخالقية ،والسعي إلى إقامة تعاون طويل األمد .وينبغي مواصلة
تطوير وتعزيز نماذج األعمال المستندة إلى استغالل الموارد ،وتقاسم التكاليف واإليرادات .وللقطاع األكاديمي أيضا
دوره الهام في هذه الشراكات بجلبه فرص االبتكار والتدريب والتعليم.
وعلى المستوى الدولي ،ينبغي للمنظمة  WMOأن تعمل عن كثب مع مؤسسات تمويل التنمية في تصميم مشاريع
تستند إلى االحتياجات الوطنية ذات األولوية باتباع مبدأ ’الناس أوال‘ ،والقادرة على االستمرار ماليا لضمان االستدامة،
وتعزيز قدرة البلدان النامية على أن تكون جزءا من التبادل الدولي للبيانات والنواتج من خالل النظم العالمية التابعة
للمنظمة .WMO

تذييل

مسرد المصطلحات
مالحظة :تعريف المصطلحات المتعلقة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص عملية مستمرة .وعليه ،ينبغي النظر
إلى التعريفات الواردة أدناه على أنها تتعلق بسياق هذا اإلطار السياساتي ال على أنها قابلة للتطبيق بشكل عام.
القطاع األكاديمي يعني مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص التي تمنح شهادات أكاديمية ،ومعاهد البحوث العامة أو
الخاصة غير الهادفة للربح والتي تتمثل رسالتها األساسية في مواصلة البحوث( .التعريف الذي تستخدمه المفوضية
األوروبية)
القطاع الخاص (قطاع األعمال) :سواء كان مشاريع أو أعماال للربح أو تجارية؛ أو رابطات وتحالفات أعمال
(مجموعات خاصة بمسائل متعددة عبر الصناعة؛ أو مبادرات خاصة بمسألة محددة عبر الصناعة؛ أو مبادرة مركزة
على الصناعة)؛ بما يشمل المؤسسات الخيرية التجارية ولكن ال يقتصر عليها“.
التعاون بين القطاعين العام والخاص :تعاون المرافق الوطنية ( NMHSsو/أو الوكالء العموميين اآلخرين) مع القطاع
الخاص بطرائق مختلفة في إنتاج وتقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والخدمات البحرية
وغيرها من المعلومات والخدمات ذات الصلة بالبيئة مع احترام المصلحة العامة واختصاصات المرافق NMHSs
ومراعاة قيود الميزانية.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي عالقات طوعية وتعاونية بين جهات فاعلة شتى في كل من القطاع العام
(الحكومي) والقطاع الخاص (غير الحكومي) ،يتفق فيها جميع المشاركين على العمل سويا لتحقيق هدف مشترك أو
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االضطالع بمهام محددة .وقد تخدم الشراكات أغراضا شتى ،من بينها تعزيز قضية ،أو تنفيذ مقاييس معيارية أو
مدونات قواعد سلوك ،أو تقاسم الموارد والخبرات وتنسيقها .وقد تتألف من نشاط منفرد محدد ،أو قد تتطور إلى
مجموعة من اإلجراءات أو حتى إلى تحالف مستديم ،مع بناء توافق في اآلراء وامتالك زمام األمور مع كل منظمة
متعاونة وأصحاب المصلحة فيها .وهذه الشراكات ،مع تباينها تباينا كبيرا ،تنشأ عادة كجهود تعاونية منظمة مع تقاسم
المسؤوليات وكذلك الخبرات والموارد والمنافع األخرى.
مشروع الطقس :اسم يستخدم لإلشارة إلى المجموعة الكبيرة من النظم والهيئات المشاركة في إعداد وتقديم المعلومات
والخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا والبحار ،وما يرتبط بها من معلومات وخدمات بيئية.
وتوخيا لالختصار ،ال يشير االسم إال إلى ”الطقس“ .ويشمل المشروع مع ذلك كافة مجاالت عمل المنظمة  ،WMOبما
في ذلك الطقس والمناخ والماء؛ واألنشطة األساسية كافة  -الرصدات ،والنمذجة ،ومعالجة البيانات والتنبؤ ،والخدمات
األخرى والبحوث ذات الصلة .ويشمل مشروع الطقس هيئات القطاع العام (المرافق الوطنية  NMHSsوالوكاالت
الحكومية األخرى) ،وهيئات القطاع الخاص (مثل مصنعي المعدات وشركات تقديم الخدمات وشركات وسائل اإلعالم
الخاص) والمؤسسات األكاديمية ،والمجتمع المدني (المؤسسات المجتمعية ،والمنظمات غير الحكومية ،وجمعيات
األرصاد الجوية الوطنية ،واالتحادات العلمية ،وما إلى ذلك) .ولمشروع الطقس أبعاد عالمية وإقليمية ووطنية ومحلية.
مشروع الطقس العالمي هو البعد العالمي لمشروع الطقس المتعدد البلدان والمتعدد أصحاب المصلحة الذي يضم جميع
المساهمين في مراقبة نظام األرض والتنبؤ به وتقديم الخدمات المتعلقة به من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع
األكاديمي ،فضال عن الهيئات العلمية أو هيئات المجتمع المدني.
البيانات والخدمات :يعتبر المصطلحان البيانات والخدمات متكاملين ،وفي كثير من األحيان متداخلين .ويتوقع أن يتطور
استخدامهما وتعريفهما مع مرور الوقت.

القرار

(EC-70) 34

مدونة السلوك ألعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي،
بما في ذلك لجانه ،وللمندوبين في اجتماعات الهيئات التأسيسية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يحيط علما بتبادل المراسالت بين المراجع الخارجي ورئيس المنظمة ) (WMOفي عامي  2017و 2018فيما يتعلق
بسمعة المنظمة )،(WMO
وإذ يحيط علما أيضا بأن الرئيس قد طلب من األمين العام إعداد مشروع مدونة سلوك ألعضاء الجهاز الرئاسي
للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ،بما في ذلك لجانه ،وللمندوبين في اجتماعات الهيئات التأسيسية،
يعتمد مدونة السلوك ألعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ،بما في ذلك لجانه ،وللمندوبين في
اجتماعات الهيئات التأسيسية ،بصيغتها المبينة في مرفق هذا القرار؛
يقرر النظر خالل دورته الحادية والسبعين في التعديالت على مدونة السلوك ،مع التركيز خاصة على الفقرات
و 2.4و.2.5

2.3

يطلب من الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG SOPاستعراض
مدونة السلوك واقتراح تعديالت عليها خالل دورة المجلس الحادية والسبعين ،حسب االقتضاء.

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

126

مرفق القرار

(EC-70) 34

مدونة سلوك المنظمة ) (WMOألعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي
بما في ذلك لجانه وللمندوبين في اجتماعات الهيئات التأسيسية
.1

الغرض والنطاق

إن الغرض من مدونة السلوك ("هذه المدونة") هو ترسيخ التزام المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
1.1
("المنظمة") بأعلى معايير السلوك األخالقي.
تقر المنظمة بأن مشروعية عملها ومصداقيته تعتمدان على ثقة الجمهور في المؤسسة واطمئنانه إليها.
1.2
وقد يتأثر ذلك سلبا بالسلوك الفردي للعاملين في المنظمة والداعمين لعملها.
يؤدي أعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي والمندوبون في اجتماعات الهيئات
1.3
التأسيسية دورا محوريا في صون صورة المنظمة وسمعتها والحفاظ عليهما .ومن ثم ،ينتظر من أعضاء الجهاز
الرئاسي والمجلس التنفيذي ،1فضال عن أعضاء اللجان التابعة للمجلس واألعضاء المناوبين فيها ("أعضاء المجلس
التنفيذي ولجانه") والمندوبين في اجتماعات الهيئات التأسيسية ،أن يمتثلوا ألعلى معايير السلوك .ويشمل ذلك االمتثال
لهذه المدونة.2
ترفع كل حاالت انتهاك هذه المدونة إلى الرئيس الذي يبت فيها بما يخدم مصلحة المنظمة .وقد تشمل
1.4
اإلجراءات المتخذة ،على سبيل المثال ال الحصر ،إبالغ تلك الحاالت إلى الدولة العضو المعنية.
.2

صون صورة المنظمة وسمعتها

ينبغي ألعضاء الجهاز الرئاسي والمجلس التنفيذي ولجانه والمندوبين في اجتماعات الهيئات التأسيسية أن
2.1
يمتنعوا عن المشاركة في أي نشاط قد يؤثر سلبا في صورة المنظمة وسمعتها ،مع مراعاة التأثير المحتمل لسلوكهم
الفردي في عمل المنظمة.
يعني إيالء المراعاة الواجبة للتأثير المحتمل في صورة المنظمة وسمعتها أيضا مراعاة التصورات العامة.
2.2
فقد يكون للمسائل التي أثيرت في منتدى عام بشأن السلوك األخالقي ألعضاء المجلس التنفيذي ولجانه والمندوبين في
اجتماعات الهيئات التأسيسية تأثير فوري يهدد مصلحة (مصالح) المنظمة .ويجب التعامل بحذر مع هذه المسائل  -التي
قد تنشأ مثال في سياق سلوك إجرامي مزعوم أو منازعات أو شكاوى ذات طبيعة عامة  -واحترام الحقوق الفردية ،مع
اإلقرار بضرورة إيالء األولوية لمصالح المنظمة.
متى نشأت ظروف فردية تنطوي على احتمال معقول بالتأثير سلبا في صورة المنظمة وسمعتها ،يقوم
2.3
العضو المعني من الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية أو المندوب المعني بإبالغ الرئيس كتابة على
الفور .وينبغي ألعضاء الجهاز الرئاسي والمجلس التنفيذي ولجانه أو المندوبين أن يبلغوا الرئيس بتلك الظروف في
أقرب وقت ممكن ،وحبذا أن يتم ذلك قبل أن تصبح مسألة مناقشة عامة.
بعد التشاور مع الرئيس و/أو المجلس التنفيذي و/أو اللجنة المعنية عند االقتضاء ،يقوم المندوبون أو
2.4
أعضاء الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية بما يلي( :أ) التخلي طوعا عن منصب الرئيس أو نائب
الرئيس في المنظمة أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية؛ (ب) أو االمتناع عن المشاركة في دورات الهيئات التأسيسية
أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية إلى حين حل المسألة قيد المناقشة .ويبت رئيس المنظمة ) (WMOفي حل المسألة
حال مرضيا .وفي حال لم ير أن المسألة التي تتعلق بأحد أعضاء الجهاز الرئاسي أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي/
اللجنة قد حلت في االجتماع التالي للمجلس التنفيذي أو في غضون سنة واحدة ) (1من تاريخ إبالغ الرئيس بها (أيهما
أبعد) ،يتخلى عضو الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية عن منصبه ويستهل اإلجراء المعتاد النتخاب
العضو الجديد أو تعيينه في الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو اللجنة بحسب الحال.
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في حال كان من المتوقع أن تنشأ تلك الظروف وإن لم تنشأ بعد ،يقوم المندوب أو عضو الجهاز الرئاسي
2.5
أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية بإبالغ الرئيس الذي يقرر كيفية المضي قدما.
.3

تضارب مصالح أعضاء الجهاز الرئاسي ،وأعضاء المجلس التنفيذي /اللجنة

يتجنب أعضاء الجهاز الرئاسي والمجلس التنفيذي ولجانه ،في أداء واجباتهم لصالح المنظمة )،(WMO
3.1
أي وضع ينطوي فعليا أو احتماال أو ظاهرا على تضارب بين مصالحهم الشخصية وأداء واجباتهم الرسمية.
ينشأ تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو الظاهر عندما تتضارب المصالح الشخصية ألحد أعضاء
3.2
الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان فعليا أو ظاهرا بأي شكل من األشكال مع أداء واجباته الرسمية.
ينطوي تضارب المصالح الفعلي على تضارب بين الواجبات الرسمية ألحد أعضاء الجهاز الرئاسي
3.3
أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان ،في إطار المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان ،ومصالحه الفردية بما قد يؤثر تأثيرا
غير مناسب في أداء تلك الواجبات الرسمية .وقد ينشأ ذلك التضارب في المصالح في حال اتخذ عضو في الجهاز
الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان إجراءات أو كانت لديه مصالح تجعل من الصعب عليه أداء عمله
بموضوعية وفعالية ،أو في حال اتخذ عضو في الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان إجراءات تعود
عمدا بفوائد غير مناسبة على نفسه أو أفراد عائلته المباشرين أو أشخاص آخرين أو كيانات أخرى.
ينشأ تضارب المصالح المحتمل أو الظاهر عندما يكون من المعقول افتراض أن المصالح الشخصية
3.4
لعضو في الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان قد تؤثر تأثيرا غير مناسب في أداء واجباته الرسمية،
بغض النظر عن حدوث ذلك فعال.
تفاديا للوقوع في مثل هذه الظروف ،يجب أال يتخذ أي عضو في الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي
3.5
أو إحدى اللجان أي إجراء قد يؤدي فعليا أو احتماال أو ظاهرا إلى ما يلي:
(أ)

إعطاء معاملة تفضيلية أو مسيئة دون مبرر ألي منظمة أو شخص؛

(ب)

أو عرقلة كفاءة عمليات صنع القرار في المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية؛

(ج)

أو فقدان االستقاللية أو النزاهة في العمل؛

(د)

أو التأثير سلبا في ثقة الدول األعضاء أو الجمهور في نزاهة المنظمة ).(WMO

يقوم كل عضو في الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان يكون لديه تضارب في المصالح
3.6
فعلي أو محتمل أو ظاهر فيما يتعلق بمداوالت أو مقرر يتخذه المجلس التنفيذي بإبالغ الرئيس بذلك قبل انعقاد الدورة
المعنية .وعلى سبيل حسن الممارسة وفيما يخص أعضاء الجهاز الرئاسي والمجلس التنفيذي ،ينبغي للعضو في الجهاز
الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية أن يبلغ أيضا حكومة الدولة العضو التي ينتمي إليها .وفضال عن ذلك،
يمتنع العضو عن التواصل مع األعضاء اآلخرين في المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية فيما يخص المقرر أو
المداوال ت ،وال يشارك في أي مناقشة للبند المعني في إطار المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية ،ويمتنع عن التصويت
على المقرر المعني .ويسجل كل إعالن بعدم األهلية في محضر الدورة كما يلي[" :االسم] أعلن عدم أهليته للنظر في
هذا البند".
يقوم كل عضو في الجهاز الرئاسي أو المجلس التنفيذي أو إحدى اللجان يكون لديه تضارب في المصالح
3.7
فيما يتعلق بمقرر المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية المزمع اعتماده عن طريق إجراء كتابي أو ضمني باالمتناع عن
التواصل مع األعضاء اآلخرين في المجلس التنفيذي أو اللجنة المعنية فيما يخص المقرر ويمتنع عن التصويت على
ذلك المقرر .ويجوز له أن يطلب من الرئيس كتابة أن يدون في محضر الجلسة امتناعه عن التصويت بسبب تضارب
في المصالح.
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.4

استقاللية أعضاء الجهاز الرئاسي وأعضاء المجلس التنفيذي /اللجنة

طبقا للمادة  6من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOيعمل جميع أعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي،
بصدد أداء واجباتهم ،ممثلين للمنظمة ال ممثلين ألعضاء بعينهم في المنظمة .وينتظر من أعضاء المجلس التنفيذي
وأعضاء اللجان التابعة للمجلس احترام مبدأ االستقاللية في أداء واجباتهم.
.5

قبول الهدايا

يتصرف المندوبون وأعضاء الجهاز الرئاسي والمجلس التنفيذي واللجان بكياسة وتمييز في قبول الهدايا 3والخدمات
ومظاهر االحتفاء من األشخاص الذين يتعاملون مع المنظمة ) (WMOمن أجل حماية المنظمة من أي مظهر غير الئق
ومنع أي تأثير غير سليم في أداء واجباتهم الرسمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1

بمن فيهم الرئيس ونواب الرئيس الثالثة واألعضاء بحكم المنصب واألعضاء المنتخبون واألعضاء بالنيابة.

2

تعهد الموظفون العاملون في األمانة بااللتزام بالسلوك األخالقي استنادا إلى مدونة المبادئ األخالقية للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية.

3

تشمل الهدايا السلع المادية والخدمات ومظاهر التكريم واألوسمة والمكافآت والخدمات الشخصية والمزايا االقتصادية.

القرار

(EC-70) 35

هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة ()WMO

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

القرار  – )EC-68( 84استعراض الحوكمة،

)(2

المقرر  – )EC-69( 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة (،)WMO

وقد نظر في توصيات فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي فيما يتعلق بإصالح الهيئة التأسيسية
للمنظمة (،)WMO
وإذ يشدد على الدور األساسي للمجلس التنفيذي باعتباره الهيئة التأسيسية للمنظمة المسؤولة عن تنسيق برامج
المنظمة ,استخدام مواردها المالية وفقا لمقررات المؤتمر،
وإذ يشير إلى الوظائف الرئيسية للمجلس التنفيذي المحددة في المادة  14من اتفاقية المنظمة (،)WMO
وإذ يحيط علما بأن تنفيذ هذه الوظائف األساسية يقتضي أن يقوم المجلس التنفيذي بجملة أمور منها:
)(1

القيام بدور ريادي في إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOوتقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن جوانب
السياسة العامة ،بما في ذلك إقامة الشراكات،

)(2

دعم االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واإلشراف عليها في تنفيذ مقرراتها وقراراتها وفي إعداد خططها التشغيلية،

)(3

إسداء المشورة إلى المؤتمر بشأن المسائل العلمية والفنية والقضايا الناشئة ،بما في ذلك المسائل التي تستلزم
إشراك دوائر الخبراء بما يتجاوز نطاق والية المنظمة (،)WMO
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تق ديم توصيات إلى المؤتمر فيما يتعلق بالبرنامج وتقديرات الميزانية ،والمسائل المالية واالمتثال لإلطار
التشريعي للمنظمة،

)(4

يقرر ما يلي:
إنشاء الهيئات الدائمة التالية التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي ،باالختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار:

)(1

(أ)

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات

()PAC؛

(ب) لجنة التنسيق الفني ()TCC؛
تأكيد الهيئات التالية التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي:

)(2

(أ)

لجنة المعاشات التقاعدية بالمنظمة ( ،)WMOالتي تأسست بموجب القرار  ،)EC-XXI( 30المعدل بالقرار

21

()EC-XXXV؛

(ب) لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ( ،)WMOباالختصاصات الواردة في القرار

)EC-LXIII( 8

(ج) اللجنة االستشارية المالية ،مع االختصاصات الواردة في القرار  ،)Cg-XV( 39والتي تقدم تقاريرها إلى
المؤتمر والمجلس التنفيذي؛
)(3

تقديم توصية إلى المؤتمر بإنشاء فريق استشاري علمي يرفع تقاريره إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي،
باالختصاصات الواردة في التوصية  ،(EC-70) 25المرفق 4؛

)(4

أنه يتعين إعادة النظر في الحاجة إلى الهيئات األخرى التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي وفي وظائفها ،في
ضوء تأسيس اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ( ،)PACولجنة التنسيق الفني ()TCC؛

)(5

مواصلة النظر في الفترة المالية المقبلة  2023-2020في مسألة عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعها ،التي أحالها
المؤتمر إلى المجلس التنفيذي؛

)(6

إرجاء تنفيذ الفقرة ) (1من هذا المقرر والمتعلقة باللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ( ،)PACولجنة التنسيق
الفني ( ،)TCCإلى الدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي.

مرفق القرار

(EC-70) 35

الهيئات االستشارية العلمية والفنية المعنية بالسياسات والتي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي
ألف -اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات

الوالية
تقدم اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ( )PACالمشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن أي مسائل يحيلها إليها المجلس
التنفيذ تتعلق باستراتيجية وسياسة المنظمة ،مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:
)(1

المحافظة على إدراك االتجاهات العالمية والعوامل الدافعة الخارجية التي تؤثر على األعضاء ،ووضع رؤية
للمنظمة ) (WMOعلى المدى الطويل،
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)(2

تحسين وتنسيق عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي وعملية التخطيط المتعلقة بالميزانية على نطاق المنظمة،
بما في ذلك مراقبة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية،

)(3

إبقاء سياسات وممارسات المنظمة ( )WMOلتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج
الهيدرولوجية والمناخية والبيانات والنواتج ذات الصلة قيد االستعراض،

)(4

تحسين هياكل وعمليات وممارسات الحوكمة والبرامج في المنظمة ( )WMOلضمان استخدام الموارد بفعالية
وكفاءة من خالل تركيز استراتيجي بدرجة أكبر وبموجب إطار إلدارة الجودة،

)(5

تناول دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجية وعملها وإبقاؤهما قيد االستعراض،

)(6

تبسيط البرامج العلمية والفنية للمنظمة ( )WMOلكفالة مالءمتها للخطط االستراتيجية والتشغيلية وفعاليتها،

)(7

توجيه مشاركة المنظمة في شراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ،واألوساط األكاديمية
والقطاع الخاص،

)(8

تعميم المساواة بين الجنسين على نطاق المنظمة واالرتقاء بها ،السيما في مجالي الحوكمة وصنع القرارات،

العضوية
تتألف اللجنة من:
(أ)

رؤساء االتحادات اإلقليمية،

(ب) ثمانية أعضاء من المجلس التنفيذي يعينهم المجلس بناء على اقتراح الرئيس ،مع مالحظة الحاجة إلى الخبرات
في مجاالت التركيز في والية اللجنة ،ومع مراعاة التمثيل اإلقليمي وعوامل المساواة بين الجنسين،
(ج) رئيسي الهيئة االستشارية العلمية ولجنة التنسيق الفني كأعضاء بحكم المنصب.

إجراءات العمل
يرأس اللجنة رئيس المنظمة ( )WMOأو أحد نواب الرئيس.
وتجتمع اللجنة عادة مرة كل عام قبل انعقاد دورة المجلس التنفيذي.
ويجوز لرئيس اللجنة دعوة خبراء و /أو ممثلين من منظمات شريكة إلى حضور اجتماعات اللجنة كمراقبين.
وخالل اجتماعات اللجنة ،يجوز للمستشارين مساعدة األعضاء.
ويجوز للجنة وضع هياكل فرعية محددة الوقت حسب الحاجة من أجل تنفيذ مهام محددة أثناء فترة ما بين الدورتين.
باء  -لجنة التنسيق الفني

الوالية
تعمل لجنة التنسيق الفني ) (TCCبمثابة وصلة تعمل في االتجاهين بين المجلس التنفيذي والهيئات الفنية التابعة للمنظمة
( :)WMOاللجان الفنية ،ومجلس البحوث ،والهيئات ذات الصلة األخرى .وتكفل اللجنة ) (TCCالتنسيق بين هذه الهيئات،
وتقدم المعلومات التحليلية الالزمة حتى يتخذ المجلس التنفيذي قرارات مستنيرة بشأن المسائل الفنية .وتشرف اللجنة )(TCC
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على مستوى التنسيق بين الهيئات الفنية واالتحادات اإلقليمية للتأكد من أن األعمال الفنية للمنظمة ( )WMOتسير وفق
االحتياجات واألولويات التي حددها األعضاء.
تقدم اللجنة ) (TCCتقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن المسائل التالية:
)(1

التقدم الذي تحرزه الهيئات الفنية على نحو متسق في مواصلة تطوير اإلطار التنظيمي الفني للمنظمة ()WMO؛

)(2

حالة امتثال أعضاء المنظمة ( )WMOلالئحة الفنية ،بما في ذلك إسداء المشورة بشأن العقبات المحددة التي تحول
دون هذا االمتثال ،وسبل تذليل هذه العقبات للتغلب على أوجه القصور؛

)(3

تقييم آثار المعايير والتكنولوجيا الجديدة ومخاطرها على النظم التي يشغلها األعضاء ،بما في ذلك اآلثار على
الموارد المالية والبشرية؛

)(4

تطور احتياجات المستخدمين إلى المعلومات والخدمات ،ومواءمة خطط الهيئات الفنية التابعة للمنظمة ()WMO
لتلبية تلك االحتياجات؛

)(5

التعاون والتنسيق بين الهيئات الفنية واالتحادات اإلقليمية ،لكفالة مراعاة األولويات والمتطلبات اإلقليمية في خطط
الهيئات الفنية؛

)(6

التعاون الالزم بين اللجان الفنية ومجلس البحوث وأي هيئات أخرى أنشأها المؤتمر أو المجلس التنفيذ لتيسير
االنتقال من البحوث إلى العمليات من خالل التصميم المشترك وتعقيبات الدوائر التشغيلية؛

)(7

المسائل ذات األهمية المشتركة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ومجلس البحوث وأي هيئات أخرى أنشأها
المؤتمر أو المجلس التنفيذ ،والتي تؤثر على تحقيق تقدم في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية؛

)(8

التنسيق مع الهيئات األخرى ،مثل الهيئة االستشارية العلمية ( )SAPواللجنة االستشارية المعنية بالسياسات
( ،)PACبشأن أي مسائل أخرى قد يحيلها المجلس التنفيذي إليها.

العضوية
تتألف اللجنة من:
(أ)

رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية،

(ب) رؤساء االتحادات اإلقليمية
(ج) رئيس ونائب رئيس مجلس البحوث،
(د)

رؤساء أي هيئات أخرى أنشأها المؤتمر أو المجلس التنفيذي،

(هـ) رؤساء الهيئات الفنية األخرى التي ترعاها المنظمة ( )WMOوتشارك في رعايتها ،والتي يحددها الرئيس.

إجراءات العمل
يرأس اللجنة نائب رئيس المنظمة (.)WMO
وتجتمع الهيئة مبدئيا مرة كل عام قبل انعقاد دورة من دورات المجلس التنفيذي.
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ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو خبراء و /أو ممثلين من منظمات شريكة إلى حضور اجتماعات اللجنة كمراقبين.
وخالل اجتماعات اللجنة ،يجوز للمستشارين مساعدة األعضاء.
ويجوز للجنة وضع هياكل فرعية محددة الوقت من أجل تنفيذ مهام محددة أثناء فترة ما بين الدورتين .وتتوقف هذه
الهياكل الفرعية المؤقتة في نهاية كل فترة ما بين الدورتين.

القرار

(EC-70) 36

الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ()WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - )EC-69( 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  ،WMOالذي:
)(1

يوافق على أنه "ينبغي أن يتم التغيير من خالل نهج مرحلي يكفل تحول مختلف أنواع الهيئات التأسيسية للمنظمة
WMOتحوال سلسا وفعاال"،

)(2

طلب إلى الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي:

...
()4

إعداد إستراتيجية لالتصاالت ،تشمل مشاورات مع األعضاء والهيئات التأسيسية الخارجية ذات
الصلة ،مثل لجنة اليونسكو الدولية لعلوم المحيطات)IOC/UNESCO(ومنظمة األغذية والزراعة
( )FAOومنظمة الطيران المدني الدولي)ICAO(؛

...
()6

إعداد عمليات إدارة االنتقال والتغيير؛

وإذ يسلم باألهمية الكبرى لوجود خطة انتقالية تحدد األهداف واألولويات واالستراتيجيات الواجب توافرها لنجاح عملية
االنتقال ،إلى جانب جدول زمني واضح للمراحل المختلفة لعملية االنتقال وإدارة التغيير وإدارة المخاطر ذات الصلة،
وقد نظر في توصيات الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي فيما يتعلق بعملية االنتقال واستراتيجية
االتصاالت،
يعتمد الخطة االنتقالية المقترحة الخاصة بإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ( WMOالمشار إليها فيما بعد بالخطة
االنتقالية) ،والواردة في المرفق  1لهذا القرار ،واستراتيجية االتصاالت ذات الصلة ،الواردة في المرفق  2لهذا القرار،
على أن يكون مفهوما أن هاتين الوثيقتين متداولتان ،وستبقيان قيد االستعراض المستمر وستحدثتان عند االقتضاء
لتحقيق األهداف والمعالم؛
ينشئ فرقة عمل تابعة للمجلس التنفيذي ومعنية بإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  )CBR-TF( WMOبتشكيلها
واختصاصاتها المبينة في المرفق  3لهذا القرار ،ومكلفة بدعم وتوجيه الخطة االنتقالية ومواصلة إعدادها؛
يطلب من رئيس فرقة العمل ( )CBR-TFبدء عمل الفرقة في أقرب وقت ممكن ،ووضع جدول زمني لتنفيذ مهامها،
يتماشى مع الجدول الزمني للخطة االنتقالية؛
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يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية تيسير تنفيذ الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت من
خالل أنشطة منسقة لزيادة الوعي في أقاليمهم واللجان التابعة لهم ،بما في ذلك من خالل جداول أعمال الدورات القادمة
لالتحادات اإلقليمية أو اللجان الفنية قبل انعقاد المؤتمر الثامن عشر؛
يطلب كذلك من رؤساء اللجان الفنية التنسيق الوثيق مع فرقة العمل ) (CBR-TFلضمان استمرار األنشطة المدرجة في
برنامج عمل اللجا ن الفنية الحالية ،إضافة إلى تقديم المشورة الفنية ومساعدة األعضاء على تنفيذها خالل المرحلة
االنتقالية؛
يطلب من األمين العام أن يقوم ،بالتنسيق مع فرقة العمل ) ،(CBR-TFبما يلي:
)(1

مواصلة إعداد الخطة االنتقالية قبل المؤتمر الثامن عشر ،باستخدام العمليات واألدوات المعترف بها إلدارة
المشاريع ،وكفالة اتباع نهج مالئم لتحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ والمخاطر ذات الصلة ،وضمان تنفيذ
األنشطة عالية األولوية تنفيذا مستداما ومبكرا؛

)(2

إدارة العملية االنتقالية ،وإشراك األطراف المعنية الرئيسية ،وتحقيق التزامن بين الخطة االنتقالية والعمليات
المشتركة المتعلقة بإدارة التغيير واالتصاالت والتخفيف من المخاطر؛

)(3

العمل بشكل وثيق مع رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية واألفرقة األخرى ،حسب االقتضاء ،للتأكد من
تخطيط أنشطة االنتقال واالتصاالت وتنفيذ حسب الخطة وبشكل منسق؛

)(4

الترتيب لتنفيذ األنشطة ذات الصلة وتخصيص الموارد لدعم عمل الفرقة  CBR-TFوضمان تنفيذ إجراءات
االتصال والتوعية المنصوص عليها في استراتيجية االتصاالت ،بما في ذلك:
(أ)

عقد اجتماعات لفرقة العمل CBR-TF؛

(ب) تخصيص مساحة على شبكة االنترنت للتواصل والتوعية ،مكرسة إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة WMO؛
(ج) إعداد مواد توعوية بشأن إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  WMOونشرها.

المرفق  1للقرار

(EC-70) 36

الخطة اإلنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة
(المسودة  14 ،v02أيار /مايو
.1

WMO

)2018

مقدمة

خالل السنوات العشر الماضية ،قام عدد من وكاالت األمم المتحدة بعملية استعراض ،وإعادة مواءمة وإصالح .وهناك
محركات رئيسية عديدة لذلك ولكن يمكن تلخيصها كلها على أنها مواءمة لحقائق وأولويات وديناميات القرن الحادي
والعشرين.
ونفذ إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  WMOوفقا لتوجيهات المؤتمر السابع عشر ( )2015ودورتي المجلس التنفيذي
التاليتين في عامي  2016و .2017ونطاق التغيرات الذي تم مناقشته في الهيئات التأسيسية غير مسبوق في تاريخ
المنظمة  .WMOوكلف فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ()WG-SOP
بمناقشة وتخطيط وتصميم عناصر وعمليات اإلصالح ،ووضع مقترحات منسقة مدروسة للتغيرات الهيكلية ،وآليات
العمل وعمليات االنتقال ذات الصلة لينظر فيها المؤتمر الثامن عشر في حزيران /يونيو .2019

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

134

وكخطوة مرحلية ،كلف المقرر  )EC-69( 68الفريق العامل التابع للمنظمة WMOوالمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي ( )WG-SOPبدعم من األمانة بوضع مجموعة توصيات للمؤتمر الثامن عشر لتنظر فيها الدورة السبعين
للمجلس التنفيذي ،تتناول القضايا الرئيسية المحددة في مقترح إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  ،WMOبما في ذلك
عمليات إدارة االنتقال والتغيير.
وسيؤثر اإلصالح على هيكل المنظمة ،واستراتيجيتها وأولوياتها وإعادة مواءمة برامج عملها ،وعملياتها وأخيرا األمانة
العامة .وهو أيضا تغيير ثقافي .ومن ثم ،فإن نجاح اإلصالح يعتمد إلى حد كبير على عملية إدارة التغيير المفصلة بشكل
جيد واالنتقال المجدول .ويعد التواصل مع األعضاء والمنظمات الشريكة والمستخدمين لشرح األسس المنطقية
والتحسينات المتوقعة والفوائد المترتبة على اإلصالح وتلقي التعليقات أثناء العملية عامل رئيسي اخر لنجاح إعادة
الهيكلة وإعادة المواءمة المخطط لهما.
.2

الغرض

تشرح الخطة االنتقالية كيفية تنفيذ التغييرات في الهيكل .والغرض هو ضمان اتباع نهج مجدول وتحديد وظائف
الحوكمة واإلبالغ طوال العملية .وهي تركز على التغييرات المتوقعة والمخطط لها مسبقا.
وتستند الخطة االنتقالية على مقررات /قرارات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي (حزيران /يونيو ( )2018القرار
 .)(EC-70) 36ومن المتوقع إجراء تنقيح يستند إلى مقررات اتخذتها الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا )(CHy-Ext.
في كانون األول /ديسمبر  ،2018والمؤتمر الثامن عشر (حزيران /يونيو  )2019لضمان المتابعة الفعالة والجيدة التوقيت
لإلجراءات المتفق عليها والمتعلقة بإصالح الهيئات التأسيسية .وتتماشى الخطة االنتقالية مع (مشروع) الخطة
االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة ( 2023-2020التي سيعتمدها المؤتمر الثامن عشر) بهدف مزامنة عملية اإلصالح
لألنشطة المزمعة في جيمع المجاالت الفنية وتنمية القدرات وضمان استمرارية العمل الالزم لتحقيق أهدافها
االستراتيجية.
ومن المفهوم أن اإلصالح سيكون عملية متطورة تتطلب المرونة وتعديل إجراءات التنفيذ مع الحفاظ على األغراض
والمعالم واألهداف الرئيسية .لذلك ،ستكون الخطة االنتقالية وثيقة حية يتم مراقبتها واستعراضها باستمرار من خالل
آليات تغذية مرتدة راسخة وقدرة على اتخاذ اإلجراءات الصحيحة.
.3

التعاريف
10

من أجل ضمان الفهم المتسق ألشكال وأدوار األنواع الجديدة من الهيئات الفرعية ،ينبغي تطبيق تعاريف العمل التالية:
اللجنة االستشارية أو التنسيقية التابعة للمجلس التنفيذي :لجنة ينشئها المجلس التنفيذي تضم أعضاء من المجلس و/أو
خبراء إضافيين يدعوهم المجلس ،وتكون مهتمها الرئيسية هي تناول مجال محدد من عمل المنظمة  WMOوإسداء
المشورة إلى المجلس التنفيذي لالسترشاد بقرارتها.
اللجنة الدائمة التابعة للجنة الفنية :هيئة خبراء شبه دائمة أنشأتها اللجنة الفنية لتقدم إليها تقارير ذات نطاق
واختصاصات محدودة تحددها اللجنة األم؛ وتنشأ عادة لمدة  4سنوات .ومن المتوقع أن تتعامل اللجان الدائمة في أغلب
األحيان مع العمل المعياري المطلوب وفقا الختصاصاتها ،وتقدم توصيات واقتراحات استراتيجية نيابة عن اللجنة إلى
اللجنة المعنية.
اللجنة (الدائمة) المشتركة بين الوكاالت :لجنة تنشأ باالشتراك مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOومنظمة
أو أكثر من المنظمات الشريكة لتناول المجاالت ذات االهتمامات المشتركة بين هذه المنظمات .وينبغي أن يتم إنشاء

10

لضمان المرونة في إنشاء هياكل فرعية فعالة ،التدرج تعاريف العمل هذه في الالئحة العامة للمنظمة  ،WMOعلى أن يكون مفهوما
أن اللوائح من  33إلى  45ستنطبق على أي هيكل فرعي جديد للهيئات التأسيسية.
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لجنة مشتركة بين الوكاالت من خالل اتفاقية توقع من المنظمات المتعاونة التي تحدد فيما بينهما ،في جملة أمور أخرى،
نطاق عمل ال لجنة ،ومسؤوليات الموقعين ،وآليات العمل وملخص هياكل اإلبالغ الخاصة بالموقعين.
عملية االنتقال

.4

ستراعي عملية االنتقال "الوضع الراهن" (الهيكل الحالي للهيئات التأسيسية وآليات العمل) واإلطار العام للمجال الحالي
لعناصر المنظمة التي ستتأثر باإلصالح .وسيتبع ذلك خطوط عريضة واضحة "للوضع الجديد" (هيكل الهيئات
التأسيسية الجديد وآليات العمل المتفق عليها).
سيكون العنصر الرئيسي في عملية االنتقال هو تكوين رؤية واضحة لالنتقال من الوضع "الراهن" إلى الوضع
"الجديد" ،أي كيفية حدوث التغييرات الالزمة ألي مجال يتأثر باالنتقال .وتتضمن عناصر التغيير التي سيتم النظر فيها
في العملية:
(أ)

الثقافة التنظيمية

(ب) الهيكل التنظيمي
(ج) أدوار ومسؤوليات واضحة
(د)

المهارات والمعرفة

(هـ) السياسات /اإلجراءات
(و)

سير العمل والعمليات

سينشئ المجلس التنفيذي فرقة عمل إلصالح الهيئات التأسيسية من أجل تنسيق عملية االنتقال وإدارتها واإلشراف عليها.
وينبغي أن تساعد التغييرات الموضحة هنا على تحديد القضايا الرئيسية التي يجب تناولها في خطة االتصاالت ،والسيما
القضايا الرئيسية الخاصة بأصحاب المصلحة المعنيين؛ وإدارة المخاطر.
.5

الجدول الزمني لالنتقال

مالحظة :يحدد هذا الجدول الزمني معالم ومراحل االنتقال واألهداف غير المنتظمة ،والمهام ذات الصلة؛ وينبغي
مواصلة تحسين التواريخ المستهدفة من قبل فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية (.)CBR-TF
5.1

يرد أدناه جدول زمني رفيع المستوى (يتضمن المعالم الرئيسية فقط):

الجدول  - 1الجدول الزمني لالنتقال
المعلم :A

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي (نيسان/
أبريل )2018
الموافقة بشكل مبدئي على مقترحات إلعادة الهيكلة (هيئات المجلس التنفيذي ،واللجان الفنية،
ومجلس البحوث ،والهيئات األخرى التي تقدم تقارير إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر) وتقديم
توصيات لتنظر فيها الدورة السبعون للمجلس التنفيذي؛
الموافقة على ضرورة إنشاء المجلس التنفيذي فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية
()CBR-TF؛
إسداء المشورة إلى األمين العام بشأن وضع خطة إدارة التغيير لألمانة؛
إقرار مشروع (مخطط) الخطة االنتقالية.
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المعلم :B

الدورة السبعون للمجلس التنفيذي (حزيران /يونيو )2018
إقرار مشروع المقترح النهائي الستعراض حوكمة المنظمة  ،WMOبما في ذلك إنشاء اللجان
الفنية ومجلس البحوث ،للفترة المالية التالية مع التوصيات ذات الصلة لينظر فيها المؤتمر
الثامن عشر؛
إنشاء هيكل جديد للمجلس التنفيذي شامال الهيئات الرئيسية :اللجنة االستشارية المعنية
بالسياسات ( ،)PACوالهيئة االستشارية العلمية ( ،*)SAPولجنة التنسيق الفني ()TCC؛
إنشاء فرقة العمل  ،CBR-TFاتخاذ قرار بشأن رئيس وأعضاء فرقة العمل  ،CBR-TFوتحديد
الصالحيات؛
إقرار الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت؛
اتخاذ قرار بشأن أي احتياجات تنفيذ وتخطيط أخرى ،يحددها المجلس التنفيذي ،بما في ذلك
تقييم األداء (لعملية اإلصالح) ،وما إلى ذلك؛

المعلم :C

المؤتمر الثامن عشر (حزيران /يونيو  )2019والدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي
(( )EC-71حزيران /يونيو )2019
اعتماد الخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة  2023-2020والخطة التشغيلية؛
اعتماد حزمة وثائق استعراض حوكمة المنظمة  ،WMOبما في ذلك إنشاء لجان فنية جديدة
ومجلس للبحوث؛
إقرار الهيكل الجديد للمجلس التنفيذي (اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ( ،)PACوالهيئة
االستشارية العلمية ( ،)SAPولجنة التنسيق الفني ( ))TCCوتقديم مزيد من المشورة؛
اعتماد التعديالت الالزمة على الالئحة العامة؛
اعتماد تعديالت على اختصاصات االتحادات اإلقليمية؛
انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية الجديدة؛
تحديث الخطة االنتقالية بجدول زمني وأهداف نهائية إلعمال الهيكل الجديد؛
إقامة اتصاالت رفيعة المستوى مع المنظمات الدولية الشريكة لتخطيط األنشطة المشتركة
وتنسيقها
تستكمل الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي
( ،PACو ،SAPو TCCالمنشأة بالكامل مع برامج الحوكمة والعمل الخاصة بها).

المعلم :D

الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي (حزيران /يونيو )2020
اجتماع الهياكل الجديدة للمجلس التنفيذي ( ،PACو ،SAPو )TCCفي ربيع عام  2020لوضع
مقررات الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي؛
تقدم اللجان الفنية الجديدة ومجلس البحوث تقارير بشأن النواتج الرئيسية لدورتها األولى ،بما
في ذلك هيكل العمل وبرامج وخطط العمل المنشأة الجديدة بالكامل مع المعالم؛
التقرير النهائي لفرقة العمل  CBR-TFبشأن استكمال المرحلة االنتقالية؛
تقييم أداء الخطة ومتابعتها.

*

جميع األحكام المتعلقة بالهيئة االستشارية العلمية ( )SAPستعدل عقب اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي سينشئ بها المجلس
التنفيذي أو المؤتمر الهيئة (.)SAP

التذييل  - 2القرارات
5.2

137

الترتيبات واألهداف غير المنتظمة

المرحلة  :1من  Aإلى ( Bبين الفريق  WG-SOPوالدورة السبعين للمجلس التنفيذي)
•
•
•
•
•

الهدف  :1-A2Bمقترحات المشروع النهائي للدورة السبعين للمجلس التنفيذي (الوثائق المنشورة للدورة السبعين
للمجلس التنفيذي)؛
الهدف  :2-A2Bاختصاصات فرقة العمل  CBR-TFالمعدة لكي تعتمدها الدورة السبعون للمجلس التنفيذي؛
الهدف  :3-A2Bلجنة إدارة التغيير التابعة لألمانة ( )CMCالتي أنشئت لدعم عمل فرقة العمل  CBR-TFوفقا
لمقترح االصالح الذي أقرته الدورة السبعون للمجلس التنفيذي؛
الهدف  :4-A2Bاالنتهاء من استراتيجية االتصاالت؛
الهدف  :5-A2Bتشغيل الموقع اإللكتروني إلصالح الحوكمة؛

المرحلة  :2من  Bإلى ( Cبين الدورة السبعين للمجلس التنفيذي والمؤتمر الثامن عشر)
•
•
•
•
•
•

•

الهدف  :1-B2Cاجتماعات فرقة العمل ( CBR-TFيوضع جدول زمني لها)؛
الهدف  :2-B2Cمناقشة إصالح المنظمة  WMOفي دورات االتحاد اإلقليمي الثالث ،والخامس ،واألول واللقاءات
اإلقليمية األخرى؛
الهدف  :3-B2Cمشروع كتيب (كتيبات) اإلجراءات؛
الهدف  :4-B2Cإعداد مقترح تعديل الالئحة العامة؛
الهدف  :5-B2Cاالتصال  -من خالل الموقع اإللكتروني والمنشورات األخرى (األسئلة المتواترة ،والمذكرات
التوضيحية ،ومقاطع الفيديو ،وما إلى ذلك)؛
الهدف  :6-B2Cتقديم مقترحات المشاريع النهائية للمؤتمر الثامن عشر بما في ذلك مقترحات لرؤساء اللجان
الفنية الجديدة ومجلس البحوث ونوابهم ،وتحديد أولي لمهام اللجان الحالية في الهيكل الجديد ،وما إلى ذلك (وثائق
المؤتمر الثامن عشر المنشورة)؛
الهدف  :7-B2Cدورة استثنائية للجنة الهيدرولوجيا (كانون األول /ديسمبر  – )2018اقتراح للهيئات
الهيدرولوجية.

المرحلة  :3من  Cإلى
•

•
•
•

•

•

D

(بين المؤتمر الثامن عشر والدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي)

الهدف  :1-C2Dاجتماع موسع للفرقة  CBR-TFمع رؤساء اللجان الفنية ( ،)PTCsورؤساء االتحادات اإلقليمية
( ،)PRAsورؤساء اللجان الفنية ( )PTCsونواب الرؤساء المنتخبين الحاليين -لتقديم مقترحات إلنشاء الهيكل
الفرعي للجان الجديدة ومجلس البحوث  -اللجان الدائمة؛ تحديد واجبات اللجان الحالية في الهيكل الجديد وإنشاء
جداول زمنية انتقالية؛ والتواصل مع األعضاء للحصول على مرشحين (رؤساء اللجان الدائمة ،والخبراء ،وما
إلى ذلك)؛
الهدف  :2-C2Dمواءمة هيكل اللجان الفنية الجديد ومجلس البحوث مع الهيئات الفرعية لالتحادات اإلقليمية
ووضع خطة انتقالية؛
الهدف  :3-C2Dاالنتهاء من الكتيبات اإلجرائية ونشرها؛
الهدف  :4-C2Dاالتصال -توفير تحديثات بشأن مراحل اإلصالح من خالل الموقع اإللكتروني والمنشورات
األخرى (األسئلة المتواترة ،والمذكرات التوضيحية ،وما إلى ذلك)؛ وضمان التواصل المتبادل من أجل تلقي
تعقيبات األعضاء واألطراف المعنية؛
الهدف  :5-C2Dعقد الدورات األولى للجان الفنية الجديدة ومجلس البحوث (ربما -بشكل مشترك) لتأسيس هيكل
العمل الجديد ،وخطط عمل اللجنة الجديدة بشكل رسمي ،مع االنجازات والمعالم المتوقعة؛ الدورة الحادية
والسبعون (بعد المؤتمر) التخاذ قرار بشأن الجداول الزمنية لهذه الدورات ،قبل الدورة الثانية والسبعين للمجلس
التنفيذي ،مثال؛
الهدف  :6-C2Dالتقرير النهائي للفرقة  CBR-TFلتنظر فيه الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي.
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.6

إدارة التغيير

يتطلب االنتقال الفعال إدارة تغيير فعالة على مستوى المؤسسة .ويمثل االعتراف بنطاق وحجم التغيرات المقترحة في
هيكل وعمليات المنظمة  ،WMOوالتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنظمة ،وخطة إدارة التغيير عنصرا أساسيا لنجاح
اإلصالح.
وبشكل عام ،ينبغي أن تغطي خطة إدارة التغيير ( )CMPثالث مراحل:
•
•
•

المرحلة  :1االستعداد للتغيير
المرحلة  :2إدارة التغيير
المرحلة  :3تعزيز التغيير

ولضمان اتباع نهج تآزري ،ينبغي أن تعمل فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية ( )CBR-TFالمعرفة أعاله
بحسبانها الهيئة الرئيسية إلدارة التغيير طوال المراحل الثالث .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي إنشاء إدارة التغيير في
األمانة لضمان أن تكون العملية شاملة.
وفيما يلي العناصر العامة لخطة إدارة التغيير ،التي ينبغي مراعاتها عند وضع قائمة باإلجراءات المخطط لها:
ألف.
باء.
جيم.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.

بيان أسباب التغيير.
تحديد نوع التغيير ونطاقه.
وصف دعم أصحاب المصلحة.
إنشاء فريق إلدارة التغيير.
وضع نهج يشمل إدارة المنظمة.
وضع خطة لكل صاحب مصلحة.
إنشاء خطة اتصال.
مقاومة مسار التغيير.
معالجة العقبات.

وسيترأس األمين العام لجنة إدارة التغيير التابعة لألمانة .وينبغي وضع جدول زمني الجتماعات /لقاءات إدارة التغيير
التي تغطي العناصر أعاله من ألف إلى طاء في الوقت المناسب .كما ينبغي تعيين مناصرين إدارة التغيير من جميع
اإلدارات وإشراكهم في هذه العملية.
ويرد في التذييل  1مزيد من التفصيل حول عناصر خطة إدارة التغيير.
.7

إدارة المخاطر

ينبغي دمج تحديد المخاطر والتخفيف من آثارها في عمليات االنتقال وإدارة التغيير .وقد يفرض تنفيذ اإلصالح كوسيلة
انتقال لمستوى جديد من الثقافة التنظيمية وأهميته للمجتمع مخاطر على تلبية احتياجات وتوقعات األعضاء أثناء المرحلة
االنتقالية .وينبغي ضمان استمرارية األداء والجودة إلى جانب نهج مجدولة في تقديم التغييرات .وينبغي وضع آلية
للتغذية المرتدة المستمرة من أصحاب المصلحة ،والسيما الدول األعضاء ،بشأن نجاح عناصر اإلصالح وتأثيرات
األداء المحتملة.
وعند تقييم مخاطر عناصر اإلصالح ،ينبغي مراعاة العوامل التالية (وهو ما نصحت به مداوالت الفريق العامل المعني
بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي في المنظمة :)WMO
(أ)

عدم التسبب في أي ضرر -أن يستمر عمل
الجديد وبعده؛

المنظمةWMO

األساسي ،على األقل ،خالل االنتقال إلى الهيكل
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(ب) بناء قدرة جميع أعضاء المنظمة على تحمل العواقب المتعلقة بالطقس واألخطار الهيدرولوجية والمناخية؛
(ج) تحسين المالءمة والفعالية والكفاءة من خالل هيكل مرن ،وتحسين قدرة المنظمة WMOعلى االضطالع
بوظائفها األساسية واالستجابة للتغيرات؛
(د)

التطور نحو نهج سلس لنظام األرض مع تقليل الفجوة بين البحوث والعمليات إلى أدنى حد ممكن؛

(هـ) المواءمة بين الهيكل وسلسلة القيمة في توفير خدمات األرصاد الجوية -الهيدرولوجية؛
(و)

تحسين التوافق االستراتيجي والهيكلي للهيئات التأسيسية ،وتحسين العالقات البينية ودرجة التكيف فيما بين
اللجان الفنية والهيئات التأسيسية ،والمراكز اإلقليمية المتخصصة ومراكز التدريب اإلقليمية األخرى؛

(ز)

زيادة تركيز المستعملين والعمالء من خالل مالءمة وتعاضد شاملين مع المنظمات الدولية والوطنية واإلقليمية
الرئيسية األخرى؛

(ح) تعظيم موارد المنظمة من خالل القدرة على جذب واستخدام أفضل الخبراء ،بما في ذلك الخبراء من خارج
مجتمع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
التذييل

1

عناصر خطة إدارة التغيير
ترد أدناه العناصر العامة لخطة إدارة التغيير ( ،)CMPالتي ينبغي مراعاتها عند وضع قائمة باإلجراءات المخطط لها:
ألف.
•

باء.
•
•

جيم.
•
•
•

دال.
•
•
•

بيان أسباب التغيير
قائمة بالعوامل التي أدت إلى اتخاذ قرار التغيير ،مثل فجوات األداء ،أو التكنولوجيات الجديدة ،أو التحول في
مهمة المنظمة .ويصف نهج واحد الوضع الراهن للمنظمة ،والوضع المستقبلي الذي تعتزم هذه الخطة إيجاده.
تحديد نوع التغيير ونطاقه
وصف موجز للطبيعة المتوقعة لإلصالح وما يتصل بها من حاجة إلى إدارة التغيير؛
تحديد ما إذا كان ذلك سيؤثر على األدوار ،والتغييرات في العملية ،والتغييرات في السياسات ،و/أو التنظيم
الهيكلي .وتدرج اإلدارات ،أو مجموعات العمل ،أو النظم ،أو المكونات األخرى التي قد تخضع للتغيير.
وصف دعم أصحاب المصلحة
تدرج قائمة بجميع أصحاب المصلحة الذين سيتأثرون بالخطة ،على سبيل المثال ،الموظفين ،والمديرين،
والرعاه ،والمستخدمين ،و/أو الموظفين الذين سيتأثرون بالتغيير .وتحديد كيفية دعم كل صاحب مصلحة للتغيير؛
النظر في وضع مخطط إليصال ذلك بوضوح وإيجاز .ويسرد أحد النماذج الممكنة التوعية ،ودرجة الدعم،
والتأثير بالنسبة لكل صاحب مصلحة ،مصنفه على مقياس مرتفع /متوسط /منخفض؛
عقد اجتماعات و/أو لقاءات لقياس الدعم.
إنشاء فريق إلدارة التغيير
مسؤولية هذا الفريق التواصل مع جميع أصحاب المصحلة ،واالستماع للشواغل ،وضمان أن يسير التغيير
بسالسه قدر اإلمكان .واختيار األشخاص ذوي المصداقية العالية في المنظمة ،ومهارات التواصل الجيدة؛
ينبغي أن يتضمن الفريق راعي للتغيير على مستوى اإلدارة العليا؛
التأكيد على أن هذا الفريق يعمل بنشاط لتعزيز التغييرات ،وليس مجرد التوقيع على الخطة.
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هاء.
•

وضع نهج يشمل إدارة المنظمة
يعتبر الدعم الكامل من المنظمات ذات الثقل أمرا بالغ األهمية لنجاح التغيير .والسماح لكل موظف كبير بتقديم
تعليقات بشأن التغيير ،والعمل مع كل واحد منهم الستحداث دور نشط في إظهار التغييرات ومناصرتها.

واو.
•

زاي.
•
•
•

حاء.
•

وضع خطة لكل صاحب مصلحة
تقيم المخاطر والشواغل المتضمنة ،بالنسبة لكل صاحب مصلحة ،بما في ذلك أولئك الذين يدعمون التغيير.
وتكليف فريق إدارة التغيير بمهمة معالجة هذه الشواغل.
إنشاء خطة اتصال
االتصال هو أهم عنصر في إدارة التغيير .وينبغي أن يكون هناك تواصل نشط مع كل مجموعة متأثرة وكل
شخص متأثر .كما ينبغي تعزيز أسباب التغيير ،والفوائد التي ستنتج عنه؛
وينبغي أن يتلقى أصحاب المصلحة اتصاالت شخصية وفي االتجاهين .وعقد اجتماعات تتم وجها لوجه
ضروري؛
ينبغي أن يأتي االتصال من راعي التغيير رفيع المستوى ،ومن المشرف المباشر لكل موظف ،ومن أي متحدثين
رسميين إضافيين يثق بهم أصحاب المصلحة .ويجب أن يكون لكل اتصال رسالة متسقة.
مقاومة مسار التغيير
هناك دائما مقاومة للتغيير .ويحدث هذا على المستوى الفردي ،لذا ينبغي التواصل مع أصحاب المصلحة
شخصيا لمعرفة السبب .رصد الشكاوى حتى يتمكن فريق إدارة التغيير من معالجتها .تشمل هذه الشواغل عادة
ما يلي:
’‘1
’‘2
’‘3
’‘4
’‘5

طاء.
•

عدم وجود حافز للتغيير أو عدم الشعور بالحاجة الملحة للتغيير؛
عدم فهم الصورة األكبر أو عدم فهم السبب في ضرورة التغيير؛
نقص المدخالت في العملية؛
عدم اليقين فيما يتعلق بأمن الوظيفة ،أو الدور المستقبلي ،أو متطلبات ومهارات الوظيفة المستقبلية؛
فشل اإلدارة في تلبية التوقعات المتعلقة بتنفيذ التغيير أو االتصال.

تذليل العقبات
يجب حل العديد من الشكاوى من خالل زيادة التواصل ،أو إجراء تغيير في استراتيجية االتصاالت التي تتناول
قضايا محددة .تتطلب الشكاوى األخرى نهجا إضافية ،يمكن تضمينها في خطتك أو تركها لفريق إدارة التغيير
لتنفيذها حسب االقتضاء .فكر في أي منها مناسبك لمؤسستك:
’‘1
’‘2
’‘3
’‘4

ألي تغيير في أدوار الوظيفة أو العملية ،اجعل تدريب الموظفين أولوية قصوى؛
إذا كنت تتوقع انخفاضا في المعنويات أو انتقاال مرهقا ،خفف من ذلك بعقد مؤتمرات للشركة أو منح
امتيازات للموظفين؛
إذا لم يكن أصحاب المصلحة متحمسين للتغيير ،قم بتقديم الحوافز؛
إذا شعر أصحاب المصلحة بالخروج من الحلقة ،قم بعقد اجتماع لجمع التعليقات والنظر في إجراء
تعديالت على الخطة.
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المرفق  2للقرار )EC-70( 36

استراتيجية االتصاالت والمشاركة
إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة WMO
نظرة عامة
خالل المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في حزيران /يونيو  ،2015دارت مناقشات حول ما إذا كانت
الهياكل التنظيمة وهياكل الحوكمة للمنظمة  WMOأتاحت اتخاذ قرارات تتسم بفعالية وكفاءة وتنفيذ األولويات
االستراتيجية ألعضائها .كما أقر بأن التغيير العالمي السريع يدفع إلى الحاجة إلى إجراء استعراض للحوكمة لضمان
قدرة المنظمة  WMOعلى تلبية االحتياجات المتزايدة لمعلومات وخدمات متكاملة متصلة بالطقس والماء والمناخ.
ومن ثم ،طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يقدم إليه توصيات في دورة المؤتمر الثامنة عشرة عن بنى الهيئات
التأسيسية ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك الهياكل الجديدة المحتملة للجان الفنية ( ،)TCsواالتحادات اإلقليمية (،)RAs
والمجلس التنفيذي ( ،)ECوأن يقدم إليه توصيات أيضا بشأن قواعد ،وإجراءات ،وعمليات ،وآليات عمل الهيئات
التأسيسية وواجباتها والمسؤولين في المنظمة (الرؤساء ،ونواب الرؤساء ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان
الفنية ( ))PTCsوالعالقة بينهم وبين أمانة المنظمة  WMOبغية تعزيز كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة الرشيدة.
الغرض من استراتيجية االتصاالت والمشاركة
ستدعم هذه الوثيقة أنشطة التواصل والمشاركة مباشرة عقب انتهاء الدورة السبعين للمجلس التنفيذي وحتى انعقاد
المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في حزيران /يونيو  .2019وتعد هذه االستراتيجية عنصرا رئيسيا في
الخطة االنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  WMOوتهدف إلى توضيح مبادئ النجاح ومزايا التوصيات
المقترحة إلصالح الحوكمة والواردة في قرارات وتوصيات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي (تستكمل فيما بعد) .ومن
المسلم به أن اإلصالح المقترح سيكون عملية متطورة ،وبالتالي سيستمر تعديل استراتيجية االتصاالت والتعبير عنها
كجزء من خطة التنفيذ الشاملة.
من أجل تنفيذ إصالح الحوكمة بنجاح ،فإن الفهم المشترك لألسس المنطقية لإلصالح ،والشعور باالنسجام فيما يتعلق
بالغرض والنتائج المرغوبة لإلصالح المقترح مهمان إلتاحة الفرصة لنجاحه ،سواء داخل دائرة المنظمة  WMOأو في
نطاق الجماهير الخارجية.
ومن ثم ،تتمثل األغراض العامة الستراتيجية االتصاالت والمشاركة داخل المنظمة  WMOفي :إبالغ أهداف وفوائد
إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  WMOوتسليط الضوء عليها بطريقة واضحة وموجزه للجهات المعنية الداخلية
والخارجية؛ لترسيخ الدعم ،وإظهار كيفية تعزيز التغييرات لمساهمات المنظمة  WMOفي األولويات العالمية؛ وتحديد
القادة كمناصرين إليصال هذا اإلصالح إلى اآلخرين.
وتتمثل األغراض العامة الستراتيجية االتصاالت والمشاركة داخل مجتمع أصحاب المصلحة خارج المنظمة  WMOفي
إبالغ الخطط واالستراتيجيات وزيادة الوعي بها ،ونوايا المنظمة  WMOفي اعتماد نهج متكامل للمجاالت الرئيسية
للطقس والماء والمناخ؛ وتسليط الضوء على فوائد اإلصالح ألصحاب المصلحة؛ والتحديد االستباقي للفرص المتاحة
لتعزيز الحوار بين المنظمة  WMOوأصحاب المصلحة الخارجيين للنهوض بالحوار والعمل بشأن األهداف المشتركة
المهمة لجدول األعمال العالمي.
وينبغي أن تتيح استراتيجية االتصاالت والمشاركة ،الفرصة أيضا لألعضاء وأصحاب المصلحة من أجل المشاركة في
المناقشة وتقديم تعقيبات خالل كل المراحل العملية االنتقالية ،مما يمكن من اتخاذ اجراءات تصحيحية في الوقت
المناسب إذا ما اقتضت الضرورة.
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الحجج المؤيدة للتغيير
تلتزم المنظمة  WMOبمواصلة دورها القيادي وأن تظل مالئمة للغرض ،لتصبح أكثر كفاءة وفعالية من حيث
التكلفة ،وضمان تماشي هيكلها بشكل جيد مع أولويات المنظمة .وتسلم المنظمة  WMOبالحاجة إلى التكيف المستمر
مع القوى العالمية السريعة التغير -مثل التدهور البيئي ،ومحدودية الموارد ،والمن افسة المتزايدة ،وأوجه التقدم
التكنولوجي ،ولتعظيم تأثيرها على اإلبالغ ومعالجة القضايا العالمية المثيرة للقلق مثل تغير المناخ .وسيوفر هذا
اإلصالح في الحوكمة فرصا لتوسيع المشاركة اإلقليمية الفعالة ،وتعزيز الحوار المتكامل والحوار األفقي الذي
يتجاوز الحدود الج غرافية.

الجمهور المستهدف :الجهات المعنية الداخلية
االسم

األسس المنطقية واألدوار

في نهاية المطاف ،تكون الدول األعضاء في المنظمة مسؤولة عن
أعضاء المنظمة WMO
القرارت المتعلقة بإصالح الهيئة التأسيسية ،ومن ثم ،يجب أن تكون
على علم بالمقترحات وأن تشارك فيها في أقرب وقت ممكن ،لضمان
الفهم والمساندة .ولن يتحقق التغيير الناجج إال إذا أيد أعضاء المنظمة
برنامج التغيير ودعموه ،وكانوا قادرين على المساهمة بنشاط في هذا
التغيير واالستفادة منه.
تقوم البلدان المشاركة ،التي تحددها الدول األعضاء لتمثيل حكوماتها
الممثلون الدائمون ()PRs
الوطنية ،بدور المستشارين الرئيسيين لإلبالغ والتأثير في موقف الدول
األعضاء .وستكون المشاركة المبكرة والفعالة ،وتأمين الدعم من نخبة
مهمة من الممثلين الدائمين مهمة في كسب التأييد لخطة إدارة التغيير.
يقدم أعضاء المجلس التنفيذي التوجيه والدعم األولي للتغييرات التي
أعضاء المجلس التنفيذي
ستعرض على المؤتمر في عام  .2019وهم يعملون كقنوات رئيسية في
زيادة الوعي والتواصل وإشراك األعضاء اآلخرين في عملية االنتقال.
ويضطلع أعضاء المجلس التنفيذي بدور رئيسي كقنوات اتصال
ومناصرة لخطة إدارة التغيير.
رؤساء االتحادات اإلقليمية ( )RAsيتأثر القادة المنتخبون بشكل مباشر بالتغييرات التي تطرأ على حوكمة
االتحادات اإلقليمية ،والذين يمكنهم أن يكونوا مناصرين لنشر الوعي
وبناء القبول بين األعضاء اإلقليميين ،والخبراء وغيرهم بشأن الحاجة
إلى التغيير على المستوى اإلقليمي وفوائده.
يتأثر القادة المنتخبون بشكل مباشر بالتغييرات التي تطرأ على حوكمة
رؤساء اللجان الفنية ()TCs
اللجان الفنية ،والذين يمكنهم أن يكونوا مؤيدين لرفع الوعي وبناء
القبول بين الخبراء الفنيين العالميين بشأن الحاجة إلى التغيير على
المستوى اإلقليمي وفوائده .وبوصفهم قادة علميين وفنيين في المنظمة
 ،WMOسيكفل رؤساء اللجان الفنية استمرار أهمية األسس الفنية القوية
للمنظمة  WMOوالحفاظ عليها في االنتقال إلى حوكمة مستقبلية أكثر
تكامال وأفقية.
سيتعين على العديد من الخبراء المشاركين في اللجان الفنية التابعة
الخبراء
للمنظمة  WMOواالتحادات اإلقليمية والفرق واألفرقة العاملة األخرى
التي ستتأثر بالتغيرات في الحوكمة المشاركة في عملية االنتقال
ودعمها ،لضمان استمرار مصداقية المنظمة  WMOوقيمتها وإبراز
مساهماتها.
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WMO

سيتم إعادة تنظيم هيكل أمانة المنظمة  WMOليتماشى بشكل أفضل مع
الحوكمة المحدثة .ويعمل موظفو المنظمة  WMOمع أعضاء اللجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي ،وكذلك مع األعضاء
والخبراء حول العالم .وستساعد مشاركتهم ودعمهم أثناء التحوالت
األساسية في حوكمة المنظمة  WMOفي فهم ودعم التغييرات على
نطاق أوسع بين العديد من أصحاب المصلحة في المنظمة .WMO

الجمهور المستهدف :الجهات المعنية الخارجية (أمثلة فقط)
هيئات األمم المتحدة

برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
منظمة الصحة العالمية ()WHO
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(UNFCCC)
منظمة األغذية والزراعة ()FAO
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( )IOCالتابعة

لليونسكو.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(IPCC)
منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO)
المنظمة البحرية الدولية(IMO)
الهيئات والوكاالت الدولية
الرئيسية األخرى

البنك الدولي
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ( )IBCSلإلطار العالمي
للخدمات المناخية
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
)(EUMETSAT
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى(ECMWF)

مؤسسات البحثية والمجتمعات
األخرى

المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية ()IFMS
جمعيات األرصاد الجوية واألوقيانوغرافيا (مثل ،الجمعية األمريكية
لألرصاد الجوية ( ،)AMSوالجمعية االسترالية لألرصاد الجوية وعلوم
المحيطات ( ،)AMOSوالجمعية الكندية لألرصاد الجوية
واألوقيانوغرافيا ( ،)CMOSالخ)
المجلس الدولي للعلوم ()ICSU

كيانات القطاع الخاص

رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEl

واألسس المنطقية الشاملة للمشاركة مع الجهات المعنية الخارجية الرئيسية هذه هي اإلبالغ الفعال لمقترحات المنظمة
 WMOبشأن اإلصالح ،والتشاور بشأن اآلثار وإبالغ الفوائد ،وطمأنة الشركاء بشأن الكيفية التي ستؤثر بها التغييرات
في المنظمة  WMOعلى تعزيز قدرات المنظمة  WMOفي المساهمة في جداول األعمال العالمية األوسع نطاقا وواليات
هذه الجهات المعنية.
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ملخص ألهداف االتصاالت حسب الجمهور المستهدف

الجماهير الداخلية

الجماهير الخارجية

إبالغ المحتوى والخطط وزيادة الوعي بها

إبالغ المحتوى والخطط وزيادة الوعي بها

بناء دعم للتحول والمشاركة فيه

تسليط الضوء على فوائد اإلصالح ألصحاب
المصلحة

تحديد المناصرين الداخليين لمواصلة المشاركة
واالتصال (االتصاالت المتتالية ،مثال) واألسس
المنطقية للمقترحات وفوائدها

تحديد وخلق فرص لتعزيز الحوار بين المنظمة
 WMOوأصحاب المصلحة الخارجيين للنهوض
باألهداف المشتركة لجدول األعمال العالمي بشأن
الطقس والماء والمناخ

الرسائل الرئيسية الشاملة
.1

التحول إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية مع الحفاظ على تفوق المنظمة

WMO

تكرس المنظمة  WMOجهودها للحفاظ على أعمالها األساسية وتخفيف أي اضطرابات في عملها أثناء عملية االنتقال
وبعدها .وإدراكا ألن أي تغيير مهم سيكون له تأثيرات على البرامج واألنشطة ،تلتزم المنظمة  WMOبمعالجة شواغل
األعضاء وأصحاب المصلحة وتحديد المخاطر وأي عواقب سلبية والتخفيف من آثارها.

.2

التغييرات لها فوائد عديدة لألعضاء وأصحاب المصلحة والمجتمع

يمكن تحسين هيكل الحوكمة الحالي للمنظمة  WMOوالوصول به إلى المستوى األمثل لتحسين تلبية احتياجات أعضائها،
وأصحاب المصلحة الخارجيين وتوجيه المنظمة إلى المساهمة بشكل أكثر وضوحا وفعالية في جدول األعمال العالمي.
وسيؤدي التحرك بعيدا عن نهج الصوامع ،وباتجاه اتباع نهج متكامل لمعالجة القضايا المتعلقة بالطقس والماء والمناخ،
إلى تعظيم مرونة المنظمة وقدرتها على التكيف فيما يتعلق بدورها في تيسير وتمكين األعضاء من تقديم المعلومات
والخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا بكفاءة وفعالية .ويهدف هذا االستعراض للحوكمة إلى إنشاء هياكل
أكثر نشاطا وفعالية تتماشى مع األولويات الحالية ألعضائه ،ويوجه المنظمة  WMOنحو المساهمة على الوجه األمثل
في جدول األعمال العالمي.

.3

التحسين المستمر هو أفضل ممارسات اإلدارة

انطالقا من روح التحسين المستمر ،هناك حاجة إلى استكشاف الخيارات باستمرار لضمان تلقي شواغل األعضاء
ومعالجتها  .وينبغي استعراض هياكل الهيئة التأسيسية والحوكمة واعتمادها من قبل كل مؤتمر .وسيسمح تلقي التعليقات
بشأن تأثير اإلصالح من األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين والرد عليها بالتحسين المستمر.
صياغة الرسائل الرئيسية

الموجهة للجمهور الداخلي
•

تحسين مواءمة الحوكمة وهيكل األمانة مع األولويات االستراتيجية (النموذج سيتبع الوظيفة) وتيسير تقديم وتنفيذ
أولويات المؤتمر والخطة االستراتيجية للفترة .2023-2020

•

استخدام الموارد بفعالية أكبر من أجل تحسين تلبية الحاجات المجتمعية والوطنية للمعلومات والخدمات ذات
الصلة بالطقس والماء والمناخ.
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•

تبسيط وتحسين دمج البرامج واألنشطة ،مع مسؤوليات إدارية واضحة.

•

إيجاد آليات لبناء مزيد من التنسيق والمشاركة بين وكاالت والشركاء المعنيين بالطقس والمناخ والماء من أجل
زيادة دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوالتعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية(NMSs)والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا .(NHSs)

•

دعمنهجالنظاماألرضيالشموليللمنظمة WMOمن خالل هياكل متكاملة وأفقية تتيح تقديم خدمات سلسه
متعددة المخاطر وقائمة على األثر.

•

تعزيز التفويض الخاص باستعراض الهيئة التأسيسية في كل مؤتمر من أجل:
-

معالجة االحتياجات واالهتمامات المتغيرة لألعضاء؛

-

تحسين إنتاجية الدورات عن طريق مواءمتها مع دورة األربع سنوات للمنظمة WMO؛

-

تبني نهج أكثر مرونه وقابلية للتكيف مع األولويات والسياقات المتغيرة ،والحد من التكرار.

الموجهة للجمهور الخارجي
•

تحسين توجيه المنظمة لخدمة احتياجات جدول األعمال العالمي (مثل ،الحد من مخاطر الكوارث ،والمناخ،
والتنمية المستدامة ،والقدرة على التعافي ،وما إلى ذلك) ،ومن ثم زيادة التعاون الدولي.

•

إتاحة مشاركة أفضل للمجموعات العامة ،والخاصة ،واألكاديميات ،وغيرها من المجموعات المعنية في مناقشات
المنظمة  WMOوإبالغ عمليات صنع القرار.

•

إشراك الشركاء الرئيسيين في أنشطة المنظمة  WMOلتعزيز األثر وضمان الموارد المستدامة والرؤية (مثل
البنك الدولي ( ،)WBومنظمة الطيران المدني الدولي ( ،)ICAOوالمنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOوما إلى ذلك).

•

إنشاء قدرة رصد ونمذجة للنظام األرضي أكثر شمولية لخدمة متطلبات الخدمة الوطنية واإلقليمية والعالمية.

•

معالجة الحاجة العالمية المتنامية للخبرة في مجال الطقس والمناخ والماء.

منهجيات المشاركة
.1

أدوات المشاركة

ستستخدم أدوات ومنهجيات رسمية وغير رسمية مختلفة ،على مجموعة متنوعة من البرامج ،لتوعية أصحاب المصلحة
والخارجيين وإشراكهم في خطة إدارة التغيير الخاصة بالمنظمة  ،WMOولبيان تفاصيل وفوائد التغييرات المقترحة.
وستستخدم المواقع اإللكترونية ،ورسائل البريد اإللكتروني ،واالجتماعات واالستقصاءات ،في المقام األول ،لالتصاالت
الداخلية .وفي الوقت ذاته ،سيتم استخدام تقارير الحالة ،واإلحاطات ،واالجتماعات الرسمية مع أصحاب المصلحة،
واالستقصاءات ،واألسئلة المتواترة ،والمذكرات التفسيرية لالتصاالت الخارجية .وسيتم استخدام نهج مناصرة متتالية
لتوفير المعلومات؛ وستنتقل المعلومات من قيادة المنظمة  WMOإلى رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،الذين
سينقلون نفس المعلومات إلى مجموعات أخرى مثل فرق العمل ومجموعات العمل.

.2

اتصاالت منتظمة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة

عامل النجاح الحاسم إلدارة التغيير الفعال هو إصدار رسائل منتظمة ،ومفهومة ومنظمة من القيادة .وقد بدأ هذا
التواصل بالفعل ،مع عروض تقديمية من األمين العام وكبار مسؤولي المنظمة  WMOفي دورات االتحادات اإلقليمية
وغيرها من اللقاءات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،فيما يتعلق بالمعلومات األساسية واألسس المنطقية لهذا
اإلصالح .وسيستمر هذا النوع من االتصاالت ،مع متابعة التحديثات الخاصة بتقدم كل عنصر من عناصر إصالح
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الحوكمة من حيث الترتيبات الجديدة المحتملة ،والتحديثات بشأن تقييم الخطة واألولويات االستراتيجية للفترة
 2023-2020التي ستحققها هياكل الحوكمة الجديدة .وستوفر اآلليات الفعالة للتواصل المتبادل الفرصة في الوقت نفسه
لألعضاء وأصحاب المصلحة لتقديم المشورة والمقترحات بشأن مسار اإلصالح مما يسمح بالتحسين المستمر.

.3

مصدر مركزي للمعلومات

تعتمد إدارة التغيير الناجحة على تشاطر المعلومات مع أصحاب المصلحة .وكان النهج الفعال في المنظمات األخرى هو
إنشاء بوابة مركزية على شبكة اإلنترنت تعمل كمصدر للمعلومات عن جميع جوانب التحول .وسيعزز وجود مورد
شامل ومركزي للمعلومات شفافية عملية اإلصالح ويقلل من الشواغل والمقاومة المحتملة للتغييرات المقترحة .وإنشاء
صفحة ويب مخصصة لإلصالح في المنظمة  WMOمن شأنه أن يمد أصحاب المصلحة الخارجيين بالمعلومات ،ويعزز
الوعي بشأن حالة العملية االنتقالية.

الشكل  :1الخطة االستراتيجية المقترحة للمنظمة ( )WMOللفترة

2023-2020
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الشكل  :2هيكل الحوكمة الحالي

المرفق  3للقرار )EC-70( 36

فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة )CBR-TF( WMO
.1

النطاق والفترة الزمنية
ستضطلع فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  WMOبوظيفة الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة
االنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  WMOواستراتيجية االتصاالت .وسيبدأ عمل المجموعة اعتبارا من
تموز /يوليو  2018حتى اكتمال انتقال إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة .WMO

.2

االختصاصات

ألف .استعراض الخطة االنتقالية بانتظام ،وتقديم التوجيه والدعم لألمين العام في إعدادها ،ورفع تقرير إلى المؤتمر
الثامن عشر عن الخطة االنتقالية المحدثة.
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باء.

رصد تنفيذ الخطة االنتقالية من خالل مجموعة من مؤشرات النجاح وتقديم التوجيه لألمانة بشأن اإلجراءات
التصويبية ،حسب االقتضاء.

جيم .رصد تنفيذ استراتيجية اتصال إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  ،WMOوإسداء المشورة بشأن مواد التوعية
واللقاءات ،وتقييم نتائجها.
دال .تقديم تقارير مرحلية إلى المؤتمر الثامن عشر (حزيران /يونيو  ،)2019والدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي
(حزيران /يونيو  )2019وتقرير نهائي إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي (حزيران /يونيو .)2020
.3

التشكيل
سيترأس فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  WMOالبروفيسور  ،Gerhard ADRIANوتتألف
من أعضاء المجلس التنفيذي التاليين ،Phil EVANS :و ،Louis UCCELLINIو،Toshihiko HASHIDA
و ،David GRIMESو ،Maxim YAKOVENKOو ،Albert MARTISو،Chin Ling WONG
و ،Mamadou Lamine BAHو .Guillermo NAVARROوقد يدعو رئيس فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة
التأسيسية خبير إضافي لدعم عمل فرقة العمل.

.4

آليات العمل
ستعقد فرقة العمل  CBR-TFاجتماعات منتظمة من خالل لقاءات عن طريق الفيديو وعقد اجتماعات تتم وجها
لوجه .وستكون صفحة الويب الخاصة بإصالح الهيئة التأسيسية مكانا لنشر المواد ذات الصلة التي تعكس عمل
فرقة العمل .وسيقدم دعم األمانة من قبل إدارة مكتب األمين العام والعالقات الخارجية.

القرار

(EC-70) 37

البيانات المالية للمنظمة ) (WMOلعام

2017

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المادتين  14و 15من الالئحة المالية،
وقد نظر في تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر
 ، 2017وتقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى المجلس التنفيذي ،وتوصيات لجنة المراجعة واللجنة االستشارية
للشؤون المالية ) (FINACالتابعتين للمنظمة )( (WMOانظر الجزء الثاني من التقرير)،
وإذ يشير إلى أن األمين العام قد اتخذ إجراءات سريعة لتعيين مستشار تشمل اختصاصاته إعداد خطة تنفيذ شاملة بشأن
جميع توصيات المراجع الخارجي غير المنفذة ،بحلول تموز /يوليو  ،2018ودراسة مواطن الضعف ،وتقديم التوصيات
الالزمة لتعزيز الرقابة الداخلية بشكل عام،
يعتمد رسميا البيانات المالية المراجعة للمنظمة ) (WMOلعام ( 2017انظر الجزء الثاني من التقرير)؛
يطلب من األمين العام أن يقوم بما يلي:
)(1

إحالة البيانات المالية ،مشفوعة بتقريره وتقرير المراجع الخارجي بشأنها ،إلى جميع أعضاء المنظمة )(WMO؛

)(2

اتخاذ إجراءات تدريجية لتناول مالحظات وتوصيات المراجع الخارجي بشأن الرقابة الداخلية بهدف تنفيذ جميع
هذه التوصيات بحلول المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية (أيار /مايو – حزيران /يونيو )2019؛
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)(3

إعداد اقتراح منفصل لمعالجة العجز التشغيلي المتكرر عاما بعد عام ،مع اإلشارة بوضوح إلى ما إذا كان هذا
األمر سيؤثر على المنظمة ) ،(WMOومتى؛

)(4

إبالغ المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في هذه المسائل.

يشجع األمين العام على استعراض أطر الرقابة الداخلية للوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة من أجل تضمين نظام
الرقابة الداخلية للمنظمة ) (WMOأفضل الممارسات المعمول بها على نطاق األمم المتحدة والدروس المستفادة؛
يالحظ مع القلق المبالغ الكبيرة لالشتراكات المقررة غير المسددة من بعض األعضاء؛
يحث األعضاء على تسديد المبالغ المستحقة عليهم في أقرب وقت ألن التأخر في السداد يعرض األمانة لخطر عدم دفع
التزاماتها في موعد استحقاقها.

القرار

(EC-70) 38

تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  244/70للجمعية العامة لألمم المتحدة  -النظام الموحد لألمم المتحدة :تقرير لجنة الخدمة المدنية
الدولية ،الذي أقر إدخال تعديالت كبيرة على شروط الخدمة ومجموعة عناصر األجر في النظام الموحد لألمم المتحدة،
نتيجة استعراض شامل أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية في ،2015
وإذ يشير أيضا إلى المقرر  - (EC-69) 70تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين ،الذي قام فيه
المجلس التنفيذي بما يلي:
)(1

أحاط علما بالتعديالت على الئحة الموظفين وكذلك بإعداد وثيقة موحدة للنظام األساسي والئحة الموظفين؛

)(2

طلب تعديل السن اإللزامية إلنهاء الخدمة في النظام األساسي للموظفين،

وإذ يشير أيضا إلى المادة  12.3من النظام األساسي للموظفين ،والتي تنص على أن للمؤتمر أن يعدل النظام األساسي
للموظفين ،وإذا لم يكن من مصلحة المنظمة إرجاء تعديل ما حتى دورة المؤتمر التالية ،يجوز للمجلس التنفيذي أن
يجري هذا التعديل؛ ويخضع أي تعديل يجريه المجلس التنفيذي لموافقة المؤتمر في دورته التالية،
يقرر تعديل النظام األساسي للموظفين ،رهنا بموافقة المؤتمر ،على النحو التالي:
تنص المادة

9.5

من النظام األساسي للموظفين على ما يلي:

ال يستبقى الموظفون في الخدمة العاملة بعد بلوغ سن الخامسة والستين .ويجوز لألمين العام أن يمدد سن التقاعد
في حاالت استثنائية ،إذا اقتضت مصلحة المنظمة ) (WMOذلك؛
ويستوجب تمديد سن التقاعد لموظف من الفئة الفنية وما فوقها بعد بلوغ سنة الخامسة والستين ترخيص المجلس
التنفيذي بذلك؛
وتنص المادة  3.4من النظام األساسي للموظفين على ما يلي:
ينشئ األمين العام نظاما لصرف بدالت اإلعانة ومنح التعليم وغيرها من البدالت حسبما يراه /تراه ضروريا
لمصلحة المنظمة ،وطبقا للبدالت واالستحقاقات المقدمة للعاملين في األمم المتحدة؛

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

150

يحيط علما بالوثيقة الموحدة للنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين ،والتي تضم ما يلي:
)(1

كافة المواد والقواعد المعتمدة أو المحاط بها علما السابقة؛

)(2

التعديل سالف الذكر على المادة  9.5من النظام األساسي للموظفين؛

)(3

التغييرات المجمعة الناجمة عن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 244/70؛

)(4

جداول المرتبات ومعدالت االستحقاقات األخرى المحدثة ،على نحو ما صدرت من لجنة الخدمة المدنية الدولية
وأمانة األمم المتحدة؛

يحيط علما أيضا بأن التعديل سالف الذكر على المادة  3.4من النظام األساسي للموظفين سيدرج في الوثيقة الموحدة.

القرار )EC-70( 39

استعراض القرارات والمقررات السابقة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - )EC-69( 23استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

)(2

والمقرر  - )EC-69( 76استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

)(3

المادة ( 14ج) من اتفاقية المنظمة ) (WMOبشأن مهام المجلس التنفيذي في النظر في القرارات واتخاذ ما يلزم
من إجراءات بشأنها ،طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة العامة،

)(4

المادة  )9( 156من الالئحة العامة (طبعة  )2015بخصوص استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة ،والمادة
 27من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

وإذ يأخذ في االعتبار مجموعة المقررات المتخذة في الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي،
وبعد دراسة قرارات ومقررات المجلس السابقة التي ال تزال سارية،
يقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
2

EC-IV

6

EC-XII

13

EC-XXXIV

21

EC-XXXV

6

EC-XXXVI

4

EC-XL

15

EC-XLIV

13

EC-XLV
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4, 12

EC-XLVIII

5

EC-LI

9, 18

EC-LVI

5

EC-LVII

15

EC-LVIII

16, 17, 19, 26

EC-LIX

4, 6, 18

EC-LX

4, 8, 14

EC-LXI

8, 13

EC-LXIII

*14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24

EC-64

3, 12

EC-65

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 22

EC-66

1, 2, 4, 5, 6, 7, 12

EC-67

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

EC-68

1, 6, 8, 11,12, 15, 17, 19, 21

EC-69

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى المعتمدة قبل دورته السبعين؛

يقرر أيضا:
)(1

اإلبقاء على سريان المقررات التالية:

EC-68: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94
EC-69: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73
)(2

عدم اإلبقاء على سريان المقررات األخرى المعتمدة قبل دورته السبعين؛

وقد استعرض أيضا حالة تنفيذ قرارات المؤتمر ،وإذ يشير إلى استمرار تنفيذ اإلجراءات المتخذة بمقتضى قرارات
المؤتمر ،والسيما المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) ،(Cg-17وأن عددا كبيرا من هذه اإلجراءات قد
استكمل بالفعل،
يطلب من األمين العام أن ينشر قرارات ومقررات المجلس السارية ،بما في ذلك تلك المدخل عليها تصويبات ،في طبعة
جديدة من قرارات ومقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم  ،)508وأن يوجه انتباه جميع األطراف
المعنية إلى هذا المطبوع.
ــــــــــــــــــــ

مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  )EC-69( 23والمقرر  ،)EC-69( 76اللذين لم يعودا ساريين.

التذييل  - 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقرر

(EC-70) 1

تنظيم الدورة
إن المجلس التنفيذي،
يقر جدول األعمال المؤقت على نحو ما اقترحه الرئيس؛
يعتمد إنشاء اللجان على النحو التالي:
)(1

اللجنة المعنية بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي والميزانية للفترة :2023-2020
الرئيس :الدكتورة  ،Andrea Celeste Sauloالنائبة الثانية للرئيس
األعضاء :مفتوحة العضوية

)(2

اللجنة المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية:
الرئيس :البروفيسور الدكتور

Gerhard Adrian

األعضاء :مفتوحة العضوية
يوافق على برنامج عمل الدورة:
)(1

مواعيد عمل الجلسات :الساعة  09:30إلى الساعة  ،12:30والساعة  14:30إلى الساعة 17:30؛

)(2

ترتيب وتوزيع بنود جدول أعمال الدورة؛

يحيط علما بالمادة  112من الالئحة العامة والخاصة باعتماد محاضر الجلسات.

المقرر

(EC-70) 2

النظر في التقارير
إن المجلس التنفيذي،
)(1

أشاد بالرئيس ،الذي رأس الجلسة األخيرة له في المجلس التنفيذي ،وقدم له الشكر على مساهماته البالغة األهمية
في المنظمة ) (WMOطيلة ما يزيد على خمس وعشرين سنة من الخدمة؛

)(2

أحاط علما بتقارير كل من رئيس المنظمة ) (WMOورؤساء االتحادات اإلقليمية واألمين العام التي تسلط الضوء
على التقدم المحرز في األنشطة التي اضطلعت بها المنظمة ) (WMOوهيئاتها التأسيسية وأمانتها منذ دورة
المجلس األخيرة؛

)(3

وأحاط علما أيضا بالمقررات التي اتخذها الرئيس نيابة عن المجلس منذ دورته السابقة ،بموجب أحكام المادة
 (7) 9والمادة  5-9من النظام األساسي للموظفين؛
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)(4

وقد نظر في تقارير رؤساء اللجان الفنية ،ال سيما توصيات الدورات التي عقدت خالل العام الماضي ،في إطار
بنود جدول األعمال الخاصة بكل منها؛

)(5

وقد نظر أيضا في توصيات اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في إطار بنود جدول األعمال
الخاصة بكل منها؛

)(6

وأحاط علما بأن التقارير ستجمع في مجلد واحد عقب انتهاء الدورة.

المقرر

(EC-70) 3

مواصلة تنفيذ خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

أن يصادق على التوصيات التي قدمها فريقه العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث )( ،(EC WG/DRRانظر
الوثيقة  ،)EC-70/INF. 3وهي كما يلي:
(أ)

تنفيذ خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث على المستويات الوطنية واإلقليمية
والعالمية،

(ب) رصد مواصلة تنفيذها تمشيا مع مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ،2023-2020
ومؤشرات أدائها الرئيسية (السيما الهدف  ،)1بما في ذلك إعداد استعراضات بانتظام لمتطلبات أعضاء
األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية ،وتحديد كيف تساهم مواصلة التنفيذ هذه في تحقيق األهداف والغايات
ذات الصلة التي تم تحديدها في أطر دولية أخرى ،السيما فيما يتعلق باعتماد نهج محكم لتقليص المخاطر
الناشئة عن األخطار المتصلة بالطقس والماء والمناخ ،والدور الذي تؤديه المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي كافة عناصر إدارة مخاطر الكوارث (بما في ذلك الحد من المخاطر
الناجمة عن أخطار غير األرصاد الجوية الهيدرولوجية) في إطار التشريعات الوطنية،
)(2

أن يطلب من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج الفنية (بما في ذلك البرامج المشمولة برعاية مشتركة)،
بمساعدة نقاط االتصال التابعة لها ) ،(WMO DRR FP RA-TC-TPالقيام بما يلي:
(أ)

الحرص على تمشي خطط عملها مع خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث،

(ب) موازاة التقدم المحرز في مجال والمقررات والقرارات ذات الصلة مع أهداف خارطة طريق الحد من
مخاطر الكوارث ،ومراقبة تنفيذها بمساعدة المؤشرات الكمية،
)(3

أن يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تدعم تنفيذ خارطة طريق الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد اإلقليمي
من خالل ما يلي:
(أ)

تسهل تعزيز خدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة التي يقدمها أعضاؤها على المستويين الوطني
والعابر للحدود ،مستفيدين من آليات الدعم اإلقليمي،

(ب) إنشاء أفرقة عاملة إقليمية ،وإذا اقتضى األمر أقاليمية ،معنية بالحد من مخاطر الكوارث لتحسين تناول
التفاوتات اإلقليمية والوطنية في القدرات ،والمخاطر الخاصة بكل إقليم،
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(ج) العمل بشكل وثيق مع آلية التنسيق المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والتابعة للجنة النظم األساسية )،(CBS
)(4

أن يطلب من األعضاء ما يلي:
(أ)

مواصلة إشراك مرافقهم الوطنية ) (NMHSsعلى أعلى مستوى في آلياتهم الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث ) (DRRوللتكيف مع المناخ ،وضم ممثلين عن المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى بعثاتهم الوطنية
المشاركة في المنتديات اإلقليمية والعالمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوغيرها من محافل
األطراف المعنية،

(ب) تناول الطابع الفريد لألوضاع الوطنية واألوضاع االجتماعية الثقافية المحلية ،ومراعاتها في إعداد وتقديم
الخدمات التي تعدها المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما في ذلك المعارف المحلية والجوانب الجنسانية
وزيادة مشاركة األجيال الشابة وذوي اإلعاقة في أنشطة تطوير القدرات المتصلة بالحد من مخاطر
الكوارث حفاظا على مستويات المقاومة،
(ج) النظر في المشاركة في المؤتمر الثاني المعني باإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWC IIثمرة
الجهود المشتركة التي بذلتها المنظمات الشريكة في الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
) ،(IN-MHEWSالمقرر عقده يومي  13و 14أيار/مايو  2019قبيل الجلسات المرتبطة باإلنذار المبكر في
المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ) (GP2019وباعتباره إسهاما لها ،علما بأن الجلسات الرسمية
ستعقد من  15إلى  17أيار/مايو  – 2019من خالل مساهمات طوعية و /أو عينية ومشاركة العاملين في
المرافق الوطنية )،(NMHSs
(د)

مواصلة تسمية نقاط اتصال للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRتابعة للمنظمة )( (WMOعن طريق
مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) )(NMHSsالتي سيتم تسجيلها في قاعدة بيانات المالمح
القطرية ) (CPDBالتابعة للمنظمة ) ،(WMOوفقا لطلب الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ،والتي
ستساعد في رصد تنفيذ خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث )،(DRR

(هـ) المساهمة في آليات المنظمة ) (WMOومناسباتها المعنية بخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
والخدمات المناخية لتحسين تخطيط المساعدات اإلنسانية والتصدي لحاالت الطوارئ اإلنسانية (المقرر
عقدها في الفصل الرابع من عام  2018والفصل األول من عام ،)2019
(و)

)(5

النظر في تقديم دعم عيني لترجمة خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث ) (DRRإلى
اللغات الرسمية للمنظمة )،(WMO

أن يطلب إلى األمانة العامة ما يلي:
(أ)

إتاحة خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث ) (DRRالتي وافق عليها رئيس المنظمة
) (WMOفي نيسان /أبريل  2017بجميع اللغات الرسمية ،واقتراح تحديثات لرؤيتها وإلطار المراقبة على
الفريق العامل  EC WG/DRRلبحثها وإقرارها ،بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية الجديدة للمنظمة
) ،(WMOومع صالت أوثق بالقدرة على مقاومة المناخ وتعزيزها في صفوف األعضاء ،واألمم المتحدة،
واألطراف المعنية األخرى،

(ب) تقديم عرض عام لما يلي ‘1’ :أنشطة المنظمة ) (WMOوفقا إلطار خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد
من مخاطر الكوارث ) ‘2’ ،(DRRآليات الحوكمة /التنفيذ ‘3’ ،القدرات والفجوات والحاجات الرئيسية
لألعضاء /المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما في ذلك القدرة على استيعاب المشاريع واألموال،
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(ج) تفصيل المقررات والقرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية والمتصلة بالحد من مخاطر الكوارث
منذ الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) ،(Cg-17وتقديم تحديث بشأن التقدم المحرز
إلى الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية )،(Cg-18

)(DRR

(د)

التخطيط لألنشطة ذات األولوية التي ينبغي إجراؤها قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية ) (Cg-18والمتمشية مع خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث
) ،(DRRبما في ذلك اإلنجازات المتوخاة ،والنقاط الفارقة ،واألطر الزمنية ،والمستويات (من العالمية إلى
الوطنية) ،والمسؤوليات ،والموارد المطلوبة /المتاحة ،المتعلقة بالخطط الخاصة بمختلف أنشطة المنظمة
) (WMOوالتي تساهم في الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ وتحديث الخطة مرة كل سنتين حتى يوافق
عليها المجلس التنفيذي /المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،على أن تستفيد من الحاجات واألولويات
المناخية (GFCS)ومخاطر المناخ،

ومتطلبات الموارد التي يتم التعبير عنها ،مثل اإلطار العالمي للخدمات
ووثائق نظم اإلنذار المبكر )(CREWS؛ والتركيز على التنبؤات القائمة على اآلثار واإلنذارات التي تسمح
باتخاذ إجراءات والقائمة على المخاطر من خالل تطوير نظم اتخاذ القرارات ذات الصلة،

(هـ) التأكد من إبرام اتفاقات مع المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنظمة ) (WMOبشأن مشاريع من قبيل
نظم اإلنذار المبكر ) (CREWSمن أجل تقديم خدمات مناخية للحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ
على المستوى اإلقليمي،
( و)

تطوير مواد تعليمية وتدريبية خاصة بالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRمن أجل تطوير القدرات (بما
في ذلك تدريب المدر بين)  ،باستخدام اآلليات والوثائق المتوافرة ،وتبادل فضلى الممارسات التي
يعتمدها األعضاء والدروس المستفادة في مجال تقييم المخاطر والوقاية منها والتأهب لها والتصدي
لها ،واالستفادة من هذه الممارسات والدروس ،وضمان تدريب موظفي المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsونقل األساليب واألدوات والنواتج المستحدثة ،على سبيل المثال،
من طرف المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوشركائها في إطار مشاريع محددة (مثال :الخدمات
المناخية للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا في إطار برنامج مراقبة البيئة والسالمة في أفريقيا
) (MESAالتابع لالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي)،

(ز)

دعم إعداد اللجان الفنية المعنية اللوائح الفنية ،والمراجع ،والمعايير واإلرشادات ،وتحديثها وتنسيقها،
وتضمينها إحاالت إلى مراجع أخرى ،والترويج لها ،وذلك باالستناد إلى العناصر األربع لنظم اإلنذار
المبكر الفعالة ’ ‘1المعارف المتصلة بمخاطر الكوارث ‘2’ ،ورصد األخطار وعواقبها المحتملة ومراقبتها
وتحليلها والتنبؤ بها ‘3’ ،وتوزيع اإلنذارات واإلبالغ عنها ‘4’،وقدرات التأهب والمواجهة ،بما في ذلك
تحديثات أطلس الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء
(،)2012-1970

(ح) حشد الخبرات باالستناد إلى العناصر األربع لنظم اإلنذار المبكر الفعالة لدعم المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز العالمية واإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOبدعم المشاريع
(مثل المشاريع التي تتضمنها حافظة نظم اإلنذار المبكر ) )(CREWSوتمشيا مع برامج المنظمة )(WMO
المناخية (GFCS)والحد من مخاطر

وآليات التواصل مع المستخدمين فيما يتعلق باإلطار العالمي للخدمات
الكوارث )،(DRR
(ط) تنسيق مساعدة الخبراء التي يقدمها األعضاء في المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المساعدة التي تقدمها
مراكزهم العالمية واإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOإلى األعضاء ومرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي حاالت الطوارئ ،وكذلك إلى وكاالت األمم المتحدة /الوكاالت اإلنسانية،
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(ي) التمشي مع خطط عمل األمم المتحدة الشاملة لعدة قطاعات والمعنية بالحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ والمسائل اإلنسانية والحضرية ،مثل خطة عمل األمم المتحدة بشأن الحد من
مخاطر الكوارث ) (DRRمن أجل زيادة القدرة على التحمل ،والمساهمة في هذه الخطط.

)(DRR

(انظر الوثيقة  – EC-70/INF. 3تقرير الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
).)(EC WG/DRR
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
أشار الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRإلى النقاط التالية:
(أ)

ثمة فرق بين قدرات األعضاء (الحكومات) وقدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
في مجال الحد من الكوارث )،(DRR

)(NMHSs

(ب) يجب أن يتضمن عمل المنظمة ) (WMOفي مجال الحد من الكوارث ) (DRRجوانب الطقس والمناخ والماء على
نحو كاف ومتسق،
المناخية (GFCS)بما يتماشى مع إطار وآلية مساهمات المنظمة

(ج) تساهم هذه األنشطة في اإلطار العالمي للخدمات
( )WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( ،)GFCSويستند تنفيذ هذه األنشطة إلى األولويات والحاجات
التي يتم تحديدها في المثال النموذجي للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRالذي يصدره اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،(GFCS)وفي وثيقة الحاجات ذات األولوية للفترة ،2018-2016

(د)

تتم االستفادة من مبادرات أخرى والمساهمة فيها ،مثل مبادرة نظم اإلنذار المبكر ) ،(CREWSالتي تشارك بالفعل
في رعاية أنشطة متعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRتضطلع بها المنظمة ) ،(WMOأو مبادرة التمويل
القائم على التنبؤات التي أطلقها االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )،(IFRC

المقررات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-17والمجلس التنفيذي:
(أ)

المقرر  - (EC-68) 3آليات المنظمة ) (WMOللحوكمة والتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث
وخارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ،الذي أسس لحوكمة المنظمة ) (WMOللحد من
مخاطر الكوارث ) ،(DRRوطلب إعداد مسودة نهائية لخارطة الطريق حتى يوافق عليها رئيس المنظمة
) ،(WMOودعا األعضاء إلى تسمية منسقين لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRالتابع للمنظمة )،(WMO
وحث ممثلي البرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها ،والمبادرات المشتركة والمنظمات الشريكة على
االنخراط بنشاط مع هيئات حوكمة المنظمة ) (WMOالمعنية بالحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRودعا إلى توثيق
المناخية،(GFCS)

عرى التعاون مع آليات تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات

(ب) المقرر  - (EC-68) 16إطار وآلية قائمان على النتائج ويركزان على بلدان معينة لمساهمات المنظمة ( )WMOفي
المناخية،(GFCS)

اإلطار العالمي للخدمات
(ج) القرار  - (EC-67) 5الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث )،(EC WG/DRR
الذي أسس للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث )(EC WG/DRR
واختصاصاته التي تتضمن تقديم التوجيه في إطار إعداد خارطة طريق المنظمة (WMO)للحد من مخاطر
الكوارث ،وتحديثاتها الالحقة حسب االقتضاء،
(د)

القرار  - (EC-67) 6آلية تعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية،(GFCS)
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(هـ) القرار  - (Cg-17) 10إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة ) (WMOفي
الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،(IN-MHEWS)
(و)

القرار  - (Cg-17) 64إعداد إطار قائم على النتائج بشأن دعم المنظمة (WMO)لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSالذي طلب إلى المجلس التنفيذي تنفيذ ومراقبة آلية لتعزيز مساهمة المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما يتماشى مع اإلطار القائم على النتائج ،وبمشاركة اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة،

(ز)

القرار  – (Cg-XVI) 52برنامج الحد من مخاطر الكوارث ،الذي حدد األولويات االستراتيجية لبرنامج المنظمة
) (WMOللحد من مخاطر الكوارث،

يراعي المقرر ما يلي:
(أ)

مشروع الخطة االستراتيجية (التوصية  ،)(EC-70) 20والسيما الهدف االستراتيجي " 1.1تعزيز النظم الوطنية
لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتوسيع مداها لتحسين التصدي الفعال للمخاطر المصاحبة"،

(ب) إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015الذي يعالج المخاطر الناجمة عن جميع األخطار،

الوطنية
الطبيعية والتي هي من صنع اإلنسان على حد سواء ،مع وجود أحكام كثيرة ذات صلة وثيقة بالمرافق
)( (NMHSsمثل الغايتين "هـ" و "ز")،
(ج) المنتديات الوطنية واإلقليمية والعالمية المعنية بالحد من الكوارث ) (DRRوالتي تمثل آليات فعالة تتيح للمرافق
الوطنية ) (NMHSsالمشاركة في منتديات تشارك فيها أطراف معنية متعددة ،وتعكس التزام الحكومات بتحسين
تنسيق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ،وتربطها في الوقت عينه بالجهود الدولية والوطنية ،على النحو
الوارد في القسم " - 3.2خدمات المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث" من التقرير النهائي الموجز للدورة
السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ).(Cg-17
(د)

اإلطار العالمي للخدمات المناخية (GFCS)ونظم اإلنذار المبكر ) (CREWSاللذان يقدمان أطرا وآليات تمويل
إضافية فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة ذات األولوية للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRللمنظمة ( ،)WMOفي ضوء
الحاجة إلى ضمان تقديم سلس لخدمات الطقس والمناخ في إطار دعم الحد من مخاطر الكوارث )،(DRR

(هـ) تأسيس أمانة ومكتب مشترك لنظم اإلنذار المبكر ) (CREWSفي المنظمة ) (WMOخالل الفترة ما بين الدورتين
الثامنة والستين والتاسعة والستين للمجلس التنفيذي ( ،)EC69-EC68وهو جهد تعاوني تبذله المنظمة )(WMO
والمرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ) (GFDRRالتابع للبنك الدولي ،ومكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ) (UNISDRمن أجل المبادرة التي تمولها حاليا ست جهات مانحة،
(و)

نتائج المؤتمر األول لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWC-Iالمنعقد في عام  ،2017وهو جهد كبير بذلته
الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(IN-MHEWSوأسفر عن إعداد القائمة المرجعية المحدثة
لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )،(MHEWS

(ز)

المساهمات التي قدمتها المبادرة التي يقودها الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات إلى عمل المنظمة
) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوالسيما خدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،

(ح) نتائج المؤتمر الهيدرولوجي ) :(HydroConferenceالمؤتمر العالمي المعني بالرخاء من خالل الخدمات
الهيدرولوجية (المنعقد في  9-7أيار /مايو  2018في جنيف) والمرتبط بإحدى أولويات المنظمة ) (WMOالخاصة
بالحد من الكوارث )،(DRR
(ط) أهمية مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ،ال سيما في مرحلة الوقاية/
التخفيف أو في أقرب وقت ممكن وليس فقط بعد حدوث كارثة ما ،بما أن الموارد الحكومية وحدها غير كافية،
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(ي) أمثلة عن التوحيد القياسي ،من قبيل نظم اإلنذار المبكر بانهيارات األراضي القائمة على المجتمعات المحلية
) ،(ISO TC 22327باالستناد إلى تجارب إندونيسيا.
وتشمل المنتديات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRالمقرر عقدها في عامي  2019/2018والتي ستتيح لممثلي
المرافق الوطنية ) (NMHSsالمشاركة فيها واالنخراط بشكل فاعل في جلساتها ولقاءاتها الجانبية ،ما يلي:
(أ)

األمريكيتان (كارتاخينا ،كولومبيا 22-20 ،حزيران /يونيو ،)2018

(ب) آسيا الوسطى /القوقاز (يريفان ،أرمينيا 27-26 ،حزيران /يونيو ،)2018
(ج) آسيا بما فيها منطقة المحيط الهادئ (أوالن باتور ،منغوليا 6-3 ،تموز /يوليو ،)2018
(د)

أفريقيا – البلدان العربية (تونس 13-9 ،أكتوبر ،)2018

(هـ) أوروبا (إيطاليا 23-21 ،تشرين الثاني /نوفمبر .)2018
ويزعم عقد االستشارات مع الوكاالت اإلنسانية في الفصل الرابع من عام  2018والفصل األول من عام  ،2019على أن
تكون كالها مشاورات على المستوى العالي (من أجل تشكيل اتفاق إطاري لتقديم بيانات ومنتجات وخدمات لألرصاد
الجوية والمناخ والهيدرولوجيا ،لتحسين جهود االستجابة اإلنسانية واالنتعاش) ،وعلى مستوى العمل (عقد ورش عمل
للخبرات والمشاركة في محافل إنسانية رئيسية لمراجعة متطلبات الوكاالت اإلنسانية فيما يتعلق بالمعلومات والمنتجات
في مجاالت الطقس والماء والمناخ ،ولوضع آلية مستدامة لدعم هذه الوكاالت).
وسيستعرض المؤتمر الثاني المعني باإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWC-IIالتقدم الذي أحرزته البلدان،
باإلضافة إلى الفجوات التي تعاني منها وحاجاتها فيما يتعلق باإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSمنذ اعتماد
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2 030-2015في سنداي في عام  ،2015ومنذ انعقاد المؤتمر األول لإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة ) .(MHEWC-2017وسيقوم المؤتمر بتجميع فضلى الممارسات ومناقشتها ،وسيضع خطوات
ملموسة لمعالجة الفجوات والتحديات التي يواجهها األعضاء ومرافقهم الوطنية ) (NMHSsوغيرها من الوكاالت الفنية
في تنفيذ اإلنذارات القائمة على اآلثار والمستندة إلى معلومات عن المخاطر .وسيبحث المؤتمر أيضا الحاجات اإلقليمية
والعالمية لإلنذار ات الوطنية والمعلومات المتصلة باألخطار ،باإلضافة إلى الفرص المتاحة للمرافق الوطنية )(NMHSs
وغيرها من الوكاالت الفنية والتحديات التي تعترضها في مجال دعم عمليات تلبية االحتياجات اإلنسانية واالنتعاش.

المقرر

(EC-70) 4

استحداث النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة

)(GMAS

إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

الطلب من فريق خبراء النظام العالمي لإلنذار باألحوال الجوية ( )EG-GMASالتابع لفريق العمل المعني بالحد
من مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي ) (EC WG/DRRجمع المزيد عن متطلبات المستخدمين وفقا للخطة
التي أعدها فريق العمل ) (EC WG/DRRاستنادا إلى المسودات التي أعدها فريق الخبراء ( )EG-GMASفي اجتماعيه
المنعقدين في تشرين األول /أكتوبر  2017وآذار /مارس  2018بدعم من األمانة )،(EC-70/INF. 3.2
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الطلب من الفريق ) (EC WG/DRRما يلي:
(أ)

توثيق أفضل ممارسات األعضاء بشأن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) /(MHEWSالنظام العالمي
لإلنذار باألخطار المتعددة ) (GMASوتقييم كيف يمكن أن يساعد ذلك في تنفيذ متطلبات المستخدمين الموثقة،

(ب) استنادا إلى المتطلبات ،إعداد خيارات لتنفيذ النظام ) ،(GMASبما فيها خيار كامل لتلبية كافة متطلبات
المستخدمين ،فضال عن منتج مجد يلبي مجموعة فرعية من المتطلبات ذات األولوية ،لعرضها على المؤتمر،
(ج) استنادا إلى الخيارات المحددة ،تقييم الميزانية واألموال الالزمة ،بما في ذلك المتطلبات المالية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsاستنادا إلى مسؤوليات المرافق الوطنية )،(NMHSs
(د)

االنتهاء من إعداد مفهوم النظام ) (GMASاستنادا إلى نتائج حصر متطلبات المستخدمين،

(هـ) إقامة اتصاالت مع مقدمي الخدمات القائمين ،من قبيل النظام العالمي لإلنذار والتنسيق في مجال الكوارث
) - (GDACSوهي مبادرة مشتركة بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) ،(OCHAوالبرنامج
التشغيلي للتطبيقات الساتلية ) (UNOSATالتابع لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARوالمركز
المشترك للبحوث التابع للمفوضية األوروبية – التي تقدم بالفعل خدمات الطقس القاسي للمجتمع العالمي،
(و)

)(3

استعراض وضع األعضاء الذين يقدمون النواتج الخاصة باإلنذارات لنظام معلومات المنظمة )،(WIS
والذي من شأنه أن ينير تحليل تكاليف النظام ) ،(GMASومفهومه وخطته االستراتيجية،

عرض مفهوم النظام ) ،(GMASإلى جانب العناصر الرئيسية إلمكانية إعداد خطة تنفيذية ،تتضمن المسؤوليات،
والمتطلبات اإلضافية المجمعة والتكاليف المقدرة إلى المؤتمر العتماده،

)(4

دعم األعضاء ،خاصة البلدان النامية ) (LDCsوأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة ) ،(SIDSsمن
خالل توطيد قدراتهم على إعداد وتفسير ونشر وتطبيق معلومات النظم ) (MHEWSلفائدة متخذي القرار فيها ،

)(5

تشجيع االتحادات اإلقليمية واألعضاء على مواصلة جهودهم في إعداد نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
) /(MHEWSالنظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) (GMASوالمشاركة فيها  -بالتعاون مع اللجان الفنية -
وتقاسم أفضل ممارسات األعضاء على الصعد الوطنية وشبه اإلقليمية واإلقليمية والعالمية ،من قبيل خدمة اإلنذار
باألحوال الجوية ( )Meteoalarmالتابعة لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ( ،)EUMETNETوالتحذير من
األحوال الجوية ( )Meteoalertفي مرفق االتحاد الروسي لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ومراقبة البيئة
( ،)Roshydrometونظام نشرات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في جنوب شرقي أوروبا (،)SEE-MHEWS-A
والنظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) (GMASفي آسيا،

)(6

الطلب من األمين العام دعم فريق العمل ) (EC WG/DRRوفريق الخبراء ) (EG-GMASالتابع له في المهام
سالفة الذكر  ،وتعزيز وتيسير تبادل الدروس المستخلصة وأفضل ممارسات األعضاء ،بما في ذلك برامج
اإلنذار باألخطار المتعددة المذكورة أعاله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
.1

توصيات مقدمة من الدورة الثانية لفريق العمل ):)EC-70/INF. 3( (EC WG/DRR-II

.2

استحدث فريق الخبراء ) (EG-GMASالتابع لفريق العمل ) (EC WG/DRRمفهوم نظام ) ،(GMASواالستراتيجية
وخطة العمل لتوثيق متطلبات المستخدمين (الوثيقة .)EC-70/INF. 3.2
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.3

لن يستبدل النظام ) (GMASولن يكرر ما هو موجود بالفعل وتم تطويره تحت إشراف اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية للمنظمة ) .(WMOوسيتوافق النظام كثيرا مع كل من المراكز العالمية لألرصاد الجوية ،والمراكز
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsذات التخصص الجغرافي ،وذات األنشطة المتخصصة،
واألنشطة البحرية وأنشطة التنسيق في الوقت غير الفعلي ،و أنشطة األغراض العامة ،والمراكز المناخية
اإلقليمية ) ،(RCCsإلى جانب مراكز أخرى محددة في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
(مطبوع المنظمة رقم  .)485وسيتوافق النظام ) (GMASكذلك مع الممارسات والمبادئ المتبعة أصال في مشاريع
أخرى من قبيل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر
الساحلي ).(CIFDP

.4

توصية مقدمة من فريق الخبراء ) ،(EG-GMASبصيغتها المعروضة على فريق العمل )،(EC WG/DRR-II
وتحديدا( ،أ) يمكن أن يستند النظام ) (GMASإلى تكنولوجيا مركز التحذيرات التي وضع نموذجها األولي
مشروع البيانات الكبيرة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAبالواليات المتحدة ،ليتيح جمع
اإلنذارات والتحذيرات ذات الصلة والموثوقة المتعلقة بظواهر الطقس والمياه والمحيطات والمناخ شديدة التأثير،
جمعا سريعا ،نحو نهج لنظم األرض؛ (ب) النظام ) (GMASيمكن أن يعزز أيضا نظام معلومات المنظمة )(WIS
لصيانة جهة وديعة لإلنذارات والتحذيرات الموثوقة والمعلومات ذات الصلة ،ولتوزيع هذه المعلومات على
المستخدمين المرخص لهم .واستخدام النظام ) (WISسيضمن عدم وجود تكاليف مترتبة على المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعند تنفيذ النموذج األولي من النظام ).(GMAS

.5

توصية مقدمة من فريق الخبراء ) ،(EG-GMASبصيغتها المعروضة على فريق العمل )،(EC WG/DRR-II
وتحديدا  ،اعت بر كل من الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) ، (WWISومركز معلومات الطقس
القاسي ) (SWICكمكونين أساسيين مبدئيين للنظام ) .(GMASوسيتواصل تطوير كل منهما بشكل أكبر ليصبح ما
يسمى النظام ) (SWIC/WWISالمعزز الذي سيوفر لمستخدمي النظام ) (GMASواجهة إنترنتية للمستخدم مزودة
بعرض للخرائط قائم على نظام المعلومات الجغرافية ) ،(GISبما يكفل اعتبار المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية
) (NMHSsمصادر رسمية موثوقة لإلنذارات والتحذيرات .ويقوم مرصد هونغ كونغ ) (HKOحاليا بإعداد هذا
النموذج من النظام ) (GMASكمساهمة عينية في إعداد النظام ) .(GMASوباإلضافة إلى ذلك فإن البوابة الشبكية
للخدمة العالمية للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ) ،(WWMIWSالتي تستضيفها إدارة
األرصاد الجوية الفرنسية ) ،(Météo Franceتلبي بالفعل العديد من المتطلبات الوظيفية لمفهوم النظام )(GMAS
الخاصة بالمستخدمين من مجال النقل البحري ،على نحو سهل وضئيل التكلفة بل وفعال.

.6

ثمن فريق العمل ) (EC WG/DRRخالل دورته الثانية المنعقدة في نيسان /أبريل  ،2018العمل الهام المنجز من
قبل فريق العمل ) (EG-GMASالستحداث المفهوم ،إضافة إلى استراتيجية تنفيذه وخطة العمل لتوثيق متطلبات
المستخدمين .واتفق على لزوم تجميع المتطلبات اإلضافية والتثبت منها وتحليلها قبل التمكن من وضع الصيغة
النهائية للمفهوم .وستجمع متطلبات المستخدم اإلضافية بالموازاة مع وضع الصيغة النهائية للمفهوم ،بحيث يمكن
عرضها على المؤتمر الثامن عشر ) (Cg-18للنظر فيها .وفضال عما طلبته الدورة التاسعة والستون ،طلب فريق
العمل ) (EC WG/DRRبلزوم اشتمال المفهوم على تقدير للتكاليف.

.7

وافق فريق العمل ) (EC WG/DRRعلى عرض الخطة لتوثيق متطلبات المستخدمين على الدورة السبعين للنظر فيها.
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(EC-70) 5

تقديم الدعم لألمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

استحداث آلية تنسيقية تتيح وصوال سهال للمعلومات الموثوقة وتقديم مشورة اختصاصية لألمم المتحدة والوكاالت
اإلنسانية لالستجابة لطلباتهم العاجلة بشكل استباقي ل ألخطار الجوية والهيدرولوجية أو في أثناء حدوثها ،أو
في أعقابها،

)(2

مواءمة إعداد آلية التنسيق مع تطوير مفهوم النظام العالمي لإلنذار باألحوال الجوية ( ،)GMASعن طريق إشراك
المراكز التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSواستغاللها ،واالستفادة من المشاريع
اإليضاحية ذات الصلة،

)(3

مطالبة الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC WG/DRRبتقديم
توجيهات بشأن إعداد آلية التنسيق وأدائها،

)(4

مطالبة لجنة النظم األساسية ) (CBSبأن تسهم في إعداد آلية التنسيق ،بالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى،

)(5

مطالبة االتحادات اإلقليمية واألعضاء باإلسهام في هذه اآللية والمشاركة فيها،

)(6

الطلب من األمين العام ما يلي:
(أ)

التشاور بانتظام مع وكاالت األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية المعنية بشأن متطلباتها من المعلومات
الموثوقة والمشورة من الخبراء،

(ب) تسهيل استحداث آلية مناسبة ،بالتعاون مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية،
(ج) تسهيل مشاركة األعضاء ،وكذلك المراكز التابعة للنظام ) (GDPFSالتابع للمنظمة ) ،(WMOفي هذه اآللية،
(د)

دعم تعزيز قدرة األعضاء على توفير الخدمات لألمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :توصيات مقدمة من الدورة الثانية لفريق العمل ) (EC WG/DRR-IIتنص على ما يلي:
.1

المقرر  13للدورة الثامنة والستين يدعو إلى إنشاء اتفاقات شراكة مع الوكاالت اإلنسانية يليها اتخاذ إجراءات
ملموسة من قبيل وضع إجراءات تشغيل معيارية من أجل أن تتصدى المنظمة ) (WMOعلى نحو منسق للكوارث
الكبيرة بناء على طلب الوكاالت اإلنسانية .وكاالت األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية بحاجة عاجلة للوصول
بسهولة إلى المعلومات الموثوقة ،بما في ذلك الحاجة لزيادة تقديم المعلومات المتوافرة عن طريق التشاور والتفسير،

.2

أقر فريق العمل ) (EC WG/DRRأن ثمة حاجة ملحة معينة إلتاحة الوصول السهل للمعلومات الموثوقة ،بما
يشمل تقديم مشورة اختصاصية لألمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية،

.3

وافق فريق العمل ) (EC WG/DRRعلى لزوم زيادة تقديم المعلومات المتوافرة لألمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية
عن طريق التشاور والتفسير إلتاحة ترجمة القيمة الكاملة للمعلومات إلى عمل يتميز بالفعالية والكفاءة.
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المقرر

(EC-70) 6

تنفيذ أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

تهنئة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبمناسبة الذكرى الثالثين إلنشائها ،واإلشارة مع التقدير
إلى المعلومات التي قدمها رئيس الهيئة ) (IPCCفي تقريره ،وإلى نجاح الهيئة ) (IPCCفي تحقيق استقرار حالتها
المالية وتحسينها؛

)(2

اإلقرار بالمساهمة الهامة التي قدمها أعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي سنة ،2017
ومناشدتهم اإلبقاء على دعمهم المالي لنشاطات الهيئة ) ،(IPCCوزيادته كلما أمكن ذلك ،عبر مساهماتهم في
الهيئة ) (IPCCوذلك لضمان توافر موارد مالية في الصندوق االستئماني للهيئة )(IPCCبالمستوى المطلوب،
وهو أمر حيوي لضمان استكمال األنشطة والنواتج المحددة في دورة تقرير التقييم السادس )(AR6؛

)(3

تعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة )(WMOوأعضاؤها للبحوث وتوفير المعلومات ،والمشاركة في األنشطة
المتصلة بتقرير التقييم السادس للهيئة ) ،(IPCCبما في ذلك التقارير الخاصة كافة؛

)(4

حث األعضاء على المشاركة بفعالية في أنشطة الهيئة ) ،(IPCCال سيما من خالل إسهامات العلميين والخبراء من
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsخاصة من البلدان النامية ،وعلى الحفاظ على التعاون
الوثيق بين المرافق الوطنية ) (NMHSsومنسقي الهيئة ) (IPCCفي حال لم يكن المنسق مرفقا وطنيا )(NMHS؛

يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

تشجيع مشاركة البرامج الفنية والعلمية التابعة للمنظمة )(WMOوالبرامج التي تشارك المنظمة )(WMOفي
رعايتها ،مشاركة فعالة في أنشطة الهيئة ) (IPCCالمعنية بإعداد نواتج تقرير التقييم السادس للهيئة )(IPCC؛

)(2

المساهمة في زيادة الجهود التوعوية الجارية التي تبذلها الهيئة ) ،(IPCCمن خالل أمور منها االشتراك في وضع
عالمات تمييزية على عمليات الهيئة ) (IPCCونواتجها ،والترويج لهذه العمليات والنواتج بشكل مشترك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تقلصت المساهمات الطوعية للدول األعضاء في الصندوق االستئماني للهيئة ) (IPCCفي السنوات
التي سبقت  ،2016بالتزامن مع وجود خطة عمل مكثفة جدا لدورة تقرير التقييم السادس .ومع اإلشارة أيضا إلى أن
استراتيجية تعبئة الموارد التي اتبعها رئيس الهيئة ) (IPCCواألمانة العامة قد أتت بنتائج مشجعة ،يوصى بضرورة
مواصلة الجهود لضمان االنتهاء بنجاح من ثالثة تقارير خاصة ،وتقرير منهجية ،ومساهمة ثالثة أفرقة عمل في تقرير التقييم
السادس ) (AR6والتقرير التجميعي الخاص بالتقرير )( .(AR6لمزيد من المعلومات انظر وثيقة المعلومات .)EC-70/INF. 4.2

المقرر

(EC-70) 7

الخدمات الحضرية المتكاملة
إن المجلس التنفيذي،
)(1

يقرر الموافقة على المنهجية المتبعة في إنشاء الخدمات الحضرية المتكاملة المقدمة كالجزء األول من مشروع
"دليل الخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة بالطقس والبيئة والمناخ" (الملخص في المرفق  )1ومخطط "المبادئ
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التوجيهية الستحداث منصة تشغيلية متكاملة لتلبية احتياجات المناطق الحضرية إلى تقديم الخدمات" (المرفق )2
التي يجري إعدادها وفقا للمقرر  ،(EC-69) 41من طرف فريق عمل مشترك بين البرامج وبقيادة لجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية )(CBS؛
)(2

يطلب من األعضاء تقديم تعليقات بشأن مشاريع النصوص المقترحة ،ومزيد من االتجاهات الستكمال الدليل
والمبادئ التوجيهية لينظر فيها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته الثامنة عشرة؛

)(3

يشجع األعضاء على إدراج الممارسات الجيدة في الجزء الثاني من الدليل واالضطالع بمشاريع تجريبية وتبادل
تعليقاتهم مع فريق العمل المشترك بين البرامج والمعني بالخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة باألرصاد الجوية
الهيدرولوجية/المناخ/البيئة بحلول المؤتمر الثامن عشر؛

)(4

يطلب إلى األمين العام دعم عمل فريق العمل المشترك بين البرامج والمعني بالخدمات الحضرية المتكاملة
الخاصة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية/المناخ/البيئة في حدود الموارد المتاحة في الميزانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
-

المقرر  (EC-69) 41يطلب التعجيل بالعمل على إعداد دليل للخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت األرصاد
الجوية الهيدرولوجية والمناخ والبيئة باستخدام خبرة مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق
الحضرية ) (GURMEالتابع للمراقبة العالمية للغالف الجوية ) (GAWللمنظمة ) (WMOلكي يوافق عليه المؤتمر
العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية .كما يطلب أيضا من لجنة النظم األساسية ) ،(CBSبالتعاون مع لجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASوبالتشاور مع اللجان الفنية األخرى ،إعداد مبادئ توجيهية ،استنادا إلى أفضل ممارسات
أعضاء المنظمة ،لمنصة تشغيلية متكاملة لدعم احتياجات تقديم الخدمات الحضرية؛

-

يعد الدليل فريق العمل المعني بالخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية /المناخ/
البيئة ،الذي أنشأته اللجنة ) /(CASإدارة البحوث ) ،(RESوالذي يتضمن ممثلين من لجنة النظم األساسية )(CBS
ولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WRCPولجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSولجنة علم المناخ ) (CCIوجماعة المستخدمين :المنظمة اآلسيوية
للهواء النظيف ) (Clean Air Asiaوالحكومات المحلية لتحقيق االستدامة ) (ICLEIوالهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ) . (IPCCويتناول الفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني بالمجال البرنامجي
الخاص بتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس ) (CBS OPAG/PWSDالمبادئ التوجيهية .وهذه الوثائق تكمل
بعضها بعضا وتشكل سلسلة تطوير الخدمات (الجزء األول) ،وأفضل الممارسات (الجزء الثاني) وتقديم الخدمات
التشغيلية (المبادئ التوجيهية)؛

-

أوصى فريق إدارة لجنة النظم األساسية ) (CBSالمجلس التنفيذي باعتماد مخطط المبادئ التوجيهية باتباع نتائج
المؤتمر الفني  2018للجنة )( (CBSجنيف 29-26 ،آذار /مارس .)2018

انظر أيضا الوثيقة  ،EC-70/INF. 10.1الصفحة .4
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المرفق  1بالمقرر

(EC-70) 7

دليل الخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة بالطقس والبيئة والمناخ
الملخص
تخلق الهجرة إلى المدن بيئات ذات كثافة سكانية عالية وبنية تحتية مرتبطة بها ،مما يؤدي إلى زيادة ال مثيل لها في
تعرضها إلى المخاطر الطبيعية والبشرية وتأثرها بهذه المخاطر .وقد حددت األمم المتحدة مسألة "المدن والمجتمعات
المستدامة" ضمن أهداف التنمية المستدامة.
ويقدم هذا الدليل رؤية لدعم هذا الهدف .ويتيح التقدم في الرصد والتنبؤ العاليين االستبانة (من حيث المكان والزمان)
تقديم خدمات حضرية متكاملة خاصة بالتنبؤ باألرصاد الجوية الهيدرولوجية والمناخ واألرصاد الجوية البحرية والبيئة
لتلبية احتياجات المدن ومتطلباتها .ورغم أن الخدمات الحضرية المتكاملة ال زالت في بدايتها فيما يتعلق بالتنمية
والقدرات ،فإنها تشمل اإلنذارات المبكرة باألخطار المتعددة (من قبيل الطقس القاسي والفيضانات ونوعية الهواء
والصحة وعرام العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر) التي تقدم فيم إطار التصميم الحضري والتخطيط وتقسيم
المناطق الذي يتطلب تناسب البيانات المناخية الصغيرة مع نطاق المدينة الواسع.
ومن منظور مخاطر الكوارث ،قد تحدث أخطار متعاقبة (التأثيرات المتسلسلة) في مدينة ما نتيجة لحدث متطرف أولي
يؤثر على منطقة مكتظة بالسكان نظرا لقصور البنية التحتية .ويدرج تقديم الخدمات الحضرية ضمن والية حكومات
المدن .ويدخل في إطار قدرات أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية كل من توفير الخدمات الحضرية الخاصة
باألرصاد الجوية الهيدرولوجية والمناخ واألرصاد الجوية البحرية والبيئة وتطبيقها .ونظرا لالعتماد المتبادل ،تتطلب
فعالية وكفاءة تقديم الخدمات الحضرية التكامل والتعاون والتنسيق بين مختلف التخصصات العلمية والمهن الحضرية،
والمستويات الحكومية بأنواعها ،والقطاعين العام والخاص.
وتشير نتائج اثنتين من الدراسات االستقصائية التي أجريت إلى أن العديد من األعضاء قد بدأوا تنفيذ الخدمات الحضرية
المتكاملة .ومتطلبات الخدمات الحضرية خاصة بكل مدينة ،وتحركها عدة عوامل محلية منها :البيئة الطبيعية والبيئة
البشرية المنشأ ،والعلوم ،والتطبيقات ،والبنية التحتية ،والهيكل التنظيمي ،والواليات ،والوضع االجتماعي االقتصادي.
وفي الواقع ،تحدد الدراستان أن األعضاء لديهم قدرات قائمة لتقديم خدمات حضرية ولكن غالبا ما يكون هناك نقص في
التوعية المتبادلة ،هناك نقص في التفاعل ،وانعدام في فهم متطلبات موردي الخدمات ومستخدمي الخدمات وقدراتهم
على حد سواء .وال يمكن التغلب على مشكلة االختصاصات المحلية مقابل االختصاصات الوطنية ،واألدوار
والمسؤوليات إال من خالل التعاون .ومن الضروري وضع نهج متعددة التخصصات ومتعددة الوكاالت .وأشارت
الدراستان إلى مستويات مختلفة من النضج فيما يتعلق بتنفيذ األعضاء للخدمات الحضرية المتكاملة ،فالصيغة الواحدة
ال تالئم الجميع.
وفيما يلي ترد التوصيات:
)(1

يوصى األعضاء بتقديم المساعدة لصانعي القرارات والمستخدمين النهائيين بشأن القدرات والخدمات؛ فمن المهم
عدم انتظار حدوث كارثة التخاذ إجراءات .وهناك أمثلة بشأن الخدمات الحضرية التي تعمل بكفاءة والتي يمكن
أن تستخدم كنموذج يحتذى به ويجري تنفيذه في حاالت معينة؛

)(2

تشجيع األعضاء على المساهمة في تطوير الخدمات الحضرية المتكاملة وتعزيزها ،بما في ذلك نقل المعرفة؛

)(3

ضمان أن يعمل باألطر القانونية والمؤسسة في الشراكات التي تقوم مع المدن والتي تحدد بوضوح واليات
األعضاء وأدوارهم ومسؤولياتهم لتمكين إعداد الخدمات الحضرية المتكاملة والحفاظ عليها؛

)(4

العمل مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة (الوكاالت ،والجامعات ،وعامة األفراد ،واألعضاء اآلخرين،
وحكومات المدن ،والقطاع الخاص) ،منذ البداية ،بما في ذلك إذكاء الوعي والحصول على تعليقاتهم؛
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)(5

ضرورة إجراء المزيد من البحوث ،السيما الدراسات الشاملة المتعددة االختصاصات ،لتطوير قدرات الخدمات
الحضرية المتكاملة؛

)(6

تشجيع األعضاء على تيسير نفاذ أوسع إلى البيانات من خالل التأثير على قضايا الملكية والدعم الفني إلتاحة
الخدمات الحضرية المتكاملة؛

)(7

تشجيع أعضاء المنظمة
المتكاملة وتنفيذها.

)(WMO

على عرض المشاريع التجريبية لتعزيز ودفع عجلة تطوير الخدمات الحضرية

الدليل متاح (الجزء  ،1المفهوم والمنهجية) على العنوان التالي:

http://www.wmo.int/pages/prog/

arep/gaw/documents/UrbanIntegratedServicesPart1aConceptandMethodologyEC-70.pdf

المرفق  2بالمقرر

(EC-70) 7

بيان المبادئ التوجيهية الستحداث منصة تشغيلية متكاملة لتلبية
احتياجات المناطق الحضرية إلى تقديم الخدمات
.1

مقدمة

سيكون الهدف الرئيسي من المبادئ التوجيهية هو توضيح الجوانب التشغيلية وجوانب تقديم الخدمات ،التي تستند إلى
دليل الخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة بالطقس والبيئة واألرصاد الجوية البحرية والمناخ ،وتقديم المشورة ألعضاء
المنظمة ) (WMOبشأن االعتبارات العملية لتقديم الخدمات لتلبية احتياجات المجتمعات الحضرية ،بما في ذلك الخدمات
ذات القيمة المضافة ،كجزء من عمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ).(NMHSs
وسيكون من الضروري أن تستفيد منصة تشغيلية متكاملة من التقدم في التكنولوجيا المتاح من خالل النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISلضمان امتثالها التام لمفهوم "المدن الذكية" ذات الكثافة
السكانية العالية ،والمعلومات الحضرية البيئية ذات االستبانة العالية.
وعند وضع المبادئ التوجيهية ،سيكون من المهم التنسيق مع أنشطة المنظمة ) (WMOاألخرى ،خاصة اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ، (GFCSواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ذات الصلة .ومن المهم تحقيق ذلك ،على الصعيد
الوطني ،فهناك العديد من الوكاالت غير المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تعمل في مجال تطوير الخدمات الحضرية
وتقديمها ،مثال فيما يخص نوعية الهواء .ويجب أن تعكس المبادئ التوجيهية حقيقة تعدد الوكاالت وأن تجذب جهات
موردة للخدمات خالف المرافق الوطنية ) .(NMHSsوينبغي أيضا أن تكون المبادئ التوجيهية مرنة بما فيه الكفاية
لتتيح ج وانب التكامل المنصوص عليها في دليل الخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة بالطقس والبيئة واألرصاد
الجوية البحرية والمناخ .وفيما يتعلق بتوفير التنبؤات عالية االستبانة والمتعددة النطاقات لدعم االحتياجات الحضرية،
سيكون من الضروري معالجة هذا المتطلب من خالل التطوير الجاري للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل
مستمر ).(GDPFS
وفي حين أن الدليل سيقدم تغطية شاملة للجوانب المناخية والهيدرولوجية واألوقيانوغرافية والبيئية للبيئة الحضرية ،فإنه
ينبغي أن تتيح المنصة التشغيلية المتكاملة سهولة النفاذ إلى السياق المناخي للمؤشرات القائمة على اآلثار داخل المدن،
لتسهيل اإلدارة الفعالة للمخاطر في المناطق الحضرية خالل فترات الطقس شديد التأثير ،واالعتراف باحتمال حدوث
تأثيرات متسلسلة بسبب قصور البنية التحتية والعواقب ذات الصلة.
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.2

المحتوى

تشمل المبادئ التوجيهية الحالية األقسام اآلتية:
•

الملخص التنفيذي
المعلومات األساسية
إطار المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
مقررات الهيئة التأسيسية وتوصياتها
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
-

•

إعداد استراتيجية للخدمات الحضرية
الشراكات ومشاركة المستخدم
الخدمات والنواتج الحضرية
االعتبارات العامة
أنواع الخدمات والنواتج التي سيجري تقديمها
-

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

إدارة المياه (بما في ذلك الفيضانات)
الخدمات البيئية (بما في ذلك الصحة)
قطاع النقل البري
خدمات األرصاد الجوية البحرية والمحيطات (ارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف والغمر الساحلي
وما إلى ذلك)
المناخ
البيانات
الجوانب التشغيلية
جوانب تقديم الخدمات بما في ذلك نشرها واإلبالغ عنها
الدراسات التجريبية
تطوير القدرات والتدريب
عمليات التقييم والتقدير.

وستعد المبادئ التوجيهية باالستناد إلى أفضل ممارسات األعضاء ودراسات الحالة الخاصة بهم .وستدرج أفضل
الممارسات في أطر بوصفها أمثلة .وسينظر أيضا في استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تقديم الخدمات وخطة التنفيذ
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1129ومطبوعات أخرى من بينها المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات التنبؤ
واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثار (مطبوع المنظمة رقم .)1 150
.3

الجدول الزمني

يتوقع اكتمال النسخة النهائية للمبادئ التوجيهية في كانون الثاني /يناير  2019وستقدم إلى المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية الثامن عشر التابع للمنظمة ) (WMOوالذي سيعقد في .2019
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(EC-70) 8

خطة تنفيذ علوم نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري

)(IG3IS

إن المجلس التنفيذي يقرر اعتماد خطة تنفيذ علوم نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري التي
أقرتها لجنة علوم الغالف الجوي ،والتي يرد ملخصها التنفيذي في مرفق هذا المقرر؛
يطلب من األمين العام تقديم الدعم ألنشطة النظام ) (IG3ISوالمساعدة في الترويج للنظام ) (IG3ISلدى وكاالت التمويل،
والعمل مع األعضاء الذين يخططون االضطالع بمشاريع النظام ) (IG3ISخاصة من البلدان النامية ،إليجاد موارد
خارجة عن الميزانية لتمكينهم من القيام بذلك؛
يحث األعضاء على تنفيذ مشاريع رائدة إيضاحية تيسر تنفيذ خطة تنفيذ النظام )(IG3IS؛
يطلب من األعضاء العاملين مع االتحادات اإلقليمية تعيين منسقين من أجل تنفيذ النظام ) ،(IG3ISوزيادة المبادرات
القائمة من أجل نقل المعارف وبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي من أجل تنفيذ النظام ) (IG3ISفي األقاليم؛
يطلب من األعضاء تحسين دمج رصدات تكوين الغالف الجوي ضمن النظم الوطنية لرصد األحوال الجوية؛
يطلب من لجنة علوم الغالف الجوي أن تنسق مع اللجان الفنية المعنية ،والسيما لجنة النظم األساسية ،بغية ضمان
ترجمة األدوات العلمية للنظام ) (IG3ISإلى خدمات تشغيلية ومساهمات في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS؛
يوافق على وضع حوكمة للنظام ) (IG3ISتأخذ في الحسبان إطار مذكرة التفاهم بين المنظمة ) (WMOوأمانة اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار  (Cg-17) 46الذي يبرز األهداف األساسية واألنشطة الرئيسية الالزمة إلنشاء نظام المعلومات العالمي المتكامل
لغازات االحتباس الحراري )،(IG3IS
المقرر  (EC-68) 19الذي اعتمد الورقة المفاهيمية للنظام ) (IG3ISوينادي بإعداد خطة تنفيذ النظام ) (IG3ISبحلول
الدورة السبعين للمجلس التنفيذي،
المقرر  (EC-69) 7الذي يحدد المشاريع الرائدة للنظام ) (IG3ISكواحدة من وسائل المنظمة ) (WMOلدعم تنفيذ اتفاق
باريس،
المقرر  (EC-69) 51الذي يطلب من لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASأن تشرف على إعداد خطة تنفيذ النظام
وتقديم هذه الخطة إلى المجلس التنفيذي في دورته السبعين،

)(IG3IS

المشروع التعاوني "األدوات القائمة على الرصدات من أجل تحسين تقديرات االنبعاثات الوطنية لغازات االحتباس
الحراري بموجب إطار مذكرة التفاهم ) (2018بين المنظمة ) (WMOوأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،والذي يستهدف تنفيذ مشاريع رائدة عديدة للنظام ).(IG3IS
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الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAتشير في تقريرها 11الصادر عن الدورة السابعة واألربعين إلى
النظام ) (IG3ISفي سياق زيادة القدرة على رصد تركيزات غازات االحتباس الحراري وانبعاثاتها بصورة منهجية ،من
خالل الرصدات في الموقع فضال عن رصدات السواتل ،وأهميتها في دعم اتفاق باريس.
المساعدة المالية التي تقدمها سويسرا إلنشاء مكتب للنظام ) (UG3ISولدعم البلدان األخرى ،سوف تكون ضرورية لتنفيذ
النظام ) (IG3ISمن خالل مخطط أفضل الممارسات في خطة تنفيذ علوم النظام ).(IG3IS

مرفق المقرر

(EC-70) 8

خطة تنفيذ علوم نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري

)(IG3IS

ملخص تنفيذي
يهدف نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISإلى خدمة المستخدمين (صانعي القرارات)
الذين يمكنهم اتخاذ إجراءات لخفض انبعاثات االحتباس الحراري والملوثات التي تقلل من جودة الهواء .وتقوم هذه
الخدمة على األساليب الحالية والناجحة وحاالت االستخدام التي أثبتت مهارتها العلمية والتقنية .وتتمثل معايير النجاح
النهائي في أن معلومات النظام )" (IG3ISتستخدم" ويسترشد بها في اتخاذ إجراءات قيمة وإضافية للحد من االنبعاثات،
وبناء الثقة (والمهارات) في دور قياسات تكوين الغالف الجوي كجزء أساسي من مجموعة أدوات معالجة البيئة
للتخفيف من تغير المناخ.
ويتبع النظام ) (IG3ISمنهجا متعاونا للغاية "ترجمة علوم الغالف الجوي" لتقديم خدمات قائمة على العلم ألصحاب
المصلحة /المستخدمين المحتملين .ولن يتم البدء في التطبيقات والترويج لها بدون إجراء حوار حميم مع المستخدمين.
وبهذه الطريقة ،يتمكن الباحثون من معرفة قيمة منتجات المعلومات المتصورة ويتم تعريف المستخدمين بقدرات لم تكن
معروفة من قبل قد تدفعهم للتعامل مع التحديات بطرق جديدة .وعندما تحدد هذه المناقشات مقترحات خاصة قيمة
تتناسب مع مستوى االستثمار ،يمكن عندئذ أن يبدأ تعريف المشروع بناء على متطلبات المستخدم .وتعرض هذه الخطة
المفاهيم الرئيسية للنظام ) (IG3ISومبادئ التنفيذ والحلول التقنية.
خطة تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري )( (IG3ISالنسخة الكاملة).

المقرر

(EC-70) 9

تشجيع استخدام توقعات تغير المناخ وتفسيرها على المستويين اإلقليمي والوطني
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

التوصية – (CCI-17) 6الممارساتالجيدةبشأناستخدام توقعات تغير المناخ وتفسيرها على المستويين اإلقليمي
والوطني،

)(2

مذكرة التفاهم التي وقعتها المنظمة(WMO)معاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCالتي
تشمل مشروعا للتعاون اإلقليمي لدعم إجراءات التكيف والتخفيف،

11

.http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/07.pdf
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وإذ يشير أيضا إلى:
)(1

استعمال األعضاء لتوقعات تغير المناخ على المستوى اإلقليمي على نطاق واسع ،عبر تقليص نطاق نماذج
المحاكاة العالمية في غالب األحيان ،لتقييم اآلثار واالنعكاسات على القطاعات المتعددة من أجل التخطيط للتكيف.
وأن هذه الدراسات قد أجريت في معظم الحاالت على المستوى الوطني ،وأن ثمة حاجة لمقارنة النهج المختلفة
على المستوى اإلقليمي والمضاهاة بينها ووضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات عند إعداد هذه
التوقعات،

)(2

من المفيد في هذا الشأن للدول الموجودة في إقليم واحد ولديها نفس االنشغاالت المناخية ،أن تتقاسم تجاربها بغية
إعداد مبادئ توجيهية للممارسات الجيدة،

)(3

بالنظر ألوجه عدم اليقين الكثيرة في التوقعات ال مناخية؛ من األهمية بمكان وضع معايير للممارسات الجيدة تناول
كيفية عرض أوجه عدم اليقين في شكل آثار نهائية ،لضمان الجودة واالتساق،

)(4

أن الزيادة في فرص اعداد توقعات تغير المناخ أدت إلى زيادة عدد نماذج المحاكاة لتقييم أثر تغير المناخ ،وزيادة
فرص الوصول إليها؛ مما يؤدي إلى تطوير الخطط التكيف الوطنية وخطط التكيف األخرى ،مع يرتبط بذلك من
مخاطر تتعلق بسوء االستخدام أو سوء التفسير،

وإذ يشير مع التقدير إلى:
)(1

االستعراض العالمي الذي أجرته المنظمة ) (WMOللمنتديات اإلقليمية )( (RCOFsأيلول /سبتمبر ،2017
غواياكيل ،اإلكوادور) قد أوصى بتوسيع حافظة نواتج المنتدى ) (RCOFلتشمل تغير المناخ،

)(2

دعمت المنظمة ) (WMOحلقة عمل بشأن أفضل الممارسات في توقعات تغير المناخ وتطبيقاتها في بلدان رابطة
أمم جنوب شرق آسيا )( (ASEANمن  20إلى  23آذار /مارس  ،2018سنغافورة) ،وقد نجحت هذه الحلقة في
تكييف الشكل الذي وضعه المنتدى ) (ASEANCOFلتيسير المناقشات واالتفاق على القضايا العلمية لتغير المناخ
التي ستناقش في إقليم جنوب شرق آسيا،

يقرر ما يلي:
)(1

تشجيع التعاون اإلقليمي ،بما في ذلك عبر تكييف شكل المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية(RCOF)كوسيلةللتوصل
إلىتوسيعنطاقالتوافقبينالخبراءوتسهيلالمناقشة في التجمعات دون اإلقليمية لألعضاء الذين يتقاسمون
خصائص مناخية مشتركةبشأن النهج المتسقة في تفسير واستخدام توقعات تغير المناخ اإلقليمية التي توفرها البرامج
والشركاء المعنيون ،بما فيهم البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP؛

)(2

دعم مبادرة لجنة علم المناخ ) (CCIلتحديد المتطلبات والممارسات الجيدة إلعداد توقعات تغير المناخ على
المستوى اإلقليمي ،بما في ذلك المهام الموصى بها بشدة للمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsبهدف تشجيع هذه
الممارسات الجيدة والنهج المتنسقة إلعداد وتفسير واستخدام توقعات عالية االستبانة لتغير المناخ على المستويين
اإلقليمي والوطني؛

)(3

دعوة أوساط الهيدرولوجيا ،بما فيها الهيئات الفرعية لإلتحادات اإلقليمية ولجنة الهيدرولوجيا ،باإلضافة إلى
مجتمع الغالف الجليدي ،إلى العمل بشكل وثيق مع لجنة علم المناخ ) (CCIوالبرنامج ) (WCRPلضمان المعالجة
السليمة آلثار التغير المناخي على توافر المياه وجودتها من خالل المنهجية المقترحة وتنفيذها ،ال سيما فيما يتعلق
باألغذية المقاومة للمناخ والطاقة والنظم المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛

)(4

دعوة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCلالشتراك في تطوير الممارسات الجيدة ولضمان توافقها
مع تقييمات تغير المناخ التي تجرى على المستوى العالمي؛
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)(5

الطلب من البرنامج ) (WCRPتيسير الوصول إلى البيانات عالية االستبانة بشأن توقعات تغير المناخ على
المستويين الدولي و اإلقليمي وتشجيع استخدامها ،بما فيها نواتج مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة )(CMIP
والتجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخية )(CORDEX؛

)(6

حث البرنامج ) (WCRPعلى السعي ،بالتعاون مع اللجنة ) ،(CCIإلى مشاركة أوثق مع المنتديات اإلقليمية
) (RCOFsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsمن خالل إنشاء برنامج مشترك يشمل المراحل من البحث إلى
العمليات ،لتلبية االحتياجات البحثية من أجل تحسين عملية نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISعلى
المستوى اإلقليمي ،بأفضل شارك؛

)(7

يحث المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsالقريبة من بعضها والتي لها نفس التأثيرات المناخية ،على
مواءمة عملياتها بشكل وثيق وتنسيقها لتمكين األعضاء المعنيين من تحقيق االستفادة المثلى من المعلومات
المتوافرة بشأن تغير المناخ على المستوى اإلقليمي؛

)(8

الطلب من األمين العام دعم عمل البرنامج ) (WCRPفي تطوير التوقعات المناخية اإلقليمية وتوفيرها وتحسين
الوصول إليها ،إضافة إلى دعم عمل اللجنة ) (CCIفي تطوير الممارسات الجيدة بشأن استخدام تلك التوقعات
وإلى تنظيم حلقات عمل وأنشطة تدريبية مشتركة ومناظرة.

المقرر

(EC-70) 10

دليل تقديم الخدمات العامة
إن المجلس التنفيذي يقرر تأييد مخطط "دليل تقديم الخدمات العامة" الوارد في مرفق هذا المقرر والذي سيطور
بمشاركة جميع اللجان الفنية والبرامج التابعة للمنظمة ) (WMOالتي تشمل واليتها تقديم الخدمات ،لكي ينظر فيه المؤتمر
العالمي الثامن عشر ).(Cg-18
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
-

المقرر  (EC-69) 39الذي نص على "وجوب إعداد دليل لتقديم الخدمات العامة استنادا إلى العمل الجاري لتحديث
"دليل ممارسات الخدمات العامة للطقس" وغيره من المبادئ التوجيهية القائمة التي وضعتها برامج المنظمة
) (WMOولجانها الفنية التي تشمل واليتها تقديم الخدمات ،وذلك من أجل توفير إرشاد شامل ألعضاء المنظمة
بشأن تقديم الخدمات في مجاالت التطبيق الرئيسية التي تشمل الطقس والمناخ والماء والزراعة والصحة
والمسائل البحرية ومجاالت أخرى"؛

-

أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSفي عام  2018بأن تؤيد الدورة السبعون للمجلس التنفيذي
مشروع المخطط؛

-

مع نشر مطبوع المنظمة رقم  ،1129استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذها ،في عام ،2014
عمم مفهوم تقديم الخدمات في شتى مجاالت نشاط المنظمة ) .(WMOوشهدت السنوات األخيرة نموا كبيرا للخدمات
المناخية كنشاط رئيسي ،مع تزايد قيمة المعلومات المناخية والتنبؤات المناخية في عمليات التخطيط وصنع القرار على
المستوى المجتمعي .وفي ضوء ما سبق ،كلف المجلس التنفيذي ،في دورته التاسعة والستين ،لجنة النظم األساسية
) (CBSبقيادة إعداد دليل تقديم الخدمات العامة للمنظمة ) ،(WMOبالتعاون الوثيق مع اللجان الفنية األخرى.
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(EC-70) 10

مخطط دليل تقديم الخدمات العامة
.1

المقدمة
عناصر دليل تقديم الخدمات العامة (وصف موجز والجدوى)

(أ)

استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذها (مطبوع المنظمة رقم )1129

(ب) دليل ممارسات الخدمات العامة في مجال الطقس (مطبوع المنظمة رقم )834
(ج) دليل ممارسات مكاتب األرصاد الجوية التي تخدم الطيران
(د) دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم )471
(هـ) خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
(و) مبادئ توجيهية خطوة بخطوة إلنشاء إطار وطني للخدمات المناخية (مطبوع المنظمة رقم )1206
(ز) دليل الممارسات الهيدرولوجية  -المجلد الثاني (مطبوع المنظمة رقم )168
(ح) تقييم الطقس والمناخ :التقييم االقتصادي لخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا (المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية/البنك الدولي/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
(ط) المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثار (مطبوع
المنظمة رقم )1150
(ي) مشروع الطقس العالمي  -مدخالت من خارج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
(ك) تقديم الخدمات في القطاع الخاص
.2

إعداد المعايير ،والتنظيم ،واإلشهاد
التعاون بين القطاعين العام والخاص
مفهوم الصوت المرجعي في إطار تقديم الخدمات

.3

االتصاالت
أساسيات التواصل
أهمية التواصل الجيد وقيمته
تطوير ممارسات التواصل الجيد وتعزيزها
البعد اإلنساني

.4

األسس الفنية
الخبرة الفنية والتميز
نظم قوية ومرنة
إنتاج الخدمات بكفاءة لتلبية احتياجات المستخدمين

.5

قنوات تقديم الخدمات
خدمات تتماشى مع التقدم في تكنولوجيات االتصال

)(NMHSs
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خدمات مرنة لالستجابة للتغيرات والتطورات وتطبيقات تكنولوجيات االتصال
الوظائف البينية بين آلة وآلة أخرى ودورها في تقديم الخدمات
.6

العمالء والزبائن والمستخدمون والشركاء
تعاريف وأوصاف
أهمية مشاركة المستخدم
فهم احتياجات المستخدم
إدارة توقعات المستخدم

.7

تعليقات المستخدم
التعليقات الرسمية وغير الرسمية
استراتيجيات وتقنيات جمع تعليقات المستخدمين
االستفادة من تعليقات المستخدمين في تحسين النواتج والخدمات

.8

التدريب والتطوير
الدور المتغير والمتطور للمتنبئين في تقديم الخدمات
تدريب المستخدمين وأصحاب المصلحة
تدريب موظفي تقديم الخدمات المباشرين
تدريب مديري الخدمات
تدريب اإلدارة

.9

الترويج والتسويق
تصورات جودة الخدمة
بناء ثقة المستخدمين وأصحاب المصلحة
تحقيق رضا المستخدم

.10

الرصد والتقييم
وضع مؤشرات أداء مفيدة
تقييم قائم على المستخدم لمعايير تقديم الخدمات
تقييم منسق عبر القطاعين العام والخاص تماشيا مع المبادئ التوجيهية للمنظمة

.11

جوانب خاصة بالقطاعات في تقديم الخدمات
الخدمات العامة في مجال الطقس
خدمات الطقس الخاصة بالطيران

)(WMO
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خدمات الطقس البحرية
خدمات النقل البري
خدمات األرصاد الجوية الزراعية
الخدمات الهيدرولوجية
خدمات المناخ
خدمات إلدارة الطوارئ
خدمات لوسائل اإلعالم
خدمات لدعم المجاالت الناشئة:
(أ)

المناطق الحضرية والساحلية،

(ب) جودة البيئة/الهواء،
(ج) النقل المستمر،
(د) الطقس/المناخ والصحة،
(هـ) الطاقة ،إلخ.
.12

خطة عمل تقديم الخدمات

.13

ببليوغرافيا ومزيد من الموارد

المقرر

(EC-70) 11

ورقة مفاهيم الستحداث وصالت بينية مشتركة لتقديم الخدمات

)(CISD

إن المجلس التنفيذي،
)(1

يقدم الشكر للجنة النظم األساسية ) (CBSعلى إعداد الورقة المفاهيمية بشأن استحداث وصالت بينية مشتركة
لتقديم الخدمات ) ،(CISDعلى النحو الوارد في مرفق هذا المقرر؛

)(2

يحيط علما بأن خدمات شبكية جديدة تنشأ عن تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS
ونظام معلومات المنظمة ) ،(WIS 2.0والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر ،وأن
تنسيق هذه الخدمات لتوفير وصالت بينية متسقة سيفيد على األرجح مشروع الطقس العالمي؛

)(3

يطلب من اللجنة ) (CBSأن تحرز تقدما في إنشاء وصالت بينية قياسية (مثل البروتوكوالت أو الوصالت البينية
لبرامج التطبيقات ) )(APIsللوصول للبيانات والخدمات لتقديم الخدمات العامة ،على نحو ما يرد في الورقة
المفاهيمية للوصالت البينية المشتركة ) ،(CISDوفي جمع متطلبات المستخدمين ذات الصلة ،في إطار تنفيذ
النظام ) (GDPFSبشكل مستمر؛

)(4

يطلب أيضا من األعضاء تقاسم أفضل ممارستهم في استحداث وتنفيذ وصالت شبكية للوصول إلى معلومات
الطقس والمناخ؛

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

174

)(5

يطلب كذلك من اللجنة ) (CBSأن تجمع تعقيبات األعضاء وأن تقدم إرشادات ،كما يطلب من األمين العام أن
يوفر الموارد الالزمة لدعم هذا النشاط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
-

المقرر  - (EC-69) 40الذي قرر فيه المجلس التنفيذي أن يكلف لجنة النظم األساسية ) (CBSبأن تقوم ،بالتنسيق
مع اللجان الفنية األخرى ،بإنشاء آلية لوضع ورقة مفاهيم بشأن الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات.
وطلب من اللجنة ) (CBSأن تقدم ورقة المفاهيم في الدورة السبعين للمجلس التنفيذي للنظر فيها من أجل
الموافقة عليها؛

-

أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSفي عام  2018بأن تؤيد الدورة السبعون للمجلس التنفيذي
مشروع ورقة المفاهيم؛

-

يحتاج المستخدمون إلى الحصول على "أفضل" معلومات مجمعة "ممكنة" عن الطقس والمناخ بشكل مستمر عبر
الحدود الجغرافية والسياسية .واستجابة لتلك الحاجة ،تسعى الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات )(CISD
إلى تلبية متطلبات مجموعة واسعة من المستخدمين وتوفير نظام فني لجمع وتجميع معلومات الطقس من
مجموعة واسعة من المصادر ،على مستويات مختلفة من التطور الفني .ومن الشروط األساسية أن تدعم
الوصالت البينية المشتركة العزو إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsبوصفها مقدمة
الخدمات ،ومراعاة مبدأ "عدم التخلي عن أي عضو".

مرفق المقرر

(EC-70) 11

ورقة مفاهيم الستحداث وصالت بينية مشتركة لتقديم الخدمات
المقدمة
طلب المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOأن تقوم لجنة النظم األساسية ) (CBSبإعداد مذكرة مفاهيمية بشأن استحداث
وصالت بينية مشتركة لتقديم الخدمات )" (CISDمدفوعة ببيانات من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsوالمصادر الناشئة لتمكين المستخدمين من الوصول المتواصل إلى معلومات الطقس والمناخ على نحو يكفل
عزو البيانات إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsبوصفها مقدمة الخدمات".
جدوى إقامة وصالت بينية مشتركة لتقديم الخدمات
إذ نعيش اليوم في عالم السفر الجماعي واألخبار العالمية والنفاذ "الدائم" للمعلومات عبر اإلنترنت ،يتعين على األعضاء
تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى مقدمي خدمات عاليي الجودة في مجال الطقس والمناخ بطريقة موحدة ومتسقة
ومتواصلة زمانا ومكانا ،مع تأكيد مصدر تلك المعلومات ومرجعيتها .ويتيح بعض مجمعي البيانات العالميين الرئيسيين
خدمات مستمرة لمعلومات الطقس ،غير أن تلك المعلومات ال تعتمد عادة على المعلومات العالية الجودة المتاحة لدى
العديد من البلدان عن طريق مرافقها الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ).(NMHSs
وللمرافق الوطنية ) (NMHSsصالحيات وطنية بحكم طبيعتها ،غير أنه توجد حاجة إلى إقامة مرفق دولي واحد
للحصول على معلومات مرجعية عن الطقس والمناخ؛ أي مرفق يجمع بين الجودة العالية المتوفرة عادة عبر المواقع
الشبكية المستقلة لكل مرفق وطني ) (NMHSوسهولة الخدمات المتواصلة للمعلومات العالمية المجمعة المتاحة عبر
الحواسيب واللوحات والهواتف المحمولة .وتوجد بعض األمثلة لتقديم خدمات عبر وطنية لمعلومات تنبؤ وإنذار مستمدة
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من المرافق الوطنية ) .(NMHSsفتوفر "هونغ كونغ الصين" ،من خالل مشروعي الخدمة العالمية لمعلومات الطقس
) (WWISومركز معلومات الطقس القاسي ) ،(SWICوسيلة لتجميع معلومات تنبؤات المدن وإنذارات الطقس من المرافق
الوطنية ) .(NMHSsويهدف مشروع النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) (GMASإلى توسيع مفهوم المركز
) (SWICوبلورته من أجل الوصول إلى عرض متكامل وقائم على خريطة لإلنذارات من جميع المرافق الوطنية
) .(NMHSsوعلى مستوى إقليمي ،تعاونت بلجيكا وهولندا ولكسمبرغ على إعداد تطبيق للطقس في منطقة بنيلوكس.
ومن المزمع أن يتعاون مشروع الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDمع تلك الجهود وأن يستفيد منها في
تقديم مجموعة أوسع من بيانات الطقس لقاعدة أكبر من المستخدمين .وسيشمل ذلك معلومات احتمالية على غرار
المعلومات المتاحة حاليا في عدد متزايد من النظم القائمة على المجموعات وقد يتضمن أيضا معلومات عن اآلثار.
وسيكون من المهم ،في التماس مشورة وتوجيه المجلس التنفيذي والمؤتمر كليهما ،ضمان أن مفهوم الوصالت البينية
المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDسيوضع في سياق إطار أعم يشمل المشروع ) (GMASونظام معلومات المنظمة
) (WIS 2.0وغيرهما من المشاريع القائمة والمقترحة.
وإضافة إلى التركيز على الطبيعة المرجعية لمعلومات الطقس والمناخ المتاحة من المرافق الوطنية ) ،(NMHSsيتعين
االعتراف بالمعلومات العالية الجودة المتاحة لدى العديد من مقدمي المعلومات في القطاع الخاص والتي يمكنها أن توسع
وتعزز المعلومات المتاحة من المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوال سيما عن طريق توفير تفاصيل إضافية معمقة تكون
هامة لدوائر مستخدمين محددة .ومن ثم ،ينبغي أن يصمم المشروع ) (CISDبحيث يجمع معلومات األرصاد الجوية
المتاحة عبر مجموعة من المصادر الموثوق بها بأشكال وبروتوكوالت بيانات مختلفة ،ويدمج كل تلك المعلومات في
تدفق موحد من معلومات الطقس والمناخ يمكن االطالع عليه وعرضه بسرعة عبر األجهزة المتصلة باإلنترنت .ومن
منظور المستخدمين ،ينبغي أن تمتثل المعلومات المقدمة عبر المشروع ) (CISDامتثاال تاما لمعايير المنظمة )(WMO
وأن تضمن موثوقيتها بإسنادها إلى مقدميها سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.
وفي تعريف نطاق المشروع ) ،(CISDستكون المهمة األساسية األولى هي جمع احتياجات المستخدمين .وسيشمل
المستخدمون األساسيون المجمعين العالميين للبيانات من القطاع الخاص مثل شركات  Appleو IBMوAlibaba
و Amazonو Googleوغيرها من المجمعين ومنصات البيانات التي ستطور فضال عن وكاالت األمم المتحدة والوكاالت
اإلنسانية األخرى ذات المدى العالمي .وسيكون من الضروري التأكد من احتياجات هؤالء المستخدمين الرئيسيين،
وال سيما أن نسبة كبيرة من معلومات الطقس تقدم إلى الجمهور من مصادر غير المرفق الوطني ) (NMHSمباشرة.
وفي مهمة تطوير المشروع ) (CISDبعض التشابه مع المهام التي أنجزت في تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) .(WISوسيحاول المشروع ) (CISDأن يحقق نفس المستوى من
التنسيق العالمي ولكن في مجال تقديم الخدمات .ويجب أن يقوم المشروع ) (CISDعلى بروتوكوالت ومعايير فنية متفق
عليها توضع بالتشاور الوثيق مع المستخدمين لضمان قبولها على نطاق واسع.
وعند الشروع في تحدي تطوير المشروع ) ،(CISDيجب على المنظمة ) (WMOأن تدرك الحاجة إلى دعم وتعزيز
الصوت الرسمي لألعضاء في توفير اإلنذارات وغيرها من المعلومات بشأن الطقس القاسي وآثاره ،وكذلك أن تراعي
مبدأ عدم التخلي عن أي عضو .وسيكون من التحدي بمكان إنشاء وصلة بينية تقبل المعلومات الواردة من الطيف
الكامل ألعضاء المنظمة ) (WMOالمتفاوتة قدراتهم الفنية ،وتقديم مخرجات موحدة متوافقة مع بعض تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت األكثر تقدما على وجه األرض.
وينبغي أيضا تحديد األمور التي لن يقوم بها المشروع ) (CISDبكل وضوح .فقد قامت العديد من المرافق الوطنية
) (NMHSsبتطوير وصالت بينية فنية لتقديم النواتج والخدمات لقاعدة عمالئها ،بالتعاون الوثيق مع المستخدمين .ولن
يحاول المشروع ) (CISDتكرار تلك الوصالت أو تحسينها؛ وإنما سيتيح لمقدمي خدمات األرصاد الجوية طريقا جديدا
لتوفير نواتجهم وخدماتهم لقاعدة مستخدمين دولية ،باالشتراك مع نواتج وخدمات مقدمين آخرين .وسيكون من المهم
ضمان أال يكون التفاوت التكنولوجي بين األعضاء عائقا أمام المشاركة الكاملة لجميع المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
المشروع ) (CISDكمنصة لنواتجها.
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ويجب أن تلبي الوصالت البينية ،المتوخاة في إطار المشروع ) ،(CISDالحاجة إلى قابلية التشغيل البيني في العالم
الرقمي .إذ لم تعد خدمات األرصاد الجوية المقدمة عبر الصور والنصوص من المواقع الشبكية الوطنية تستوفي
متطلبات التشغيل المتواصل والسريع في عالم دخل العصر الرقمي .وسيتعين وضع بروتوكوالت معيارية لتوفير هذه
القابلية للتشغيل البيني بين خدمات األرصاد الجوية وغيرها من نظم اإلبالغ بالمعلومات في العالم الرقمي.
وفي ضوء ما سبق ،تتجلى جدوى مفهوم الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDبوصفه أساسا فنيا إلقامة
وتنمية المشروع العالمي للطقس ) (GWEوتوفير آلية لتقديم النواتج والخدمات من عناصر مختلفة داخل المشروع
) (GWEبطريقة موحدة ومبسطة.
الغرض من المشروع
(أ)

)(CISD

نظام مفتوح لتقديم الخدمات مصمم لتوفير البيانات والنواتج للمستخدمين ونفاذهم إليها باستمرار ،وال سيما
بالتعاون مع القطاع الخاص؛

(ب)  إنشاء واجهة (بروتوكول) معيارية مقبولة على نطاق واسع للوصول إلى البيانات والنواتج من أجل تقديم
الخدمات العامة ،بما في ذلك المعلومات القائمة على اآلثار؛
(ج) إنشاء آلية لربط متطلبات المستخدمين بمقدمي خدمات األرصاد الجوية المسجلين في المشروع )(CISD؛
(د) إنشاء مرفق موحد لنواتج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSمن أعضاء المنظمة ) (WMOوشركائها ،بما
في ذلك القطاع الخاص.

الشكل  - 1يوجد أكثر من  100نموذج/عضو نموذجي يطبق التنبؤ العددي بالطقس في كل موقع
في األرض .فكيف يمكن ترشيد تلك النماذج في مرفق واحد؟
تعاريف
البروتوكول :سيؤدي المشروع ) (CISDدور بروتوكول موحد ومعرف تابع للمنظمة ) (WMOيهدف إلى أن يكون مقبوال
على نطاق واسع في الصناعة والمنظمات التابعة لألمم المتحدة ويتضمن معايير قائمة مثل بروتوكول التحذير الموحد
) (CAPلتيسير توفير خدمات معلومات في مجال األرصاد الجوية.
الوكيل :سيؤدي المشروع ) (CISDدور وكيل المنظمة ) (WMOفي تجميع وإصدار المعلومات العالمية عن الطقس إما
من المرافق الوطنية ) (NMHSsالرسمية (اإلنذارات والتحذيرات والتنبؤات بظواهر الطقس العالية التأثير والتنبؤات
المنتظمة) أو من القطاع الخاص (التنبؤات بظواهر الطقس العالية التأثير والتنبؤات المنتظمة) مع بيان مصادرها.
ويقصد بكلمة "الوكيل" هنا أيضا الشراكة بين أعضاء المنظمة ) (WMOوقطاعات أخرى.
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المقدم :سيؤدي المشروع ) (CISDدور مقدم خدمات تابع للمنظمة ) (WMOيوفر مثاليا "أفضل" أو "أمثل" تنبؤ على
أساس التحقق من نواتج مستمدة من مصادر متنوعة وتقييمها ،باستثناء اإلنذارات والتحذيرات الخاصة بالطقس التي
ستستمد من المرافق الوطنية ) (NMHSsحصرا.
مستخدمو المشروع
(أ)

)(CISD

أعضاء المنظمة ) (WMOالذين يتلقون خدمات عالمية لألرصاد الجوية ويساهمون في المشروع )(CISD؛

(ب) مقدمو خدمات أرصاد جوية آخرون سيتلقون نواتج موثوق بها من المشروع ) (CISDوسيساهمون بما لديهم من
نواتج عن طريق ربط الخدمات بناء على معايير المشروع )(CISD؛
(ج) المنظمات التابعة لألمم المتحدة التي تحتاج إلى معلومات مجمعة ومرجعية بشأن الطقس والمناخ؛
(د) المنظمات الحكومية والدولية الحكومية وغير الحكومية النشطة في مجال اإلغاثة اإلنسانية الدولية والحد من
مخاطر الكوارث؛
(هـ) القطاعات أو مجمعو البيانات المعتمدون/المسجلون مثل  Googleأو Facebook؛
(و) منظمات أخرى أو أفراد آخرون؛ وينبغي أن يكون المشروع ) (CISDمرفقا لمستويات كثيرة من المستخدمين ،مع
وجود مستويات نفاذ مختلفة ممكنة وفقا للحاجة واعتبارات سياسة البيانات وغيرها من العوامل.
العالقة بين المشروع ) (CISDوغيره من مشاريع لجنة النظم األساسية

)(CBS

لن يقوم المشروع ) (CISDبتوليد نواتج بنفسه وإنما سيكون قناة يمكن تقديم الخدمات من خاللها أو توجيه طلبات
المستخدمين إلى المرافق المعنية بالنواتج المنشودة .ومن ثم ،يمكن للموارد اإلترنتية ،مثل المراكز العالمية لجمع
البيانات ) (GDACsوالنظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة التابع للمنظمة ) (GMASوالخدمة العالمية لمعلومات
الطقس ) (WWISومركز معلومات الطقس القاسي ) ،(SWICأن تصبح مدخالت مهمة للمشروع ).(CISD
وإن نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0بنية أساسية ومنصة سحابية لتبادل المعلومات والبيانات يمكن أن تدعم الوظيفة
المقبلة للمشروع ) (CISDالتابع للمنظمة ) .(WMOوستكون العالقة بين النظام ) (WISوالمشروع ) (CISDأشبه بالعالقة
بين نظام تشغيل وتطبيقات .وفضال عن ذلك ،ال يمكن لنظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0أن يستضيف كل شيء،
وبخاصة محتويات مقدمي الخدمات من القطاع الخاص .ويمكن أيضا تطبيق المفاهيم والمعايير التي يقوم عليها
المشروع ) (CISDعن طريق أنظمة سحابية عامة أخرى مثل  Amazon Cloudأو  Google Cloudأو .Alibaba Cloud
مبادئ تنفيذ وصلة بينية مشتركة لتقديم الخدمات
المنافع األولى والمتبادلة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) :(NMHSسيدعم مشروع الوصالت البينية
المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDالصوت الرسمي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsدون
التخلي عن أي عضو .وسيتولى المشروع ) (CISDأيضا مراقبة وقياس النواتج المستخدمة ،ويمكن لمقدمي /مالكي
النواتج أن يقرروا فرض رسوم على استخدام نواتجهم أو تقديمها مجانا .وهذا يعني أن المشروع ) (CISDسيكون قبل
كل شيء معيارا لمنصة يمكن تطبيقه على نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0أو في قطاعات أخرى.
تقنية سحابية :سيعمل مشروع الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDكخدمة عبر اإلنترنت تستند إلى نظام
معلومات المنظمة ) – (WIS 2.0أي بنية أساسية سحابية تعالج كميات ضخمة ومتزامنة من طلبات النفاذ إلى البيانات.
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غير مركزية :سيتم توصيل المنصة القائمة على مشروع الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDبعقدات
على نظام معلومات المنظمة )( (WISالمراكز العالمية لألرصاد الجوية ) (WMCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) )(NMHSsوبالقطاع الخاص عن طريق
اإلنترنت .ولن يهدف المشروع ) (CISDإلى تخزين نواتج مختلف المصادر على األجل الطويل وإنما إلى تخزينها مؤقتا
للنفاذ إليها في الوقت الحقيقي وزيادة فعالية خدمة البيانات.
متكاملة :ستوجه اإلنذارات والتحذيرات من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمباشرة عبر
الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDلتعزيز الصوت الرسمي لتلك المرافق التابعة ألعضاء المنظمة
) .(WMOوستتاح للمستخدمين معلومات مقدمي خدمات األرصاد الجوية اآلخرين عبر المشروع ) (CISDمع إسنادها
إلى مصدرها .وبمساعدة المنصة المشتركة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر ،يمكن تقييم
النواتج (بخالف اإلنذارات والتحذيرات) وإدراجها بوصفها النواتج "األفضل" أو "األمثل" قبل توزيعها عبر الوصالت
البينية المشتركة لتقديم الخدمات ).(CISD
موجهة نحو المستخدم :سيكون من الضروري إجراء تحر شامل الحتياجات المستخدمين وتطبيقاتهم وسيناريوهاتهم
لضمان قبول الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDعلى نطاق واسع .وينبغي أن يزود المشروع )(CISD
بواجهة شبكية سهلة االستخدام لتيسير الحصول على خدمات األرصاد الجوية حسب الموقع وبناء على الطلب .وينبغي
أن يتضمن المشروع ) (CISDأيضا مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات للمساعدة في جمع تعليقات المستخدمين
وآرائهم .وهذا يعني أنه سيكون للمستخدمين المسجلين في المشروع ) (CISDامتيازات أكبر للنفاذ إلى بيانات ونواتج
وآراء أكثر قيمة من الزائرين العاديين.
المكونات
سينفذ مشروع الوصالت البينية المشتركة لتقديم الخدمات ) (CISDعن طريق تحالف لعقدات اإلنترنت يتبع بروتوكوالت
المشروع ) (CISDومعاييره؛ وستكون عقدة المنظمة ) (WMOنقطة انطالق تستند إلى الهيكل البنيوي لنظام معلومات
المنظمة ) (WIS 2.0وبنيته السحابية( .الشكل )3
)(1

عقدة المنظمة ) (WMOفي المشروع ):(CISD

(أ)

خدمة للوصالت البينية المشتركة :تكون مرتبطة بخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
)( (NMHSsخدمة شبكية) ومراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSالمنصة المشتركة)
ومشاريع المنظمة )( (WMOمثل نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) )(MHEWSوقطاعات أخرى ،وتوفر
بيانات ونواتج عن طريق واجهة شبكية للمستخدمين .ويمكن أيضا تسجيل نواتج شبكية أخرى كخدمات في
المنصة المشتركة للمنظمة ).(WMO

(ب) واجهة الستخدام النظم الشبكية للمعلومات الجغرافية ) :(WEBGISإنشاء نظام شبكي للمعلومات الجغرافية
) (WEBGISبناء على خدمة خلفية لتيسير االستكشاف والتحليل الشبكي (تحليل زمني ومكاني) لنواتج تقديم
الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSDالتي تنظمها المنظمة ) (WMOمثل التنبؤات القائمة على اآلثار
وإنذارات النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) (GMASوغيرها .ويمكن أن تكون واجهة استخدام النظم
) (WEBGISأداة لدعم صانعي القرار في المنظمات التابعة لألمم المتحدة.
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الشكل  - 2استخدام النظم الشبكية للمعلومات الجغرافية ) (WEBGISفي استكشاف
نواتج تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس
(ج) بيانات مخزنة مؤقتا :إن عقدة المنظمة ) (WMOال تخزن النواتج على األجل الطويل وإنما تخزنها مؤقتا لضمان
كفاءة تقديم الخدمات.
(د)

التسجيل :ستحتاج نواتج القطاعات األخرى التي ترغب في االنضمام إلى التحالف إلى التسجيل وتوفير البيانات
الشرحية الوجيهة المتعلقة بخدماتها ونواتجها.

)(2

عقدات أخرى في المشروع

)(CISD

تشجيع القطاعات األخرى على االنضمام إلى تحالف المشروع ).(CISD
(أ)

وصالت بينية مشتركة لتقديم الخدمات :تمتثل بصرامة للبروتوكول المعياري للمنظمة ) (WMOبشأن الوصالت البينية؛

(ب) مركز لبيانات الكيانات (اختياري).
التحديات المتصلة بواجهة استخدام النظم الشبكية للمعلومات الجغرافية )( (WEBGISاختياري) في الوصالت البينية
المشتركة
(أ)

التحدي األول هو حل مشكلة الصوت الرسمي .إذ يجب عدم اإلخالل بسلطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsبل تعزيزها ،مع العمل في الوقت ذاته على تيسير توفير القطاع الخاص للخدمات من
خالل المشروع ) .(CISDوسيكون إضفاء طابع رسمي على مفهوم "الصوت الرسمي" وقبوله على نطاق واسع
شرطا مسبقا أساسيا لتشغيل المشروع ).(CISD

(ب) لن يتمتع جميع األعضاء بالقدرة الفنية على توفير النواتج وفقا لمعايير المشروع ) .(CISDولذلك ،فإن تحسين
القدرة الفنية على توفير نواتج وخدمات بوسائل رقمية وإقامة اتفاق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsبشأن استخدام بروتوكوالت معيارية سيكون تحديا آخر.
(ج) سيكون من المهم التعاون الوثيق مع الجمعيات الدولية للصناعات ومصنعي الهواتف الذكية (المحمولة) لضمان
قبولهم لمعايير وبروتوكوالت المشروع ) (CISDوتعزيز معلومات الطقس والمناخ المقدمة عبر المشروع ).(CISD
(د)

ال شك في وجود حاجة إلى تنظيم حلقات عمل وتنفيذ مشاريع رائدة /تجريبية الختبار مفهوم المشروع
بالكامل في مختلف مراحل تطويره.

)(CISD
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الشكل  - 3رسم بياني مفاهيمي للوصالت البينية المشتركة
أدوار أعضاء المنظمة ) (WMOومجمعي البيانات والقطاعات الخاصة في المشروع ) (CISDيمكن أن تكون كمستخدم
ومساهم معا في المشروع ).(CISD

المقرر

(EC-70) 12

ندوة لتجميع تجارب وخبرات األعضاء مع خدمات التنبؤات
واإلنذارات على أساس اآلثار )(IBFWS
إن المجلس التنفيذي يقرر الموافقة على تنظيم ندوة في عام  2019ليتبادل األعضاء خبراتهم بشأن خدمات التنبؤات
واإلنذارات على أساس اآلثار ) (IBFWSولجمع تجاربهم مع تلك الخدمات .ويطلب أيضا من األمين العام أن يقدم الدعم
الالزم للندوة ،ومن األعضاء أن يساهموا بالموارد الالزمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
-

توصية فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية )(CBS؛

-

المقرر  - (EC-69) 4الذي نص على التركيز بشكل كبير على احتياجات التدريب المرتبطة بتنفيذ خدمات التنبؤ
واإلنذار القائمة على اآلثار ،وطلب فيه من األمين العام تيسير حشد الموارد لدعم مبادرات التدريب في هذا الصدد؛

-

من المقترح تنظيم مؤتمر /ندوة عن خدمات التنبؤات واإلنذارات على أساس اآلثار ) (IBFWSفي أواخر عام
 . 2019وسيركز هذا الحدث على جمع خبرات األعضاء الذين طوروا خدمات للتنبؤ واإلنذار قائمة على اآلثار
فضال عن تجارب المستخدمين ،من أجل جمع أمثلة ألفضل الممارسات ونشرها كملحق بمطبوع المنظمة رقم
 .1150وسيمول هذا الحدث في المقام األول من مصادر خارجة عن الميزانية.

التذييل  - 3المقررات
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خطة استعراض الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث
يقرر المجلس التنفيذي إقرار الجدول الزمني الستعراض المجلد الثالث من الالئحة الفنية ،المجلد الثالث  -الهيدرولوجيا
(مطبوع المنظمة رقم  )49الذي اعتمدته فرقة العمل المعنية باستعراض الالئحة الفنية والتابعة للجنة الهيدرولوجيا
) (CHyوفقا للقرار  (EC-68) 93خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOويقرر كذلك تﺸﺠﻴع
اللجنة  CHyعلى مﻮاصلة عﻤلها الﻤﺘعلﻖ بﻤﺮاجعة الﻤﻮاد الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة الﺨاصة بﻜفاءاتها وتنسيقها ،وأيﻀا مﻦ خالل
مﻮاصلة تعاونها مع لﺠﻨة أدوات وﻃﺮق الﺮصﺪ ) (CIMOولجنة النظم األساسية  CBSوالمؤسسات الﺪولﻴة األخﺮى
للتوحﻴﺪ القياسي ،مﺜل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي . ISO
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :قررت الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ) (CHy-15المشاركة في استعراض المجلد الثالث
من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49وتحديثه ،والمنشورات التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بواليتها ومسؤوليتها.
وأنشئت فرقة عمل من الخبراء الستعراض المواد التنظيمية وتقييمها ،ووضع خطة مفصلة لتحديثها وإعداد نص منقح
للمجلد الثالث من الالئحة الفنية .وستأخذ الفﺮﻖ أيﻀا في االعتبار الفﻮائﺪ والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلقة بالتوفيق بين الهيكل الهﺮمي
وتﺴﻤﻴة الﻤﻮاد الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة للجنة الهﻴﺪرولﻮجﻴا ) (CHyمع الﻤﻤارسة العامة للﻤﻨﻈﻤة ) (WMO۔
وتنفيذا للقرار الذي اتخذته اللجنة الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) – ISO / TC 113 (ISOالقياس
الهيدرولوجي في نويدا (الهند) في أيلول/سبتمبر  ،2017أنشأت المنظمة ( )WMOوالمنظمة ( )ISOفريقا عامال
الستعراض مرجع المنظمة ( )WMOلقياس الجريان كي يكون مناسبا أيضا باعتباره تقريرا فنيا ) (TRللمنظمة ).(ISO
كما تقدم المنظمة ) (WMOبانتظام مدخالت بشأن إعداد المنظمة ) (ISOلمعايير جديدة في مجال القياس الهيدرولوجي،
من أجل الحفاظ على اتساقها مع المواد التنظيمية للمنظمة ( ،)WMOوتزويد األعضاء بإطار تنظيمي متماسك.
اعتمدت فرقة عمل الخبراء الجدول الزمني التالي ألعمال االستعراض :
-

نهاية نيسان/أبريل  :2018المسودة األولى لمساهمات األعضاء الموحدة في التعديالت المقترحة على المجلد
الثالث من الالئحة الفنية.

-

منتصف حزيران/يونيو  :2018استعراض أعضاء فرقة العمل للوثيقة الموحدة ،مع التركيز على األحكام
اإللزامية مقابل األحكام غير اإللزامية (ما يجب االضطالع به مقابل ما يحسن االضطالع به).

-

نهاية آب/أغسطس  :2018يقدم أعضاء فرقة العمل مسودات المدخالت بشأن األجزاء التي اقترح فيها تعديل
الصياغة ،واستعراض المرفقات ،وتحديد وثائق المواد التنظيمية األخرى الستعراضها.

-

نهاية أيلول/سبتمبر  :2018المسودة الموحدة الثانية متضمنة النصوص

-

نهاية تشرين األول/أكتوبر  :2018اجتماع فرقة العمل يعتمد مسودة نهائية من للمجلد الثالث المعدل من الالئحة
الفنية (باستثناء المرفقات) ،وتتفق على الجدول الزمني والمواعيد النهائية لوضع الصيغة النهائية لالستعراض

المعدلة.

الشامل للمواد التنظيمية بحلول تاريخ انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في ضوء نتائج

أعماله.
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إنشاء مراكز إقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي يقرر أن:
()1

يطلب من جميع أفرقة إدارة االتحادات اإلقليمية وفريق الخبراء التابع له المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ( )EC-PHORSدعم إنشاء مراكز إقليمية للنظام )RWCs( WIGOS
على نحو تجريبي في إقليم كل منها وفي المنطقة القطبية الجنوبية دعما قويا واتخاذ اإلجراءات المناسبة؛

()2

يطلب من أعضاء المنظمة المشاركة بنشاط في تنفيذ المراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSفي إقليم كل
منهم ،بالتعاون مع المراكز اإلقليمية للنظام  (RWCs) WIGOSاألخرى عند االنطباق؛

()3

يطلب من األمين العام أن يقدم كل المساعدة الالزمة ودعم األمانة إلنشاء المراكز اإلقليمية  RWCsفي أقاليم
المنظمة .WMO

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار  )EC-68( 2خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة للفترة 2019-2016؛
والمقرر  )EC-68( 30المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة WMO؛ والمقرر )EC-69( 30
اإلرشادات المتعلقة بإنشاء مراكز إقليمية للنظام  WIGOSالتابع للمنظمة  WMOفي المرحلة التجريبية.
وإعداد نظام مراقبة جودة بيانات النظام  WIGOSوتنفيذه وأنشطته التشغيلية ،وفي المقام األول مراقبة أداء النظام
 WIGOSوإدارة الحوادث على الصعيد اإلقليمي في المقام األول ،وتقديم الدعم ألعضاء المنظمة في تحسين توافر
البيانات وجودتها ،هي أمور تتوقف إلى حد كبير على إنشاء مراكز إقليمية للنظام  ،)RWCs( WIGOSيبدأ بطريقة
تجريبية اعتبارا من عام  .2018وترد تفاصيل األنشطة التي يجب أن تضطلع بها المراكز  RWCsفي "المبادئ
التوجيهية الفنية للمراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام  WIGOSمن أجل المحطات
السطحية القاعدة لنظام رصد المناخ" (انظر الرابط  http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/tools.htmlلمزيد
من المعلومات).
وقد أنشئ مركز إقليمي تجريبي ناجح للنظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي السادس عن طريق مرفق مراقبة الرصد
التابع لنظام الرصد المركب لمرافق األرصاد الجوية التابع لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUCOS
(الموجود اآلن في مرفق األرصاد الجوية األلماني ) (DWDفي أوفنباخ) الذي يعمل في إطار إدارة برنامج الرصد التابع
لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) .(EUMETENTوهذا المركز مسؤول عن تشغيل بوابة مؤتمتة على اإلنترنت
لمراقبة الجودة تعرض إحصاءات مراقبة جودة البيانات من أجل أعضاء الشبكة  ،EUMETENTوتتيحها لجميع أعضاء
االتحاد اإلقليمي السادس.
وقدمت الصين واليابان اقتراحاتهما الرسمية إلى رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني ،وأقر فريق اإلدارة التابع لالتحاد
اإلقليمي الثاني هذه االقتراحات؛ وأعرب االتحاد الروسي وبيالروس عن اهتمامهما بتشغيل مركز إقليمي للنظام
 WIGOSمن أجل مناطق من اإلقليمين السادس والثاني؛ وبالمثل ،أعربت أستراليا وإندونيسيا وفيجي وسنغافورة في
االتحاد اإلقليمي الخامس عن اهتمامها باستضافة مركز إقليمي )(RWC؛ وتنظر ترينداد وتوباغو في أن تتولى الدور
التشغيلي الرئيسي لمركز إقليمي للنظام  WIGOSمن أجل البلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية في االتحاد اإلقليمي الرابع،
بالتعاون مؤقتا مع منظمة األرصاد الجوية الكاريبية.
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محددات هوية محطات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

تحديث األحكام المتعلقة بمحددات هوية محطات النظام  (WSIs) WIGOSفي مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  ،2لتوضيح الظروف والعملية التي سيصدر األمين
العام في إطارهما محددات هوية محطات النظام  (WSIs) WIGOSعلى النحو المبين في المرفق  1لهذا المقرر؛

)(2

تأييد مشروع خطة انتقال نظام محددات هوية محطات النظام  (WSIs) WIGOSبصيغتها المعروضة في
المرفق  2لهذا المقرر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:

اإلجراءات التي تتيح لألمين العام إصدار محدد لهوية محطات النظام

WIGOS

يحدد مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160إجراءات تخصيص محددات
لهوية محطات النظام (WSIs) WIGOS؛ ويوفر دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم  ) 1165مزيدا من اإلرشادات .ومطلوب من أعضاء المنظمة اتباع هذه اإلجراءات فيما يتعلق بجميع محطات/
منصات الرصد الموجودة تحت مسؤوليتهم ،بما في ذلك تلك المملوكة لمنظمات شريكة أو التي تشغلها منظمات شريكة.
وتوجد حاليا عدة حاالت لمحطات رصد معتمدة تعمل في إطار برامج ومبادرات الرصد المعتمدة بدورها من مؤتمر
المنظمة ( WMOمثال ،المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) )(GCWوال تستطيع الحصول على محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSبسبب عدم
تلقي رد من الممثل الدائم.
وقد نظر المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية لعام  2018وفريق إدارة تلك اللجنة في المشروع المعروض في المرفق
لهذا المقرر ويوصيان بأن ينعكس في تعديل مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم .)1160

1

ويعتمد النظام  WIGOSاعتمادا كبيرا على الحصول على بيانات شرحية مكانية دقيقة وسليمة.
وعالوة على ذلك ،أعرب عدد من األعضاء عن قلقهم إزاء األثر المحتمل على البرمجية المستخدمة في النظم التشغيلية
لجمع بيانات الرصد ومعالجتها.
خطة االنتقال إلى نظام محددات هوية محطات النظام

WIGOS

إن االنتقال إلى االستخدام التشغيلي لمحددات هوية محطات النظام  WIGOSالجديدة يمثل عملية معقدة تتطلب تخطيطا دقيقا
ومشاركة ممثلين عن مقدمي الرصدات ومستخدميها على السواء؛ وتلزم أيضا إرشادات مفصلة من أجل أعضاء المنظمة.
وقد نظر المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية لعام  2018وفريق إدارة تلك اللجنة في المشروع المعروض في المرفق
لهذا المقرر ويوصيان بتأييده.

2

184

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي
المرفق  1للمقرر

(EC-70) 15

محددات هوية محطات النظام
أوال -

)(WSIs) (WIGOS

اإلجراء الخاص بتقديم مشغـل محطة طلبا للحصول على محدد هوية خاص بمحطات النظام

)(WIGOS

القصد من هذه الوثيقة هو إرشاد مشغل مرفق رصد خالل عملية تخصيص محدد هوية لذلك المرفق خاص بمحطات
النظام  .WIGOSوهي تنطبق أيضا على المستخدمين الذين يديرون أنشطة إلنقاذ البيانات يلزمها أن تخصص محددا
لهوية مرفق الرصد الذين اكتشفوا بيانات عنه (ألغراض هذه الوثيقة "يشغل" أولئك المستخدمون المرفق) خاصا
بمحطات النظام .WIGOS
.1

تحقـق من الحاجة إلى محدد هوية خاص بمحطات النظام

1.1

تحقـق مما إذا كان مرفق الرصد لم يخصص له بالفعل محدد هوية خاص بمحطات النظام .WIGOS

WIGOS

إذا كان مرفق الرصد قد قام سابقا برصدات في إطار برنامج تابع للمنظمة  WMOأو تشترك المنظمة في
1.1.1
رعايته ولم تصدر محددا تقليديا لهويته كمحطة ،يخصص له تلقائيا محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSمستمد
من محدد الهوية السابق.
تأكد من مرافق الرصد المسجلة بالفعل في األداة /OSCARالسطح القريبة من موقع المرفق الذي يلتمس له
1.1.2
محدد هوية خاص بمحطات النظام  )https://oscar.wmo.int/surface( WIGOSالكتشاف ما إذا كان المرفق لديه بالفعل
محدد هوية خاص بمحطات النظام .WIGOS
.2

قـدم أدلة على أن مرفق الرصد يستوفي شروط تخصيص محدد هوية له خاص بمحطات النظام

2.1

ستتطلب السلطة التي تصدر محدد هوية خاصا بمحطات النظام  WIGOSدليال على ما يلي:

2.1.1

أن مشغل مرفق الرصد ملتزم بتقديم البيانات الشرحية للنظام  WIGOSلذلك المرفق والحفاظ عليها؛

WIGOS

أن مرفق الرصد يجري تشغيله على نحو مطابق لالئحة الفنية ذات الصلة بالبرنامج الذي تدعمه
2.1.2
الرصدات من ذلك المرفق؛
أن الرصدات من ذلك المرفق يقصد بها تقاسمها دعما لبرنامج تابع للمنظمة  WMOأو تشترك المنظمة في
2.1.3
رعايته (حتى إذا كان البرنامج لم يؤكد مشاركته في ذلك المرفق)؛
ويتطلب مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن مشغلي مرافق الرصد المخصص لها
محددات هوية خاصة بمحطات النظام  WIGOSأن يلتزموا بتقديم البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالخاصة بتلك
المرافق والحفاظ عليها وبتشغيل المرافق على نحو مطابق لالئحة الفنية للمنظمة  .WMOوستحتاج السلطة إلى دليل على
ذلك االلتزام لكي تصدر محدد هوية خاصا بمحطات النظام .WIGOS
.3

قـدم طلبا للحصول على محدد هوية خاص بمحطات النظام

WIGOS

اتصل بمنسق األداة /OSCARالسطح المعني بالبلد الذي يوجد فيه مرفق الرصد (أو ،فيما يتعلق بمحطة
3.1
متنقلة ،الذي يكون مشغل المحطة مسجال فيه) لتطلب تخصيص محدد هوية للمرفق خاص بمحطات النظام .WIGOS
و سيشرح المنسق المعلومات الالزمة للعملية الوطنية لديه لتخصيص محدد هوية خاص بمحطات النظام .WIGOS
عند إصدار محدد هوية خاص بمحطات النظام  ،WIGOSسيخبر منسق األداة /OSCARالسطح مشغل
3.1.1
مرفق الرصد بكيفية الحفاظ على البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالخاصة بمرفق الرصد ذلك (وهذا قد يكون عملية
إخطار وطنية أو إدخال المعلومات مباشرة في األداة /OSCARالسطح).
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إذا لم يكن لدى البلد منسق لألداة /OSCARالسطح مذكور من خالل الرابط:
3.2
 ،https://www.wmo.int/cpdb/workgroups/view/cbs_FP_OSCAR-surfaceيجب أن تتصل بأمانة المنظمة )(WMO
) (wigos-help@wmo.intالتي ستحيل الطلب إلى الممثل الدائم المعني مباشرة.
إذا لم يكن مرفق الرصد موجودا داخل حدود عضو من أعضاء المنظمة  WMOوكان مشغل ذلك المرفق ليس
3.3
خاضعا لوالية عضو من أعضاء المنظمة  ،WMOينبغي إحالة الطلب مباشرة إلى األمين العام ).(wigos-help@wmo.int
.4

اللجوء إلى إجراء التصعيد

ينبغي لمنسق األداة /OSCARالسطح أن يتخذ الترتيبات الالزمة لتخصيص محدد للهوية خاص بمحطات
4.1
النظام  WIGOSفي غضون مدة زمنية معقولة .وقبل التصعيد ،ينبغي للمستخدم أن يحاول االتصال بمنسق األداة
/OSCARالسطح لتأكيد أن الطلب قد استلم وأنه يجري الرد عليه .وفي حالة عدم ورود أي رد في غضون شهرين،
يجوز للمستخدم أن يرغب في بدء إجراء التصعيد.
إذا لم يصدر منسق األداة /OSCARالسطح محددا للهوية خاصا بمحطات النظام  WIGOSوكان المستخدم
4.2
يرى أن السبب المبين ليس مناسبا ،يجوز للمستخدم أن يرغب في بدء إجراء التصعيد.
ثانيا -

إجراء موجه إلى األمين العام إلصدار محدد هوية خاص بمحطات النظام

WIGOS

القصد من هذا اإلجراء هو استخدامه في الظروف التي يكون من الضروري فيها تسجيل بيانات شرحية عن مرفق
رصد ولكن ما من عضو من أعضاء المنظمة يعتبر نفسه قادرا على إصدار محدد هوية لذلك المرفق خاص بمحطات
النظام .WIGOS
.1

اللجوء إلى اإلجراء

يلجا إلى هذا اإلجراء عندما يقدم مشغل مرفق رصد أو مساهم في أنشطة لجنة علم المناخ في مجال إنقاذ
1.1
البيانات طلبا إلى األمين العام للحصول على محدد هوية خاص بمحطات النظام .WIGOS
.2

اعتماد التطبيق

2.1

تتأكد األمانة من المنظمة التي تطلب الحصول على محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSمن أن:

المنظمة اتصلت بمنسق األداة /OSCARالسطح المعني بالبلد الذي يوجد مرفق الرصد داخل حدوده وأنه لم
2.1.1
يصدر محدد هوية خاص بمحطات النظام  ،WIGOSوأنه ال يوجد سبب صحيح لرفض إصدار محدد هوية خاص
بمحطات النظام WIGOS؛
المنظمة ملتزمة بإنشاء بيانات شرحية لمرفق الرصد في األداة /OSCARالسطح والحفاظ عليها إلى الحد
2.1.2
المناسب لمرفق الرصد (يقل توقع تقديم مرافق الرصد التي لم تعد قائمة بيانات شرحية كاملة)؛
مرفق الرصد (إذا كان ال يزال قائما) سيجري تشغيله وفقا للمعايير المطلوبة في الالئحة الفنية فيما يتعلق
2.1.3
بالبرنامج الذي يساهم فيه (أو فيما يتعلق بالبرامج التي يساهم فيها)؛
2.1.4

الرصدات المستمدة من مرفق الرصد يقصد تقاسمها مع منظمات أخرى.

تتأكد األمانة من أن مرفق الرصد ليس مسجال بالفعل في األداة /OSCARالسطح .أما إذا كان مسجال ،فإن
2.2
المنظمة المقدمة للطلب ينبغي إحاطتها علما بذلك وينهى اإلجراء.
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تتأكد األمانة من منسق األداة /OSCARالسطح المعني بالبلد الذي يوجد داخل حدوده مرفق الرصد من أن
2.3
طلب محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSقد أستلم وأن النتيجة هي على النحو الموصوف من مقدم الطلب.
في حالة عدم استالم الطلب ،أو في حالة ما إذا لم تكن النتيجة على النحو الموصوف من مقدم الطلب،
2.3.1
تيسر األمانة االتصاالت بين مقدم الطلب ومنسق األداة /OSCARالسطح.
إذا لم يكن مرفق الرصد موجودا داخل إقليم أي عضو من أعضاء المنظمة ،ي صدر األمين العام محدد
2.4
هوية خاصا بمحطات النظام  WIGOSباستخدام خانة "الجهة الم صدرة لمحدد الهوية" المخصصة لألمين العام
وي نه ى اإلجراء.
.3

تصعيد الطلب

في حالة عدم إصدار محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSوعدم تقديم منسق األداة
3.1
/OSCARالسطح أي سبب صحيح لعدم إصدار محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSفي غضون  30يوما من
تاريخ اتصال األمانة بمنسق األداة /OSCARالسطح ،يجري تصعيد الطلب.
3.1.1

اعتماد مساهمة مرفق الرصد من قبل هيئة تأسيسية.

في حالة اعتراف آلية حوكمة تابعة لبرنامج معتمد للمنظمة  WMOأو تشترك المنظمة  WMOفي رعايته
3.1.2
بمرفق الرصد اعترافا رسميا ،يخصص مدير المنظمة  WMOالمسؤول عن أنشطة النظام  WIGOSمحدد هوية مؤقتا
خاصا بمحطات النظام  WIGOSإما باستخدام خانة الجهة المصدرة لمحدد الهوية للبرنامج (إذا كانت المحطة قد خصص
لها بالفعل محدد هوية من أجل ذلك البرنامج) أو الخانة المخصصة لألمين العام مع إبالغ الممثل الدائم للبلد أو اإلقليم
الذي يوجد فيه مرفق الرصد بتلك الخطوة خطيا ،ومنحه مهلة قدرها  30يوما لالعتراض رسميا على ذلك القرار.
3.1.3

عدم اعتماد مساهمة مرفق الرصد من قبل هيئة تأسيسية.

إذا لم يكن مرفق الرصد قد اعتمد حتى اآلن من قبل هيئة تأسيسية بوصفه مساهما في برنامج تابع
3.1.3.1
للمنظمة  WMOأو برنامج تشترك المنظمة  WMOفي رعايته ،يوجه مدير المنظمة  WMOالمسؤول عن أنشطة النظام
 WIGOSرسالة رسمية إلى الممثل الدائم للبلد الذي يوجد داخل إقليمه مرفق الرصد .ويمنح الممثل الدائم عادة مهلة
قدرها  30يوما للرد إما بإصدار محدد هوية خاص بمحطات النظام  WIGOSأو بإبداء سبب صحيح لعدم القيام بذلك.
إذا لم يصدر الممثل الدائم في غضون المهلة المحددة محددا للهوية خاصا بمحطات النظام  ،WIGOSأو
3.1.3.2
إذا لم يقدم سببا صحيحا لعدم إصداره محدد هوية ،يصدر األمين العام محددا للهوية خاصا بمحطات النظام WIGOS
باستخدام خانة "الجهة المصدرة لمحدد الهوية" المخصصة لألمين العام ،ويبلغ الممثل الدائم للبلد أو اإلقليم الذي يوجد
فيه مرفق الرصد بتلك الخطوة خطيا ،مانحا إياه مهلة قدرها  30يوما لالعتراض رسميا على ذلك القرار.
.4

تحديد مرافق الرصد التي تم استرجاع بياناتها الشرحية من خالل أنشطة إنقاذ البيانات

من المرجح أن تكون البيانات الشرحية الخاصة بمرافق الرصد التي تحدد من خالل أنشطة إنقاذ البيانات
4.1
أقل موثوقية من البيانات الشرحية الخاصة بالمرافق التي ال تزال تعمل .وينبغي تحديد سجالت البيانات الشرحية لألداة
/OSCARالسطح التي تحتفظ بها المنظمات التي تقوم بأنشطة إنقاذ البيانات ،ال مشغل المحطة ،بربطها ببرنامج "إنقاذ
البيانات" .وفي حالة انتقال المسؤولية عن االحتفاظ بالبيانات الشرحية الحقا إلى المنظمة (أو الجهة الخلف لها) التي
كانت تقوم أصال بتشغيل المرفق ،ينبغي إزالة االرتباط ببرنامج "إنقاذ البيانات".
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خطة االنتقال إلى محددات هوية محطات النظام
.1

187

)(WSIs) (WIGOS

معلومات أساسية

اعتمد المؤتمر السابع عشر ( )2015المفهوم العام والهيكل الفعلي لمحددات هوية محطات النظام
كجزء من المادة التنظيمية الخاصة بالنظام  ( WIGOSالالئحة الفنية ،المجلد األول ،الجزء األول – النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )49ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  .)1160ويتضمن الدليل األولي للنظام  WIGOSأيضا مواد متصلة بمحددات هوية محطات
النظام .(WSI) WIGOS
(WSIs) WIGOS

وخالل عام  2017تضمنت الجهود الرامية إلى تنفيذ محددات هوية محطات النظام  (WSIs) WIGOSتدريبا على الهيكل
وعلى إجراءات تخصيص محددات هوية لمحطات النظام  ،WIGOSمثال في سياق المناسبات الخاصة باألداة
/OSCARالسطح الهادفة إلى تدريب أعضاء المنظمة على الصعيد اإلقليمي (أوفنباخ ،ألمانيا ،أيار/مايو 2017؛ وليما،
بيرو ،أيلول/سبتمبر  .) 2017وقد أثار المشاركون شواغل عديدة بشأن تنفيذ محددات هوية محطات النظام WIGOS
واستخدامها التشغيلي ،وطلبت إرشادات إضافية بشأن هذه المسألة.
وفي الوقت ذاته أثار العديد من المراكز العالمية للتنبؤ العددي بالطقس شواغل مماثلة بشأن األثر المحتمل على
البرمجيات المستخدمة في النظم التشغيلية التي تجمع بيانات الرصد وتقوم بتجهيزها ،وهي شواغل أثارتها جزئيا أنشطة
تطوير نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WDQMS
وبالتوازي مع ذلك ،استمرت المناقشات في إطار هياكل من قبيل شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) (EUMETENTوالمراقبة العالمية للغالل الجوي ) (GAWواللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMفي محاولة للتوصل إلى
أفضل النهج لتخصيص محددات هوية لمحطات النظام  WIGOSوتنفيذها ،وخاصة للمحطات التي تقوم بتشغيلها
منظمات غير مرافق األرصاد الجوية.
وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى وجود عالقة قوية بين تنفيذ محددات هوية محطات النظام  WIGOSوعملية االنتقال إلى
الشفرة  .BUFRفالتقارير التي تستخدم فيها الشفرات األبجدية العددية التقليدية ) (TACليست متوافقة مع محددات الهوية
الجديدة لمحطات النظام .WIGOS
.2

األهداف

تنبثق بوضوح شديد من الشواغل المذكورة في القسم ألف) أعاله الحاجة إلى تخطيط دقيق وإرشادات مفصلة .وقد
نوقشت هذه المسألة في الدورة السابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) ،(ICG-WIGOS-7حيث اتفق على إنشاء فرقة عمل محددة لتتولى المسؤولية عن وضع خطة لالنتقال
إلى محددات هوية محطات النظام .(WSIs) WIGOS
ومن ثم ،فإن الهدف من (مشروع) الخطة هذا هو تحديد الخطوات الضرورية لكفالة جاهزية جميع األطراف المعنية
ومراكز التنبؤ العددي بالطقس والمراكز العالمية للبيانات ،فضال عن أعضاء المنظمة والمنظمات الشريكة ،لالنتقال إلى
محددات هوية محطات النظام  WIGOSقبل االنتقال النهائي إلى استخدامها في العمليات وذلك لتجنب أي آثار سلبية،
مثال في شكل فقدان بيانات ،أو للحد من أي آثار من هذا القبيل.
وقد حددت المحتويات الرئيسية لخطة انتقال إلدخال محددات هوية محطات النظام  WIGOCفي إطار المواضيع التالية
األربعة ،وأيدها فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ):(ICG-WIGOS
(أ)

تحديد المسائل التي يجب أن يتناولها أعضاء المنظمة؛
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(ب) إعداد مشورة وأدوات من أجل أعضاء المنظمة لمعالجة المسائل؛
(ج) بيئة االختبار؛
(د)
.3

حل المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات.
النطاق الزمني

أخذا في االعتبار أن مرحلة ما قبل تشغيل النظام  WIGOSمن المخطط لها أن تستمر حتى نهاية  ،2019فإن النطاق
الزمني لخطة االنتقال إلى محددات هوية محطات النظام  WIGOSينبغي ،مثاليا ،أن تبدأ من "اآلن" (أي أن تبدأ على
الفور ،أو في أقرب وقت ممكن أثناء الربع األول من عام  ،)2018حتى نهاية  ،2019أي لمدة عامين تقريبا قبل أن تبدأ
المرحلة التشغيلية للنظام  WIGOSفي عام .2020
وينبغي أن يكون الجدول الزمني لخطة االنتقال متوائما مع المواضيع األربعة المذكورة أعاله ،وفقا للجدول العام التالي:

الربع الثاني من عام :2018
(أ)

تحديد المسائل ذات األولوية العالية (الشريحة  )1التي يجب معالجتها؛

(ب) تنفيذ إجراءات لحل المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات (يجب استخدام توصيات فرقة العمل المعنية بالنموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية الخاصة بالهواء العلوي )(TT-UABUFR؛

الربع الثالث من عام :2018
(أ)

إعداد مشورة وأدوات من أجل أعضاء المنظمة لمعالجة المسائل ذات األولوية العالية (الشريحة )1؛

(ب) تحديد المستوى التالي من المسائل ذات األولوية (الشريحة  )2التي يجب معالجتها؛

الربع األخير من عام :2018
(أ)

تنفيذ بيئات الختبار مسائل الشريحة 1؛

(ب) إعداد مشورة وأدوات من أجل أعضاء المنظمة لمعالجة مسائل الشريحة 2؛
(ج) تحديد المستوى التالي من المسائل ذات األولوية (الشريحة  )3التي يجب معالجتها؛

الربع األول من عام
(أ)

2019

تنفيذ بيئة الختبار مسائل الشريحة 2؛

(ب) إعداد مشورة وأدوات من أجل أعضاء المنظمة لمعالجة مسائل الشريحة 3؛
(ج) تحديد المستوى التالي من المسائل ذات األولوية (الشريحة  )4التي يجب معالجتها؛
(د)

مراقبة تنفيذ حلول مسائل الشريحة  1وتعديل الحلول عند االقتضاء؛

الربع الثاني من عام

2019

اتباع النمط الوارد أعاله.

التذييل  - 3المقررات

189

النهج

.4

ترد فيما يلي المواضيع والمواضيع الفرعية المندرجة تحت كل موضوع:
4.1

تحديد المسائل التي يجب أن يعالجها أعضاء المنظمة

إجراءات اإلدارة
(أ)

تفويض السلطة إلصدار محددات الهوية

(ب) ضمان الحفاظ على األداة /OSCARالسطح
(ج) اإلجراءات الداخلية للبت في محددات الهوية وللتأكد من أن المحددات فريدة

نظم الرصد
(أ)

تحديث البرمجيات في النظم التي تعد تقارير الرصد من أجل تقديمها الخارجي لكي تستخدم محددات هوية
محطات النظام WIGOS

(ب) تحديث البرمجيات (بما في ذلك قواعد البيانات) التي تجمع معلومات الرصد في أنساق داخلية (مسجلة
الملكية) وتوزعها على األوساط الخارجية
(ج) البت في محدد هوية محطة النظام  WIGOSالتي ستستخدم فيما يتعلق بكل فئة من التقارير من تلك
المحطة (مثال ،قد تستخدم التقارير السينوبتيكية محدد هوية لمحطة من محطات النظام  WIGOSمختلف
عن محدد الهوية المستخدم في تقارير المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلمساعدة مستخدمين آخرين
في عملية انتقالهم)

مستودعات البيانات
(أ)

كفالة قدرة مستودع البيانات على تخزين محددات هوية محطات النظام  WIGOSبوصفها (أحد) محددات
هوية المحطة

(ب) تحديد وتنفيذ طرق لقبول التقارير التي تتضمن أي مزيج من محددات هوية محطات النظام
والمحددات التقليدية لهوية المحطات

WIGOS

(ج) تحديد وتنفيذ طرق الستخراج الرصدات من المستودع في نسق يتيح استخدامها في التجهيز بعد اإلنتاج.
(د)

تحديد وتنفيذ طرق لضمان تحديد هوية جميع التقارير الصادرة من نفس المحطة بصفتها هذه حتى إذا
كانت التقارير نفسها تتضمن محددات هوية مختلفة خاصة بمحطات النظام WIGOS

برمجيات التطبيقات
(أ)

تحديد وتنفيذ الكيفية التي سيجري بها تناول الرصدات التي ال توجد لها محددات هوية تقليدية للمحطات
في التطبيقات

(ب) كفالة إمكانية تجهيز التطبيقات رصدات تلقتها المنظمة في صيغة الشفرة

BUFR

(ج) تحديد وتنفيذ طرق لضمان تحديد هوية جميع التقارير الصادرة من نفس المحطة بصفتها هذه حتى إذا
كانت التقارير نفسها تتضمن محددات هوية مختلفة خاصة بمحطات النظام WIGOS
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.2

إعداد مشورة وأدوات من أجل األعضاء لمعالجة المسائل
مستودع مركزي للمشورة يمكن الرجوع إليه في جميع االتصاالت
جمع أمثلة للكيفية التي تتناول بها المراكز محددات هوية محطات النظام  WIGOSمع استخدام النظم القديمة
بواسطة وصالت إلى البرمجيات المقدمة
إشراك أعضاء رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية

)(HMEI

حلقة عمل إعالمية ألعضاء رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية  HMEIبشأن المشاكل
إتاحة األداة /OSCARالسطح تنزيل جميع محددات هوية محطات النظام  WIGOSالمرتبطة بمحطة واحدة (من
أجل محطة واحدة أو قائمة محطات)
تقديم األداة /OSCARالسطح المساعدة في إعداد محدد هوية لمحطة جديدة خاص بمحطات النظام

WIGOS

توجيه مركزي بشأن كيفية البت في محدد الهوية الخاص بمحطات النظام  WIGOSالذي يجب استخدامه في نوع
محدد من التقارير ،مثال:
(أ)

فيما يتعلق بالتقارير القائمة – يستخدم محدد الهوية خاص بمحطات النظام  WIGOSالمقابل للمحطة
التقليدية فيما يتعلق بذلك النوع من التقارير

(ب) فيما يتعلق بالمحطات الجديدة – ال يخصص سوى محدد هوية واحد خاص بمحطات النظام
(وفي حالة عدم إمكانية ذلك ،يخصص أقل عدد ممكن من محددات الهوية):

WIGOS

-

إذا كان برنامج خارجي أو هيئة خارجية (من قبيل منظمة الطيران المدني الدولي ) )(ICAOتتطلب
استخدام شفرة أبجدية عددية تقليدية للتقارير ،يجب استخدام محدد الهوية الخاص بمحطات النظام
 WIGOSالمرتبط بصيغة الشفرة تلك (مثال ،من شأن المطار الجديد أن يستخدم محدد هوية
محطات النظام  WIGOSبالصيغة )0-20006-0-abcd

-

في حالة عدم وجود معوقات خارجية ،يجب استخدام محدد الهوية الخاص بمحطات النظام
 WIGOSفي النطاق المفوض إلى البلد المشغل

(ج) أي جدول زمني ستتقارب حوله التقارير الستخدام محدد هوية وحيد (يتوقف هذا على ارتحال جميع النظم
الستخدام أنساق التبليغ القادرة على تسجيل محدد الهوية الخاص بمحطات النظام  WIGOSصراحة)
.3

بيئة االختبار
عينة تقارير بالشفرة  BUFRمع مجموعات مختلفة من محددات الهوية التقليدية ومحددات الهوية الخاصة
بمحطات النظام ( WIGOSبما في ذلك تقارير تسلط الضوء على االفتراضات غير الصحيحة في عملية التجهيز)

.4

حل المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات
آليات من أجل المستخدمين لإلبالغ عن المشاكل وحلها فيما يتعلق بما يلي:
(أ)

تسجيل محددات الهوية الخاصة بمحطات النظام  WIGOSفي تقارير الرصد
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(ب) أوجه عدم االتساق بين المعلومات التي تتضمنها التقارير الواردة من المحطة والمعلومات التي تتضمنها
األداة /OSCARالسطح فيما يتعلق بتلك المحطة ،بما في ذلك ما يلي:
-

استخدام محدد هوية خاطئ لمحطة النظام

-

عدم صحة محتويات التقارير

-

عدم صحة محتويات األداة /OSCARالسطح

-

عدم وجود محدد الهوية الخاص بمحطة النظام  WIGOSفي األداة /OSCARالسطح

WIGOS

(ج) عدم القدرة على الحصول على محدد هوية لمحطة خاص بالنظام  WIGOSلربطه بتقرير عملية رصد
.5

المهام واألنشطة والمسؤوليات

ستستعرض فرقة العمل المعنية بمحددات هوية محطات النظام  (TT-WSI) WIGOSقوائم المواضيع وتضع بناء على
ذلك برنامج عمل مفصال يتضمن المهام واألنشطة الضرورية لمعالجة كل موضوع/موضوع فرعي تتضمنه خطة
االنتقال تلك؛ وقد تشمل تلك المواضيع والمواضيع الفرعية استقصاءات وحلقة عمل وزيارات ودورات لفرقة العمل
المعنية بمحددات هوية محطات النظام .WIGOS
ويشمل الدعم المقدم من األمانة في البداية الوحدات التالية التابعة إلدارة نظم الرصد والمعلومات:
(أ)

فرع نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

(ب) مكتب مشروع النظام WIGOS؛
(ج) اإلدارات والشعب األخرى التي تحدد حسب االقتضاء.
.6

االتصاالت والتوعية

ستعد األمانة أنشطة االتصاالت والتوعية بالتعاون مع رئيس فرقة العمل المعنية بمحددات هوية محطات النظام
 ،(TT-WSI) WIGOSوباستخدام أدوات النظام  WIGOSوأدوات محددات هوية محطات النظام (WISs) WIGOS
المتاحة ،من قبيل صفحات شبكة الويب وصفحات ويكي ) (WIKIوالرسالة اإلخبارية للنظام  WIGOSوالرسالة اإلخبارية
لخدمة المعلومات المتعلقة بعمل المراقبة العالمية للطقس ).(OIS
.7

إدارة المشروع ومخاطره

سيستخدم تطبيق إلدارة المشروع قائم على شبكة الويب من أجل إدارة أنشطة خطة االنتقال هذه وتتبعها.
ومعظم المخاطر المتعلقة بالمشروع تتصل بعدم استخدام أدوات "إدارة المشروع" أو استخدامها استخداما غير مناسب،
مثال في حالة عدم التحديث وعدم تقاسم المعلومات عن التقدم المحرز و/أو أي مشاكل أو تأخيرات متوقعة ،وتتصل
أيضا بعدم التقيد بالخطة ،نتيجة لصنع القرارات بطريقة مخصصة.
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المقرر

(EC-70) 16

التواصل مع المستخدمين على أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /OSCARالسطح
إن المجلس التنفيذي يقرر أن:
)(1

يؤيد تطوير التواصل مع المستخدمين على أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /OSCARالسطح بجميع
لغات المنظمة  WMOويطلب من األمين العام أن يخصص الموارد الالزمة لذلك؛

)(2

يحث أعضاء المنظمة على تقديم موارد مالية للصندوق االستئماني للنظام  WIGOSلترجمة التواصل مع
المستخدمين على األداة /OSCARالسطح إلى اللغات األخرى للمنظمة .WMO

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
إن توافر األداة /OSCARالسطح بجميع لغات المنظمة  WMOأمر ضروري لالستيعاب التشغيلي ألداة النظام
الحيوية هذه من قبل جميع أعضاء المنظمة.

WIGOS

فاألداة / OSCARالسطح هي المصدر الرئيسي للمعلومات عن جميع نظم ومنصات الرصد ،ويجري تضمينها البيانات
الشرحية للنظام  WIGOSالالزمة للرصدات التي يجري تبادلها دوليا ،وتحديثها بتلك البيانات.
وفي حلقات العمل ،واللقاءات التدريبية وغيرها من اللقاءات الخاصة بالنظام  ،WIGOSتكررت الطلبات بشأن ‘1’ :إتاحة
التواصل مع المستخدمين على األداة /OSCARالسطح بجميع لغات المنظمة WMO؛ ’ ‘2توفير تدريب عملي على األداة
/OSCARالسطح بلغة (لغات) المنظمة  WMOاألهم في المنطقة المعينة؛ ’ ‘3استحداث أدوات للتعلم اإللكتروني بجميع
لغات المنظمة  ‘4’ ،WMOإعداد نسخة قائمة بذاتها من األداة  OSCARيمكن تركيبها وطنيا من أجل تيسير إدارة
المعلومات الخاصة بالمحطة على الصعيد الوطني.

المقرر

(EC-70) 17

خطة استعراض مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1060ودليل نظام معلومات المنظمة
(مطبوع المنظمة رقم )1061
يطلب المجلس التنفيذي من لجنة النظم األساسية ) (CBSاستكمال إعداد التعديالت على الالئحة الفنية ،على النحو
الوارد في مرفق هذا المقرر ،والتشاور مع األعضاء تحضيرا لتوصيتهم إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد
الجوية )(Cg-18؛ ويقرر إدراج تلك التعديالت في جدول أعمال المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ).(Cg-18
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSعقب مناقشات المؤتمر الفني
) ،(CBS-TECO-2018بمناقشة تلك التعديالت في المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ).(Cg-18
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(EC-70) 17

خطة استعراض مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1060
ودليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1061
تعديالت ستطرح للمناقشة في المؤتمر الثامن عشر
تتضمن الموضوعات المزمع إدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-18ما يلي:
.1

تعديالت في مطبوع المنظمة رقم  - 1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومطبوع
المنظمة رقم  - 1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن ما يلي:
(أ)

عملية تدقيق ميدانية عامة يمكن تطبيقها على استعراض تقيد المراكز المتخصصة ألي من برامج المنظمة
) (WMOبمتطلبات ذلك البرنامج ،كما هو مبين في وثيقة المؤتمر الفني )(CBS-TECO-2018
CBS-TECO-2018-Doc-5(3)-Annex1-Audit_draft1؛

(ب) إدارة المخاطر التي يتعرض لها نظام معلومات المنظمة في مجال حوادث األمن السيبراني من خالل
إدخال إجراء للتصدي لحوادث األمن السيبراني ،كما هو مبين في وثيقة المؤتمر الفني
)CBS-TECO-2018-Doc-5(3)-Annex2-SecurityProcedure_draft1 (CBS-TECO-2018؛
(ج) المراقبة التشغيلية للبنية األساسية لنظام معلومات المنظمة ) (WISباستخدام "مراقبة المركز العالمي لنظام
المعلومات" ،على النحو المبين في المسألة ) 4/5(3من وثيقة المؤتمر الفني )(CBS-TECO-2018
CBS-TECO-2018-Doc-5(3)-WIS-Operations_draft1؛
(د)

إجراءات تصعيد لحل المشكالت التشغيلية التي ال يمكن البت فيها باالتفاق بين األطراف المعنية ،على
النحو المبين في المسألة ) 5/5(3من وثيقة المؤتمر الفني )(CBS-TECO-2018
CBS-TECO-2018-Doc-5(3)-WIS-Operations_draft1؛

(هـ) تنسيق أنشطة المركز العالمي لنظام المعلومات ،على النحو المبين في المسألة ) 3/5(3من وثيقة المؤتمر
الفني )CBS-TECO-2018-Doc-5(3)-WIS-Operations_draft1 (CBS-TECO-2018؛
(و)

إدراج معايير وإرشادات بشأن إدارة المعلومات لفائدة المراكز التي تدعم برامج المنظمة ("الجزء جيم من
مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية") ،على النحو المبين في وثيقة المؤتمر الفني
)CBS-TECO-2018-Inf-5(4)-WIS-Information-Management (CBS-TECO-2018؛

(ز)

إدراج معايير وإرشادات بشأن تشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم أنشطة برامج المنظمة،
على النحو المبين في وثيقة المؤتمر الفني )(CBS-TECO-2018
CBS-TECO-2018-Inf-5(2)-WIS-ICT-Operations_draft1؛

(ح) خطة لحذف مطبوع المنظمة رقم  - 386مرجع النظام العالمي لالتصاالت ،ونقل أي محتوى يظل
ضروريا إلى مطبوع المنظمة رقم  - 1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أو
مطبوع المنظمة رقم  - 1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
.2

تعديالت في مطبوع المنظمة رقم  – 306مرجع الشفرات ،المجلد األول  ،3 -الجزء دال  -أنساق تمثيل البيانات
المستمدة من نماذج البيانات ،لتنفيذ تمثيل البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSبلغة الترميز  ،XMLبما في ذلك إدخال تحسينات موضوعية في مشروع المقرر .(CBS-16) 8
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المقرر

(EC-70) 18

نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة

)(WIS 2.0

إن المجلس التنفيذي ،إذ يشير إلى استراتيجية النظام معلومات المنظمة ) (WIS2.0المعتمدة بموجب القرار
ومشروع نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) ،(WIS 2.0على النحو المبين في الوثيقة المعروضة على المؤتمر الفني
للجنة )(CBS-TECO-2018-Inf-5(1)-WIS2-Implentation-approach_draft1) (CBS-TECO-2018؛

(EC-69) 8

وإذ يشير أيضا إلى أن فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CBSأوصى بأن تنظر الدورة السبعون للمجلس التنفيذي
في االستراتيجية ونهج التنفيذ إلحالتهما إلى المؤتمر؛

)(EC-70

يطلب من لجنة النظم األساسية ):(CBS
)(1

التشاور مع األعضاء بشأن التعديالت الالزم إدخالها لمواصلة تطوير االستراتيجية ونهج التنفيذ ومتطلبات
التصميم المحددة؛

)(2

تزويد المؤتمر بنسخة محدثة من االستراتيجية ونهج التنفيذ وخطة لتوثيق متطلبات التصميم المحددة؛

)(3

توفير مزيد من المعلومات لألعضاء بشأن البنية األساسية الفنية الداعمة لنظام معلومات المنظمة
وتقديم مقارنة بين البنى الوظيفية لنظام معلومات المنظمة األصلي ) (WISوالنظام )(WIS 2.0؛

)(WIS 2.0

يشجع األعضاء على تقديم تعقيبات إلى اللجنة ) (CBSبشأن التعديالت الالزمة لمواصلة تطوير االستراتيجية ونهج التنفيذ؛
يوافق على النظر في حالة النظام ) (WIS 2.0في المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-18من أجل تنفيذه؛
يقرر أن يطلب من المؤتمر أن يأذن للمجلس التنفيذي باتخاذ قرار بشأن التنفيذ بعد أن تقدم اللجنة ) (CBSالوثائق
المحدثة ،بما في ذلك متطلبات التصميم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSعقب مناقشات المؤتمر الفني
) ،(CBS-TECO-2018بمناقشة استراتيجية النظام  WIS 2.0في المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ).(Cg-18

المقرر

(EC-70) 19

آليات تقديم خدمات مشتركة
إن المجلس التنفيذي ،إذ يشير إلى ضرورة أن يقتصر عمل األمانة على تنسيق هذا النظام وليس تشغيل النظم التشغيلية،
وإذ يشير أيضا إلى المطلب المحتمل بشأن تولي األمين العام إدارة المشتريات والعقود الخاصة بالخدمات المشتركة
االستخدام بين األعضاء والمنظمات الشريكة،
يطلب من األمين العام استكشاف اآلليات المالية والتنظيمية لتقديم هذه الخدمات ،وإبالغ المؤتمر بشأنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تستند االستراتيجيات الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) (WISونظم معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSإلى توقع زيادة تشارك األعضاء في توفير الخدمات.
وال يمكن تكرار تجربة النظام ) (WISفي توفير شبكة االتصاالت الرئيسية باستخدام مزود تجاري لنظام االتصاالت مع
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مطالبة كل من األعضاء والمنظمات الشريكة بإقامة عالقة تعاقدية مع مزود الخدمة بسبب اختالف القيود الوطنية.
واقترحت لجنة النظم األساسية ) (CBSنهجا يحصل بموجبه األمين العام على خدمة يمولها األعضاء والمنظمات
الشريكة ويدير األمين العام عقدها ،ولكن يستخدم األعضاء والمنظمات الشريكة الخدمة ويتابعونها.

المقرر
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مشروع تجريبي لتبادل المعلومات والبيانات الشرحية بين المراكز العالمية لنظام المعلومات
إن المجلس التنفيذي ،إذ يشير إلى عمل لجنة النظم األساسية ) (CBSفي إعداد غرفة مقاصة لتبادل المعلومات وإعداد
نموذج أولي لها من أجل التبادل السريع للمعلومات والبيانات الشرحية االستكشافية بين المراكز العالمية لنظام
المعلومات ) (GISCsالتي يشغلها األعضاء،
وإذ يشير أيضا إلى أن أحد األعضاء أو إحدى المنظمات الشريكة سيستضيف قدرة تجريبية ويدسر شؤونها؛
يطلب من جميع األعضاء الذين يشغلون المراكز العالمية ) (GISCsأن يشاركوا في هذا المشروع التجريبي؛
يطلب من األمين العام استكشاف آليات مالية لتأسيس خدمة مشتركة مثل هذه في المستقبل وتقديمها على المدى الطويل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :يتوقع أن المشروع التجريبي ،الذي سينفذ لمدة ثالث سنوات والذي يقدم غرفة مقاصة لتبادل
المعلومات من أجل تبادل المعلومات والبيانات الشرحية االستكشافية بين المراكز العالمية لنظام المعلومات )،(GISCs
سيعود بالفوائد المباشرة التالية على األعضاء الذين يشغلون المراكز ):(GISCs
-

خفض عدد وسائل االتصاالت التي ينبغي لكل مركز عالمي ) (GISCأن يشغلها؛

-

تحويل المعلومات بين المراكز العالمية ) (GISCsفي الحاالت التي تكون فيها االتصاالت المباشرة صعبة ألسباب
مادية أو سياسية؛

-

القدرة على تكييف نطاق التكنولوجيا مع مستوى الطلب؛

-

خفض مهل تسليم رسائل اإلنذار العالية األولوية.

وسيستفاد من الدروس المستخلصة من هذا المشروع التجريبي عند شراء خدمة تشغيلية طويلة األجل.
وستعتمد استراتيجية النظام ( WIS 2.0المقرر  )(EC-70) 18على األنظمة المشتركة بين األعضاء ،وستستخدم التقنيات
السحابية استخداما مستفيضا .والتقنيات السحابية منتشرة في سوق تكنولوجيا المعلومات ،ويزداد عدد األعضاء الذين
يستخدمونها في عملياتهم الداخلية .ومع ذلك ،ستتطلب استراتيجية النظام  WIS 2.0تطبيق تلك التقنيات في الحاالت التي
يتعين فيها تقاسم التكاليف واإلدارة التشغيلية للخدمات بين أعضاء تختلف قيودهم الوطنية الخاصة بالمشتريات وسياسات
تكنولوجيا المعلومات .وإضافة إلى الفوائد التشغيلية ،تهدف المرحلة األولى من مشروع ذاكرة التخزين السحابية إلى
إثبات الفائدة العملية من كل من الجانب الفني والمالي والشرائي لالستخدام التشغيلي للخدمات السحابية المشتركة بين
األعضاء .وقد ناقش المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية لعام  2018هذا المشروع ،وأيده فريق اإلدارة التابع للجنة النظم
األساسية ) (CBSفي اجتماعه المعقود في  29آذار /مارس  .2018وترد مواد أساسية إضافية عن ذلك الموضوع في
تقرير فرقة الخبراء المعنية بأساليب ونظم االتصاالت التابعة للجنة النظم األساسية.(CBS)
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نظام معلومات وبيانات المحيطات ) (ODISالتابع للجنة اليونسكو الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات )(IOC
إن المجلس التنفيذي يقرر الموافقة على التوصية  - (JCOMM-5) 2نظام معلومات وبيانات المحيطات ) (ODISالتابع
للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )( (IOCبشأن المساعدة على إعداد الورقة المفاهيمية الخاصة بالنظام
) ،)(ODISويطلب من لجنة النظم األساسية العمل مع اللجنة الفنية المشتركة )( (JCOMMمن خالل فرقة العمل المشتركة
بين اللجان والمعنية بنظام معلومات المنظمة ) )(ITT-WISوذلك لضمان أن يتكامل إعداد نظام معلومات المنظمة
) (WIS 2.0مع إعداد النظام ).(ODIS
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية .(JCOMM-5) 2

المقرر
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معايير بيانات المحيطات وأفضل الممارسات
إن المجلس التنفيذي يقرر الموافقة على التوصية  (JCOMM-5) 3بشأن معايير بيانات المحيطات وأفضل الممارسات؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالتعاون مع برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية
) (IODEالتابع للجنة اليونسكو الدولية الحكومية ) (IOCعلى تيسير تقديم واستعراض المعايير لفائدة مشروع معايير
بيانات المحيطات وأفضل الممارسات إضافة إلى تقديم الوثائق المتعلقة بأفضل الممارسات إلى مستودع أفضل
الممارسات الخاصة بالمحيطات التابع للبرنامج ) (IODEوموارد معلومات النظام ).(WIGOS
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية .(JCOMM-5) 3

المقرر
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إنشاء مراكز لتجميع البيانات ) (DACsومراكز عالمية لجمع البيانات )(GDACs
ومراكز لبيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية للمحيطات )(CMOCs
في النظام الجديد للبيانات المناخية البحرية )(MCDS

إن المجلس التنفيذي يقرر الموافقة على التوصية  - (JCOMM-5) 4إنشاء مراكز لتجميع البيانات ) (DACsومراكز
عالمية لجمع البيانات ) (GDACsومراكز لبيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية للمحيطات ) (CMOCsفي
(M؛
النظام الجديد للبيانات المناخية البحرية ) CDS
يقرر ،رهنا بالحصول على موافقة موازية من الدورة الواحدة والخمسين للمجلس التنفيذي للجنة اليونسكو الدولية
الحكومية ) ،(IOCإنشاء ما يلي:
)(1

قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالمحيطات ) (WODالتابعة للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية ) (NCEIالتابعة
لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAلتعمل كمركز ) (CMOCفي إطار النظام )(MCDS؛
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قسم بيانات البيئة البحرية ( (MEDSبإدارة مصايد األسماك والمحيطات ) (DFOفي كندا ومركز البيانات
 Coriolisالتابع للمعهد الفرنسي للبحوث الخاصة باستكشاف البحار ) ،(IFREMERفرنسا ،للعمل كمركز عالمي
.(M
 (Gفي إطار النظام ) CDS
) DAC

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية  .(JCOMM-5) 4تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
’‘1

يتضمن التذييل  VII.1من النسخة المنقحة من مطبوع المنظمة رقم ( 558التي اعتمدها المجلس التنفيذي بموجب
القرار  ،)(EC-70) 10قائمة المراكز المنشأة المعنية ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة
بالمحيطات ( .)CMOCsوتتضمن القائمة على وجه الخصوص المركز ) (CMOCالذي تشغله الصين في تيانجين.
وستضاف إلى القائمة قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالمحيطات ) (WODالتابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي ) ،(NOAAالواليات المتحدة األمريكية.

’‘2

تتضمن الفقرة  3.2من التذليل  8.1من النسخة المنقحة من مطبوع المنظمة رقم ( 471التي اعتمدها المجلس
التنفيذي بموجب القرار  ،)(EC-70) 10قائمة المراكز العالمية لجمع البيانات ) (GDACsالمدرجة في نظام البيانات
المناخية البحرية ) .(MCDSوعلى وجه الخصوص ،أدرجت اآلن المراكز العالمية لجمع البيانات ) (GCCsالتابعة
أللمانيا والمملكة المتحدة ضمن النظام ) (MCDSبوصفها مراكز عالمية ) (GDACsمعنية بالبيانات المتلقاة آجال
من سفن الرصد الطوعية ) ،(VOSويرد وصفها على هذا النحو في مطبوع المنظمة رقم  .471وستضاف إلى
القائمة المراكز ) (GDACsالجديدة التي يتم تشغيلها في كندا وفرنسا.

المقرر
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التفاوض حول تعريفات االتااالت الساتلية
إن المجلس التنفيذي يقرر الموافقة على التوصية  (JCOMM-5) 11المقدمة من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبشأن
التفاوض حول تعريفات اتصاالت البيانات الساتلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية  .(JCOMM-5) 11أنشأ المؤتمر منتدى النظم ) (Satcomبموجب القرار .(Cg-17) 31
وهدف المنتدى  ،Satcomطبقا الختصاصاته ،هو تلبية متطلبات إبالغ البيانات عن بعد الخاصة بالنظم األوتوماتية
للرصد البيئي ،بما في ذلك إجراء المفاوضات بشأن التكاليف عند االقتضاء .ووفر اتفاق التعريفات الجماعي منذ سنة
 ،1984آلية دولية إليجاد مواقع فعالة من حيث التكلفة ولمعالجة البيانات التي جمعت عن طريق نظام إعادة بث
البيانات وتحديد مواقع المنصات .(Argos)ويوفر مقدمو النظم ) (Satcomبشكل متزايد تعريفات ثابتة إلبالغ البيانات
الساتلية لتطبيقات مراقبة البيئة ،مما يتيح فرصا للتفاوض حول تع ريفات أنظمة أخرى عدا النظام ) .(Argosوبموجب
التوصية  11الصادرة عن الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة ) ، (JCOMM-5أوصت اللجنة الفنية المشتركة
) ،(JCOMMالمجلس التنفيذي بما يلي ‘1’ :أن يعتمد إدراج اتفاق التعريفات الجماعي ) (JTAلنظام  Argosكبرنامج
فرعي لمنتدى Satcom؛ ’ ‘2تخويل صالحيات ل رئيس اتفاق التعريفات الجماعية العتماد اتفاق التعريفات العالمي
 Wواللجنة  ،IOCعلى النحو الذي يتمخض عنه التفاوض سنويا في إطار اتفاق
لنظام  Argosنيابة عن المنظمة  MO
التعريفات الجماعي؛ ’ ‘3كما تدعو اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMمنتدى  Satcomإلى مواصلة التفاوض مع مقدمي
 Wواللجنة  ،‘‘IOCوذلك على
خدمات  Satcomبشأن ’’ تعريفة التحذيرات من الكوارث التي تحمل اسم المنظمة  MO
أساس نتائج استقصاء .Satcom 2017
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المسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات
إن المجلس التنفيذي:
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية بشأن مشروع
تقرير استعراض المسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات الذي تقوده اللجنة ) ،(CBSمن أجل نشر محتويات مشروع تقرير
االستعراض والحصول على تعليقات بشأنه للمساعدة في تنقيحه وإضفاء الصبغة النهائية عليه؛
يطلب بأن يقوم الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ،بدعم من األمانة وبالتشاور مع رؤساء االتحادات
اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ،بإضفاء الصبغة النهائية على التوصيات الواردة في التقرير لكي ينظر فيها المؤتمر،
ويقرر إدراج نقاش حول هذا التقرير وهذه التوصيات في جدول أعمال المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
طلب القرار  (Cg-17) 65من لجنة النظم األساسية ) (CBSاستعراض المسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات ،بالتنسيق مع
اللجان الفنية األخرى ال سيما لجنة الهيدرولوجيا .وأعدت الفرقة التي قادتها اللجنة ) (CBSمسودة تقرير ناقشه فريق
اإلدارة التابع للجنة ) (CBSفي أعقاب المناقشات التي أجريت خالل المؤتمر الفني للجنة ) (CBSلسنة  .2018وأوصت
اللجنة ) (CBSبطرح التقرير للمناقشة خالل المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية .وتوجد المسودة النهائية
للتقرير ضمن وثيقة المعلومات ) .EC-70/INF. 7.3(1ويرد فيما يلي موجز تنفيذي لمسودة التقرير الذي أعدته اللجنة
) (CBSبشأن استعراض المسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات.
ويلبي هذا التقرير طلب تقدم به المؤتمر السابع عشر للمنظمة ) (WMOإلعطاء توضيح لألعضاء حول سرعة تطور
عالم البيانات وتكنولوجيا البيانات ،وباألخص تقديم بعض الرؤى بشأن التوجهات والمسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات
واستخدامها وفي حين يشير التقرير بالضرورة إلى الجوانب الفنية للبيانات ،فإنه يركز على أثر (إيجابي وسلبي على حد
سواء) مسائل البيانات المستجدة على المنظمة ) (WMOوأعضائها ،وعلى كيفية استجابتهم الجماعية والفردية على
الصعيد العالمي واإلقليمي (أو الوطني).
واعتمد االستعراض الذي أعدته اللجنة ) (CBSبشأن المسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات على مجموعة كبيرة من
المواد المصدرية والخبراء ،بما فيها مواد جمعتها اللجان الفنية بطلب من رئيس المنظمة ) ،(WMOوعلى المحادثات
الجارية على مستوى المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجنة ) ،(CBSإضافة إلى الهيئات العاملة المرتبطة بالنظام
العالمي للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSوتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس ) . (PWSDوتراوحت النقاشات وتقديم المشورة المحتملة للمؤتمر،
بين إدخال تطوير إلى إحداث ثورة ،بما يشمل الحاجة لتعزيز النواة األساسية غير القابلة لالختزال والمكونة من
ا لمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنظمة ) (WMOعبر تعزيز الدور األساسي لبرنامج
‘؛وضرورةالمشاركة،
يتركبمفرده
يستبعدأحداألعضاء‘و’أال   
المراقبة العالمية للطقس(WWW)؛والتطلعإلى’أال      
وإشراكالجميعوتشكيلتحالفات؛والحاجةلخلقالفرصواستغاللهاعنطريقالبيانات؛والحاجةلتجاوزالطرق
التقليدية،معإدراكأهميةأد وارالناسالحالية،وإنكانتمتغيرة.
وتم التركيز على االستفادة من العمل الممتاز الذي تقوم به بالفعل المنظمة ) (WMOبشأن البيانات والتكنولوجيا ،وخاصة
من خالل النظام العالمي للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) /(WISنظام معلومات المنظمة
) (WIS2.0والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) /(GDPFSالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
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) (GDPFS/Sوإستراتيجية تقديم الخدمات ) ،(SDSلتزويد األعضاء باألدوات األساسية والمشورة للتكيف مع هذه الفرص
واعتمادها والتجاوب معها ،وعلى حشد امكانات المنظمة ) (WMOككيان يعنى بالتوحيد القياسي والتنسيق ينتمي لمجتمع
عالمي في خدمة المجتمع.
ويتمحور االستعراض حول أهمية التذكير بأن البيانات هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها .وال يمكن
للبيانات أن تعطي قيمتها الكاملة إال عبر استخدامها بذكاء عبر التشارك مع المستخدمين في استحداث الخدمات والنتائج
المرتبطة بها واستيعابها لتلبية حاجات المجتمع ،سواء أكان ذلك على المدى البعيد الالزم للرؤى التاريخية للمناخ وإدارة
آثارها ،أم على المدى المتوسط إلدارة المياه والموارد الطبيعية إدارة فعالة والتأهب لمواجهة الكوارث ،أم على المدى
القصير للتحذير من ظواهر الطقس القاسي والكوارث المعوقة والتصدي لها .وقدم االستعراض إطارا لالستجابة يتضمن
إجراءات ملموسة تدور حول مبدأ التفكير على نطاق العالم ،والتصرف محليا ،والتطلع للمستقبل.
إن التوجهات المستجدة بشأن البيانات وتكنولوجيا البيانات تمنح المنظمة ) (WMOككل ،وأعضاءها بالخصوص،
الفرصة إلعادة التفكير في شكل الخدمات ذات الكفاءة والفعالية والجدوى ،وفي القيمة الحقيقية التي يمكن تقديمها.

المقرر

(EC-70) 26

تقييم أثر تاميم نظم الرصد وتطويرها
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يوافق على أنه ينبغي إعطاء األولوية للدراسات التي تتناول األسئلة العلمية المحددة المبينة في مرفق هذا
المقرر ،والتي تتطلب إجراء عمليات تقييم ألثر تصميم نظم الرصد وتطويرها على التنبؤ العددي بالطقس،
والتطورات المتوقعة جراء ضم تقييم آثار الرصدات على التنبؤ الطويل المدى وعلى مجاالت تطبيق غير التنبؤ
العددي بالطقس؛

)(2

أن يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSتنظيم حلقة العمل السابعة للمنظمة  WMOبشأن تأثير نظم الرصد
المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس في جمهورية كوريا خالل عام 2020؛

)(3

أن يطلب من األعضاء ما يلي:
(أ)

مواصلة بحث وتطوير أدوات تقييم آثار الرصدات القائمة على الضم والمجموعات ،كعنصر مكمل
لتجارب نظم الرصد ) (OSEsالتقليدية؛

(ب) تطوير تجارب نظم الرصد ) (OSEsمن أجل الوصول بفعالية الشبكات اإلقليمية المركبة إلى
الحالة المثلى؛
(ج) معالجة األسئلة العلمية المدرجة في مرفق هذا المقرر ،وأن تقوم مراكز التنبؤ العددي بالطقس بإجراء
الدراسات المطلوبة بشأن اآلثار (تجارب نظم الرصد ) (OSEsوتجارب محاكاة نظم الرصد )(OSSEs
مثال) أثناء الفترة الممتدة بين عامي  2018و ،2020وأن تقوم مرافق وطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ومراكز التنبؤ العددي بالطقس بالمشاركة بفعالية في حلقة العمل السابعة للمنظمة  MO
W
بشأن تأثير نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس (جمهورية كوريا)2020 ،؛
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لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1
ــــــــــــــــــــ

مالحظة:

هذا المقرر يحل محل المقرر  (EC-69) 24الذي لم يعد ساريا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :وافق فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية )( (CBSجنيف 29 ،آذار /مارس  ،)2018عمال
بمشورة الخبراء في المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية لعام ( 2018جنيف 29-26 ،آذار /مارس  ،)2018على الحاجة
إلى تقييم آثار نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس .وكذلك على أن دراسات آثار الرصدات توفر ثروة من
المعلومات ذات الصلة بتطوير النظام العالمي للرصد ) (GOSوأن تقنيات تجارب نظم الرصد ) (OSEوتجارب محاكاة
نظم الرصد ) (OSSEالتقليدية تكملها النهج الجديدة القائمة على الضم والمجموعات التي تساعد على إرشاد أنشطة
تصميم الشبكات واالستثمار.

مرفق المقرر

(EC-70) 26

األسئلة العلمية التي تتطلب تقييم أثر تصميم نظم الرصد وتطويرها على التنبؤ العددي بالطقس
االسم المختصر :االسم الكامل

السؤال العلمي

الدراسات السطحية القاعدة
 :S1 AMDARتغطية نظام

تشجيع دراسات تقييم أثر نظام  AMDARوالطريقة  MODE-Sفي األقاليم التي تشح فيها
البيانات .ويشمل ذلك مثال ) (1تبادل الدراسات الفضائية بين مقاطع رأسية إضافية فوق
اليابسة مقابل البيانات المنتقلة فوق المحيطات؛ ) (2وزيادة القياسات في القطبين مقابل
المناطق المدارية .وتوفير توجيه عام ألولويات توسع النظام .AMDAR

 :S2 Radarالرصدات الرادارية

ما هي تأثيرات الرصدات الرادارية الحالية ،وبخاصة االستقطاب الراداري وكذلك المقاطع
الجانبية للرياح ،والرياح ذات الحركة نصف القطرية والصور االنعكاسية؟

 :S3 PBLرصدات الطبقة
السطحية والطبقة الحدودية
لكوكب األرض ألغراض التنبؤ
العددي اإلقليمي والعالي
االستبانة بالطقس

ما الذي ينبغي أن تركز عليه التحسينات المتعلقة برصدات الطبقة الحدودية لكوكب األرض
لدعم التنبؤ العددي اإلقليمي والعالي االستبانة بالطقس؟ ما هي المتغيرات وما هي االستبانة
المكانية  -الزمنية؟

 :S4 HighElevمحطات الرصد
السطحية العالية االرتفاع

قدر اآلثار الحالية والمحتملة لبيانات األرصاد الجوية العالية االرتفاع من المناطق الجبلية
العالية على النماذج البيئية المالئمة باستخدام مثال نظام  OSSEأو  OSEأو .FSOI

AMDAR

الدراسات الفضائية القاعدة
 :S5 SatLandالسبر الساتلي
على اليابسة والجليد

ما هو أثر التطورات الجديدة في تمثل البيانات اإلشعاعية فوق اليابسة والجليد البحري؟

 :S6 Soundersأثر المسابير
الساتلية المتعددة

ما هي المنافع التي تتحقق عندما تتاح البيانات الواردة من أكثر من مسبار سالب من سواتل
موجودة في مدارات تكميلية؟
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السؤال العلمي

 :S7 AMVsمتجهات حركة
الغالف الجوي

ما هي خصائص متجهات الحركة )( (AMVsاالستبانة الزمنية واالرتفاع وغيرهما) التي
ينبغي تعزيزها في الجيل القادم من السواتل (مثل السواتل ذات المدارات الثابتة بالنسبة إلى
األرض ))(GEO؟

الدراسات العامة
 :S8 UAدراسات تصميم الشبكة
اإلقليمية للهواء العلوي

يلزم أيضا إجراء دراسات تصميم لشبكة الهواء العلوي على غرار الدراسات التي أجريت
لتصميم نظام الرصد المركب للشبكة األوروبية ) (EUCOSفي أقاليم أخرى ،وخاصة في
اإلقليم األول الذي تتعرض فيه الشبكات األساسية لضغط كبير .ويلزم إجراء تقييمات
للتغيرات األخيرة في الشبكات ،بما في ذلك تأثير إطالق مسابير راديوية مرة واحدة يوميا أو
في أوقات غير سينوبتيكية.

ما هو أثر زيادة قدرات نظم الرصد الفضائية القاعدة على تصميم وتطور نظم الرصد
 S9 Sfcو :SATأثر قدرات
الرصد الساتلية على تصميم نظم السطحية القاعدة؟ مع التركيز بخاصة على األثر على تصميم الشبكات في المناطق التي
الرصد السطحية القاعدة
تشح فيها الشبكات السطحية القاعدة .ومن األمثلة على ذلك ) (1لنظم الرصد البحرية :ما هي
كثافة رصدات الضغط السطحي فوق المحيط التي يلزم الحصول عليها من السواتل لتكملة
الرصدات السطحية العالية الكثافة للرياح؟ ) (2ولرصدات الهواء العلوي :ما هي شبكة
الرصدات الموقعية التي يلزم وجودها في الستراتوسفير لتكملة الرصدات الساتلية الحالية
(بما في ذلك االحتجاب الراديوي)؟ ويشجع على إجراء تقييمات تتناول المناطق المدارية.
 :S10 AdjEnsتطبيق طريقتي
الضم والمجموعات

ما هي المفاهيم المتعمقة التي يمكن اكتسابها من قياسات تدابير الضم والمجموعات المصممة
لتطبيقات من قبيل تلك المتعلقة بالطقس القاسي ،والطيران ،والطاقة؟ وقد تدعو الحاجة إلى
استخدام مقاييس آثار محددة.

 :S11 Oceanاألثر في التمثل
المتقارن في المحيطات

أي الرصدات المحيطية مهم بصفة خاصة للتنبؤ العددي بالطقس؟ ادرس دور الرصدات
المحيطية ،وبخاصة رصدات التقاطع التي توفرها مثال مصفوفات المحطات العائمة الراسية،
في التمثل المتقارن لبيانات الغالف الجوي  -المحيط مع التركيز على النطاق اليومي الذي
يتراوح من  7أيام إلى  14يوما.

 :S12 Landاألثر في التمثل
المتقارن على اليابسة

أي رصدات سطح يابسة مهمة بصفة خاصة للتنبؤ العددي بالطقس في جميع النطاقات
الزمنية؟ ادرس دور الرصدات السطحية في التمثل المتقارن لبيانات الغالف الجوي -
اليابسة مع التركيز على النطاق اليومي الذي يتراوح من  7أيام إلى  14يوما.

 :S13التواتر الزمني
للبيانات/حسن التوقيت

تقدير أثر زيادة تواتر الرصدات و/أو حسن توقيتها/كمونها؟ فحص حاالت النظام ،AMDAR
والمسابير الراديوية ،ومتجهات الحركة ) (AMVsلسواتل  ،GEOوالرصدات السطحية القاعدة
لالستشعار عن بعد (مثل رادار دوبلر ،ومقياس سرعة الرياح ،وأجهزة استقبال GNSS
األرضية القاعدة) للتنبؤ العددي بالطقس على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

 :S14تركيب الغالف الجوي

ادرس أثر الرصد في التطبيقات المتعلقة بالتركيب الكيميائي للغالف الجوي وجودة الهواء
وأثر رصدات تركيب الغالف الجوي (مثال الهباء الجوي) على التنبؤ العددي بالطقس.

 :S15تجارب محاكاة نظم
الرصد )(OSSEs

يشجع على إجراء تجارب محاكاة نظم الرصد دعما لمعايير تصميم نظم السواتل مثل زيادة
فعالية المدارات للسواتل  GNSS-ROأو التكنولوجيات الناشئة ألجهزة االستشعار (مثل
مسابير األشعة تحت الحمراء أو الموجهات الصغرية ذات الطيفية الفائقة في المدار الثابت
بالنسبة إلى األرض ،أو السواتل الصغيرة/المكعبة أو غيرها).
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السؤال العلمي

 :S16تقييم أثر التطبيقات
الفصلية والمناخية

يشجع على إجراء دراسات ألثر الرصدات لنظم التنبؤ الموسعة النطاق ،وبخاصة باستخدام
نماذج متقارنة .ويمكن استخدامها لدراسة سبل تحسين تصميم شبكات نظم الرصد المناخي.

 :S17النظام العالمي للسواتل
ألغراض المالحة )(GNSS
األرضي القاعدة

يشجع على إجراء دراسات أثر لتقييم أثر النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة
األرضي القاعدة على التنبؤ العددي بالطقس .وسيساعد ذلك في قياس الحاجة المحتملة لتبادل
البيانات على المستوى الدولي .وإضافة إلى تقييم اآلثار اإلقليمية ،يشجع على إجراء تقييم
لآلثار العالمية أو اإلقليمية الموسعة على األقل.
)(GNSS

المقرر

(EC-70) 27

الحفاظ على موظف الدعم الفني للمختبر االفتراضي
إن المجلس التنفيذي يقرر أن يطلب من األعضاء النظر في تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق االستئماني للمنظمة
 WMOالخاص بالمختبر االفتراضي للتدريب والتعليم على األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabالتابع لفريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية ).(CGMS
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :يقدم مزودو السواتل في فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSمساهمات مالية
سنوية للحفاظ على عمل الصندوق غير أن توسيع قاعدة الجهات المانحة لتشمل األعضاء من شأنه أن يعزز متانة
الصندوق ويساعد في دعم أنشطة التدريب في مجموعة أوسع من مجاالت التطبيق التي حددتها المنظمة ( WMOمثل
المناخ واألرصاد الجوية البحرية) .وقد وافق فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية )( (CBSجنيف 29 ،آذار /مارس
 ،)2018عمال بمشورة الخبراء في المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية لعام ( 2018جنيف 29-26 ،آذار /مارس ،)2018
على تعزيز قاعدة جهات الدعم المالي لموظف الدعم الفني للمختبر االفتراضي للتدريب والتعليم على األرصاد الجوية
الساتلية ) (VLabالتابع لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSالتابع للمنظمة  ،WMOواتفق على ما يلي:
’ ‘1أن الصندوق االستئماني المخصص لهذا الغرض يتلقى نحو  80ألف فرنك سويسري سنويا من مشغلي السواتل
التابعين للفريق ( CGMSالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATوإدارة
األرصاد الجوية الكورية ) ،(KMAوالمرفق الوطني للطقس ) (NWSالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
))(NOAA؛ ’ ‘2وأن توسيع قاعدة الجهات المانحة لتشمل األعضاء من شأنه أن يعزز متانة الصندوق ويمكن المختبر
االفتراضي من دعم المزيد من أنشطة التدريب في مجموعة أوسع من مجاالت التطبيق التي حددتها المنظمة .WMO
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 28

استراتيجية التعليم والتوعية فيما يتعلق بالتخريب المتعمد للمحطات العائمة
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يعتمد التوصية  - (JCOMM-5) 5استراتيجية التعليم والتوعية فيما يتعلق بالتخريب المتعمد للمحطات العائمة؛

التذييل  - 3المقررات
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أن يطلب من األعضاء المشاركة بنشاط في جهود اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMودعمها والتعاون معها في
جمع مواد التثقيف والتوعية القائمة المتصلة بجهود الحد من التخريب المتعمد للمحطات العائمة لجمع البيانات
على الصعيد الوطني أو اإلقليمي.

ــــــــــــــــــــ

مالحظة:

هذا المقرر يحل محل المقرر  (EC-69) 29الذي لم يعد ساريا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية

(JCOMM-5) 5

لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 29

إدارة مركز دعم مناات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMMOPS
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يعتمد التوصية  - (JCOMM-5) 6إدارة مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية )(JCOMMOPS؛

)(2

أن يحث األعضاء على تحري سبل تعزيز دعمهم للمركز  JCOMMOPSوالمساعدة في جعل تمويل المركز
 JCOMMOPSأكثر استقرارا واستدامة؛

)(3

أن يطلب من األمين العام رصد استعراض المركز  JCOMMOPSواإلسهام في هذا االستعراض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية

(JCOMM-5) 6

لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 30

محطات رصد السفن على المدى الطويل
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يوافق على التوصية  - (JCOMM-5) 7محطات رصد السفن على المدى الطويل ،وعلى وضع عملية تقييم
إجرائية لتحديد السفن الطويلة الخدمة في مجال الرصدات البحرية؛
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)(2

أن يطلب من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMإنشاء عملية تقييم إجرائية لتحديد السفن الطويلة الخدمة في مجال
الرصدات البحرية ،وإنشاء عملية إجرائية لمنح شهادات للسفن التي قدمت رصدات للمحيطات لفترة زمنية أطول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية .(JCOMM-5) 7
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 31

خفض عدد تانيفات سفن الرصد الطوعية

)(VOS

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يعتمد التوصية  - (JCOMM-5) 9خفض عدد تصنيفات سفن الرصد الطوعية )(VOS؛

)(2

أن يطلب من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالقيام بما يلي:
(أ)

تحديد الفئات الجديدة تحديدا تاما ،واقتراح التغييرات المطلوب إدخالها على أنساق البيانات الشرحية لسفن
الرصد الطوعية ) ،(VOSوإجراءات اإلبالغ الخاصة بموظفي األرصاد الجوية في الموانئ )،(PMOs
وتقديم اقتراحات بشأن الكيفية التي ينبغي بها إدارة سفن األطراف الثالثة الجديدة ودعمها في المستقبل؛

(ب) إعداد واقتراح التغييرات المطلوب إدخالها في مرجع النظام العالمي للرصد ،المجلد األول – الجوانب
العالمية (مطبوع المنظمة رقم  )544ودليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488ومرجع
الشفرات للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )306؛
)(3

أن يوافق على:
(أ)

التغييرات الموصى بإدخالها على تصنيفات سفن الرصد الطوعية ) ،(VOSوما يتبعها من تغييرات في
مطبوعي المنظمة رقم  544و 488وكذلك في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  )1160ودليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم
 ،)1165على النحو المناسب وفقا لتنفيذ مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛


)306
(ب) إدخال التعديالت المناسبة على جداول شفرات مرجع الشفرات ،المجلد ( I.2مطبوع المنظمة رقم 
.(EC-68) 12
باستخدام "إجراء (المسار السريع) البسيط" الوارد في القرار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية

(JCOMM-5) 9

لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1
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(EC-70) 32

البيانات الشرحية لسفن الرصد الطوعية

)(VOS

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

)(2

أن يؤيد التوصية  - (JCOMM-5) 10تجميد القائمة الدولية للسفن المختارة والتكميلية والمعاونة (مطبوع المنظمة
رقم  )47واالنتقال إلى هياكل البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS؛
أن يوافق على:
(أ)

تجميد وأرشفة مطبوع المنظمة رقم  ،47عند النسخة 4.2؛

(ب) تقديم البيانات الشرحية للسفن من األعضاء مباشرة إلى مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة
الفنية المشتركة )(JCOMMOPS؛
(ج) اإلدماج التام لمطبوع المنظمة رقم  47ضمن معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونقل قاعدة بيانات مطبوع المنظمة رقم  47إلى األداة /OSCARالسطح
) ،(https://oscar.wmo.int/surface/عن طريق مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية
المشتركة ).(JCOMMOPS
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :التوصية .(JCOMM-5) 10
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 33

المساهمة في استراتيجية النظام العالمي لرصد المحيطات

)(GOOS

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يساهم في تنفيذ استراتيجية النظام العالمي لرصد المحيطات 2030؛

)(2

أن يشجع مواصلة الحوار بين اللجنة التوجيهية للنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GSCالمشتركة بين كل من
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSبشأن إعداد المتطلبات وتقييم نظم الرصد بما يفيد أهداف المنظمة WMO؛

)(3

أن يطلب من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
توجيه لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبشأن كيفية تيسير ذلك الحوار؛

)(4

أن يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالتواصل مع اللجنة التوجيهية
) (GSCوفقا لتوجيهات فريق التنسيق المشترك ).(ICG-WIGOS

)(ICG-WIGOS

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :شاركت المنظمة  WMOإلى لجنة اليونسكو الدولية الحكومية المعنية بعلوم المحيطات ) (IOCفي
رعاية النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSفي عام  ،1991وتسلم المنظمة  WMOبأهمية رصدات المحيطات في
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مجالي الطقس والمناخ .وقد أقرت اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMرسميا ،في دورتها الخامسة ،بالدور الذي يؤديه
فريق التنسيق المعني بالرصدات ) (OCGالتابع للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي النظام  ،GOOSواعتمدت المقرر
 - (JCOMM-5) 24اشتراك النظام العالمي لرصد المحيطات المشترك بين كل من اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم في رعاية فريق
التنسيق المعني بالرصدات التابع للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية .وتقدر المنظمة  WMOقيام النظام  GOOSبتحديد
متطلبات الرصد المتعلقة بالنظام اإليكولوجي البحري وأهميتها في فهم اآلثار المناخية وإعداد االستجابات المالئمة لها.
ويمكن االطالع على مشروع استراتيجية النظام العالمي لرصد المحيطات ( 2030المرفق  8من الوثيقة ،)IOC/EC-LI/2
بصيغته المقدمة إلى المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية ) ،(IOCفي دورته الحادية والخمسين المعقودة في الفترة
من  3إلى  6تموز /يوليو  ،2018كي يوافق عليه ،عبر الموقع اإللكتروني التاليhttp://www.ioc- :
.unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=21552
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 34

تسمية مراكز إقليمية جديدة لألدوات
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمسؤولة عن تقييم قدرات المراكز المرشحة بصفة مركز إقليمي لألدوات
) ،(RICومخولة سلطة ومسؤولية توجيه توصيات إلى االتحاد اإلقليمي المعني بشأن قدرة المركز المرشح على
أداء وظائف مركز إقليمي لألدوات؛

)(2

أنه ال يجوز لالتحاد اإلقليمي تسمية مركز إقليمي لألدوات ) (RICتسمية رسمية إال بعد تلقي تقييم إيجابي من
اللجنة  CIMOبشأن قدرات ذلك المركز على أداء وظائف مركز إقليمي لألدوات؛

)(3

أن يطلب من اللجنة  CIMOتوثيق عملية تقييم قدرات المراكز المرشحة بصفة مركز إقليمي لألدوات ).(RIC

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :وضعت اللجنة  CIMOاختصاصات المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsواعتمدها المجلس التنفيذي،
في حين أن االتحادات اإلقليمية مسؤولة عن تسمية المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsفي إقليمها .ويتطلب تقييم قدرات
المركز المرشح توافر خبرات فنية محددة لدى اللجنة .CIMO
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.4(1

المقرر

(EC-70) 35

هيكل مراقبة المناخ من الفضاء
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

يشير إلى الورقة المفاهيمية بصيغتها الواردة في مرفق هذا المقرر؛

التذييل  - 3المقررات
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)(2

يطلب من لجنة النظم األساسية أن تنظر ،بالتشاور مع الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بسواتل رصد
األرض وفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،(CEOS/CGMS) في القيمة المضافة التي تقدمها
الورقة المفاهيمية على ضوء خط األساس الجديد لفريق التنسيق ) (CGMSوفي ضوء الرؤية بشأن النظام )(WIGOS
في آفاق سنة  ،2040وأن تسدي المشورة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل
للرصد ) (ICG-WIGOSفيما يتصل بإعداد خطة تنفيذ الرؤية بشأن النظام ) (WIGOSفي آفاق سنة 2040؛

)(3

يطلب من األمين العام دعوة الفريق العامل المشترك بين اللجنة ) (CEOSوالفريق ) (CGMSوالمعني بالمناخ
لتقديم عرض إيضاحي للمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بشأن هيكل مراقبة المناخ من الفضاء.

انظر ) EC-70/INF. 7.4(2لالطالع على مزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :دعا قرار المنظمة  (Cg-XVI) 19إلى إقامة هيكل لمراقبة المناخ من الفضاء لتوفير إطار للمراقبة
المتواصلة والمنسقة لمناخ األرض من الفضاء

مرفق المقرر

(EC-70) 35

مفهوم الرؤية المادية لهيكل مراقبة المناخ من الفضاء
ينبغي أن تكون الرؤية المادية لـ "الكوكبة المناخية" هي كوكبة افتراضية مكونة من كوكبات فرعية افتراضية توفر
الرصد ات الستنتاج متغير مناخي أساسي أو مجموعة من المتغيرات المناخية األساسية ) .(ECVsوستنتمي الكوكبات
الفرعية إما ألعضاء لجنة السواتل لرصد األرض ( )CEOSأو أعضاء فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ( ) CGMSأو لمزيج من كليهما .وفي الوقت الحاضر ،توجد بالفعل مجموعة من الكوكبات الفرعية
االفتراضية للجنة السواتل لرصد األرض ( )CEOSتغطي مجموعة من المتغيرات المناخية األساسية ( )ECVsوتقدم
تقاريرها إلى فريق التنسيق االستراتيجي التابع للجنة سواتل رصد األرض ( .)CEOS SITوينبغي لفريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ( )CGMSأن ينشئ كوكبات فرعية افتراضية خاصة به تغطي المتغيرات
المناخية األساسية المتصلة بالغالف الجوي التي ستصبح كوكبات فرعية في النظام الشامل .وفي المستقبل ،قد تلزم
كوكبات فرعية افتراضية جديدة مع نشوء متطلبات رصد جديدة للمتغيرات المناخية األساسية ( )ECVsولإلطار
العالمي للخدمات المناخية ( .)GFCSوستكون كل كوكبة فرعية افتراضية مسؤولة عن إعداد سجالت بيانات مناخية
أساسية [( ]FCDRsوسجالت بيانات مناخية مواضيعية [ ]TCDRsعند االقتضاء) .وينبغي للكوكبات الفرعية للجنة
السواتل لرصد األرض ( )CEOSولفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ( )CGMSتقديم تقاريرها إلى
الفريق العامل المشترك بين  CEOSو  CGMSالمعني بالمناخ بشأن المسائل العلمية ،والتنسيق ،والمسائل الفنية.
وسيتولى الفريق العامل المشترك بين  CEOSو CGMSالمعني بالمناخ المسؤولية عن "متابعة" إعداد سجالت
البيانات المناخية ( ،)CDRsاألمر الذي يمكن من اإلشراف على سجالت البيانات المناخية تلك حيث تستخدم البيانات
الساتلية .وسيتولى الفريق أيضا المسؤولية عن :مواصلة التحليالت التي تجري فيما يتعلق بكل متغير من المتغيرات
المناخية األساسية ( ) ACVsإلدراج مجموعات بيانات جديدة؛ والرد على التقارير الواردة من فرادى الكوكبات
الفرعية؛ وتنوير أي وكالة أو منظمة فضائية تشارك في إعداد سجالت البيانات المناخية ،والتوصية باتخاذها
اإلجراءات المناسبة.
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مفهوم الرؤية المادية لهيكل مراقبة المناخ من الفضاء
1

مقدمة

يتألف هيكل مراقبة المناخ من جزأين هما :رؤية منطقية عامة (مستقلة عن المتغيرات المناخية األساسية) تمثل
المكونات الوظيفية (المسماة الركائز) الخاصة بخط األساس للمتطلبات المفترضة (استنادا إلى وثائق النظام العالمي
لرصد المناخ ( ))GCOSورؤية مادية مصاحبة يقصد بها التعبير عن ترتيبات التنفيذ المادية الحالية والمخططة على
أساس كل متغير من المتغيرات المناخية األساسية على حدة وبحيث ستشمل أيضا متطلبات الرصد المستقبلية لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ( .)GFSCوقد تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الرؤية المنطقية الشاملة بصيغتها
الواردة في االستراتيجية المفضية إلى إنشاء هيكل لمراقبة المناخ من الفضاء .2013 ،وتتألف الرؤية المنطقية من
الركائز األربع التالية :الركيزة األولى :استشعار بيئة األرض من الفضاء؛ والركيزة الثانية :إنشاء سجالت مناخية
وعرضها؛ والركيزة الثالثة :التطبيقات؛ والركيزة الرابعة :صنع القرار .وحتى اآلن ،كان التشديد ينصب خالل السنوات
األخيرة على الركيزة الثانية ويتركز على إنشاء قائمة سجالت البيانات المناخية المتاحة التي تحتفظ بها الوكاالت
الفضائية .ولم تحدد بعد الرؤية المادية .والهدف من هذه الورقة هو اقتراح الرؤية المادية للركيزتين األولى والثانية
(المسمتين في هذه الوثيقة الرؤية المادية) ،من حيث المفهوم ،والتماس اعتماد فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية لها .وسبب قصر الرؤية المادية اآلن على الركيزتين األولى والثانية هو أن هاتين الركيزتين تتولي الوكاالت
الفضائية المسؤولية عنهما .أما الرؤية المادية للركيزتين الثالثة والرابعة فستقوم بوضعها الكيانات التي تتعامل مع
التطبيقات ،من قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSودوائر صنع القرار ،والحكومات.
والرؤية المادية لـ "الكوكبة المناخية" ينبغي أن تكون كوكبة افتراضية مكونة من كوكبات فرعية افتراضية توفر
رصدات الستنتاج متغير مناخي أساسي واحد أو مجموعة من المتغيرات المناخية األساسية .وستنتمي الكوكبات
الفرعية إما ألعضاء لجنة السواتل لرصد األرض ( ) CEOSأو أعضاء فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ( ) CGMSأو مزيج من كليهما .وفي الوقت الحاضر ،توجد بالفعل مجموعة من الكوكبات الفرعية االفتراضية
للجنة السواتل لرصد األرض تغطي مجم وعة من المتغيرات المناخية األساسية وتقدم تقاريرها إلى فريق التنفيذ
االستراتيجي  . CEOS SITوينبغي لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية أن ينشئ كوكبات فرعية افتراضية
خاصة به تغطي المتغيرات المناخية األساسية المتصلة بالغالف الجوي التي ستصبح كوكبات فرعية في النظام
الشامل .وفي المستقبل ،قد تلزم كوكبات فرعية افتراضية جديدة مع نشوء متطلبات رصد جديدة للمتغيرات المناخية
األساسية ولإلطار العالمي للخدمات المناخية .وستتولى كل كوكبة فرعية افتراضية المسؤولية عن إعداد سجالت
بيانات مناخية أساسية [( ]FCDRsوسجالت بيانات مناخية مواضيعية [ ]TCDRsعند االقتضاء) .وينبغي أن تقدم
الكوكبات الفرعية للجنة  CEOSوللفريق  CGMSتقاريرها إلى الفريق العامل المشترك بين  CEOSو CGMSالمعني
بالمناخ بشأن المسائل العلمية ،والتنسيق ،والمسائل الفنية .وسيتولى ذلك الفريق العامل المشترك المسؤولية عن
"متابعة" إعداد سجالت البيانات المناخية ( ،)CDRsاألمر الذي يمكن من اإلشراف على تلك السجالت حيث تستخدم
البيانات الساتلية .وسيتولى الفريق العامل المشترك أيضا المسؤولية عن :مواصلة التحليالت التي تجري فيما يتعلق
بكل متغير من المتغيرات المناخية األساسية إل دراج مجموعات بيانات جديدة؛ والرد على التقارير الواردة من فرادى
الكوكبات الفرعية؛ وتنوير أي وكالة أو منظمة فضائية تشارك في إعداد سجالت البيانات المناخية ،والتوصية
باتخاذها اإلجراءات المناسبة.
2

معلومات أساسية

تركز االستراتيجية المفضية إلى إنشاء هيكل لمراقبة المناخ من الفضاء( 2013 ،التي تسمى "استراتيجية عام  "2013من
اآلن فصاعدا ) على الرصدات الساتلية لمراقبة المناخ من الفضاء ،والحاجة إلى هيكل دولي يكفل توفير هذه الرصدات
خالل األطر الزمنية الالزمة لتحليل نظام مناخ األ رض وتوفير مجموعات البيانات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية .بيد
أن االستراتيجية ليست كافية ،في حد ذاتها ،ولذا فهي تعرض أيضا هيكال منطقيا يمثل خطوة أولية في إقامة هيكل
مادي  -نظام شامل  -قادر على توفير الرصدات الضرورية لمراقبة المناخ من الفضاء.
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ويستدعي ال هيكل المقترح وجود كوكبة سواتل بحثية وتشغيلية ،وسياسات مفتوحة وواسعة النطاق لتبادل البيانات،
وتخطيطا لحاالت الطوارئ .وهو يتضمن اتفاقات ضرورية لتحقيق استمرارية للرصدات المناخية طويلة األجل
والمتواصلة مماثلة الستمرارية ما يوجد لدينا اآلن من رصدات للطقس .بيد أن مهام مراقبة المناخ تنطوي على متطلبات
يجب أن تتجاوز قدرات المهام البحثية غير المتكررة والنظم الساتلية التشغيلية الموجودة اآلن.
3

الكوكبات والكوكبات الفرعية والكوكبات االفتراضية المناخية

ينبغي أن يعكس الهيكل المادي استراتيجيات التنفيذ الحالية والمخططة ،على أساس كل متغير من المتغيرات المناخية
األساسية على حدة وذلك ألن كل متغير من هذا القبيل إما سيكون متغيرا مناخيا وحيدا أو مجموعة من المتغيرات
المناخية .فعلى سبيل المثال ،يمثل المتغير المناخي األساسي المعنون "درجة حرارة سطح البحر" متغيرا مناخيا أساسيا
وحيدا في حين أن المتغير المناخي األساسي المعنون "خصائص السحب" يشمل ستة منتجات متغيرات مناخية أساسية
مختلفة (كمية السحب ،ودرجة حرارة السحب القصوى ،وأقصى درجة لضغط السحب ،والعمق البصري للسحب،
والمسار المائي للسحب ،ونصف القطر الفعال لجزئيات السحب) .ومن ثم ،ستكون الهيئة المثلى للنظام الفضائي "على
النطاق الكلي" ومكوناتها في شكل كوكبات فرعية لكل متغير من المتغيرات المناخية األساسية أو لكل مجموعة من تلك
المتغيرات ،فضال عن النظم األرضية الخاصة بكل منها من المنظور المشترك للهيكل المنطقي والهيكل المادي
(استراتيجية عام  ،2013ص .)35
وقد وضعت لجنة السواتل لرصد األرض ( )CEOSمفهوم "الكوكبات االفتراضية" الرامي إلى تعزيز الشراكات في
معالجة الثغرات الرئيسية العلمية وفي عمليات الرصد بشأن مواضيع محددة ،واإلعداد للجمع الروتيني للرصدات
الحيوية .والكوكبة االفتراضية للجنة ( )CEOSهي مجموعة من قدرات القطاعين الفضائي واألرضي تعمل معا بطريقة
منسقة ،وهي في الواقع نظام افتراضي يوجد تداخل في تغطيته لكي يلبي مجموعة مختلطة ومشتركة من متطلبات رصد
األرض .وقد تنتمي فرادى سواتل وقطاعات األرض لمالك واحد أو لمالك متعددين .ويستند مفهوم الكوكبات إلى
مشاريع وأنشطة قائمة بالفعل أو يساعد على إعادة تحديد محور تركيزها .ويوفر جهد الكوكبات منتدى فريدا لتحقيق
مكانة على المستوى السياسي وزيادة الفائدة المتبادلة فيما بين الوكاالت الفضائية وغيرها من الوكاالت البيئية .وتوجد
حاليا سبع كوكبات افتراضية للجنة السواتل لرصد األرض (وفيما يلي االختصارات المقترحة للكوكبات االفتراضية):
.1

الكوكبة االفتراضية لتركيب الغالف الجوي – ()AC-VC

.2

الكوكبة االفتراضية لطبوغرافيا سطح المحيطات – ()OST-VC

.3

الكوكبة االفتراضية للهطول – ()P-VC

.4

الكوكبة االفتراضية لتصوير سطح األرض – ()LSI-VC

.5

الكوكبة االفتراضية لقياس إشعاع لون المحيط – ()OCR-VC

.6

الكوكبة االفتراضية لمتجهات رياح سطح المحيط – ()OSVW-VC

.7

الكوكبة االفتراضية لدرجة حرارة سطح البحر – ()SST-VC

وينبغي أن تكون الكوكبات االفتراضية السبع للجنة  CEOSالمذكورة أعاله قادرة على توفير ما يقرب من  %70من
المتغيرات المناخية األساسية .ومن ثم يعتبر نهج الكوكبات االفتراضية أنسب نهج للكوكبات الفرعية ،أي أن الكوكبة
الفرعية ينبغي أن تكون افتراضية وستتألف الكوكبة المناخية من كوكبات فرعية افتراضية.
وقد أنشأ فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ( )CGMSخالل السنوات األربعين الماضية خمسة أفرقة عاملة
تقدم تقارير في الجلسات العامة العادية لفريق التنسيق ذلك .وفيما يلي األفرقة العاملة الخمسة (واختصارات الكوكبات
االفتراضية المقترحة).
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.1

الفريق العامل الدولي المعني بالمسبار الرأسي الشغال الخاص بسواتل الرصد التليفزيوني باألشعة تحت الحمراء
( – TOVSالكوكبة االفتراضية لدرجة الحرارة الرأسية – ()VTP-VC

.2

الفريق العامل الدولي المعني باالحتجاب الراديوي – الكوكبة االفتراضية لالحتجاب الراديوي – ()RO-VC

.3

الفريق العامل الدولي المعني بالهطول – الكوكبة االفتراضية للهطول – ()P-VC

.4

الفريق العامل الدولي المعني بالرياح  -الكوكبة االفتراضية لمتجه حركة الغالف الجوي – ()AMV-VC

.5

الفريق العامل الدولي المعني بالسحب – الكوكبة االفتراضية للسحب – ()C-VC

وينبغي توسيع نطاق أنشطة األفرقة العاملة الخمسة المذكورة أعاله لتشمل إعداد متغيرات مناخية أساسية محددة .وإذا
أنشأت األفرقة العاملة الخمسة أيضا كوكبات فرعية افتراضية على النحو المبين ،فإن ما يقرب من  %20من المتغيرات
المناخية األساسية المتبقية يمكن توفيرها .وقد يكون من الضروري الجمع ما بين الكوكبة االفتراضية للجنة السواتل
لرصد األرض ( ) CEOSالمعنية بالهطول وأنشطة الفريق العامل الدولي المعني بالهطول التابع لفريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية (.)CGMS
ومن ثم ،من شأن كوكبة مناخية تضم الكوكبات الفرعية االفتراضية للجنة  CEOSوالفريق  CGMSأن توفر ما يقرب
من  %90من جميع المتغيرات المناخية األساسية .أما المتغيرات المناخية األساسية المتبقية غير المشمولة حتى اآلن فمن
الممكن شملها من خالل كوكبات فرعية افتراضية إضافية ،األمر الذي يتيح للجنة  CEOSوالفريق  CGMSتقديم بيانات
رصد فيما يتعلق بـ  %100من المتغيرات المناخية األساسية التي تتطلب عمليات رصد ساتلية.
4

الحوكمة

توجد في صميم الحوكمة الرشيدة بلورة واضحة لألدوار والمسؤوليات ،بما في ذلك صنع القرار وااللتزامات بتقديم
الموارد ،المقرونة بهياكل للمساءلة عن النتائج .وفيما يتعلق بالحوكمة طويلة األجل ،يوصى بشدة باستخدام وتعزيز
آليات التنسيق القائمة أوال ومقاومة إغراء إنشاء آلية أو هيئة جديدة ستمثل تكرارا (استراتيجية عام  ،2013ص .)34-33
ولحسن الحظ ،يتيح نهج الكوكبات الفرعية استخدام هياكل الكوكبات االفتراضية للجنة  CEOSلتكون مسؤولة عن إنشاء
سجالت بيانات مناخية أساسية ( .)FCDRsوالوكاالت الفضائية التي تقوم بتشغيل المسبار المحدد هي أفضل من ينشئ
سجالت البيانات المناخية األساسية.
وإعداد سجالت معلومات مناخية عالية المستوى من قبيل المؤشرات المناخية يستلزم في كثير من األحيان مزيجا من
سجالت البيانات المناخية األساسية ( )FCDRsالناشئة من نظم فضائية القاعدة إلى جانب نظم أرضية القاعدة ،فضال عن
مكونات النمذجة .ومن ثم ،قد يكون من األفضل وجود نشاط ينتج سجالت البيانات المناخية في منظمة تجمع ما بين
المعلومات ،من قبيل مراكز إعادة التحليل ،ومراكز الخدمات المناخية أو الوكاالت البيئية .ولذا من األرجح أال يجري
إعداد سجالت البيانات المناخية داخل وكاالت فضاء ولكن ينبغي أن تكون هناك آلية حوكمة لربط فرادى منتجي
سجالت البيانات المناخية األساسية بمنتج سجالت البيانات المناخية .وينبغي أن تكون آلية الربط هذه ضمن مسؤولية
اللجنة  CEOSوالفريق  CGMSوينبغي أن توفر الوصلة البينية .والفريق العامل المشترك بين اللجنة  CEOSوالفريق
 CGMSالمعني بالمناخ قد أظهر بالفعل خبرة كبيرة في تحليل مجموعات البيانات وإجراء تحليالت للثغرات .واستخدام
هذه اآللية القائمة سيكون مفيدا للغاية .ولذا ،ينبغي أن يتولى ذلك الفريق العامل المشترك المسؤولية العامة وأن ينسق
فيما بين جميع الكوكبات الفرعية االفتراضية وأن "يتابع" إعداد سجالت البيانات المناخية ( ،)CDRsاألمر الذي يمكن
من اإلشراف على سجالت البيانات المناخية حيثما تستخدم البيانات الساتلية .وينبغي أن يتولى ذلك الفريق العامل أيضا
المسؤولية عن :مواصلة التحليالت التي تجري فيما يتعلق بكل متغير من المتغيرات المناخية األساسية إلدراج
مجموعات البيانات الجديدة؛ والرد على التقارير الواردة من فرادى الكوكبات الفرعية؛ وتنوير أي وكالة أو منظمة
فضائية تشارك في إعداد سجالت البيانات المناخية ،والتوصية باتخاذها إجراءات مناسبة.
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األنشطة األخرى  -المعايرة (الفريق العامل المعني بالمعايرة والتثبت التابع للجنة السواتل لرصد األرض،
والنظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية ،وإطار ضمان الجودة فيما يتعلق برصد األرض)

لقد أدت الحاجة إلى وجود أقل قدر ممكن من عدم اليقين في مراقبة المناخ ،إلى جانب الحاجة إلى الجمع ما بين البيانات
المستمدة من طائفة متنوعة من المصادر (الفضائية وفي الموقع) والمنتجات الناشئة وتمثل البيانات إلى جعل "إمكانية
اإلرجاع" وتحديدها تحديدا كميا يحتالن أعلى أولويات جدول األعمال .والمعايرة البينية تتيح تحقيق االتساق بين
القياسات الساتلية التي يجب إجراؤها .ولكن بدون إمكانية اإلرجاع إلى معايير مرجعية مستقرة ،تتعرض المعايرة البينية
لخطر انجرافها بمرور الوقت وهذه االنجرافات قد تحجب اتجاه المناخ على مدى عقود متعددة .لذا ،يجرى وضع
استراتيجيات لتحسين إمكانية اإلرجاع إلى وحدات النظام الدولي للوحدات ( )SIوتقييم التحيزات بدقة كافية تتيح ربط
السالسل الزمنية من مجموعات البيانات ربطا مناسبا وموثوقا.
5.1

أنشطة الفريق العامل المعني بالمعايرة والتثبت ()WGCV

إن مهمة الفريق العامل المعني بالمعايرة والتثبت هي كفالة الثقة الطويلة األجل في دقة وجودة بيانات ومنتجات رصد
األرض ،وتوفير منتدى لتبادل المعلومات ،والتنسيق ،والقيام بأنشطة تعاونية بشأن المعايرة و/أو التثبت .وهذا الفريق
فعال في وضع لغة فنية مشتركة بين مستخدمي بيانات رصد األرض وعمالء المنتجات المستمدة من السواتل .وينسق
الفريق  WGCVويدعم التجارب المشتركة وتقاسم المرافق والخبرة والموارد .ويلبي الفريق أيضا الحاجة إلى التوحيد
القياسي لطرق الجمع ما بين بيانات من مصادر مختلفة لكفالة القابلية للتشغيل المتبادل الالزمة لالستخدام الفعال لنظم
رصد األرض القائمة والمستقبلية .ومن ثم ،يساهم الفريق  WGCVوأفرقته الفرعية المواضيعية في تحسين أداء جميع
برامج رصد األرض.
5.2

أنشطة النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية ()GSICS

لقد بادرت المنظمة  WMOوالفريق  CGMSإلى إنشاء النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية ( )GSICSفي عام
 2005بهدف كفالة المعايرة المتسقة للقياسات الساتلية من أدوات وبعثات مختلفة تسهم في النظام العالمي للرصد
( ،) GOSوالقياسات على أساس نظام الوحدات الدولية .وقد حدد النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية ونفذ
إجراءات للمعايرة البينية لألدوات الساتلية التشغيلية في المدار .وهذا يتكون من ربط قياسات أداة بقياسات أداة مرجعية
بدرجة محددة من عدم اليقين ،عندما تنظر كلتا األداتين إلى نفس المناظر في الوقت نفسه من نفس زاوية الرؤية .وفيما
يتعلق بالسالسل الزمنية للبيانات الساتلية الموجودة في األرشيف ،يمكن مقارنة السجالت المتداخلة الخاصة بأداتين
ساتليتين عندما يؤخذ في االعتبار عدد التأثيرات ،من قبيل دورة النهار .وتستخدم كمكمل أيضا األهداف األرضية
القاعدة أو السماوية .وتتيح المعايرة البينية التي يجريها النظام  GSICSإزالة التحيزات بين القياسات الساتلية .وتساهم
في النظام  GSICSخمس عشرة وكالة فضائية عاملة أو خاصة بالبحث والتطوير.
5.3

إطار ضمان الجودة فيما يتعلق برصد األرض ()QA4EO

إن المبدأ األساسي إلطار ضمان الجودة فيما يتعلق برصد األرض ( )QA4EOهو أن "جميع بيانات رصد األرض
والمنتجات المشتقة من ذلك الرصد يرتبط بها مؤشر للجودة موثق ويمكن إرجاعه تماما إلى المعايير المرجعية" .ويسعى
اإلطار  QA4EOإلى ضمان تنفيذ هذا المبدأ الواجب التطبيق عالميا على نحو متسق في جميع أنشطة رصد األرض.
وتوفر وثيقة إطارية معلومات عن المبادئ والمفاهيم التي ترتكز عليها فلسفة اإلطار  .QA4EOوتلك الوثيقة تكملها
مجموعة من المبادئ التوجيهية الرئيسية لدعم اعتماد مبدأ  QA4EOفيما يتعلق بالعمل التشغيلي .وتلك المبادئ التوجيهية
تعززها تعزيزا إضافيا عدة مبادئ توجيهية خاصة بكل وسط من األوساط المعنية تساعد في التنفيذ العملي لإلطار
 QA4EOعلى مستوى العمل.
ومع وجود الرؤية المادية المقترحة للهيكل ،سيكون من المهم توسيع نطاق أنشطة المعايرة التي تقوم بها جميع
الكيانات الثالثة المذكورة أعاله بحيث تشمل جميع الكوكبات الفرعية االفتراضية بصرف النظر عن تولي لجنة
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السواتل لرصد األرض ( ) CEOSأو فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ( )CGMSزمام األمور .واألثر
المشترك لجميع أنشطة المعايرة الثالثة سيحسن كل سجل بيانات مناخية أساسية ( )FCDRوسيحسن بالتالي سجالت
البيانات المناخية (.)CDRs
6

أوساط المستخدمين

إن أهم وأشمل مجموعة من متطلبات المستخدمين المحددة قد وفر ها النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSفي ملحقه
المعنون " احتياجات الرصد المنتظم إلى المنتجات الساتلية من أجل المناخ ( ") GCOS-154لخطة تنفيذ النظام العالمي
12
لرصد المناخ ( )GCOS-138المنطبق على تغير المناخ ورصد تقلبيته على المدى الطويل .وقد أوضح الملحق
احتياجات النظام العالمي لرصد المناخ فيما يتعلق بمجموعة من المتغيرات المناخية األساسية التي تم إظهار جدوى
القياسات الساتلية بشأنها .وأجرى الفريق العامل المشترك بين اللجنة  CEOSوالفريق  CGMSالمعني بالمناخ أول
تحليل من تحليالته للثغرات باستخدام مجموعات بيانات الوكاالت الفضائية المتاحة مقارنة بالمتغيرات المناخية
األساسية الخاصة بالنظام العالمي لرصد المناخ ( ) GCOS ECVsوينبغي أن يتاح تقريره األول في النصف الثاني من
عام  .2017ومن ثم ،ينبغي أن يوفر التقرير األول بيانا أوليا لقدرة اللجنة  CEOSوالفريق  CGMSعلى إعداد سجالت
بيانات مناخية أساسية يمكن استخدامها كسجالت بيانات مناخية لمراقبة تغير المناخ وتقلبيته على المدى الطويل
وكمدخل أيضا في خدمات المعلومات المناخية .وينبغي أن يتيح التقرير األول أيضا تحديد المهام واألدوات التي
ستشكل كوكبة مناخية أولية.
ويضيف اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSبعدا آخر إلى المتطلبات هو الصلة المباشرة بتطبيقات المستخدمين.
فهو يعرف الخدمات المناخية بأنها المعلومات المناخية التي تعد وتقدم لتلبية احتياجات المستخدمين .ويصف اإلطار
 GFCSحاجة إلى المعلومات المناخية التي تشمل مجاالت كثيرة من مجاالت التطبيقات تتراوح من الحد من مخاطر
الكوارث ،والزراعة واألمن الغذائي ،وموارد المياه ،والصحة إلى تطبيقات الطاقة ويسلط الضوء على االحتياجات إلى
دعم البلدان النامية بوجه خاص .ومن هذه الطائفة الواسعة من التطبيقات ،يتضح أن احتياجات صانعي القرار ستتباين
تباينا شديدا  .ومن ثم ،ستنشأ حاجة إلى خدمات مكيفة ،تشمل مكونات الرصد وتشمل أيضا مكونات التنبؤ ،من تنفيذ
اإلطار  .GFCSويذكر اإلطار أيضا أن صانعي القرار في كثير من البلدان النامية ال تتوافر لديهم المعلومات التي من
شأنها أن تساعدهم.
7

إجراءات و/أو توصيات مقدمة لتنظر فيها الجلسة العامة لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ()CGMS

مطلوب من الفريق  CGMSالموافقة على الرؤية المادية المقترحة للكوكبة المناخية.
ينبغي أن تكون الرؤية المادية لـ "الكوكبة المناخية" كوكبة افتراضية مكونة من كوكبات فرعية افتراضية توفر
الرصدات الالزمة الستنتاج متغير مناخي أساسي واحد أو مجموعة من المتغيرات المناخية األساسية (.)ECVs
وستنتمي الكوكبات الفرعية إما ألعضاء لجنة السواتل لرصد األرض ( )CEOSأو أعضاء فريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية ( )CGMSأو مزيج من كليهما .وفي الوقت الحاضر ،توجد بالفعل مجموعة من الكوكبات
الفرعية االفتراضية للجنة  CEOSتغطي مجموعة من المتغيرات المناخية األساسية وتقدم تقاريرها إلى فريق التنفيذ
االستراتيجي التابع لها ( .)CEOS SITوينبغي لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ( )CGMSأن ينشأ
كوكبات فرعية افتراضية خاصة به تغطي المتغيرات المناخية األساسية المتصلة بالغالف الجوي التي ستصبح كوكبات
فرعية في النظام الشامل .وفي المستقبل ،قد تلزم كوكبات فرعية افتراضية جديدة مع نشوء متطلبات رصد جديدة
للمتغيرات المناخية األساسية ولإلطار العالمي للخدمات المناخية ( .)GFCSوستتولى كل كوكبة فرعية افتراضية
المسؤولية عن إعداد سجالت بيانات مناخية أساسية [( ]FCDRsوسجالت بيانات مناخية مواضيعية [ ]TCDRsعند
االقتضاء) .وينبغي أن تقدم الكوكبات الفرعية للجنة  CEOSوللفريق  CGMSتقاريرها إلى الفريق العامل المشترك بين
اللجنة  CEOSوالفريق  CGMSالمعني بالمناخ بشأن المسائل العلمية ،والتنسيق ،والمسائل الفنية .وسيتولى ذلك الفريق
12
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العامل المشترك المسؤولية عن "متابعة" إعداد سجالت البيانات المناخية ( ،)CDRsاألمر الذي يتيح اإلشراف على
سجالت البيانات المناخية تلك حيث تستخدم البيانات الساتلية .وسيتولى الفريق العامل المشترك أيضا المسؤولية عن
مواصلة التحليالت التي تجري فيما يتعلق بكل متغير من المتغيرات المناخية األساسية إلدراج مجموعات بيانات جديدة؛
والرد على التقارير الواردة من فرادى الكوكبات الفرعية؛ وتنوير أي وكالة أو منظمة فضائية تشارك في إعداد سجالت
البيانات المناخية ،والتوصية باتخاذها اإلجراءات المناسبة.

المقرر

(EC-70) 36

تطوير المشروع اإليضاحي بشأن مراقبة ظواهر الطقس
والمناخ المتطرفة من الفضاء )(SEMDP
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يطلب من لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية استعراض خطة تنفيذ المشروع ) (SEMDPفي إقليمي شرق
آسيا وغربي المحيط الهادي ،بهدف تحديثها قبل انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية لكي تعكس
التعليقات الواردة من أعضاء المنظمة خالل المرحلة اإليضاحية للمشروع؛

)(2

النظر في أن يقرر المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في مسائل تخص ما يلي:
(أ)

تنفيذ المشروع ) (SEMDPفي إقليمي شرق آسيا وغربي المحيط الهادي في مرحلة التشغيل؛

(ب) تنفيذ المشروع ) (SEMDPفي أقاليم أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :قرر المجلس التنفيذي في أثناء دورته التاسعة والستين دعم مشروع إيضاحي بشأن مراقبة ظواهر
الطقس والمناخ المتطرفة من الفضاء ) (SEMDPفي أقاليم المنظمة ) (WMOبمقدار ما تكون الموارد متاحة ،وطلب من
رئيسي لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSأن يقوما ،بدعم من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية
األخرى ،بإ نشاء مشروع إيضاحي بشأن مراقبة ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة من الفضاء ) (SEMDPوالبت في
أولوية إقليم (أقاليم) المنظمة ) (WMOابتداء من  2018ولفترة سنتين.
(لمزيد من المعلومات انظر وثيقة المعلومات ))EC-70/INF. 7.4(3

المقرر

(EC-70) 37

فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بنظم الرصد على متن الطائرات

)(IPET-ABO

يقرر المجلس التنفيذي:
)(1

أن يأذن لرئيس لجنة النظم األساسية بأن ينشئ ،بالتشاور مع رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد ،فرقة خبراء
مشتركة بين البرامج ومعنية بنظم الرصد على متن الطائرات ،لها االختصاصات الواردة في مرفق هذا المرفق؛

)(2

أن يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تتعاون مع لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOفي اختيار رئيس
فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج وأعضائها وفي إعداد خطة عملها؛
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)(3

أن يطلب من جميع اللجان الفنية أن تتأكد من أن فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج تدرك أولويات تلك اللجان
الفنية فيما يتعلق بمتطلبات نظم الرصد على متن الطائرات ،حسب االقتضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تشمل هياكل العمل الخاصة بالمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بلجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
أدوات وطرق الرصد ) (CIMOحاليا ما يلي ‘1’ :فرقة خبراء تابعة للجنة النظم األساسية ومعنية بنظم الرصد على متن
الطائرات ،و ’ ‘2فرقة خبراء تابعة للجنة أدوات وطرق الرصد ومعنية بعمليات الرصد على متن الطائرات ،وفي أعقاب
مناقشات بين فريق إدارة لجنة النظم األساسية ) (CBSوفريق إدارة لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOيعتقد أن هناك
أوجه تآزر ممكنة بين فرقتي الخبراء تكفي القتراح دمجهما في فرقة خبراء جديدة مشتركة بين البرامج .وقد وافق
رئيسا لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOبالتشاور مع فريق إدارة اللجنة  CBSوفريق
إدارة اللجنة  ،CIMOواألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية ذات الصلة ) ،(OPAGsعلى
االختصاصات الواردة في مرفق المقرر هذا ويقترحانها .وبالنظر إلى التركيز الحالي على التنسيق ،وتوسيع نطاق نظم
الرصد على متن الطائرات ،بما في ذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي )( (IATAانظر أيضا التوصية 9
) ،(EC-70يقترح وضع فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج ) (IPETتحت قيادة لجنة النظم األساسية ).(CBS

مرفق المقرر

(EC-70) 37

اختصاصات فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بنظم الرصد على متن الطائرات )(IPET-ABO
تعمل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بنظم الرصد على متن الطائرات ،في إطار النظام العالمي المتكامل
للرصد ) (WIGOSوتحت إشراف برنامج المنظمة ) (WMOللرصد على متن الطائرات ) ،(ABOوتحت قيادة لجنة النظم
األساسية ) (CBSوبتوجيه مشترك من اللجنة  CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOباعتبارها الفريق العامل
األساسي للمنظمة ) (WMOالمعني بنظم وعمليات الرصد على متن الطائرات وتتحمل المسؤولية عما يلي:
.1

اإلشراف عل ى التطوير والتشغيل البرنامجيين والعلميين والفنيين لنظم الرصد على متن الطائرات (بما في ذلك
نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(AMDARوالطريقة  ،Sوالمراقبة المستقلة
األوتوماتية ) ،(ADSوغيرها من النظم التجارية) ،وأدوات وطرق الرصد على متن الطائرات؛

.2

وضع وإدارة خطة العمل وما يرتبط بها من أنشطة فرقة الخبراء ،بما في ذلك ميزانية ما يرتبط بذلك من نفقات
الصندوق االستئماني لنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARتماشيا مع
اختصاصاته؛

.3

تنسيق تطوير طرق الرصد القائمة واستحداث طرق رصد جديدة من أجل نظم الرصد على متن الطائرات (بما
يشمل طرق رصد الرطوبة واالضطرابات وتراكم الجليد أثناء الطيران) وكذلك فيما يتعلق بالمركبات الجوية
غير المأهولة ) ،(UAVsواختبارها العلمي والتصديق عليها وإجراء المقارنات بينها؛

.4

تنظيم عمليات وضع المعايير والمواصفات الفنية المرتبطة بالرصدات على متن الطائرات وفقا لمتطلبات
المستخدمين ،وصيانتها وتوفيرها ،والقيام بتلك العمليات؛

.5

التعاون مع صناعة الطيران (مثال الشركات الجوية والرابطة الدولية للنقل الجوي ) ،)(IATAوالمنظمات الدولية
واإلقليمية ذات الصلة (مث ال منظمة الطيران المدني الدولي) ،بشأن المسائل ذات الصلة ،واإلشراف على الجوانب
الدولية واإلقليمية إلدارة بيانات الرصدات على متن الطائرات؛

.6

التشجيع على تطوير وصيانة مكون الرصد على متن الطائرات من مكونات نظام مراقبة جودة بيانات النظام
العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛
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.7

استعراض نتائج مركز (مراكز) االختبار/مركز (مراكز) الريادة ذات الصلة التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOوتنسيق إدراج المواد اإلرشادية في تقارير أدوات وطرق الرصد وفي مطبوع المنظمة رقم  ،8دليل
أدوات وطرق الرصد؛

.8

إعداد واستعراض تحديثات ومواد جديدة بشأن الرصدات وطرق الرصد على متن الطائرات ،بما في ذلك على
وجه الخصوص صيانة المواد التنظيمية واإلرشادية ذات الصلة ،في مطبوع المنظمة رقم  ،8ومطبوع المنظمة
رقم  ،1160ومطبوع المنظمة رقم  ،1165ومطبوع المنظمة رقم 1200؛

.9

القيام بأنشطة التدريب والتوعية الخاصة بالمنظمة ) (WMOوتقديم الدعم لتلك األنشطة من أجل دعم تطوير نظم
الرصد على متن الطائرات واستخدام الرصدات على متن الطائرات؛

.10

العمل في تعاضد وتعاون مع الفرق األخرى والمنظمة ) (WMOبشأن األنشطة المذكورة أعاله حسب االقتضاء
والضرورة؛

.11

تقديم تقرير بشأن المسائل واألنشطة والتقدم المحرز إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق
الرصد ) ،(CIMOوكذلك إلى لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMعند االقتضاء.

المقرر

(EC-70) 38

إعداد موقف للمنظمة ) (WMOبشأن البيانات الساتلية الحيوية
يشير المجلس التنفيذي إلى أن ورقة الموقف بشأن البيانات الساتلية الحيوية ،الواردة في المرفق ،تطلب من لجنة النظم
األساسية ) (CBSأن تقوم ،بالتشاور مع اللجان الفنية والبرامج األخرى ،ومع مراعاة المناقشات التي دارت في الدورة
الرابعة عشرة لالجتماعات التشاورية للسياسات الرفيعة المستوى بشأن المسائل الساتلية ،باستكمال ورقة الموقف بغية
تقديم توصيات للدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي التخاذ مزيد من اإلجراءات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :انتهت الدورة الرابعة لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية باستخدام السواتل ونواتجها
) ،(IPET-SUPالتي عقدت من  26شباط/فبراير إلى  1آذار/مارس  ،2018من إعداد ورقة الموقف بشأن البيانات الساتلية
الحيوية لتطبيقات المنظمة ) ،(WMOوآثار إجراء تنقيح محتمل للمرفق  1لقرار المنظمة ).40 (WMO
وتمثل ورقة الموقف نتيجة أساسية للمناقشات التي جرت في إطار فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
باستخدام السواتل ونواتجها ) (IPET-SUPبشأن المبادئ التي ينبغي أن تحكم التبادل العالمي للبيانات الساتلية في سيناريو
أدى فيه اح تمال أن يكون مشغلو النظم الساتلية األساسية من القطاع الخاص إلى تجدد االهتمام بمسألة الوصول إلى
البيانات وتوافرها من أجل التطبيقات العالمية للمنظمة ) ،(WMOوبخاصة من أجل التطبيقات قرب الوقت الحقيقي.
وتحدد ورقة الموقف ثمانية مبادئ ينبغي أن يفي بها مقدمو البيانات الساتلية لتلبية االحتياجات الحيوية ألوساط األرصاد
الجوية وتحدد ما هي البيانات الساتلية الحيوية.
وقد عرضت ورقة الموقف على المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية ) ،(CBSالذي عقد من  26إلى  29آذار/مارس
 ،2018ونوقشت فيه .وبعد ذلك ،وافق فريق إدارة لجنة النظم األساسية ) (CBS-MGعلى تقديم مشروع مقرر إلى الدورة
الـسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (EC-70) (WMOلترجمة ورقة الموقف بشأن البيانات الساتلية الحيوية إلى مواد
إرشادية للمنظمة ) (WMOونشرها كمطبوع فني للبرنامج الفضائي للمنظمة ).(WMO
انظر مرفق هذا المقرر لالطالع على مزيد من المعلومات.
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مرفق المقرر

(EC-70) 38

ورقة موقف بشأن البيانات الساتلية الحيوية
(البرنامج الفضائي للمنظمة ) ،(WMOالمسودة النهائية 28 ،شباط/فبراير )2018
ملخص الوثيقة والغرض منها
لقد أدى احتمال وجود مشغلين من القطاع الخاص للنظم الساتلية األساسية إلى تجدد االهتمام
بمسألة الوصول إلى البيانات وتوافرها من أجل التطبيقات العالمية للمنظمة ) ،(WMOال سيما
من أجل التطبيقات قرب الوقت الحقيقي .وقد قررت فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج
والمعنية باستخدام السواتل ونواتجها ) (APET-SUBفي عام  2015أن تعد ورقة موقف من
منظور مستخدمي السواتل بشأن أنواع البيانات الساتلية التي ينبغي اعتبارها حيوية لحماية
األرواح والممتلكات.
وتحدد ورقة الموقف ثمانية مبادئ ينبغي أن يفي بها مقدمو البيانات الساتلية لتلبية االحتياجات
الحيوية ألوساط األرصاد الجوية ،وتحدد ما هي البيانات الساتلية الحيوية.

ورقة موقف بشأن البيانات الساتلية الحيوية
مقدمة
لقد أدى احتمال وجود مشغلين من القطاع الخاص للنظم الساتلية األساسية إلى تجدد االهتمام بمسألة الوصول إلى
البيانات وتوافرها من أجل تطبيقات المنظمة ) ،(WMOوبخاصة من أجل التطبيقات قرب الوقت الحقيقي من قبيل التنبؤ
اآلني والتنبؤ العددي بالطقس .وإدراكا لسريان قرار المنظمة ) ،40 (WMOتعكس أحكام القرار الخاصة بالسواتل
المشهد الفني والسياسي في منتصف تسعينيات القرن الماضي ،عندما كان االستخدام الرئيسي للبيانات الساتلية هو
التصوير من أجل التنبؤ اآلني) ومن الالزم إعادة النظر فيها.
وثمة قلق في أوساط األرصاد الجوية بشأن دور المقدمين التجاريين للبيانات الساتلية الخاصة باألحوال الجوية.
فالتسويق التجاري للبيانات األساسية قد يؤدي إلى نماذج لنشر البيانات وتبادلها مختلفة اختالفا كبيرا عما يمثل أفضل
الممارسات حاليا ،وقد يقوض نموذج التبادل الدولي للبيانات الحيوي للتطبيقات ،ويعرض للخطر بذلك استمرار تقدم
مشروع األرصاد الجوية.
وقد قررت فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية باستخدام السواتل ونواتجها ) (IPET-SUPأن تعد ورقة موقف
من منظور مستخدمي السواتل بشأن معايير البيانات الساتلية التي ينبغي اعتبارها حيوية لحماية األرواح والممتلكات.
وشددت فرقة الخبراء  IPET-SUPعلى أن الشفافية وإمكانية التتبع في إنتاج البيانات يمثالن بالنسبة للمستخدمين ،إضافة
إلى الوفاء بمتطلبات التطبيقات من حيث حسن التوقيت ،معيارين أساسيين الستخدام البيانات ،بما في ذلك البيانات
الساتلية .وينبغي أن تساعد ورقة الموقف أعضاء المنظمة على تحديد أفضل الممارسات الرفيعة المستوى بشأن استخدام
الرصدات الساتلية األساسية التي تعدها هيئات تجارية.
وتستخدم الورقة مصطلح "البيانات الساتلية الحيوية" (بمعنى أنها حيوية لحماية األرواح والممتلكات) ،تجنبا للخلط بينها
والمصطلح المحدد "األساسية" في سياق قرار المنظمة ).40 (WMO
الغرض من هذه الوثيقة
توفير منظور مستخدمي البيانات الساتلية بشأن المبادئ التي ينبغي أن تنطبق على إعداد وتوزيع البيانات الساتلية
الحيوية ،أي التي تنطبق على البيانات الحيوية لحماية األرواح والممتلكات .والقصد من الوثيقة هو توجيه الوكاالت
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العامة المسؤولة عن تقديم البيانات الساتلية من أجل التطبيقات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ وما يتصل بها من
تطبيقات بيئية ،وتوجيه المشغلين التجاريين للنظم الساتلية لرصد األرض.
معلومات أساسية
لقد تولت الصناعة الساتلية حتى اآلن في أغلب األحوال فيما يتعلق بنظم الرصد وما يرتبط بها من نظم دور المتعاقد
الذي يقدم نظاما لمستخدم حكومي ،وكانت الحكومة تملك البيانات وتوزعها على أوساط المستخدمين .والتغيرات
السريعة التي تحدث في الصناعة الفضائية يقف وراءها ا كتساب األنشطة الفضائية طابعا تجاريا ووجود طلب كبير
على معلومات الطقس والمناخ :ومن أمثلة ذلك تقديم القطاع التجاري رصدات إضافة إلى النظم؛ وتقاسم المخاطر
المالية والفنية بطريقة مختلفة ،مثال من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتنفيذ مهام ساتلية وتوزيع
البيانات على أساس تجاري بحت .وهذه النهج يمكن أن تتيح فرصا لتعزيز نظام الرصد ،ولكن هناك أيضا ،فيما
يتعلق بالمنظمة ) (WMOوأوساط المستخدمين ،مخاطر مرتبطة بتغير دور الصناعة الذي ينبغي توقعه ومعالجته
بعناية ،في المجاالت التالية:
(أ)

القيود على تبادل البيانات الناجمة عن اكتسابه طابعا تجاريا ،األمر الذي يسفر عن قلة توافر البيانات بوجه عام؛

(ب) عدم وجود معلومات متاحة للجمهور عن المواصفات الفنية المفصلة للنظام ،األمر الذي يسفر عن فقدان إمكانية
التتبع وموثوقية ومصداقية العلم الذي يقف وراء البيانات .وقد يقوض ذلك استيعاب المستخدمين واستعدادهم؛
(ج) خطر أن تقوض الفوائد المحتملة للمبادرات التجارية في األجل القصير عمليات صنع القرار ،وآليات التمويل،
واستدامة البرامج الوطنية أو اإلقليمية الطويلة األجل األساسية لتلبية االحتياجات الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية.
ومن المهم ،في ضوء الفرص والمخاطر ،تحديد الظروف التي يمكن أن تساهم فيها المبادرات التجارية مساهمة ناجحة
في نظام عالمي للرصد الفضائي القاعدة الذي يفي بمتطلبات المنظمة ).(WMO
وقد كان التبادل الدولي لبيانات األرصاد بين أعضاء المنظمة قرب الوقت الحقيقي وفي أقرب وقت بعد اإلطالق حيويا
بالنسبة ألوجه التقدم الرائعة التي شوهدت في العقود األخيرة في مجاالت األرصاد الجوية والمناخ وما يرتبط بهما من
علوم ،األمر الذي أدى إلى تحسن مهارة النماذج العالمية للتنبؤ وإلى تحسن اإلنذارات .ويتوقف نجاح التنبؤات
واإلنذارات المتعلقة بالطقس على توافر بيانات عالمية قرب الوقت الحقيقي ألن تلك البيانات تمثل شرطا مسبقا للتنبؤ
بالطقس باستخدام نماذج عددية .وهناك ترابط شديد بين المراكز العالمية لإلنتاج والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم منتجات تنبؤ عالية الجودة وتبادلها .وقد أوضحت دراسات كثيرة بشأن فائدة
الرصدات – ال سيما الرصدات الساتلية – مدى استفادة المجتمعات الحديثة من التنبؤ الجيد بالطقس ووجود وعي
مستمر بالطقس ،مثال من أجل الحد من المخاطر والتخطيط لكثير من األعمال المعتمدة على الطقس .وقد تحقق ذلك
بفض ل التعاون العالمي ،مع إيالء المراعاة الواجبة للطابع العالمي لهذا التخصص .ويوفر قرار المنظمة )40 (WMO
) (Cg-XIIاإلطار السياساتي للتبادل الدولي للبيانات .وسيظل التبادل العالمي للبيانات مطلبا أساسيا الستنارة التطبيقات
العالمية واإلقليمية ،وينبغي أن تيسر السي اسات المتعلقة بالبيانات التي يتبعها مقدمو البيانات الساتلية ذلك التبادل.
ويمكن للمنظمة ) (WMOأن يكون لها ،دون أن تتولى تنسيق مبادرات القطاع التجاري ،تأثير مفيد على تقديم المشغلين
التجاريين لبيانات الرصدات وذلك من خالل تحديد المبادئ واألولويات العامة ،وإبراز أهمية جودة البيانات ومعايير
القابلية للتشغيل المتبادل ،والدعوة إلى الوضوح التام للعلم الذي يقف وراء البيانات .وهذا الوضوح يمثل عنصرا أساسيا
للتحقق من جودة البيانات والمنتجات.
األنشطة الحالية للمنظمة

)(WMO

إرشادات بشأن الشراكات في مجال بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد

)(WIGOS

لقد أعدت ،تحت إشراف فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(ICG-WIGOSوثيقة إرشادية بشأن الشراكات في مجال بيانات النظام  .WIGOSوتوفر الوثيقة إرشادات محددة تتعلق
بإدراج وتقاسم البيانات من مصادر غير المرافق الوطنية لألرصاد الوطنية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي إطار
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النظام ( WIGOSمع التركيز على بيانات الرصدات السطحية القاعدة) .وتسلط الوثيقة الضوء على الفوائد والتحديات
المحتملة للبيانات المستمدة من مقدمين خارجيين ،وتوضح أدوار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsوتوقعاتها فيما يتعلق بإدراج بيانات خارجية امتثاال لالئحة الفنية للنظام .WIGOS
وتشير الورقة إلى أن "مقدمي البيانات من القطاع الخاص يتزايد تقديمهم رصداتهم (السطحية القاعدة عادة ،والحجب
الراديوي عن نظام تحديد المواقع  ،GPSوبيانات الطائرات) إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSaمن أجل استخدامها في إعداد النواتج والخدمات .وشروط التراخيص تكون عادة أكثر تقييدا من الشروط
المفروضة في الفئة المذكورة أعاله وقد ال تسمح بالتقاسم والتبادل بعد ذلك .ويشجع أعضاء المنظمة على اتباع شروط
التراخيص التي تسمح بتبادل البيانات المفتوح أو على أوسع نطاق حيثما أمكن".
المجلس التنفيذي
تستكشف فرقة عمل تعمل تحت إشراف المجلس التنفيذي موقف المنظمة ) (WMOبشأن إشراك القطاعين العام والخاص
في جميع مجاالت الخدمات .ويتولى قيادة تلك الفرقة رئيس المنظمة )( David Grimes ،(WMOوزارة البيئة وتغير
المناخ الكندية).
المبادئ األساسية للبيانات الساتلية الحيوية
ينبغي أن تنطبق المبادئ التالية على البيانات الساتلية الحيوية من منظور المستخدمين:14 13
المبدأ  :1التبادل الدولي الحر وغير المقيد بين أعضاء المنظمة ) (WMOللبيانات الساتلية الحيوية قرب الوقت الحقيقي
األساس المنطقي :لقد كان التبادل الدولي لبيانات األرصاد الجوية والبيانات ذات الصلة هو قاطرة أوجه التقدم في عملية
األرصاد الجوية ،من قبيل التنبؤات العالمية المحسنة .وال يستطيع أي بلد أن يجمع كل بيانات الرصدات التي يحتاج
إليها من أجل توجيه التنبؤات باستخدام النماذج.
المبدأ  :2الشفافية في خصائص األدوات وخطوات المعالجة
األساس المنطقي :إن فهم بيانات الرصد األساسية أمر حيوي لضمان استخدامها الصحيح ومساهمتها اإليجابية في
التطبيقات .ولهذا الغرض ،يلزم وجود معلومات عن خواص األدوات وإخطار مسبق بشأن تغيرها بمرور الوقت (نتيجة
للتدهور ،مثال) من أجل القدرة على إدراك تأثيرات نظم الرصد من خالل التغيرات في الشيء المرصود ،والتحديد
الكمي لعدم اليقين .وتوافر تفاصيل عن معالجة البيانات (مثال ،معامالت المعايرة) ال يقل أهمية عن ذلك.
المبدأ  :3مشاركة المستخدمين الموثقة وأثرها المحتمل على التطبيقات
األساس المنطقي :ينبغي أن يعالج مقدمو البيانات الساتلية الحيوية احتياجات المستخدمين ويستجيبوا لها مباشرة في
مرحلة تحديد النظام الساتلي ،وأن يكفلوا إيضاح أثرها اإليجابي المحتمل في التطبيقات.
المبدأ  :4الخوارزميات والمعلومات الموثقة لدعم االعتماد (بيان النضج)
األساس المنطقي :لتطبيق البيانات والمنتجات تطبيقا صحيحا وللتحقق من أوجه عدم اليقين ،يعتبر توافر معلومات عن
الخوارزميات وإجراءات االعتماد أمرا حيويا.
13

ترد تفاصيل عن المعلومات الالزمة لتمكين المستخدمين من االستعداد في المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن أفضل
الممارسات المتعلقة بتحقيق استعداد المستخدمين لسواتل األرصاد الجوية الجديدة ،مطبوع المنظمة رقم ( 1187انظر ،مثال،
الصفحتين  15و .)16

14

ترد إرشادات مفصلة بشأن إعداد مجموعات البيانات المناخية في GCOS-143؛ وترد مبادئ مراقبة المناخ الخاصة بالنظام العالمي
لرصد المناخ ) (GSOSفي ( GCOS-200ص .)48
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المبدأ  :5معلومات عن كمون البيانات ،وشكل البيانات ،وأدوات المعالجة المتاحة
األساس المنطقي :يحتاج المستخدمون إلى معرفة متى يتوقعون البيانات ،أي الفارق الزمني بين حيازة البيانات وتوافرها
لدى المستخدمين ،فضال عن شكل البيانات والبيانات الشرحية التي ال غنى عنها لتفسير البيانات تفسيرا صحيحا.
ويستفيد مستخدمون كثيرون من أدوات المعالجة التي تقدم إلى جانب البيانات ،ال سيما إذا لم تكن لديهم نظم للمعالجة
والتحليل خاصة بهم.
المبدأ  :6تقديم بيانات متحقق من صحتها مسبقا للمستخدمين في الوقت المناسب
األساس المنطقي :لتسريع وتبسيط استيعاب بيانات مستمدة من نظم جديدة أو محسنة فضائية القاعدة في التطبيقات،
يحتاج المستخدمون إلى استعراض مسبق لمختلف أشكال البيانات األولية .وتشمل هذه البيانات االصطناعية ،والبيانات
المحاكاة ،والبيانات غير المباشرة ،وبيانات ما قبل مرحلة التشغيل.
المبدأ  :7الوصول غير المقيد إلى البيانات المحفوظة

15

األساس المنطقي :ينبغي أن يتيح مقدمو البيانات الساتلية الوصول غير المقيد إلى البيانات المحفوظة ،لتمكين التطبيقات
في غير الوقت الحقيقي ،وإعداد سجالت للبيانات المناخية .وينبغي الحفاظ على سجالت كاملة للبيانات الشرحية إلى
جانب البيانات الالزمة للتمكين من تفسيرها الصحيح .وينبغي أن تكون عمليات ضمان الجودة ،ومراقبة النسخ ،وإعادة
المعالجة المنتظمة للبيانات هي القاعدة.
المبدأ  :8خطط لتقديم البيانات المستمر
األساس المنطقي :تتطلب تطبيقات المنظمة ) (WMOالتشغيلية عادة تقديم البيانات على أساس طويل األجل :فالتطبيقات
المناخية تتطلب مجموعات بيانات متعددة السنوات تستند عموما إلى استمرارية تكنولوجيا رصد مماثلة؛ وال تكون
استثمارات مراكز التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPفي البنية التحتية فعالة بالنسبة للتكلفة إال إذا توافرت البيانات لفترة
زمنية طويلة (لمدة خمس سنوات على األقل)
الجدول  :1البيانات الساتلية الحيوية
التطبيقات األساسية التي تقف وراء االحتياجات
2
المكانية – الزمنية

نوع البيانات الساتلية ومصدرها

1

بيانات من سواتل ذات مدار ثابت بالنسبة لألرض
التصوير ذو المدار الثابت بالنسبة لألرض

التنبؤ اآلني ،والتنبؤ العددي بالطقس

)(NWP

قنوات السبر ذات المدار الثابت بالنسبة لألرض

التنبؤ اآلني ،والتنبؤ العددي بالطقس

)(NWP

البرق ذو المدار الثابت بالنسبة لألرض

التنبؤ اآلني

بيانات البيئة والطقس الفضائيين ذوي المدار الثابت بالنسبة لألرض

الطقس الفضائي

بيانات من سواتل ذات مدار منخفض بالنسبة لألرض
التصوير التشغيلي باألشعة المرئية/األشعة تحت الحمراء ذو المدار
المنخفض بالنسبة لألرض

التنبؤ اآلني ،وتطبيقات المحيطات ،واألرصاد الجوية
الزراعية

السبر باألشعة تحت الحمراء ذو المدار الثابت بالنسبة لألرض

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى العالمي

السبر بالموجات الصغرية ذو المدار الثابت بالنسبة لألرض

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى العالمي

15

يحدد قرار المنظمة  (WMO) 60سياسة المنظمة ) (WMOبشأن البيانات فيما يتعلق بالبيانات المناخية.
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التصوير بالموجات الصغرية ذو المدار الثابت بالنسبة لألرض

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى العالمي ،والتنبؤ
اآلني ،وتطبيقات المحيطات

قياس تشتت الرياح

تطبيقات المحيطات ،والتنبؤ العددي بالطقس على
المستوى العالمي

القياس الراداري الرتفاع طبوغرافيا سطح المحيطات

تطبيقات المحيطات

سبر االحتجاب الرادايوي

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى العالمي

قياس األشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء باستخدام النطاق العريض التنبؤ العددي بالطقس على المستوى العالمي
لقياسات الميزانية اإلشعاعية لألرض
مجموع اإلشعاع الشمسي

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى العالمي

تكوين الغالف الجوي

خدمات تكوين الغالف الجوي في المناطق الحضرية
والمأهولة بالسكان؛ والتنبؤ بتكوين الغالف الجوي

تصوير لون المحيطات ،والغطاء النباتي ،واألهباء الجوية باألشعة تطبيقات المحيطات؛ واألرصاد الجوية الزراعية،
المرئية واألشعة القريبة من األشعة تحت الحمراء باستخدام النطاق واألرصاد الجوية للطيران
الضيق
التصوير العالي االستبانة المتعدد الطيف باألشعة المرئية واألشعة األرصاد الجوية الزراعية؛ والهيدرولوجيا
تحت الحمراء
التصوير باألشعة تحت الحمراء الثنائي الزاوية لقياس درجة حرار تطبيقات المحيطات ،والتنبؤات دون الفصلية إلى التنبؤات
األطول أمدا
سطح البحر
اكتشاف الجزيئات و/أو كثافة اإللكترونات

الطقس الفضائي

المجال المغنطيسي

الطقس الفضائي

النشاط الشمسي

الطقس الفضائي

1

وفقا ألنواع المهام الواردة في خط أساس فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSللمساهمة التشغيلية في النظام العالمي
للرصد ) ،(GOSمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSالضميمة  ،4.1ص  ،123مطبوع المنظمة رقم .1160

2

يحافظ على متطلبات الرصد لمجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOفي عملية االستعراض المستمر للمتطلبات الذي تجريه
المنظمة ) .(http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas) (WMOوتوفر المتطلبات الكمية لرصد المتغيرات الجيوفيزيائية اإلرشادات
لتحديد االستبانة المكانية والزمنية لمجموعات البيانات الحيوية.

المقرر

(EC-70) 39

نتائج االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى
للمسائل الخاصة بالسواتل ()CM-14
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

تأييد البيان الموجز الذي قدمه الرئيس عقب االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى
للمسائل الخاصة بالسواتل ) ،(CM-14والوارد في مرفق هذا المقرر؛

)(2

يطلب من األعضاء كافة العمل بنشاط مع وكاالت الفضاء الوطنية و /أو وكاالت الفضاء الدولية التي تربطهم بها
شراكات لكفالة وصول جميع مراكز المعالجة العالمية بشكل كامل ومفتوح إلى كافة الرصدات الساتلية؛
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يطلب من األمين العام أن يجدول الدورات المقبلة لالجتماع التشاوري ) (CMبحيث ال تتزامن مع دورات المجلس
التنفيذي و /أو المؤتمر لضمان  (1) :مشاركة الممثلين ذوي الصلة من كل من المنظمة ) (WMOووكاالت
الفضاء (2) ،إمكانية دمج توصيات االجتماع التشاوري ) (CMفي قرارات الهيئات الرئاسية للمنظمة ).(WMO

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
عقدت الدورة الرابعة عشرة لالجتماع التشاوري بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل (،)CM-14
 23حزيران /يونيو  .2018وحضر االجتماع زهاء  60مشاركا من وكاالت الفضاء ووفود
في جنيف ،سويسرا ،في 
المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOوخبراء مدعوين وأمانة المنظمة ).(WMO
ودور االجتماع التشاوري بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل ( )CMهو العمل على إقامة حوار
رفيع المستوى بين مشغلي السواتل وممثلي المنظمة ) ،(WMOومن بينهم الرئيس ،ونواب الرئيس ،ورؤساء اللجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية ،واألمين العام ،والمديرون (القرار  .)(Cg-XIV) 6وحسبما قرر المجلس التنفيذي ،تعقد
دورات االجتماع التشاوري ) (CMمرة كل عامين (القرار .)(EC-66) 10
ومن األهداف الهامة لالجتماعات التشاورية ضمان تحسين الفهم المتبادل بين المنظمة ) (WMOوالوكاالت بشأن كافة
مسائل نظام الرصد الفضائي القاعدة .ومن بين النتائج المتوخاة ما يلي (1) :تقديم توجيهات للبرنامج الفضائي للمنظمة
) (2) ،(WMOتقديم توصيات للهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOو /أو وكاالت الفضاء.

مرفق المقرر

(EC-70) 39

البيان الموجز للرئيس)CM-14( ،
بات واضحا طوال العقدين الماضيين أن عمليات الرصد الفضائية القاعدة تؤثر ،وستظل تؤثر ،تأثيرا حاسما في قدرة
كافة أعضاء المنظمة ) (WMOعلى تقديم خدمات حيوية لدوائرهم للمساعدة على إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات ودعم
النمو االقتصادي ،وذلك لما لهذه العمليات من أثر على النظم العالمية للتنبؤ العددي بالطقس التي تشكل العمود الفقري
لمعظم نواتج األرصاد الجوية .ولذلك ،فال غنى عن وصول جميع مراكز المعالجة العالمية التابعة ألعضاء المنظمة
) (WMOوصوال كامال ومفتوحا إلى كافة الرصدات الساتلية.
وثمة إدراك واضح لرغبة هيئات القطاع الخاص في القيام بدور أكبر في الحصول على الرصدات الفضائية القاعدة
وتقديمها .واالعتراف بخبرة القطاع الخاص وبقدرته على التكيف شيء محمود مادام هذا ال يعرض للخطر الوصول
العام للرصدات سالفة الذكر.
وبينما نسلم بتنامي دور وأهمية نظام الرصد الفضائي القاعدة ،يجب أال يغيب عن األذهان أوجه تآزر هذا النظام مع
الرصدات األرضية القاعدة ،واعتماده عليها .وتماشيا مع الفلسفة العامة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSباعتباره نظاما متكامال يشمل أصوال فضائية القاعدة وأرضية القاعدة على السواء ،يجب على المنظمة
) (WMOأن تواصل دراسة آثار ومساهمات الجانبين بعناية ،وأن تعد مواد توجيهية توضح بجالء أدوار كل جانب
وأهمية كل من الرصدات الفضائية القاعدة واألرضية القاعدة.
وفيما يتعلق بالدورات المقبلة لالجتماع التشاوري ) ،(CMأوصى االجتماع بعدم جدولة الدورات المقبلة خالل دورات
المجلس التنفيذي لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من ممثلي كل من المنظمة ) (WMOووكاالت الفضاء ،وإتاحة الوقت
الكافي إلدراج توصيات االجتماع التشاوري ) (CMفي وثائق المجلس التنفيذي ،وإنما يجب باألحرى بحث إمكانية
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االستفادة من دورات اللجان الفنية المختصة .وأوصى االجتماع التشاوري ) (CMأيضا بأن تعكس جداول أعمال
الدورات المقبلة الدور الواضح والفريد الذي يقوم به االجتماع التشاوري ) ،(CMوبتجنب ازدواجية المداوالت التي
تجريها بالفعل لجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSو /أو فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ).(CGMS

المقرر

(EC-70) 40

مواصلة تطوير خطة تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSبشكل مستمر
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يقوم الفريق التوجيهي التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
بشكل مستمر ،برئاسة رئيس كل من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASبما يلي:
()GDPFS

(أ)

مواصلة عملية التشاور لتقديم خطة تنفيذ منقحة إلى المؤتمر؛

(ب) استبانة مشاريع تجريبية محتملة ،وإعداد خطط مشاريع لالقتراحات الناضجة بالقدر الكافي؛
(ج) إعادة تسمية النظام ( )GDPFSالمقبل على نحو يجعل نطقه سهال ويقدم معلومات عن النظام ،على غرار
البرامج الشقيقة التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(WWWالتي تطورت من النظام العالمي
لالتصاالت ) (GTSإلى نظام معلومات المنظمة ) ،(WISومن النظام العالمي للرصد ) (GOSإلى النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ()WIGOS؛
)(2

الموافقة على توصية فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CBSالخاصة بتنظيم حلقة عمل بشأن مراكز األرصاد العالمية
) ، (WMCsبمشاركة العمليات والبحوث ،لضمان التعاون بين المراكز واتخاذ زمام مبادرات جديدة لدعم
األعضاء ،ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ) .(SIDSوأحاط المجلس التنفيذي علما أيضا
باقتراح الصين باستضافة أول حلقة عمل للمراكز ) (WMCsفي بيجين ،الصين ،في .2019

)(3

أن يطلب من األمين العام ما يلي:
(أ)

توزيع مسودة خطة التنفيذ على األعضاء إلبداء تعليقاتهم عليها؛

(ب) توفير الموارد لدعم التطوير المتواصل لمسودة خطة التنفيذ على نحو يعزز أوجه التآزر بين العلوم
والخدمات؛
)(4

أن يحث األعضاء على ما يلي:
(أ)

تقديم تعليقاتهم على مشروع خطة التنفيذ ،والمساعدة في تحديد المشاريع التجريبية المقبلة؛

(ب) المساهمة في الصندوق االستئماني ودعم اإلعارات لتيسير إعداد مسودة خطة التنفيذ وإنشاء مشاريع
تجريبية؛
)(5

أن يطلب من رئيس كل من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASما يلي:
(أ)

استعراض عضوية الفريق التوجيهي للتأكد من توافر الخبرات الالزمة الستكمال مسودة خطة التنفيذ؛
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(ب) اقتراح آلية تنسيق على المؤتمر ،تتماشى مع هيكل وحوكمة المنظمة ) (WMOفي المستقبل ،وتكفل استمرار
المسؤولية المشتركة بينهما عن البحوث والعمليات لتنفيذ النظام ( )GDPFSبشكل مستمر في المستقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
تنفيذ النظام ( )GDPFSفي المستقبل هو إجراء معقد للغاية يقتضي إجراء مشاورات مستمرة بين االتحادات اإلقليمية،
واللجان الفنية ،والمراكز المنتجة للنظام ( ،)GDPFSوالمرافق الوطنية ( ،)NMHSsواألوساط األكاديمية ،وشركاء
آخرين لمواكبة تطور العلوم والتكن ولوجيا من أجل تنقيح وتعديل خطط التنفيذ واألنشطة التي تشير إلى وجود حاجة
واضحة إلى موارد مخصصة بصورة منتظمة لضمان التنفيذ في الوقت المحدد وبطريقة فعالة.
يتعين تطوير النظام ( ،)GDPFSعلى غرار البرامج المماثلة له في برنامج المراقبة العالمية للطقس ( ،)WWWالتي
تطورت على التوالي من النظام العالمي لالتصاالت ( )GTSإلى نظام معلومات المنظمة ( )WISومن النظام العالمي
للرصد ( )GOSإلى النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (.)WIGOS

المقرر

(EC-70) 41

ارتباط أنشطة الطقس الفضائي بالخطة اإلستراتيجية

للمنظمة )(WMO

إن المجلس التنفيذي يقرر أن تعد لجنة النظم األساسية ) ،(CBSبالتنسيق مع لجنة األرصاد الجوية للطيران )،(CAeM
خطة جديدة "خطة األربع سنوات للمنظمة ) (WMOلتنسيق أنشطة الطقس الفضائي" لعرضها على المؤتمر العالمي
الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (2019العتمادها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :طلب القرار  (Cg-17) 38االنتهاء من إعداد ”خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة
لألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي" ،واعتمد هذه الخطة المجلس التنفيذي بموجب مقرره  ،(EC-68) 33الذي طلب فيه
أيضا من األمين العام أن يعرض على المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية تقريرا عن النتائج المحققة
واقتراحا باألنشطة المقبلة في هذا المجال .وأعدت خطة إستراتيجية جديدة للمنظمة ) ،(WMOويلزم تحديث خطة الطقس
الفضائي الحالية لكي تتماشى معها.
)(WMO

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

انظر وثيقة المعلومات  EC-70/INF. 8.4لمزيد من المعلومات.

المقرر

(EC-70) 42

مؤتمر قمة المنظمة ) (WMOللمناطق الجبلية العالية لعام

2019

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

تنظيم مؤتمر قمة للمنظمة ) (WMOللمناطق الجبلية العالية في شباط /فبراير  2019بهدف وضع إطار لجدول
أعمال المنظمة ) (WMOللمناطق الجبلية العالية للفترة المالية القادمة ،ووضع توصيات موجهة إلى المؤتمر
بمشورة من فريق الخبراء EC-PHORS؛
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)(2

أن يطلب من فريق الخبراء  EC-PHORSتيسير تنفيذ هذا المقرر ،والتعاون مع لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة
الهيدرولوجيا ) (Chyواالتحادات اإلقليمية والمنظمات الشريكة فيما يتعلق باألنشطة الخاصة بالمناطق الجبلية
العالية ،ووضع توصيات ذات صلة موجهة إلى المؤتمر والدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي من أجل
وضع إطار لجدول أعمال المنظمة ) (WMOبشأن المناطق الجبلية العالية في الفترة المالية القادمة.

انظر  EC-70/INF. 9لالطالع على مزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :نحن نشهد معدالت غير مسبوقة لتغير الطقس والماء والمناخ والغالف الجليدي على نطاقات زمنية
شتى في المناطق الجبلية العالية .وفي هذا السياق ،من المهم أن تكون المنظمة ) (WMOقادرة على فهم هذه التغيرات في
هذه المناطق وما يتجاوزها والتنبؤ بها لكي تكون المنظمة قادرة على تقديم وتعزيز الخدمات التي تتناول أثر هذه
التغيرات على توافر موارد المياه واألمن الغذائي ،ومخاطر المناخ ومقاومته .ومع التسليم بأهمية الرصدات والبحوث
والخدمات في المناطق الجبلية العالية ،فإن الهدف من وضع إطار لهذه األنشطة هو تعزيز الدعم الطويل األجل المقدم
من الحكومات في المناطق الجبلية العالية بهدف تحسين توفير منافع اجتماعية واقتصادية تركز على موارد المياه
وخطر المناخ ومقاومته.

المقرر

(EC-70) 43

اقتراح إلعالن عام  2020سنة األمم المتحدة الدولية للثلج والجليد
إن المجلس التنفيذي يقرر دعم المبادرة التي اقترحتها آيسلندا بأن تسمي األمم المتحدة عام  2020سنة األمم المتحدة
الدولية للثلج والجليد ،لتكون بمثابة آلية تنسيق لزيادة التركيز على أهمية الثلج والجليد في نظام المناخ وعلى تبعات
التغيرات الوشيكة في الغالف الجليدي األرضي على المجتمعات اإلنسانية ،وزيادة التركيز على إدراك هذه األهمية
والتفطن إليها ،والمحافظة على هذا اإلدراك؛
يدعو فريق الخبراء ) (EC-PHORSواللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية إلى أن تنتهز الفرصة التي تتيحها سنة األمم
المتحدة الدولية للثلج والجليد للتعاون في أنشطة محددة وذات صلة تتماشى مع األهداف اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
يدعو األعضاء إلى دعم مواصلة إعداد وتنقيح األنشطة واألهداف التي تسهم في هذه المبادرة؛
يطلب من األمين العام أن يسهم في المشاورات بهدف عرض اقتراح موات زمنيا على الجمعية العامة لألمم المتحدة
إلعالن عام  2020السنة الدولية للثلج والجليد ،بالتعاون مع آيسلندا والبرنامج الهيدرولوجي الدولي ) (IHPالتابع لليونسكو
واألعضاء المهتمين اآلخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
أحاطت المنظمة ) (WMOعلما بالفعل بأن التغيرات غير المسبوقة المشهودة في الغالف الجليدي لألرض لها عواقب
تتجاوز بكثير المناطق التي يوجد فيها الثلج والجليد ،مما يشكل تهديدا جد خطير على موارد المياه والنظم اإليكولوجية،
ويغير في كثير من الحاالت التصميم المالئم للبنية التحتية المجتمعية وفرضيات تشغيلها .ومن هذا المنطلق ،اضطلعت
المنظمة ) (WMOبدور ريادي نشط في عقد لقاءات بين الدوائر التشغيلية والعلمية المعنية بالمنطقة القطبية الشمالية

التذييل  - 3المقررات

225

وببيئات المناطق الجبلية العالية ،من خالل برامج عملها ومشاريعها الحالية ،وحصلت على وضع مراقب في مجلس
المنطقة القطبية الشمالية.
والسنة الدولية للثلج والجليد ستوفر آلية لمواصلة دعم األنشطة ذات األولوية ،في إطار الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
) ،(WMOلتحقيق أهداف األمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة.

المقرر

(EC-70) 44

مذكرة تفاهم بين المنظمة ) (WMOواللجنة العلمية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية واللجنة الدولية لعلوم المنطقة القطبية الشمالية
إن المجلس التنفيذي يقرر أن يطلب من األمين العام استكشاف إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة ) (WMOواللجنة
العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) (SCARواللجنة الدولية لعلوم المنطقة القطبية الشمالية ) (IASCمن أجل
تعزيز التعاون بشأن عدد من األنشطة العلمية وأنشطة الرصد والخدمات واألنشطة المتصلة بالسياسات في المناطق
القطبية.
انظر  EC-70/INF. 9لالطالع على مزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :يمثل هذا تسليما بأن المنظمة ) (WMOتعمل بالفعل في شراكة مع كل من اللجنة العلمية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) (SCARواللجنة الدولية لعلوم المنطقة القطبية الشمالية ) (IASCبشأن عدد من المسائل
(انظر األمثلة في  .)EC-70/INF. 9وقد كانت هناك مذكرة تفاهم سابقة أيضا بين اللجنة  SCARواللجنة  IASCوالبرنامج
العالمي للبحوث المناخية التابع للمنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCواليونسكو/
المجلس الدولي للعلوم .وأخيرا ،هناك إمكانات لتعزيز التعاون بين المنظمة ) (WMOواللجنة العلمية المعنية ببحوث
المنطقة القطبية الجنوبية ) (SCARواللجنة الدولية لعلوم المنطقة القطبية الشمالية ) (IASCبشأن عدد من األنشطة العلمية
والمتعلقة بالرصد والخدمات والموجهة نحو السياسات ،مثال فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ المراكز المناخية اإلقليمية
القطبية ،والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،والتصميم المشترك لألنشطة العلمية المستقبلية ،وزيادة التعاون في منتديات
السياسات القطبية ،ال سيما مجلس المنطقة القطبية الشمالية واالجتماعات التشاورية لمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية.

المقرر

(EC-70) 45

فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يؤيد ،كأولوية من أولويات فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية
والمناطق الجبلية العالية ) ،(EC PHORSإجراء تحليل للثغرات في توافر ومتطلبات بارامترات رصد نظام
األرض الحيوية الالزمة لمراقبة المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،وغيرها من النظم اإليكولوجية
للغالف الجليدي ذات الصلة (مثال جليد البحيرات واألنهار) ،في كل من الرصدات الموقعية والمستشعرة عن
بعد ،كجهد تعاوني لفريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) ،(PSTGوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
واللجان الفنية ،ال سيما لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM؛
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)(2

أن يطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية
والمناطق الجبلية العالية ) (EC PHORSأن يجري فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) (PSTGتقييما
لمنتجات فضاء الغالف الجليدي في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،بهدف توسيع نطاق واليته
وعضويته (مثال ،وكاالت فضائية أخرى) ،لمعالجة الثغرات ،ال سيما في المناطق الجبلية العالية؛

)(3

أن يستعرض فريق الخبراء  EC PHORSويحدث ،على أساس هذه التحليالت ،اختصاصات فريق العمل المعني
بفضاء المناطق القطبية ) (PSTGوعضويته ،كي ينظر فيها مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة عشرة ).(Cg-18

انظر  EC-70/INF. 9لالطالع على مزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تتمثل والية فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) (PSTGفي توفير التنسيق بين الوكاالت
الفضائية لتيسير الحصول على مجموعات البيانات الساتلية األساسية وتوزيعها ،واإلسهام في تطوير منتجات مشتقة
معينة للبحوث والتطبيقات العلمية الخاصة بالغالف الجليدي في المناطق القطبية ودعم ذلك التطوير (القرار .)(EC-69) 16
وقد انبثقت ،مؤخرا ،متطلبات بشأن منتجات مماثلة فوق المناطق الجبلية العالية.
وقد عرف المقرر  (EC-69) 48المناطق الجبلية العالية بأنها ”المناطق الجبلية التي يوجد فيها الغالف الجليدي الموسمي
أو الدائم ويشكل مخاطر محتملة وخطيرة على المجتمع فيما يتصل بندرة المياه والقدرة على مجابهة الكوارث“؛
وبالنظر إلى األهمية المجتمعية لجليد المناطق الجبلية العالية وثلوجها وأنهارها الجليدية ،يوصى بتوسيع نطاق والية
فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) .(PSTGويظل هناك تحد رئيسي لوجود فجوات في القدرة على الرصد
فوق المناطق الجبلية العالية .وتلزم المشاركة الكاملة من قبل الوكاالت النشطة في المناطق الجبلية العالية ،إلى جانب
التزامات محددة للموارد الساتلية ،لمعالجة أهداف محددة جيدا.
والوالية المستعرضة لفريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) (PSTGمن شأنها أن تكمل واليات أنشطة أخرى
خاصة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،ومنها مثال المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،في تحقيق األهداف
االستراتيجية للرصدات والخدمات المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،مع التركيز على الغالف الجليدي.

المقرر

(EC-70) 46

شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يوافق على إدراج المحطات المذكورة في مرفق هذا المقرر في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
) (AntONالقائمة؛

)(2

أن يطلب من األمين العام كفالة تقديم الدعم الكافي في حدود الميزانية المخصصة لتنفيذ هذا المقرر.

انظر  EC-70/INF. 9لالطالع على مزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
-

المقرر  - (EC-69) 47شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
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القرار  - (EG-17) 41شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

توصيات الدورة الثامنة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية )( (EC-PHORS-8ليفي ،فنلندا 23-21 ،آذار/مارس  ،)2018بشأن شبكة رصد المنطقة
القطبية الجنوبية.

مرفق المقرر

(EC-70) 46

شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
هذه المحطات مدرجة في عام  2018في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONالمنشأة من خالل القرار
(Cg-17) 41

محدد الهوية الخاص
بالمنظمة )(WMO

البلد المشغل

المحطة

االنتماء البرنامجي

87938

Ushuaia Aero

األرجنتين

)GOS, CLIMAT(C), RBCN, RBSC(S

87925

Rio Gallegos Aero

األرجنتين

GOS, GSN, CLIMAT(C), RBCN,
)RBSC(S

87934

Rio Grande B.A.

األرجنتين

)GOS, CLIMAT(C

0-20000-0-85934

Punta Arenas

شيلي

CTBTO, GOS, GSN, GUAN,
)CLIMAT(C), RBCN, RBSN(ST
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المقرر

(EC-70) 47

المراكز المناخية اإلقليمية القطبية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يؤيد خطة تنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية في المنطقة القطبية الشمالية )(ArcRCC-Network؛

)(2

أن يحيط علما ببدء المرحلة اإليضاحية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية في المنطقة القطبية الشمالية
) (ArcRCC-Networkفي أيار /مايو  2018وأن يدعو أعضاء المنظمة إلى دعم عملياتها ،واستخدام خدماتها،
وتقديم تعليقات؛

)(3

أن يحيط علما مع التقدير بالتنظيم الناجح ألول منتدى إقليمي قطبي للتوقعات المناخية ) (PARCOF-1في
أيار /مايو  2018في أوتاوا ،كندا ،وأن يشجع شبكة المراكز المناخية اإلقليمية للمنطقة القطبية الشمالية
) (ArcRCC-Networkعلى قيادة عمليات المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية القطبية ) (PARCOFودعمها
بصفة منتظمة؛

)(4

أن يؤيد هيكل شبكة المراكز المناخية اإلقليمية للقطب الثالث ) (TPRCC-Networkالمستند إلى التوزيع الجغرافي
للمسؤوليات بحيث توجد ثالثة محاور ،هي المحور الشمالي بقيادة الصين ،والمحور الجنوبي بقيادة الهند ،والمحور
الغربي بقيادة باكستان ،وأن يدعو رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني إلى تيسير وضع خطة تنفيذ مفصلة تحت توجيهات
فريق الخبراء  EC-PHORSولجنة علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSوبدء مرحلة إيضاحية؛

)(5

أن يؤيد المبادرات الرامية إلى إقامة شبكة مراكز مناخية إقليمية للمنطقة القطبية الجنوبية
من خالل عملية إجراء مسح وتحديد للنطاق ،ويدعو أعضاء المنظمة المعنيين وغيرهم من أصحاب المصلحة
ذوي الصلة ،ومنهم مثال معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ولجنتها للحماية البيئية ،إلى تقديم الدعم؛

)(6

أن يطلب من لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSأن تأخذا في االعتبار على النحو الكافي
متطلبات المراكز المناخية اإلقليمية القطبية مع استعراض وتحديث وظائف المراكز اإلقليمية المناخية ومنتجاتها
ومعاييرها ،بالتشاور مع فريق الخبراء  EC-PHORSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWواللجنة الفنية
المشتركة ).(JCOMM

)(AntRCC-Network

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
كمتابعة للمقرر  (EC-69) 46بشأن تطوير وتنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية في المنطقة القطبية الشمالية
والمنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات المناخية ،انتهى فريق الخبراء  EC-PHORSمن وضع خطة تنفيذ شبكة المراكز
المناخية اإلقليمية للمنطقة القطبية الشمالية ( )Arctic RCC-Networkبالتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ،ووافق
أيضا على خريطة طريقة لتنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية في المنطقة القطبية الجنوبية ومنطقة القطب الثالث.
واستضافت وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية الدورة االفتتاحية للمنتديات القطبية للتوقعات المناخية ) (PARCOFفي
أوتاوا ،كندا ،يومي  15و  16أيار /مايو  ،2018وأطلقت المرحلة اإليضاحية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية للمنطقة
القطبية الشمالية ( )Arctic RCC-Networkبهذه المناسبة .ووافق اجتماع لتحديد النطاق عقده ممثلو أعضاء المنظمة من
منطقة القطب الثالث في جنيف يومي  27و  28آذار /مارس  ،2018على هيكل الشبكة  TPRCCالقائم على التوزيع
الجغرافي للمسؤوليات بين الصين والهند وباكستان ،مع كون الصين محور التنسيق العام .ووافق فريق الخبراء
 ،EC-PHORSفي دورته الثامنة في آذار /مارس  ،2018على إجراء استقصاء لتحديد احتياجات وقدرات تنفيذ مركز
مناخي إقليمي في المنطقة القطبية الجنوبية ،تليه حلقة عمل لتحديد النطاق من أجل تحديد الهيكل المالئم للشبكة .AntRCC
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واعتمدت لجنة علم المناخ ) ،(CCIفي دورتها السابعة عشرة في نيسان/أبريل  ،2018القرار  (CCI-17) 1/5.1بشأن
تعزيز عمليات المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOإلعادة النظر في وظائف المراكز المناخية اإلقليمية
واقتراح تحديثات وتنقيحات مالئمة.

المقرر

(EC-70) 48

مبادرة المجمع العالمي التابعة للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي يقرر الموافقة على مبادرة المجمع العالمي التابعة للمنظمة ) (WMOإلقامة شبكة مؤسسات منسقة
وتعاونية تعمل معا لتلبية االحتياجات التعليمية والتدريبية المتزايدة ألعضاء المنظمة ) ،(WMOباالعتماد على شبكة
مراكز التعليم والتدريب ) (RTCsالحالية والتابعة للمنظمة ) (WMOوشركاء التدريب اآلخرين التابعين للمنظمة ).(WMO
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
التقدم الكبير الذي أظهرته دراسة الجدوى كما ورد في الوثيقة  ،EC-70/INF. 11.1والتأييد القوي من جانب ندوة
بشأن التعليم والتدريب ) ،(SYMET-13وتوصية فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب.

2017

انظر الوثيقة  EC-70/INF. 11.1لالطالع على تقرير االجتماع الثامن والعشرين لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتعليم والتدريب.
انظر الوثيقة  EC-70/INF. 11.1لالطالع على تقرير الحالة الخاص بدراسة الجدوى لمبادرة المجمع العالمي التابع
للمنظمة ) ،(WMOفضال عن بوابة المنظمة .(http://learn.wmo.int) WMOLearn

المقرر

(EC-70) 49

حوكمة أنشطة التعليم والتدريب
إن المجلس التنفيذي يقرر أن يوصي المؤتمر بإيالء حوكمة تطوير القدرات بما فيها التعليم والتدريب االهتمام المالئم
في سياق عملية إصالح المنظمة ) ،(WMOمع مراعاة العمل السابق واالختصاصات الحالية لفريقي المجلس التنفيذي
المعنييين بالتعليم والتدريب وتطوير القدرات.
وفي هذا الصدد ،يطلب المجلس التنفيذي أيضا من األمين العام أن يعزز الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOللمنح
والتعليم المستمر ولتطوير القدرات بشكل عام ،وذلك لوضع أساس قوي لتعزيز قدرات األعضاء ،وعلى وجه
الخصوص للتركيز أيضا على مهارات القيادة واإلدارة ،فضال عن المهارات الفنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
استجابت االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOباإلحاطة علما بعدد كبير من أولويات تطوير القدرات .انظر أيضا
التوصيات الواردة في الوثيقة  EC-70/INF. 11.1وتقرير االجتماع الثامن والعشرين لفريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب.
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المقرر

(EC-70) 50

التخايص االسمي ألموال الاندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام

2018

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى تقرير برنامج التعاون الطوعي ) (VCPلعام  2018على النحو الوارد في تقرير اجتماع التخطيط غير
الرسمي للبرنامج ) (VCPالذي يمكن االطالع عليه على الرابط:
.http://www-newdev.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.php
يقرر الموافقة على التخصيص المؤقت المقترح ألموال الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام  ،2018على
النحو الوارد في مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :مضى خمسون عاما في  2017على تشغيل برنامج التعاون ،وأعرب المجلس التنفيذي عن تقديره
لألعضاء المساهمين في برنامج التعاون الطوعي لجهودهم القيمة المبذولة لدعم األعضاء من خالل برنامج التعاون
الطوعي الذي يظل آلية هامة لتقديم الدعم لألعضاء .وطبقا لقواعد برنامج التعاون الطوعي ،ينبغي عرض المجاالت
ذات األولوية والمخصصات االسمية للصندوق على المجلس التنفيذي إلقرارها.

مرفق المقرر

(EC-70) 50

الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام

الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لعام

2018

المخصصات االسمية
(بالدوالر األمريكي)

2018

2018

الرصيد في

190,000

2018/01/01

المساهمات المتوقعة

في 2018

الرصيد المتوافر المتوقع

في 2018

100,000
*290,000

المجاالت ذات األولوية
1

قطع الغيار /الشحن

5,000

2

خدمات الخبراء

50,000

3

المنح الدراسية وأنشطة التدريب (قصيرة األجل)

20,000

4

تحسين أنظمة الرصد

25,000

5

أنشطة األرصاد الجوية الزراعية

20,000
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2018

المخصصات االسمية
(بالدوالر األمريكي)
2018

6

تقديم الدعم لنظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSواألنشطة
المناخية

20,000

7

الدعم المؤسسي (الدعم القانوني والخطط اإلستراتيجية)

50,000

10

المجموع الفرعي

190,000

11

االحتياطي

100,000

* مدعوم أيضا بالمشاريع الخارجة عن الميزانية
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فريق الاياغة المعني بإعداد قانون سياسة بشأن التعاون بين القطاعين
العام والخاص من أجل المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية
إن المجلس التنفيذي،
ينشئ فريق صياغة إلعداد مشروع نص وثيقة سياساتية رفيعة المستوى (إعالن أو قرار) لينظر فيه المؤتمر الثامن
عشر على أن يعكس موقف المنظمة  WMOوسياستها وتوجيهاتها بشأن مشروع الطقس العالمي والتعاون بين القطاعين
العام والخاص في ضوء التطورات العالمية المبينة في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس،
وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث،
 Celeste SAULOو Phil EVANSوLouis UCCELLINI

يعين الدكتور  Michael STAUDINGERرئيسا ،والسادة
و Jean-Marc LACAVEو Kanduri RAMESHو Toshihiko HASHIDAو David GRIMESأعضاء أساسيين في فريق
الصياغة ،ويأذن للرئيس بأن يدعو خبراء إضافيين للمساعدة في أعمال الفريق حسب االقتضاء ،من بينهم المنسقون
اإلقليميون المعينون المعنيون بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ،وكذلك ممثلو القطاع الخاص من خالل رابطة
صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )،(HMEI
يطلب من الرئيس أن يباشر أعمال فريق الصياغة في أقرب وقت ممكن وأن يقدم مسودة أولى ،بالتشاور مع الفريق
العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG/SOPاستنادا إلى الخطوط
العريضة الواردة في المرفق ،في موعد غايته  30أيلول /سبتمبر  2018ليعمم على أعضاء المجلس التنفيذي من أجل
استعراضها والتعليق عليها ،على أن يعقب ذلك إعداد مسودة معتمدة من المجلس التنفيذي إلجراء تشاور بشأنها مع
أعضاء المنظمة،
يقر بالحاجة إلى بناء توافق عالمي في اآلراء بشأن قانون السياسات الرفيع المستوى قبل المؤتمر الثامن عشر ،ولذا
يوافق على أن المسودة المعتمدة من المجلس التنفيذي ينبغي تعميمها على جميع أعضاء المنظمة في موعد أقصاه
 31كانون األول/ديسمبر  2018بغرض التشاور،
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يكلف فريق الصياغة بمهمة أن يجهز ،بدعم من األمانة ،التعليقات الواردة أثناء عملية التشاور وأن يعد المسودة النهائية
في وقت يتيح تقديمها إلى المؤتمر الثامن عشر،
يطلب من األمين العام أن يقدم الدعم لفريق الصياغة وأن يكفل الشفافية التامة للعملية لجميع الجهات الفاعلة في مشروع
الطقس العالمي ).(GWE
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :متابعة المقرر  ،(EC-69) 61التعاون بين القطاعين العام والخاص :خارطة طريق للمؤتمر العالمي
الثامن عشر لألرصاد الجوية.

مرفق المقرر

(EC-70) 51

إعالن المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية
نحن ،المندوبون من  191من الدول واألقاليم األعضاء في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالمجتمعون في
جنيف من  XXإلى  XXحزيران /يونيو  2019في المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ،نعلن ما يلي:

نحن نالحظ [ محركات جدول األعمال العالمي  -أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،وإطار سينداي ،واتفاق باريس،
ودعوتهم للتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمجتمع ودور المنظمة  WMOوالمرافق  NMHSsفي
تحقيق أهداف جدول األعمال العالمي].
نالحظ أيضا [ المحركات األخرى  -العلم والتكنولوجيا ،والتشديد على التمويل العام ،والطلب المتزايد من مؤسسات
األعمال للحصول على خدمات دعم القرار ،وما إلى ذلك].
نسلم [ بنهج نظام األرض وببرامج المنظمة  WMOالرئيسية المتطورة ،وما إلى ذلك].
نسلم أيضا [ إقرار بوجود مشروع طقس عالمي كتركيبة متعددة أصحاب المصلحة تنمو بسرعة].

نقر [ بما هو متاح من إمكانيات وفرص لزيادة الفوائد االجتماعية  -االقتصادية من خالل الشراكات في سياق مشروع
الطقس العالمي ).](GWE
نؤكد من جديد [ األهمية الحيوية لمهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في رصد الطقس والمناخ
وفهمهما وفي تقديم خدمات األرصاد الجوية وما يتصل بها من خدمات دعما لالحتياجات الوطنية].
نرحب [ بما هو متاح من إمكانيات وفرص لزيادة الفوائد االجتماعية  -االقتصادية من خالل الشراكات مع القطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية والجهات الفاعلة المجتمعية في سياق مشروع الطقس العالمي ).](GWE
نقر بالحاجة [ لوضع مبادئ مناسبة وإلى حوكمة وحوار مستمر بين أصحاب المصلحة في مشروع الطقس العالمي
) (GWEلضمان نموه واستدامته ،مع الحفاظ على الدور الرئيسي للمرافق .]NMHSs
نناشد جميع الحكومات [ أن تكفل أن تكون الممارسات الوطنية السارية في بلدانها مطابقة للسياسات والممارسات
والمبادئ التوجيهية المتفق عليها للتبادل الدولي لبيانات ونواتج األرصاد الجوية وما يتصل بها من بيانات ونواتج].
نسلم [ بالتباينات الوطنية واإلقليمية وبأولوية األطر القانونية الوطنية ،داعين في الوقت ذاته إلى زيادة تبادل أفضل
الممارسات وإلى تحقيق المواءمة].
نحث [ على تقديم الدعم المالي الحكومي لتشغيل وصيانة ما هو مطلوب من بنية تحتية أساسية ذات صلة ومراقبة
وخدمات بما يحقق الصالح العام الوطني والعالمي ،وعلى تعزيز ذلك الدعم عند الحاجة ،بما في ذلك من خالل شراكات
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فعالة بين القطاعين العام والخاص ) ،(PPPوذلك أيا كان الشكل أو النموذج الذي ستتخذه المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا].
ندعو جميع الحكومات [ إليالء االعتبار الواجب للبيانات المعرب عنها في هذا اإلعالن .ونعتقد أن هذا سيكون في
صالح التنمية المستدامة ،وسيدعم االقتصادات الوطنية والتقدم االجتماعي ،وأن هذا يساهم مساهمة كبيرة في الحد من
الخسائر في األرواح والممتلكات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من األحداث الكارثية ،فضال عن حماية البيئة
والمناخ العالمي لألجيال البشرية الحالية والمقبلة].

المقرر
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الهيدرولوجية )(HMEI

اعتماد ترتيبات العمل مع رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية
ومنح المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية ) (IFMSمركزا استشاريا
إن المجلس التنفيذي،

إذ يالحظ أن رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (HMEIقد منحتها دورته الرابعة والخمسون
مركزا استشاريا وأن المنظمتين مارستا منذ ذلك الحين تعاونا مثمرا ومفيدا للطرفين؛

)(2002

وإذ يضع في االعتبار الحاجة المتزايدة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب ترتيبات عمل أكثر
تحديدا مع المنظمات التي تمثل الصناعة؛
وإذ يالحظ مع التقدير أن مجلس الرابطة  HMEIقد وافق في اجتماعه الذي عقد في  9أيار /مايو  2018على ترتيبات
عمل بين الرابطة  HMEIوالمنظمة  ،WMOتعترف بالمنظمة  WMOبصفتها هيئة دولية للتوحيد القياسي؛
يوافق على ترتيبات العمل بصيغتها الواردة في مرفق هذا المقرر؛

يطلب من األمين العام إبالغ الرابطة  HMEIبهذا القرار واتخاذ الترتيبات الالزمة إلدخال تعديل مناظر على الوثائق
األساسية للمنظمة  WMOرقم  ،3االتفاقات وترتيبات العمل مع المنظمات الدولية (مطبوع المنظمة رقم )60؛
وإذ يالحظ أيضا طلب المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية ) (IFMSمنحه مركزا استشاريا لدى المنظمة WMO؛
وإذ يقر بأن أهداف ونطاق أنشطة المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية ) (IFMSالرامية إلى بناء التعاون بين
الجمعيات المهنية ،وتعزيز وتشجيع االتصال وتبادل المعارف واألفكار والموارد ،تتسق مع األساس المشترك الراسخ
للتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بأنشطة المنظمة WMO؛
يمنح المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية ) (IFMSمركزا استشاريا لدى المنظمة  WMOبموجب تعريف المركز
االستشاري الوارد في الوثائق األساسية للمنظمة  WMOرقم  ،3االتفاقات وترتيبات العمل مع المنظمات الدولية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)60الفصل السادس؛
يطلب من األمين العام إبالغ المنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية ) (IFMSبهذا المقرر واتخاذ الترتيبات الالزمة
إلدخال التعديل المناظر في الوثائق األساسية للمنظمة  WMOرقم  ،3االتفاقات وترتيبات العمل مع المنظمات الدولية
(مطبوع المنظمة رقم .)60
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:

انظر مرفق هذا المقرر.
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ترتيبات العمل بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOورابطة صناعة معدات األرصاد
الجوية الهيدرولوجية )(HMEI
مقدمة
وافق على ترتيبات العمل المبرمة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالرابطة الدولية لصناعة معدات
األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (HMEIنيابة عن المنظمة  WMOالمجلس التنفيذي في دورته السبعين في حزيران/
يونيو  2018ونيابة عن الرابطة  HMEIرئيسها استنادا إلى مقرر مجلس الرابطة  HMEIالمتخذ في  9أيار /مايو .2018
ترتيبات العمل
.1

معلومات أساسية

تعمل الرابطة الدولية لصناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (HMEIوالمنظمة العالمية لألرصاد
1.1
الجوية ) (WMOفي تعاون وثيق منذ أن منحت اللجنة التنفيذية للمنظمة  WMOفي دورتها الرابعة والخمسين في عام 2002
الرابطة  HMEIمركزا استشاريا.
تهدف ترتيبات العمل هذه بين المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIإلى تعزيز التعاون بين المنظمتين
1.2
بخصوص المسائل المتصلة بتكنولوجيا معدات ونظم قياس األحوال الجوية الهيدرولوجية ،وتوفير الخدمات وتقديمها،
وما يتصل بذلك من وضع المعايير والممارسات الموصى بها ،والتوجيهات التنفيذية .وتشمل الترتيبات أيضا التعاون في
تشجيع وتطوير شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص ،بدعم من المؤسسات األكاديمية ،بهدف تحسين استدامة
البيانات والمعلومات والخدمات المقدمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،وتحسين جودتها وكفاءتها.
.2

التشاور والتعاون

تعمل المنظمتان في تعاون وثيق وتستشير كل منهما األخرى بصورة منتظمة فيما يتعلق باألمور ذات
2.1
االهتمام المشترك ،وذلك بهدف تيسير بلوغ األهداف المحددة في الصك التأسيسي لكل منهما بأجدى وأوفر طريقة ،وتطلع
كل منظمة األخرى على جميع التطورات المتعلقة بأي أنشطة حالية أو متوقعة لها قد يكون للمنظمة األخرى اهتمام بها.
رهنا بقواعد وإجراءات كل من المنظمتين ،وفي حدود مسؤولية كل منهما ومواردها المتاحة ،تتقاسم
2.2
المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIالمعلومات الهامة المتعلقة ببرامج عمل كل منهما التي تتناول نظم ومعلومات ونواتج
وخدمات األرصاد الجوية والمناخية والهيدرولوجية والبحرية وما يتصل بها من نظم ومعلومات ونواتج وخدمات بيئية.
يجوز لكل منظمة أن تدعو ممثل أو ممثلين عن المنظمة األخرى للمشاركة في دورات أو اجتماعات
2.3
هيئاتها التأسيسية أو لجانها أو أفرقتها العاملة ،متى كانت بنود مدرجة في جدول األعمال ذات أهمية للمنظمة األخرى،
ويجوز لكل منظمة ،رهنا بما قد يقتضيه الحال من إجراء مشاورات أولية ،أن تدرج ،في جدول األعمال ذلك ،بنودا
مقترحة من المنظمة األخرى.
عند االقتضاء ،ورهنا باالتفاق المتبادل ،يجوز إنشاء أفرقة عاملة مشتركة بين المنظمتين لمعالجة المسائل
2.4
محل االهتمام المشترك.
.3

نطاق التطبيق

3.1

وضع المعايير والتشجيع على االمتثال

تتعاون المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIفي وضع مشاريع معايير وممارسات موصى بها إلصدارها في
3.1.1
الالئحة الفنية للمنظمة  .WMOوتشجع الرابطة  HMEIعلى ترشيح خبراء للمشاركة والمساهمة في أعمال اللجان الفنية
ذات الصلة التابعة للمنظمة  WMOوفي هيئات خبرائها المسؤولة عن وضع وصيانة الالئحة الفنية للمنظمة .WMO
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تروج الرابطة  HMEIلدى أعضاء الصناعة المنتمين إليها لالمتثال للمعايير الفنية ذات الصلة الصادرة
3.1.2
عن المنظمة  .WMOوتوفر أيضا منظورا وتعليقات من الصناعة بشأن القابلية للتطبيق واألهمية وغير ذلك من جوانب
التنفيذ للمساعدة في التحسين المتواصل للمعايير واللوائح التي تصدرها المنظمة .WMO
3.2

توجيهات بشأن المواصفات الفنية وتصميم المشاريع

تنسق المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIوضع خطوط عريضة للمواصفات الفنية الموحدة قياسيا فيما يتعلق
3.2.1
بمشاريع التطوير والتحديث المخطط تنفيذها من قبل البلدان األعضاء في المنظمة  WMOوالممولة من خالل الوكاالت
اإلنمائية وغيرها من الوكاالت المالية.
تشجع المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIتصميم المشاريع على نحو موجه نحو الخدمات مع ضمان
3.2.2
استدامة االستثمارات في البنية التحتية الوطنية واإلسهام في تحسين قدرة أعضاء المنظمة  WMOعلى تقديم الخدمات.
3.3

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تتعاون المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIللترويج والتشجيع ،من خالل أعضاء كل منهما ،على استخدام
3.3.1
ترتيبات شراكة بين القطاعين العام والخاص مفيدة للطرفين ترمي إلى مساعدة البلدان األعضاء في المنظمة  WMOعلى
إعداد وإتاحة بيانات وخدمات عالية الجودة مالئمة للغرض لدعم التنمية المستدامة .وتمنح كلتا المنظمتين في ذلك أولوية
عالية إليجاد حلول مستدامة وميسورة التكلفة لتلبية ما يوجد لدى أقل البلدان نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية،
والبلدان الخارجة من أزمات ،من احتياجات من حيث القدرات.
تعد المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIبشكل تعاوني ،ورهنا بتوافر الموارد ،مواد تعليمية وترويجية بشأن
3.3.2
طرائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،مع توفير إرشادات عملية بشأن تنفيذها وتسليط الضوء على ما يتصل بها
من فوائد اجتماعية  -اقتصادية.
تتعاون المنظمة  WMOوالرابطة  HMEIفي وضع مدونة للمبادئ األخالقية ،متوائمة مع مبادئ وتوجيهات
3.3.3
األمم المتحدة ذات الصلة بشأن الشراكات ،من قبيل االتفاق العالمي ،من أجل جميع أصحاب المصلحة في مشروع
الطقس وتروجان لسن تلك المدونة من خالل أعضاء كل منهما.
.4

أحكام عامة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق ترتيبات العمل هذه ال يمكن تسويته وديا يسوى من
4.1
خالل التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ).(UNCITRAL
يجوز تعديل ترتيبات العمل هذه من قبل الطرفين في أي وقت .ويتفق على ذلك التعديل ويتحقق من خالل
4.2
تبادل الرسائل.
يجوز تكملة ترتيبات العمل هذه بترتيبات إضافية بين الطرفين .وتكون هذه الترتيبات اإلضافية خطية
4.3
وتحترم تماما أحكام ترتيبات العمل هذه.
يعين كل طرف ممثال عنه ينسق العالقات مع الطرف اآلخر ،بما في ذلك بين الخبراء الفنيين للطرفين،
4.4
ويبقي رئيس منظمته على علم بكل المستجدات .وأي تغيير للممثل يبلغ به كل طرف الطرف اآلخر خطيا.
تدخل ترتيبات العمل هذه حيز النفاذ في تاريخ توقيع كال الطرفين عليها وتظل سارية لمدة أربع سنوات.
4.5
ويجوز تجديدها خطيا بعد ذلك ،لمدة أربع سنوات كل مرة.
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رغم البند  4.5أعاله ،يجوز إنهاء ترتيبات العمل هذه من قبل أي من الطرفين في أي وقت من خالل
4.6
إرسال إشعار خطي قبل ستة ) (6أشهر على األقل إلى الطرف اآلخر.
ال شيء في ترتيبات العمل هذه ي عتبر تنازال عن أي من االمتيازات أو الحصانات التي تتمتع بها
4.7
المنظمة .WMO
حرر في نسختين باللغة االنكليزية.

وقع نيابة عن رابطة صناعة معدات
األرصاد الجوية الهيدرولوجية

وقع نيابة عن المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية

)(HMEI

)(WMO

_______________________________

_______________________________

البروفيسور
األمين العام

السيد
الرئيس

Petteri Taalas

Brian Day

حرر في جنيف( ،التاريخ)

حرر في جنيف( ،التاريخ)
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مشاركة المنظمة ) (WMOفي مبادرات القطاع الخاص العالمية واإلقليمية
إن المجلس التنفيذي يقرر أنه في حاالت اقتراح شراكات تعاونية بشأن المبادرات العالمية واإلقليمية مع شركات
القطاع الخاص ،من قبيل مبادرة شركة غوغل بشأن الفيضانات ،ينبغي مراعاة المبادئ التالية عند النظر في مشاركة
المنظمة ) (WMOفي هذه المبادرات:
)(1

تستند جميع القرارات إلى السياسة الرفيعة المستوى بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص ) (PPEلينظر فيها
المؤتمر الثامن عشر والسياسات ذات الصلة القائمة مثل القرارات  (Cg-XII) 40و (Cg-XIII) 25و (Cg-17) 60بشأن
تقاسم البيانات وتبادلها؛

)(2

ينبغي مراعاة النطاق الكامل للمبادرات المماثلة التي وضعها أعضاء المنظمة ) (WMOأو التجمعات اإلقليمية
لألعضاء ،في إطار التنسيق مع االتحادات اإلقليمية المعنية ،وذلك الستكشاف أوجه التآزر الممكنة والنزاعات
المحتملة؛

)(3

ينبغي أن تستعرض الهيئة الفنية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOالمقترح المقدم وتقيمه من منظورين فني
وعلمي ،وأن تقدم المشورة بشأن جدواه وآثاره المحتملة؛

)(4

ينبغي إيالء اهتمام خاص لتدابير الحماية الذاتية للتخفيف من مخاطر تضرر السمعة وسوء استخدام الهوية
التنظيمية للمنظمة )(WMO؛
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سيتخذ المجلس التنفيذي القرار النهائي بشأن مستوى مشاركة المنظمة ) (WMOبناء على تحليل البنود من
إلى ) (4أعاله .وإذا ما اقتضت الجداول الزمنية استصدار قرار خالل فترة ما بين دورتي المجلس التنفيذي ،يمكن
للرئيس أن يتخذ هذا القرار نيابة عن المجلس بما يتماشى مع المادة  (5)9من الالئحة العامة؛
)(1

يطلب المجلس التنفيذي من األمين العام مواصلة تطوير عملية اتخاذ القرار هذه في سياق اإلعالن المزمع عن التعاون
بين القطاعين العام والخاص ) (PPE Declarationمع تقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
أطلقت شركة غوغل مبادرة غوغل للتنبؤ بالفيضانات والتي تهدف إلى تطوير نظم تنبؤ بالفيضانات قابلة للتوسيع وعالية
االستبانة المكانية وعالية الدقة .وسيكون النظام مبنيا على قدرات خدمة غوغل للتعلم اآللي .وتنوي شركة غوغل إتاحة
نواتج التنبؤات للجمهور مجانا.
وإنها تعمل بالفعل على تقدير تصريف األنهار باستخدام االستشعار عن بعد (إنتاج البيانات) والنمذجة الهيدرولوجية
والهيدرودينامية.
وشركة غوغل على استعداد لتعمل مع الحكومات من أجل تحسين خدمات التنبؤ بالفيضانات في األقاليم المعنية ،كما
تسعى إلى دعم المنظمة ) (WMOلعمليات التبادل الفني ولتبادل بيانات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا المتاحة لصالح
أعضاء المنظمة ) . (WMOومع أن دراية الشركة في مجال الهيدرولوجيا محدودة فإن مواردها المالية ومواردها في
تكنولوجيا المعلومات هائلة ،ولذلك ،يقترح أن تدفع العملية قدما بدال من االستجابة للتطورات المستقلة.
وفيما يلي مجاالت التعاون الممكنة:
-

تعريف أهداف المشروع والنواتج والخدمات التي من شأنها أن يكون لها األثر األكبر في الحد من الوفيات
واألضرار الناجمة عن الفيضانات ،والتي من شأنها أيضا أن تكون األكثر فائدة بالنسبة للمنظمات الحكومية
والدولية في معالجة مسألة الفيضانات؛

-

تحديد متطلبات البيانات للنماذج الهيدرولوجية ،والنفاذ إلى البيانات الهيدرولوجية في الوقت شبه الحقيقي
والبيانات الهيدرولوجية التاريخية؛

-

تحسين النمذجة الهيدرولوجية؛

-

التعاون مع الحكومات والمؤسسات المحلية.

المقرر

(EC-70) 54

عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

تقديم الشكر لرئيس اللجنة الدولية الحكومية ) (IOCالبروفيسور  Peter Hauganعلى مداخلته الرائعة حول عقد
علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة )(2030-2021؛
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)(2

ضمان مساهمة المنظمة ) (WMOفي إطار الهياكل الموجودة والموارد المتوفرة في العقد باعتباره سيكون مفيدا
لكل أعضاء المنظمة ) (WMOالذين يعتمدون على االقتصاد البحري أو الموارد البحرية أو الذين هم عرضة
لألخطار البحرية ،خاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقاليم الجزر األعضاء وأقل البلدان نموا والبلدان
النامية من الدول الساحلية؛

)(3

دعم االلتزام التطوعي للمنظمة ) (WMOالمعلن خالل المؤتمر حول المحيطات لسنة  2017باعتباره إسهاما من
 14من أهداف التنمية المستدامة :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية
المنظمة ) (WMOفي دعم الهدف 
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة:
(أ)

الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSوالنظام العالمي لإلنذار باألخطار
المتعددة التابع للمنظمة ،مع التنويه بضرورة تعزيز جهود التنسيق بين أفرقة التنسيق الدولية الحكومية
المعنية بنظام اإلنذار بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها ) (ICG/TWSالتابعة للجنة اليونسكو الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOSومبادرات المنظمة ) (WMOللتصدي لألخطار الساحلية؛

(ب) التصدي لظاهرة النينيو :تعزيز التنسيق الدولي من أجل تحسين نظم اإلنذار المبكر؛
(ج) خدمات الطقس والمناخ للدول الجزرية الصغيرة النامية في أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ؛
(د)

سنة التنبؤات القطبية؛

)(4

التشديد على أهمية العلم في مجال البحار القطبية والمدارية من أجل تحسين فهم ديناميات محيطات العالم
وظواهر الغالف الجوي ،مع التنويه بمساهمة حمالت الرصد على غرار "سنوات القارة البحرية"؛

)(5

تشجيع تواصل سلسلة القيمة المتمثلة في البحوث إلى بالعمليات إلى الخدمات من أجل دعم التنبؤ المتواصل بنظام
األرض ،بمشاركة المنظمات الدولية ،والمؤسسات الحكومية ،والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص ،بما في
ذلك تعزيز التفاعل العلمي المستمر بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCبدعم
من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجان فنية أخرى؛

)(6

دعم بيان الموقف بعنوان" :المحيطات والمنظمة ) :(WMOمسائل المحيطات ،الفرص واألولويات التي تساهم في
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (EC-70/INF. 12.3) "(WMOكمساهمة أولية في تحديد نطاق مشاركة المنظمة
) (WMOفي العقد في مجاالت الخدمات والرصد والبحث وتطوير القدرات؛

)(7

الطلب من األمين العام اتخاذ الترتيبات لتمثيل المنظمة ) (WMOبما لها من خبرة في فريق التخطيط للعقد ومساهمتها
في صياغته وتنفيذه ،خاصة عبر اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات
) ،(GOOSواستنادا للغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية 2023-2020؛

)(8

تأكيد التزام المنظمة
المتحدة للمحيطات؛

)(9

تشجيع األعضاء على المشاركة في المشاورات حول العقد وفي تنفيذه تماشيا مع أولوياتهم الوطنية البحرية؛

)(10

التوصية بإدراج حوار مخصص لنشاطات المنظمة ) (WMOالبحرية في جدول أعمال المؤتمر الثامن عشر ،بما
يشمل إسهاماتها في العقد وفي مؤتمر المحيطات المقبل المتوقع عقده في سنة .2020

)(WMO

بالتنسيق والتعاون بين الوكاالت في مسائل المحي طات ،بما فيها شبكة األمم
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سياسة المنظمة ) (WMOوخطة عملها بشأن المساواة بين الجنسين
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

استعراض سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين وخطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين
الجنسين بهدف تقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذهما واقتراح التحديثات الضرورية لكي يعتمدها المؤتمر العالمي
(Cg؛
الثامن عشر لألرصاد الجوية ) -18

)(2

الطلب من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية تعيين عضو من أفرقة اإلدارة التابعة لها "أمينا معنيا بالمساواة بين
الجنسين" خالل جلسات الهيئات التأسيسية ،وتكليفه بالمهام المحددة التالية( :أ) فحص جدول األعمال والوثائق،
(ب) تحديد المداخل ذات الصلة بقضايا المساواة بين الجنسين والتنوع( ،ج) ضمان النظر في هذه القضايا
ومناقشتها( ،د) إقامة اتصاالت متواصلة مع رئيس فريق الخبراء االستشاري المعني بتعميم مراعاة المنظور
الجنساني ومع األمانة العامة؛

)(3

التعجيل بتنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيدين اإلقليمي والوطني من خالل الدور النشط
لالتحادات اإلقليمية؛

)(4

مواصلة تجميع الممارسات الحميدة من األعضاء بشأن( :أ) اجتذاب مزيد من الفتيات والنساء نحو العلوم( ،ب) تعميم
مراعاة المسائل الجنسانية في السياسات والممارسات التنظيمية( ،ج) جعل خدمات الطقس والهيدرولوجيا والمناخ أكثر
مراعاة للمسائل الجنسانية لكي تنشر على صفحات موقع المنظمة ) (WMOالمخصصة لذلك؛

)(5

دعوة األعضاء إلى موافاة األمانة بسياساتهم وخطط عملهم الوطنية و /أو سياسات وخطط عمل مرافقهم الوطنية بشأن
المساواة بين الجنسين لنشرها على الصفحة المخصصة للمساواة بين الجنسين على الموقع الشبكي للمنظمة )،(WMO
ومن أجل استعمالها كمورد عند استعراض سياسة المنظمة ) (WMOوخطة عملها بشأن المساواة بين الجنسين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تحتاج خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين للتحديث بعد مرور أربع سنوات
من تنفيذها ،باالستناد إلى التقدم المحرز والثغرات المحددة .ويلزم التنسيق بشكل أفضل ما بين األمانة العامة والهيئات
التأسيسية وفريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتنفيذ خطة العمل .ويجب بحث سياسة المنظمة
) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين لضمان استيفاء معايير خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة )(UN-SWAP
بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .أخيرا ،وبينما درجت العادة على إدراج المسائل الجنسانية في جدول أعمال
الهيئات التأسيسية ،فإنها لم تعمم بما فيه الكفاية في المناقشات والوثائق الفنية.

المقرر
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موضوعا اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعامي

 2019و2020

إن المجلس التنفيذي ،بناء على مقترح الرئيس ،يقرر ما يلي:
)(1

أن يكون موضوعا اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعامي  2019و 2020كما يلي:
:2019

"الشمس واألرض والطقس"؛

:2020

"المناخ والماء" ،الذي يتوافق مع موضوع اليومي العالمي للماء  ،2020مع التركيز على تغير
المناخ والماء؛
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)(2

أن يدعو األعضاء إلى تنظيم أنشطة لالحتفال باليوم العالمي لألرصاد الجوية لعامي  2019و2020بما يتماشى مع
هذين الموضوعين؛

)(3

أن يحيط علما بالمقترح األولي الذي قدمه األمين العام بأن يكون موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام
"المحيط والمناخ والطقس" ،بالتزامن مع انطالق عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة؛

)(4

أن يدعو األمين العام إلى أن يؤكد المقترح الوارد أعاله مع المنسقين الوطنيين المنظمة(WMO)لإلعالم والشؤون
العامة بغرض عرضه على الرئيس العتماده بعد التشاور مع المجلس وإخطار األعضاء.

2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :المقرر  - (EC-69) 63موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام

2019

تتوافر مواضيع اليوم العالمي لألرصاد الجوية منذ عام  1961على الموقع الشبكي للمنظمة ) :(WMOمواضيع اليوم
العالمي لألرصاد الجوية ) (WMDمنذ ستينات القرن الماضي:
.https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/previous-world-meteorological-days

المقرر

(EC-70) 57

تقارير الهيئات الرقابية
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

أن يحيط علما بتقرير اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACوأن يقر التوصيات الواردة فيه عند اتخاذ
مقررات بشأن المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية في إطار البندين  16.3و 17.1من جدول األعمال [انظر
وثيقة المعلومات )]EC-70/INF. 16.1(1؛

)(2

أن يحيط علما بتقرير لجنة المراجعة التابعة للمنظمة ) ،(WMOوأن يقر التوصيات الواردة فيه عند تناول المسائل ذات
الصلة [انظر وثيقة المعلومات )]EC-70/INF. 16.1(2؛

)(3

أن يحيط علما بتقرير المراجع الخارجي ،المقدم طبقا للمادة  15.10من الالئحة المالية ،وأن ينظر في التوصيات
الواردة فيه عند تناول البيانات المالية في إطار البند  17.1من جدول األعمال [انظر وثيقة المعلومات
)]EC-70/INF. 16.1(3؛

)(4

إذ يحيط علما بتقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية ،المقدم طبقا للمادة  13.10من الالئحة المالية [انظر
وثيقة المعلومات )]EC-70/INF. 16.1(4؛

)(5

أن يعتمد الرد المقترح على التوصيات التي قدمتها وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUإلى الهيئات التشريعية للمنظمة
) ،(WMOحسبما استعرضتها لجنة مراجعة الحسابات ،وأن يأخذ علما بأن األمين العام قد تعامل مع توصيات
الوحدة ) (JIUعلى النحو الواجب [انظر وثيقة المعلومات )]EC-70/INF. 16.1(5؛

)(6

أن يحيط علما بتقرير مكتب األخالقيات [انظر وثيقة المعلومات ).]EC-70/INF. 16.1(6

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

سيقدم الرؤساء /رؤساء المكاتب تقارير الهيئات الرقابية إلى المجلس ،الذي سيدرس التوصيات الواردة
فيها عند تناوله بنود جدول األعمال ذات الصلة.
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فريق استشاري مشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
إلصالح اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM

)(IOC

إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
اقتراح أن تشترك لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (COIISولجنة الخدمات والتطبيقات ) ،(CSAمن جانب
المنظمة ) ،(WMOوالهياكل ذات الصلة التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCفي رعاية األفرقة
والفرق التابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )،(JCOMM
اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
ومعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ) ، (JCOMكآلية تنسيق ودمج رفيعة المستوى يشارك فيها على نطاق أوسع
الهيئات المختصة ذات صلة من للمنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCمع االختصاصات المحددة في مرفق مشروع
القرار ،(Cg-18) 3/xx
دعوة الهيئات الرئاسية التابعة للجنة ) (IOCإلى مشاركة المنظمة ) (WMOفي إنشاء فريق استشاري ،باالختصاصات
المنصوص عليها في مرفق هذا المقرر ،بهدف إعداد قرارات متوازية لعرضها على المؤتمر العالمي الثامن عشر
لألرصاد الجوية ) (2019والدورة الثالثين للجمعية العامة للجنة ).(2019) (IOC

مرفق المقرر
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الفريق االستشاري المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعني بإصالح اللجنة )(JCOMM
االختصاصات
(أ)

دراسة مقترح إنشاء اللجنة )،(JCOM

(ب) التشاور مع أعضاء المنظمة ) (WMOوالدول األعضاء في اللجنة )،(IOC
(ج) اقتراح الصيغة النهائية الختصاصات اللجنة )،(JCOM
(د)

تحديد ترتيبات العمل والجهات الراعية لجميع الهيئات المشاركة حاليا في اللجنة ) ،(JCOMMوالعالقات بين كل
من البرامج الحالية المشمولة برعاية مشتركة (النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد
المحيطات ) (GOOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،)(WCRPواللجنة ) ،(JCOMوتحديد أي أعمال أخرى
يضطلع بها بصورة مشتركة،

(هـ) إعداد خطة انتقالية لمدة ستة أشهر تنفذ في النصف الثاني من عام ،2019
( و)

إعداد قرارات موازية لعرضها على المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية والجمعية العامة للجنة
بحلول آذار /مارس .2019

)(IOC
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العضوية
(أ)

من جانب المنظمة ):(WMO
’‘1

ممثلو األعضاء المعينون من قبل الرئيس،

’‘2

ممثلو كل من اللجنة )( (JCOMMمن األرصاد الجوية البحرية) ،ولجنة النظم األساسية )(CBS؛

(ب) من جانب اللجنة ):(IOC
’‘1

ممثلو الدول األعضاء المعينون من قبل رئيس اللجنة )،(IOC

’‘2

ممثلي اللجنة )( (JCOMMمن علوم المحيطات) ،وكل من برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات
األوقيانوغرافية ) ،(IODEوالفريق العامل التابع للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعني بنظم
التحذير من أمواج التسونامي وغيرها من األخطار المتصلة بمستوى سطح البحر والتخفيف من آثارها
)(TOWS-WG؛

(ج) ممثلو البرامج المشمولة برعاية مشتركة (النظام ) ،(GCOSوالنظام ) ،(GOOSوالبرنامج ).)(WCRP
إجراءات العمل
يتوقع أن يقوم الفريق بأعماله عبر الوسائل االلكترونية في المقام األول.
سيختار الفريق رئيسين مشاركين يمثالن األوساط المعنية باألرصاد الجوية وعلوم المحيطات.
قد يرغب الرئيسان المشاركان ،بالتشاور مع الفريق ،في دعوة خبراء آخرين للمشاركة في عمل الفريق.

المقرر

(EC-70) 59

األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

يعقد المؤتمر الثامن عشر في الفترة  14-3حزيران /يونيو ( 2019يوم  15حزيران /يونيو محجوز) وستعقد عقبه
الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي في الفترة  19-17حزيران /يونيو 2019؛ ويسبقه انعقاد دورة اللجنة
االستشارية للشؤون المالية يومي  1و 2حزيران /يونيو ،2019

)(2

يكون جدول األعمال المؤقت للمؤتمر الثامن عشر على النحو الوارد في المرفق  1بهذا المقرر،

)(3

توجه دعوات حضور المؤتمر لألمم المتحدة والمنظمات الدولية والبلدان غير األعضاء الوارد ذكرها في المرفق
 2بهذا المقرر،

)(4

حث األعضاء على أن يكون مديرو /رؤساء مرافق الهيدرولوجيا ضمن وفودهم الوطنية،

)(5

يدعى الفائز بالجائزة الثالثة والستين للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOإللقاء محاضرة المنظمة )،(IMO
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)(6

ينبغي تنظيم فعاليات موازية للمؤتمر والمساهمة في مداوالته :وتشمل هذه الفعاليات جلسة بشأن الهيدرولوجيا
وحوار بين القطاعين العام والخاص (باإلقتران مع المعرض العالمي لألرصاد الجوية الذي يعقد في قاعات
المعارض ،)Palexpo

)(7

ينبغي تركيز الجزء رفيع المستوى على المسائل االستراتيجية ومسائل السياسات،

)(8

ينبغي أن يكون نظام جلوس الوفود في المؤتمر الثامن عشر حسب الترتيب األبجدي ألسماء بلدانهم بالفرنسية،
ابتداء من مقدمة القاعة ،بدءا بالحرف "،"Q

)(9

إسناد مهمة إعداد الصيغة النهائية لبرنامج المؤتمر واتخاذ الترتيبات الالزمة بشأنه إلى الرئيس واألمين العام.

المرفق  1بالمقرر
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جدول األعمال المؤقت للمؤتمر الثامن عشر
.1

جدول األعمال وتنظيم الدورة

1.1

افتتاح الدورة
إقرار جدول األعمال
إنشاء اللجان
برنامج العمل
إقرار المحاضر

.2

التقارير

2.1

تقرير رئيس المنظمة
تقرير األمين العام
تقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية
تقارير رؤساء اللجان الفنية

.3

الخطة االستراتيجية والميزانية للفترة

.4

استعراض الحوكمة

.5

خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا وما يتصل بها من خدمات بيئية

5.1

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
المعلومات والخدمات البيئية
الخدمات الهيدرولوجية ودعم اإلدارة المستدامة للمياه
معلومات وخدمات الطقس
الخدمات المتكاملة الخاصة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة

.6

عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض

6.1

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
نظام معلومات المنظمة )(WMO
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع للمنظمة )(WMO

1.2
1.3
1.4
1.5

2.2
2.3
2.4

5.2
5.3
5.4
5.5

6.2
6.3

2023-2020

)(WMO
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.7

بحوث نظام األرض

7.1

المعرفة العلمية بشأن نظام األرض
العلوم من أجل تقديم الخدمات والقدرات التنبؤية
العلوم من أجل السياسات

.8

تطوير القدرات

8.1

القدرة على تقديم الخدمات األساسية واالستفادة منها
الكفاءات والخبرات األساسية
إقامة الشراكات ألغراض االستثمار

.9

المسائل السياسية والقانونية

9.1

المسائل المتعلقة باالتفاقية
عضوية المنظمة
تعديل اللوائح العامة والفنية والمالية والنظام األساسي للموظفين
شؤون السياسة العامة
المساواة بين الجنسين
استعراض قرارات المؤتمر السابقة

.10

االنتخابات والتعيينات

10.1

تعيين األمين العام
انتخاب رئيس ونواب رئيس المنظمة
انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي

.11

موعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم

.12

اختتام الدورة

7.2
7.3

8.2
8.3

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10.2
10.3
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قائمة المنظمات الدولية التي ستدعى لحضور المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية
المنظمات الداخلة في منظومة األمم المتحدة

16

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اللجنة االقتصادية ألوروبا
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
16

تنص المادة (131أ) من الالئحة العامة (طبعة )2015على إرسال دعوة إلى األمم المتحدة .أما المنظمات الداخلة في
منظومة األمم المتحدة والتي توجد أمامها عالمة نجمية (*) فهي مرتبطة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية باتفاق أو
بترتيب عمل ينص على التمثيل المتبادل ،ومن ثم توجه إليها عادة الدعوة لحضور المؤتمر.
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية*
منظمة الطيران المدني الدولي*
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية*
منظمة العمل الدولية
المنظمة البحرية الدولية*
صندوق النقد الدولي
المنظمة الدولية للهجرة
االتحاد الدولي لالتصاالت*
وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
اتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة*
برنامج األمم المتحدة للبيئة*
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ*
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (األمم المتحدة – الموئل)
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
صندوق األمم المتحدة للسكان
جامعة األمم المتحدة
األمم المتحدة*
هيئة األمم المتحدة للمرأة
االتحاد البريدي العالمي
البنك الدولي*
برنامج األغذية العالمي
منظمة الصحة العالمية*
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المنظمة العالمية للسياحة*
منظمة التجارة العالمية
المنظمات التي يربطها بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية اتفاق أو ترتيب عمل ينص على التمثيل
مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية
االتحاد األفريقي
وكالة السالمة الجوية في أفريقيا ومدغشقر )(ASECNA
المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة واألراضي الجافة
)(ICTP

)(ACSAD
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
المنظمة العربية للتنمية الزراعية )(AOAD
جمعية الموظفين الدوليين الناطقين باللغة الفرنسية )(AFFOI
رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEI
اتحاد خدمات األرصاد الجوية من القطاع الخاص )(PRIMET
لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق (لجنة هلسنكي)
المنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية )(CMO
الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا )(CEMAC
منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )(CTBTO
مجلس التعاون لدول الخليج العربية )(GCC
لجنة الدانوب
جماعة شرق أفريقيا )(EAC
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF
المفوضية األوروبية )(EC
جماعة المصالح االقتصادية التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في أوروبا )(ECOMET
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
المنظمة األوروبية للبحوث النووية )(CERN
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(EUMETSAT
وكالة الفضاء األوروبية )(ESA
لجنة المحيط الهندي )(IOC
المجلس الحكومي الدولي لألرصاد الجوية الهيدرولوجية التابع لكومنولث الدول المستقلة )(ICH CIS
الرابطة الدولية للنقل الجوي )(IATA
الرابطة الدولية للمناخ الحضري )(IAUC
اللجنة الدولية للموازين والمقاييس ()CIPM
المجلس الدولي للبحوث واالبتكار في المباني والتشييد
المجلس الدولي للعلوم**
المجلس الدولي الستكشاف البحار
وكالة الطاقة الدولية )(IEA
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )(IFRC
المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية
المنظمة الدولية لالتصاالت النقالة بواسطة السواتل )(IMSO
المعهد الدولي للمحيطات
المنظمة الدولية للفرنكوفونية
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )(IRENA
المركز الدولي لعلوم الزالزل
المرفق الدولي للبيئة الفضائية )(ISES
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )(IUCN
االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض )(IUGG
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )(ISESCO
لجنة حوض بحيرة تشاد )(LCBC
جامعة الدول العربية
هيئة حوض نهر النيجر )(NBB
)(ALESCO
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االتحاد الجيوفضائي المفتوح
الجمعية البرلمانية لمنطقة البحر األبيض المتوسط )(PAM
اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل
الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )(CTBTO
البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ )(SPREP
منظمة المزارعين العالمية )(WFO
االتحاد العالمي لمنظمات الهندسة )(WFEO
المنظمة العالمية لصحة الحيوان
)(OGC

** اسم جديد في أعقاب دمج المجلس الدولي للعلوم االجتماعية والمجلس الدولي للعلوم في تموز /يوليو

2018

المنظمات التي تتمتع بوضع استشاري
تمنح الصفة االستشارية (القرار  )(EC-IV) 2أي منظمة دولية غير حكومية الحق في أن يمثلها مراقب دون أن يكون
له حق التصويت في دورات الهيئات التأسيسية طبقا للمادة ( 26ب) وللقرار .(EC-IV) 2
الرابطة الدولية لألرصاد الجوية المذاعة
الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز
االتحاد الدولي للمالحة الفضائية
االتحاد الفلكي الدولي
اللجنة الدولية للري والصرف
االتحاد الدولي للتوثيق
االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية
منتدى جمعيات األرصاد الجوية )(IFMS
اللجنة الدولية لالسلكي البحري
الجمعية الدولية لألرصاد الجوية الحيوية
الجمعية الدولية لعلوم التربة
االتحاد الدولي للعلوم الراديوية
فريق العمل المعني بالتآكل والتكنولوجيا والتركيز
المجلس العالمي للطاقة
االتحاد العالمي لرابطات األمم المتحدة
منظمات أخرى
المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
وكالة البلدان الناطقة بالبرتغالية للمناخ والقضايا البيئية المتصلة بالمناخ )(CRIA
مصرف التنمية األفريقي
مصرف التنمية اآلسيوي
المركز اآلسيوي للحد من الكوارث )(ADRC
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
األمين التنفيذي لمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية )(ATCM
أمانة رئاسة المنطقة القطبية الشمالية )(ACS
لجنة السواتل لرصد األرض )(CEOS
المركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو )(CIIFEN
)(ACMAD
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السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي
اللجنة اإلقليمية للموارد المائية )(CRRH
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )(CEEAC
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(CGMS
مجلس أوروبا
منظمة التعاون االقتصادي )(ECO
منظمة أوروبا والبحر المتوسط لحماية النباتات
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير )(EBRD
هيئة التعاون األوروبي في مجال البحوث العلمية والفنية
الجمعية األوروبية لألرصاد الجوية )(EMS
الشراكة العالمية للمياه
الفريق المعني برصدات األرض )(GEO
مصرف التنمية للبلدان األمريكية
معهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة )(IICA
الغرفة الدولية للنقل البحري
اللجنة الدولية لهيدرولوجيا حوض نهر الراين
المجلس الدولي لرابطات مالك الطائرات والطيارين )(IAOPA
المعهد الدولي لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة
المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع
منظمة أمريكا الالتينية للطاقة
المنظمة الدولية للفرانكوفونية
منظمة الدول األمريكية
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )(SADC
المعهد الدولي لبحوث األرز
المنظمة العالمية لتعليم علوم الفضاء
مجلس المياه العالمي

)(COMESA

الدعوات الموجهة بموجب القرار )Cg-VII( 39

دولة فلسطين
الدعوات الموجهة إلى البلدان غير األعضاء في المنظمة
وفقا للمادة  20من الالئحة العامة ،تدعى البلدان التي ليست أعضاء في المنظمة ) (WMOولكنها أعضاء في األمم
المتحدة ،والبلدان األخرى غير األعضاء في المنظمة ) (WMOوال في األمم المتحدة ،ولكن منحتها األمم المتحدة صفة
المراقب ،إلى حضور المؤتمر بصفة مراقبين ،شريطة أن يكون لدى هذه البلدان مرافق لألرصاد الجوية أو األرصاد
الجوية الهيدرولوجية .وستوجه دعوات إلى البلدان التالية غير األعضاء في المنظمة لكونها أعضاء في األمم المتحدة أو
لوجودها فيها بصفة مراقبين:
أندورا
غينيا االستوائية
غرينادا
الكرسي الرسولي
ليختنشتاين
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جزر مارشال
ناورو
باالو
سان مارينو
سانت كيتس ونيفيس
سانت فنسنت وغرينادين
ولم يبلغ األمين العام بأسماء أي بلدان أخرى مستقلة يلزمها الحصول على موافقة مسبقة من أعضاء المنظمة ).(WMO

المقرر
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خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الاحي بعد انتهاء الخدمة

)(ASHI

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  – (EC-69) 69خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )،(ASHI
وإذ يشير أيضا إلى أن الفريق العامل التابع لمنظومة ألمم المتحدة والمعني بتمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
أي تقارير جديدة منذ شباط /فبراير ،2017
صدر
 
)(ASHIلمي
وإذ يشير كذلك إلى أن االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) (ASHIقد زاد خالل سنة ،2017
يقرر االبقاء على سريان المقرر (EC-69) 69؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

أن يعد على وجه االستعجال تدابير الحتواء التكاليف المرتبطة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )،(ASHI
بغض النظر عن موعد التقرير النهائي للفريق العامل التابع لمنظومة ألمم المتحدة والمعني بتمويل التأمين
الصحي بعد انتهاء الخدمة(ASHI)؛

)(2

أن يقدم توصيات إلى المؤتمر تتجاوب مع التقرير النهائي للفريق العامل التابع لمنظومة األمم المتحدة والمعني
بتمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.(ASHI)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
التوصية  2الصادرة عن االجتماع السابع والثالثين للجنة االستشارية للشؤون المالية

)(EC-70/INF. 16.1(1)) (FINAC-37

وثيقة المعلومات  – EC-70/INF. 17.2خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
وثيقة المعلومات ) – EC-70/INF. 16.1(1تقرير ا الجتماع السابع والثالثين للجنة االستشارية للشؤون المالية
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الجدول المنقح لرواتب الموظفين غير المصنفين على رتب
إن المجلس التنفيذي يقرر بأثر رجعي تحديد المرتبات األساسية الصافية للموظفين غير المصنفين على رتب في
المنظمة ) (WMOاعتبارا من  1كانون الثاني /يناير  2018على النحو التالي:
االعتمادات الحالية
(بالدوالر األمريكي)

االعتمادات الجديدة
(بالدوالر األمريكي)

األمين العام

169 296

170 937

نائب األمين العام

155 398

156 905

األمين العام المساعد

142 764

144 148

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول /ديسمبر  2017أساسا جديدا لجدول أجور موظفي النظام الموحد
لألمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا ،أصبح نافذا في  1كانون الثاني /يناير  .2018هذا الجدول يعكس تعديال بنسبة
 0,97في المائة ،نفذ بزيادة المرتبات األساسية وإجراء تخفيض متناسب في مضاعفات تسوية مقر العمل ،بحيث
ال يؤدي إلى تخفيض في صافي األجر المقبوض؛
وفقا للمادة  3.1من النظام األساسي للموظفين ،طبق جدول المرتبات المنقح في األمانة فيما يتعلق بالموظفين من الفئة
الفنية ف 1-حتى مد2-؛
قرر المؤتمر السابع عشر أن يأذن للمجلس التنفيذي بإجراء ما قد يلزم من تعديالت على مرتب كل من األمين العام
ونائب األمين العام واألمين العام المساعد ،إذا حصلت زيادة في مرتبات نظرائهم من موظفي األمم المتحدة خالل الفترة
المالية السابعة عشرة؛
بناء على ذلك ،أجرت وكاالت األمم المتحدة المماثلة – خاصة االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUواالتحاد البريدي
العالمي ) - (UPUتعديال على مرتبات موظفيها غير المصنفين.
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الجدول المنقح لألجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للموظفين غير المصنفين على رتب
إن المجلس التنفيذي يقرر بأثر رجعي تحديد مستويات األجر السنوي الداخل في حساب المعاش التعاقدي للموظفين
غير المصنفين على رتب في المنظمة ) (WMOاعتبارا من  1شباط /فبراير  2017و 1شباط /فبراير  2018على
النحو التالي:
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االعتمادات الجديدة (بالدوالر األمريكي)
اعتبارا من  1شباط/
فبراير 2017

اعتبارا من  1شباط/
فبراير 2018

األمين العام

336 941

363 912

369 221

نائب األمين العام

311 400

336 326

341 233

األمين العام المساعد

288 180

311 248

315 789

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
طبقا ألحكام المادة ( 51ب) من نظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،ينبغي تعديل جدول
أجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليا في نفس تاريخ تعديل قيم أجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك،
وذلك بنسبة مئوية موحدة تساوي النسبة المئوية للمتوسط المرجح لقيمة الفرق في صافي مبالغ األجر ،على النحو الذي
تحدده لجنة الخدمة المدنية الدولية؛
اعتمدت لجنة الخدمة المدنية الدولية بأثر رجعي جدوال منقحا لألجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لموظفي الفئة
الفنية والفئات العليا اعتبارا من  1شباط /فبراير  2017و  1شباط /فبراير 2018؛
طبقا ألحكام المادة (25أ) من نظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،تساهم المنظمة
) (WMOبنسبة  15,8في المائة من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لكل موظف فيها .مع مراعاة أيضا أن
 1شباط /فبراير 2018
التكلفة اإلضافية السنوية لتنفيذ التعديالت وفق الجدول المنقح اعتبارا من  1شباط /فبراير  2017و 
تبلغ  11 845دوالرا أمريكيا و 2 332دوالرا أمريكيا على التوالي؛
بناء على ذلك ،أجرت وكاالت األمم المتحدة المماثلة – خاصة االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUواالتحاد البريدي
العالمي ) - (UPUتعديال على األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لموظفيهما غير المصنفين على رتب.
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جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

منح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالثالثة والستين إلى الدكتور
(البرازيل)؛

)(2

دعوة الدكتور  Mouraإلى إلقاء محاضرة علمية في دورة المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛

)(3

منح جائزة البحوث التي تمنحها المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب لسنة  2018إلى
(جمهورية كوريا) و Su-Jong Jeongو Manoj Joshiو Timothy J. Osbornو Chang-Hoi HoوShilong Piao
و Deliang Chenو Junguo Liuو Hong Yangو Hoonyoung Parkو Baek-Min Kimو ،Feng Songعن البحث

Antonio Divino Moura

Chang-Eui Park
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المعنون ”( “Keepingglobalwarmingwithin1.5Cconstrainsemergenceofaridificationاإلبقاء على
االحترار العالمي تحت  1.5درجة مئوية يحد من التقحل) .ونشر البحث في مجلة ،Nature Climate Change
العدد  :(2018) 8ص doi.org/10.1038/s41558-017-0034-4 ،74-70؛

)(4

منح "جائزة األستاذ الدكتور  Vilho Väisäläلورقة بحثية ممتازة عن أدوات وطرق الرصد" السادسة والعشرين،
إلى  Asko Huuskonenو Mikko Kurriو( Harri Hohtiفنلندا) و( Iwan Hollemanهولندا) .عن البحث المعنون
”( “Improved analysis of solar signals for differential reflectivity monitoringتحسين تحليل اإلشارات
الشمسية لرصد االنعكاسية المتباينة) .ونشر البحث في مجلة Journal of Atmospheric Measurement
 ،Techniquesالعدد  :(2016) 31ص doi.org/10.5194/amt-9-3183-2016 ،3192-3183؛

)(5

منح "جائزة األستاذ الدكتور  Vilho Väisäläالستحداث وتنفيذ أدوات وطرق الرصد في البلدان النامية" السابعة
إلى  Fan Yangو XingHua Yangو Wen Huoو Mamtimin Aliو XinQian Zhengو ChengLong Zhouو Qing
( Heالصين) .عن البحث المعنون “A continuously weighing, high frequency sand trap: Wind Tunnel and
”( field evaluationsمصيدة الرمال عالية التردد التي تزن الترسبات باستمرار :نفق الرياح والتقييمات
الميدانية).ونشر البحث في مجلة  ،Geomorphologyالعدد ( 293نسيان /أبريل ،92-84 :)2017
.doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.008
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تعيين أعضاء عاملين في المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر تعيين ،كأعضاء عاملين في المجلس التنفيذي ،البروفيسور ( Sani Abubakar MASHIنيجيريا)
لملء المنصب الشاغر للسيد ( Daouda Konateكوت ديفوار) ،الذي أصبح رئيسا بالنيابة لالتحاد اإلقليمي األول،
والسيد ( Jeremiah LENGOASAجنوب أفريقيا) ليحل محل الدكتورة ( Linda Makuleniجنوب أفريقيا)،
والدكتور ( Jaecheol NAMجمهورية كوريا) ليحل محل السيد ( KO Yunhwaجمهورية كوريا)،
والسيد ( Francisco DE ASSIS DINIZالبرازيل) لملء المنصب الشاغر للبروفيسور  A. Celeste Sauloالذي انتخب
كنائب ثان لرئيس المنظمة ) (WMOوالذي يعمل أيضا كنائب أول لرئيس المنظمة بالنيابة،
والدكتور ( Ken TAKAHASHI GUEVARAبيرو) لملء المنصب الشاغر للدكتور ( Guillermo E. Navarroشيلي) الذي
انتخب كرئيس لالتحاد اإلقليمي الثالث،
والدكتورة ( Arlene LAINGأقاليم الكاريبي البريطانية) لملء المنصب الشاغر للسيد ( Tyrone Sutherlandأقاليم
الكاريبي البريطانية) ،اعتبارا من  27حزيران /يونيو ،2018
والسيد ( Maxim YAKOVENKOاالتحاد الروسي) ليحل محل السيد ( Alexander Frolovاالتحاد الروسي)،
والسيد ( Phil EVANSالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) ليحل محل السيد ( Robert Varleyالمملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) الذي انتخب كنائب أول لرئيس المنظمة قبل رحيله من المرفق الوطني
لألرصاد الجوية،
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واستنادا إلى أحكام المادة ( 4ب) من االتفاقية والمواد ) 9 (2و) 9 (4و) 9 (5و 17من الالئحة العامة ،قرر رئيس المنظمة،
بالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية وأعضاء المجلس التنفيذي ،أن يعين ،على أساس استثنائي ،عضوين عاملين
تحقيقا ألفضل مصلحة للمنظمة:
والدكتور ( Árni SNORRASONآيسلندا) ليحل محل النائب األول لرئيس المنظمة،
والسيد ( Franz UIRABناميبيا) ليحل محل النائب الثالث لرئيس المنظمة.
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استعراض الهيئات الفرعية والهيئات األخرى التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر:

لجنة المراجعة
)(1

طبقا الختصاصات لجنة المراجعة التابعة للمنظمة )( (WMOالقرار :)(EC-LXIII) 8
(أ)

تعيين األعضاء السبعة ) (7التالي أسماؤهم لمدة ثالث سنوات:
السيد ( Tuncay Efendiogluتركيا) – من  1تموز /يوليو  2018إلى  30حزيران /يونيو
السيدة ( Elvira Lazzatiاألرجنتين)  -من  1تموز /يوليو  2018إلى  30حزيران /يونيو 2021
السيد ( Graham Millerالمملكة المتحدة)  -من  1تموز /يوليو  2018إلى  30حزيران /يونيو 2021
السيد ( Fetene Teshomeإثيوبيا)  -من  1تموز /يوليو  2018إلى  30حزيران /يونيو 2021
السيدة ( Setsuko Yamazakiاليابان)  -من  1تموز /يوليو  2018إلى  30حزيران /يونيو 2021
السيد ( Kamlesh Vikamseyالهند)  -من  1آذار /مارس  2019إلى  28شباط /فبراير 2022
السيدة ( Caroline Najmكندا)  -من  13حزيران /يونيو  2019إلى  12حزيران /يونيو 2022
2021

(ب) إعداد قائمة احتياطية في حالة استبدال أعضاء في فترة ما بين الدورتين ،تضم األشخاص التالي ذكرهم:
السيد ( J. Graham Joscelyneجنوب أفريقيا /الواليات المتحدة األمريكية) ،السيدة
(أوغندا) ،السيد ( John (Jack) Hayesالواليات المتحدة األمريكية) ،السيد ( Albert Martisكوارساو
وسانت مارتن) ،السيدة ( Irena Petruskevicieneليتوانيا)

Margaret Kireeta-Mwanja

اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCللبرنامج العالمي لبحوث الطقس
)(2

)(WCRP

طبقا الختصاصات اللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )( (WCRPاتفاق بين للمنظمة
) (WMOوالمجلس الدولي لالتحادات العلمية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCبشأن البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ):)(WCRP
(أ)

الموافقة على أن تتألف اللجنة ) (JSCمن  15عضوا؛

(ب) تجديد مدة خدمة األعضاء الستة ) (6الحاليين في اللجنة ) (JSCوالتالية أسماؤهم لمدة عامين إضافيين -
من  1كانون الثاني /يناير  2019إلى  31كانون األول /ديسمبر  :2020السيد Jens Christensen
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(الدانمرك) ،السيدة ( Helen Cleughأستراليا) ،السيد ( Masahide Kimotoاليابان) ،السيدة
(الواليات المتحدة األمريكية) ،السيد ( Thomas Peterألمانيا) ،السيد ( Martin Visbeckألمانيا)؛

Amanda Lynch

(ج) اعتماد تعيين المرشحين التسعة ) (9التالية أسماؤهم كأعضاء جدد في اللجنة ) (JSCلفترة أولية مدتها
 4سنوات ،من  1كانون الثاني /يناير  2019إلى  31كانون األول /ديسمبر  :2022السيدة Lisa Alexander
(أستراليا) ،السيد ( Tercio Ambrizziالبرازيل) ،السيدة ( Pascale Braconnotفرنسا) ،السيدة
( Susanna Cortiإيطاليا) ،السيد ( Pierre Friedlingsteinالمملكة المتحدة) ،السيد James Hurrell
(الواليات المتحدة األمريكية) ،السيد ( Pedro Monteiroجنوب أفريقيا) ،السيد Krishnan Raghavan
(الهند) ،السيد ( Huijun Wangالصين)؛
(د)

الموافقة على المرشحين المفضلين الثالثة ) (3التالية أسماؤهم ،حال ما تقرر اإلبقاء على تشكيل اللجنة
) (JSCمن  18عضوا :السيدة ( Pandora Hopeأستراليا) ،السيد ( Igor Shkolnikاالتحاد الروسي) ،السيد
( Rowan Suttonالمملكة المتحدة)،

(هـ) الموافقة على العلميين الثالثة ) (3التالية أسماؤهم كمناوبين حال ما اقتضى األمر استبدال أعضاء خالل
فترة السنتين المقبلة :السيد ( Venkatachalam Ramaswamyالواليات المتحدة األمريكية) ،السيد
( Detlef Stammerألمانيا) ،السيد ( Ken Takahashiبيرو)،
(و)

)(3

تكليف األمين العام بإعداد القائمة النهائية لألعضاء الجدد لتعيينهم بالتشاور مع اللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمجلس الدولي ).(ICSU

إجراء عمليات االستبدال والتغييرات التالية في تشكيل الهيئات الفرعية التابعة للمجلس:
الفريق العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
 J. Lengoasaيحل محل
 P. Evansيحل محل R. Varley
( M. Yakovenkoعضو جديد)
( K. Takahashiعضو جديد)

L. Makuleni

الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث
 S. Mashiيحل محل
 P. Evansيحل محل R. Varley
 F. De Assisيحل محل C. Saulo
D. Konate

فرقة العمل المعنية بسياسة البيانات والقضايا المستجدة
( F. Uirabعضو جديد)
فريق الخبراء المعني باألنشطة في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية
 M. Yakovenkoيحل محل
( G. Navarroعضو جديد)
خبير من الهيئة الدولية الحكومية )( (IOCيعين فيما بعد)
A. Frolov

فريق الخبراء المعني بتطوير القدرات
 J. Namيحل محل
 A. Laingيحل محل T. Sutherland
( F. De Assisعضو جديد)
Y. KO
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منسقو فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
 A. Laingيحل محل

T. Sutherland

المنسقون المعنيون بمراعاة تعميم البعد الجنساني
 S. Barrellو F. Branskiو P. Evansو C. Sauloو J. Smithو( M. Jeanرئيس اللجنة ))(CBS
فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية (القرار )(EC-70) 36
و M.L. Bahو P. Evansو D. Grimesو T. Hashidaو A. Martisو G. Navarroو C.L.

( G. Adrianالرئيس)
 Wongو L. UccelliniوM. Yakovenko

فرقة الصياغة المعنية بإعداد بيان السياسات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (المقرر )(EC-70) 51
( M. Staudingerالرئيس)
وL. Uccellini

و C. Sauloو P. Evansو D. Grimesو T. Hashidaو J. LacaveوK. Ramesh

فرقة العمل المعنية بالماء (القرار )(EC-70) 18
( Á. Snorrasonآيسلندا) (الرئيس) و( K. Takahashiبيرو) و( K. Rameshالهند) و( J. Zunigaكوستاريكا)
و( J. Fenwickنيوزيلندا) و( A. Jenkinsالمملكة المتحدة) و( S. Otunga Kodingجنوب السودان) ورئيس اللجنة
) (CHyورئيس اللجنة )(CAS
)(4

تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في اللجان التابعة للمجلس التنفيذي التالية:
لجنة االختيار لعضوية لجنة المراجعة التابعة للمنظمة
( J.-M. Lacaveالرئيس)،

)(WMO

و ،C.L. Wongو ،G. NavarroوA. Ghulam

لجنة االختيار لعضوية اللجنة العلمية المشتركة /البرنامج العالمي للبحوث المناخية
( C. Sauloالرئيس)،

)(JSC/WCRP

و ،J. Namو ،L. UccelliniوA. Johnson

لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
( G. Adrianالرئيس)،

)(IMO

و ،Y. Liuو ،A. KijaziوK. Takahashi

لجنة االختيار لجائزة العلميين من الشباب
( A. Martisالرئيس)،

و ،A. Lopezو ،R. PhilippeوK.J. Ramesh

لجنة االختيار لجائزة الدكتور

Vaisala

( T. Sutherlandالرئيس) ،و ،S. Cauو ،K.J. Rameshونائب رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد
لجنة المعاشات التقاعدية بالمنظمة
( G. Navarroالرئيس)،

)(WMO

و ،L. BahوJ. Lengoasa

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
.1

تعيين األعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي – (المقرر .)(EC-70) 64

)(CIMO
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.2

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

.3

مذكرة التفاهم المبرمة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمجلس الدولي
للعلوم ) (ICSUبشأن البرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP

المقرر

(EC-70) 66

المحاضرات العلمية
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يشكر السيد  ،McBeanالحاصل على جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالثانية والستين ،على
محاضرته المعنونة "التنبؤ البيئي المتكامل – تناول الخطة العالمية لعام “IntegratedEnvironmental "2030
”Prediction – Addressing2030GlobalAgenda؛

)(2

أن يطلب من األمين العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة لنشر هذه المحاضرة على النحو المالئم.

التذييل  - 4التوصيات التي اعتمدتها الدورة
التوصية

(EC-70) 1

نهج لفهرسة الظواهر شديدة التأثير
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-17) 9محددات فهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ،الذي قرر فيه المؤتمر وضع
معايير قياسية للمعلومات الخاصة بمخاطر الطقس والماء والمناخ والطقس الفضائي وغيرها من األخطار
والمخاطر البيئية ذات الصلة ،وإعداد محددات لفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة،

)(2

المقرر  - (EC-68) 4التوصيف والفهرسة المنهجيان لظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة والتوحيد القياسي
للمعلومات المتعلقة باألخطار ،الذي أنشئت بموجبه فرقة عمل مشتركة بين البرامج تابعة للمنظمة(WMO)
ومعنية بفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة )،(IPTT-CWWCE

وإذ يالحظ مع االرتياح التعاون بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CCIعلى تنظيم حلقة العمل الدولية
بشأن فهرسة وإدارة المعلومات عن ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة ،والتي اقترحت نهجا لفهرسة الظواهر الشديدة
التأثير عن طريق تخصيص محدد هوية عالمي وحيد ) (UUIDللظواهر شديدة التأثير ،واعتمدت قائمة متداولة
بأنواع الظواهر،
وإذ يحيط علما بقرار االتحاد اإلقليمي ألوروبا (االتحاد اإلقليمي السادس) بأن تنفذ المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsلألعضاء والمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsمرحلة اختبار للنهج المقترح ،بالتعاون مع
أصحاب المصلحة اآلخرين في اإلقليم،
وإذ يحيط علما أيضا بإنشاء فرقة خبراء معنية بالحد من مخاطر الكوارث ) (ET-DRRخالل الدورة الخامسة للجنة الفنية
المشتركة والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM-5
وإذ يضع في اعتباره أهمية مرحلة االختبار إلعداد إرشادات لألعضاء بشأن تنفيذ النهج وتوثيق جدواه ،بما فيها
المتطلبات الخاصة بجمع البيانات ومعالجتها ونشرها ،والتعاون بين أصحاب المصلحة ،لضمان االنتقال السريع من
مرحلة االختبار إلى مرحلة التشغيل،
وقد درس األسس العلمية والفنية للنهج المقترح،
وقد نظر في توصية الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (EC-WG/DRRباعتماد
نهج الفهرسة والنظر في اختتام مرحلة االختبار مع إدخال ما يلزم من تحسينات،
يطلب من األمين العام تقديم الدعم الالزم إلجراء مرحلة االختبار وتيسير عمل الخبراء خالل مرحلة االختبار المزمع
إجراؤها خالل عامي  2018و2019؛
يطلب أيضا من الفريق العامل ) (EC-WG/DRRالقيام بما يلي:
)(1

تقييم نتائج مرحلة االختبار في االتحاد اإلقليمي السادس واستخالص نتائج وتوصيات لتنقيح النهج وإدراك
تأثيراته ألغراض التنسيق والتطبيق؛
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)(2

صياغة االقتراح النهائي لعرضه على المؤتمر للنظر فيه؛

)(3

تيسير ودعم تنفيذ األنشطة في االتحادات اإلقليمية األخرى؛

)(4

التماس المشورة والدعم من فرق الخبراء التابعة للجان الفنية ،على غرار فرقة الخبراء التي أنشئت حديثا التابعة
للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بالحد من مخاطر الكوارث ،حسب االقتضاء؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية األخرى اختبار المفهوم وموافاة الفريق العامل ) (EC-WG/DRRبتعليقاتها على نتائج
ذلك االختبار؛
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CCIواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوضع خارطة طريق
للتشغيل وتقديم الخدمات في المستقبل للفريق العامل )(EC-WG/DRR؛
يطلب أيضا من اللجنة ) (CBSواللجنة ) (CCIما يلي:
)(1

النظر في أي تعليقات مقدمة تخص تحديث أنواع الظواهر شديدة التأثير وتعريفها ،وفي إنشاء معايير لتحديد
ماهية "الظاهرة شديدة التأثير"؛

)(2

تقديم إرشادات لتحديد ما إن كان ينبغي تصنيف الظواهر استنادا إلى معايير األرصاد الجوية فحسب ،أم من حيث
تأثيرها أيضا؛

)(3

تقديم إرشادات تخص كيفية التعامل مع الظواهر متعددة المخاطر؛

يحث األعضاء على المساهمة في مرحلة االختبار على أساس طوعي بالتعاون مع المراكز العالمية لألرصاد الجوية
) (WMCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsومراكز
األرصاد الجوية الوطنية التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs؛
يوصي بعرض النهج المقترح لفهرسة الظواهر شديدة التأثير ،والوارد في مرفق هذه التوصية ،مع إدخال التحسينات
الالزمة وفقا لنتائج مرحلة االختبار والدروس المستفادة ،على المؤتمرالعالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية للنظر
فيه واعتماده.

مرفق التوصية

(EC-70) 1

نهج لفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ شديدة التأثير
.1

لمحة عامة عن النهج

يركز النهج على تحديد كل ظاهرة منفردة ،مع إتاحة إمكانية جمع الظواهر الجوية الهيدرولوجية
1.1
المترابطة .وينطوي ذلك على تخصيص محدد هوية عالمي وحيد ) (UUIDلكل ظاهرة وإدراج ذلك المحدد والسمات
الرئيسية للظاهرة في سجل للبيانات (الشكل  .)1والمحدد ) (UUIDهو عبارة عن رقم عشوائي من المقياس ) (ISOتولده
السلطة الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية المعنية .وتشمل السمات الرئيسية المدرجة في سجل البيانات معلومات تعرف
الظاهرة ،مثل وقت بداية الظاهرة وتوقفها والمدى المكاني ونوع الظاهرة .وتوفر سمات أخرى السياق ،مثل الوصف
والمحدد المحلي (مثل األسماء المحلية أو اإلقليمية للعواصف) والروابط بظواهر أخرى (مثل األمطار الغزيرة
واألعاصير المدارية) ،بما يتيح تجميع الظواهر (مثل الظواهر المرتبطة بظواهر أخرى) في ظواهر (سينوبتيكية) أوسع
نطاقا .ويمكن تخزين معلومات إضافية عن كل ظاهرة في قاعدة بيانات منفصلة تربط أيضا بالمحدد ) (UUIDلتخزين
معلمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ذات الصلة (سرعات الرياح ،وكميات الهطول ،وقيم مؤشرات األرصاد الجوية
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الهيدرولوجية وغيرها) .واألهم من ذلك أن السلطات المسؤولة عن تقييم وفهرسة المعلومات عن الخسائر واألضرار
ستتمكن من استخدام المحدد ) (UUIDنفسه للربط أيضا بين الظواهر وهذا النوع من المعلومات غير المتصل باألرصاد
الجوية الهيدرولوجية.
ويتناول النهج أيضا مسألة الظواهر المترابطة مثل إعصار يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح
1.2
شديدة وعرام عواصف وفيضانات وانهيارات أرضية .ويمكن تخصيص محدد ) (UUIDفريد لكل ظاهرة وظاهرة فرعية
مع إدماج المحددات ) (UUIDالخاصة بالظواهر المترابطة في سجل الظواهر المعنية ،بما يتيح الربط بين السلسلة الكاملة
للظواهر المترابطة وما يتصل بها من بيانات.
الوصف

السمات الرئيسية للظاهرة
إنشاء السجل -

التاريخ والوقت

بداية الظاهرة -
توقف الظاهرة -

من قائمة أنواع الظواهر للمنظمة )(WMO

نوع الظاهرة -

نوع البيانات المكانية معروف
)مثل قاعدة بيانات جغرافية أو ملف أشكال(

الحيز المكاني -

)مثل نوء شديد(

وصف حر للظاهرة
)مثل رياح سرعتها  45عقدة تصل إلى  55عقدة(

وصف الظاهرة -

اسم الظاهرة المحلي
)مثل يوالندا في الفلبين مقابل هايان عالميا(

المحدد المحلي -

رابط إلى المحدد )(UUIDالخاص بظواهر متصلة
)مثل عاصفة(

محددات أخرى -
ذات صلة

الظاهرة

UUID: f3df3f02-7574-4ffe-beea-021af820bc47

الشكل  :1سجل ظاهرة يحتوي على المحدد ) (UUIDوالسمات الرئيسية للظاهرة
(السمات الواردة باللون األحمر مدخالت إلزامية)
.2

عملية التسجيل والتحليل

ينظر في أن تتولى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعملية التسجيل والتحليل
2.1
لربط الظواهر في تركيبة هرمية تبدأ على أعلى مستوى من النطاقات السينوبتيكية ثم المتوسطة وأخيرا المحلية.
وستكون الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين بقاعدة بيانات الخسائر واألضرار ووسائل التواصل االجتماعي
(المصادر الحاشدة على سبيل المثا ل) مفيدة للتحقق من معلومات الظواهر واستكمالها (مثل الحيز المكاني و/أو العالقات
بين الظواهر المذكورة في سجالت غيرها من الظواهر).
.3

أنواع الظواهر

أعد مشروع تصنيف (انظر وثيقة المعلومات ) )EC-70/INF. 3.1(3يتضمن قائمة بأنواع الظواهر
3.1
وتأثيراتها استنادا إلى المصادر الموثوقة والمواد المرجعية للمنظمة ) .(WMOويحتوي التصنيف على قائمة أولية بأنواع
الظواهر المحتملة التي ترتبط بها عادة خسائر وأضرار .وسيكون التصنيف قائمة قياسية حية يمكن للبلدان واألقاليم
تعديلها عن طريق آلية الحوكمة المعنية في المنظمة ) (WMOمثل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ).(GDPFS
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التوصية

(EC-70) 2

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

القرار  – (Cg-17) 34تحديد معايير لنظم إدارة البيانات المناخية ومرجعيتها في نظام معلومات المنظمة،

)(2

القرار  – (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(3

المقرر  – (EC-69) 15تعزيز عمليات نظام معلومات الخدمات المناخية على النطاقين اإلقليمي والعالمي،

)(4

القرار  – (CCl-17) 4تحديث البيانات المناخية،

وإذ يشير أيضا إلى أن المجلس التنفيذي كان قد طلب من لجنة علم المناخ ) ،(CClفي دورته الخامسة والستين ،أن تعمل
على نحو وثيق مع اللجان والبرامج األخرى لالنتقال من مفهوم إطار النظام العالمي العالي الجودة إلدارة البيانات
المناخية ( التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،الفقرة  4.4.70من الملخص
العام) (مطبوع المنظمة رقم  )1118إلى تعريف هذا النظام،
وإذ يحيط علما مع االرتياح بالتقدم الذي أحرزته لجنة علم المناخ ) (CClفي إرشاد وتوجيه األعضاء فيما يتعلق
بالمسائل المتصلة بالبيانات المناخية ،بما في ذلك فيما يتعلق بمواصفات نظم إدارة البيانات المناخية )( (CDMSsانظر
مواصفات نظم البيانات المناخية) (مطبوع المنظمة رقم  ،)1131والمفهوم االستراتيجي لنظم إدارة البيانات المناخية،
وإذ يشير إلى العمل الجاري الذي تضطلع به اللجنة ) (CClبخصوص إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية الجودة
) ،(HQ-GDMFCكما هو مبين في القرار ،(CCl-17) 4
وقد أحيط علما بالتقدم المحرز في مشروع مرجع إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية الجودة
(انظر وثيقة المعلومات )،)EC-70/INF. 4.5(2

)(HQ-GDMFC

وإذ يأخذ علما بالتعاون بين النظام العالمي لرصد المناخ ولجنة علم المناخ ) (GCOS/CClلوضع إرشادات توجيهية
بشأن استخدام بيانات رادرات الطقس وكذلك بيانات البرق ألغراض التطبيقات المناخية ،يمكن الرجوع إليها في مرجع
إطار إدارة البيانات ) ،(HQ-GDMFCبوصف ذلك جانبا جديدا ناشئا من جوانب إدارة البيانات من أجل المناخ،
وإيمانا منه بأهمية دليل مثل هذا إلرشاد وتوجيه األعضاء بشأن المعايير والممارسات الموصى بها فيما يتصل بإدارة
البيانات المناخية ،بما في ذلك فيما يتصل بالمصطلحات ،والتعاريف ،وتقدير مدى نضج مجموعات البيانات ،وعمليات إدارة
البيانات ،واالكتشاف والتبادل ،وإيمانا منه أيضا بأن هذه الجوانب يجب وصفها بشكل مالئم في الالئحة الفنية للمنظمة
)،(WMO
يوصي المؤتمر بمشروع القرار  – (Cg-18) 1/XXمرجع إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية الجودة )،(HQ-GDMFC
كما يرد في مرفق هذه التوصية؛
يحث رئيس اللجنة ) (CClعلى اتخاذ الترتيبات الالزمة الستكمال المسودة النهائية للمرجع ،بالتعاون مع اللجان الفنية
والبرامج األخرى ،لعرضها على المؤتمر العالمي الثامن عشرة لألرصاد الجوية للنظر فيها؛
يطلب من األمين العام:
)(1

اتخاذ الترتيبات الالزمة لجمع تعقيبات األعضاء على محتوى مرجع إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية
الجودة ) (HQ-GDMFCبعد موافقة رئيس اللجنة )(CCl؛
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تيسير التعاون بين اللجنة ) (CClواللجان الفنية والبرامج األخرى لالنتهاء من مشروع المرجع وتقديمه بعد النظر
في تعقيبات األعضاء لكي يعتمده المؤتمر في دورته الثامنة عشرة.

مرفق التوصية
مشروع القرار

(EC-70) 2

(Cg-18) 1/XX

مرجع إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية الجودة

)(HQ-GDMFC

إن المؤتمر،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(2

القرار  – (Cg-17) 34تحديد معايير لنظم إدارة البيانات المناخية ومرجعيتها في نظام معلومات المنظمة،

)(3

المقرر  – (EC-69) 15تعزيز عمليات نظام معلومات الخدمات المناخية على النطاقين اإلقليمي والعالمي،

)(4

القرار  – (CCl-17) 4تحديث البيانات المناخية،

)(5

التوصية  – (EC-70) 2تحديث البيانات المناخية،

وإذ يدرك تشديد األعضاء المتزايد على البيانات المناخية ،بما في ذلك جودتها وإدارتها ،على نحو ما أعربت عنه لجنة
علم المناخ ) (CClمنذ دورتها الخامسة عشرة عندما أعادت تأكيد تعاون جميع األعضاء الحيوي والضروري لتأمين
بيانات مناخية عالية الجودة في الوقت المناسب وفي المتناول من جميع المصادر الممكنة وأوصت بوضع إطار إلدارة
البيانات العالمية المناخية عالية الجودة )،(HQ-GDMFC
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

أن تحديد معايير إلدارة البيانات المناخية يجب أن يشكل ركيزة هامة لعملية تحديث طويلة األجل للبيانات
المناخية وما اتصل بذلك من ممارسات ونظم في مجال إدارة البيانات،

)(2

أهمية احتياجات تطوير القدرات وتوفير اإلرشاد والتوجيه لتمكين األعضاء من القيام بدورهم في إدارة وتبادل
البيانات المناخية الالزمة لتنفيذ الخدمات المناخية،

وإذ يسلم أيضا بتزايد الحاجة إلى توفير المعايير وإسداء المشورة حول الممارسات الموصى بها إلدارة البيانات
المناخية ،من جميع المصادر الممكنة ،بما في ذلك االستشعار الموقعي واالستشعار عن بعد والبيانات البحرية وبيانات
الهيدرولوجيا والبيانات الجوية ،وضمان معايير جودتها ،دعما لتطوير المعارف المناخية واستنباط سياسة مستنيرة على
األصعدة العالمي واإلقليمي والوطني،
وإذ يحيط علما بالتقدم الذي أحرزته لجنة علم المناخ في إرشاد وتوجيه األعضاء بخصوص البيانات المناخية ،بما
في ذلك بخصوص مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  ،) 1131والمفهوم االستراتيجي
لنظم إدارة البيانات المناخية وعمل لجنة علم المناخ الجاري بشأن إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية
الجودة )،(HQ-GDMFC
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وإذ يرحب بالقرار  (CCl-17) 4بشأن تحديث البيانات المناخية ،ويوافق على ضرورة استكمالدليل مرجعي إلطار إدارة
البيانات العالمية المناخية عالية الجودة )،(HQ-GDMFC
واقتناعا منه بأهمية مثل هذا المرجع إلرشاد وتوجيه األعضاء حول المعايير والممارسات الموصى بها فيما يتصل
بإدارة البيانات المناخية ،بما في ذلك فيما يتصل بالمصطلحات ،والتعاريف ،وتقييم مدى نضج مجموعات البيانات،
وعمليات إدارة البيانات ،واالكتشاف ،والتبادل ،واقتناعا منه بأنه يجب وصف هذه الجوانب كما ينبغي في الالئحة الفنية
للمنظمة )،(WMO
وإذ يقدر جهود اللجنة ) (CClوتعاونها مع اللجان والبرامج األخرى من أجل استكمال الدليل المرجعي إلطار إدارة
البيانات العالمية المناخية عالية الجودة )،(HQ-GDMFC

يوافق على مشروع الدليل المرجعي إلطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية الجودة

)(HQ-GDMFC

على

النحو الوارد في مرفق هذا القرار إلدراجه في الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛
يطلب من األمين العام وضع الترتيبات الالزمة لنشر الدليل المرجع لإلطار ) (HQ-GDMFCبعد السهر على امتثاله
لمعايير وممارسات تحرير الوثائق ،وإبالغ األعضاء بإصداره رسميا؛
يطلب من لجنة ع لم المناخ اإلشراف على تحديث الدليل المرجعي إلطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية
الجودة )(HQ-GDMFC؛
يطلب من لجنة النظم األساسية اإلشارة إلى المعايير الواردة في الدليل المرجعي إلطار إدارة البيانات العالمية المناخية
عالية الجودة ) (HQ-GDMFCفي اللوائح الفنية األخرى ذات الصلة من قبيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDFPSمن أجل تأمين
التماسك في مصطلحات ومفاهيم وتعاريف البيانات المناخية وإدارتها.

التوصية

(EC-70) 3

تعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات
وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ القرارات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (EC-XLI) 4تغير المناخ العالمي،

)(2

القرار  – (Cg-17) 15برنامج المناخ العالمي )،(WCP

)(3

القرار  – (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(4

القرار  – (Cg-17) 62العالقة والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والهيئات التأسيسية
للمنظمة )،(WMO

)(5

القرار  – (Cg-17) 64وضع إطار قائم على النتائج لدعم المنظمة ) (WMOلتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية،

التذييل  - 4التوصيات
)(6

المقرر  – (EC-68) 16اإلطار المستهدف للمستوى القطري استنادا إلى النتائج وآلية مساهمات المنظمة
في اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

263

)(WMO

)(7

المقرر  – (EC-68) 17دعم المنظمة

)(8

المقرر  – (EC-69) 7دعم المنظمة لتنفيذ اتفاق باريس،

)(9

المقرر  – (EC-69) 11تنفيذ اإلطار المستهدف للمستوى القطري استنادا إلى النتائج وآلية مساهمات المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(WMO

لتنفيذ أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC

وقد نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ )( (CClمطبوع المنظمة رقم ،)1216
وبشكل خاص التوصية  – (CCl-17) 2تعزيز تكامل وتنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات
مناخية داعمة للسياسات والقرارات ،والتوصية  – (CCl-17) 3مواصلة عمل لجنة علم المناخ وتعزيزه،
وإذ يالحظ أهمية نواتج علم المناخ التابعة للمنظمة ) (WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوللهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCفضال عن عمليات السياسات العامة رفيعة المستوى ذات الصلة بالمناخ،
من قبيل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوأهداف التنمية المستدامة ،وإطار سنداي للحد
من مخاطر الكوارث،

وإذ يالحظ مع االرتياح أن نواتج المنظمة ) (WMOالمناخية مثل بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ
العالمي ،والتحديثات المنتظمة بشأن ظاهرتي النينيو/النينيا ،ونشرة غازات االحتباس الحراري ،وغير ذلك من النواتج
الجاري إعدادها مثل آخر تطورات المناخ الموسمي العالمي ،تشكل جميعها مصادر معلومات موثوقة لدعم السياسات
والقرارات المستنيرة وتكميل تقارير التقييم التي تصدرها الهيئة )،(IPCC
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

المساهمات األساسية المقدمة من العناصر األربعة المكونة لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPبهذا الخصوص ،وهي
تحديدا البرنامج العالمي للخدمات المناخية ،وبرنامج النظام العالمي لرصد المناخ ،والبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ،وبرنامج البحوث العالمي المعني بالتأثر بتغير المناخ وآثاره والتكيف معه،

)(2

المسؤوليات التنفيذية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية والعالمية
التي تشكل البنية األساسية للمنظمة ) ،(WMOواألدوار الرئيسية للمنتديات المناخية على الصعيدين اإلقليمي
والوطني للجمع بين الجهات صاحبة المصلحة وتوحيد جهودها،

)(3

األدوار الخاصة بكل من:
(أ)

اإلطار العالمي ) ،(GFCSفي تأمين مشاركة المنظمات الدولية الشريكة في دعم تحسين نواتج التنمية ذات
الصلة بالمناخ على المستوى القطري،

(ب) الهيئة ) ،(IPCCفي تنظيم جهود المجتمع العلمي لتقديم تقييمات علمية يسترشد بها مؤتمر األطراف في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) (UNFCCCوغير ذلك من عمليات السياسات العامة ذات الصلة بالمناخ،
(ج) البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPفي تيسير التحليل والتنبؤ بتقلبية نظام المناخ وتغيره من أجل
استخدامها في نطاق متزايد االتساع من التطبيقات العملية القيمة التي لها صلة مباشرة بالمجتمع وتعود
عليه بالنفع،
)(4

المساهمات العديدة المقدمة من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية للمنظمة )،(WMO
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وإذ يسلم كذلك بالحاجة المستمرة إلى:
)(1

تعزيز جهود مراكز المنظمة ) (WMOالتشغيلية ،بما في ذلك المراكز المناخية اإلقليمية والمراكز العالمية
لإلنتاج ،وتنسقها زمنيا لدعم قيام األعضاء بتقديم الخدمات على المستوى القطري،

)(2

تأمين التنسيق العالمي للعمليات الرئيسية ذات الصلة بالمناخ ،من قبيل النواتج المناخية اإلقليمية والوطنية ،وتبادل
البيانات والنواتج ،وتحويل نتائج البحوث إلى عمليات ،وتطوير وتجميع المدخالت ألغراض النواتج والخدمات
ذات الصلة بالسياسات العامة،

)(3

المدخالت الفنية والعلمية لتوجيه ودعم عمل األعضاء وسائر كيانات المنظمة ) (WMOبهذا الخصوص،

يوصي المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بمشروع القرار  – (Cg-18) XXمساهمات المنظمة ) (WMOفي
تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ القرارات ،كما يرد في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية
مشروع القرار

(EC-70) 3

(Cg-18) XX

تعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات
وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ القرارات
إن المؤتمر،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (EC-XLI) 4تغير المناخ العالمي،

)(2

القرار  – (Cg-17) 15برنامج المناخ العالمي )،(WCP

)(3

القرار  – (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(4

القرار  – (Cg-17) 62العالقة والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والهيئات التأسيسية
للمنظمة )،(WMO

)(5

القرار  – (Cg-17) 64وضع إطار قائم على النتائج لدعم المنظمة ) (WMOلتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية،

)(6

المقرر  – (EC-68) 16اإلطار المستهدف للمستوى القطري استنادا إلى النتائج وآلية مساهمات المنظمة
في اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(WMO

)(7

المقرر  – (EC-68) 17دعم المنظمة

)(8

المقرر  – (EC-69) 7دعم المنظمة لتنفيذ اتفاق باريس،

)(9

المقرر  – (EC-69) 11تنفيذ اإلطار المستهدف للمستوى القطري استنادا إلى النتائج وآلية مساهمات المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(WMO

لتنفيذ أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC
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وإذ يالحظ أهمية نواتج المنظمة ) (WMOفي مجال علم المناخ وصلتها الوثيقة لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCفضال عن عمليات السياسات العامة رفيعة المستوى
ذات الصلة بالمناخ من قبيل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوأهداف التنمية المستدامة،
وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث،
وقد نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ )( (CClمطبوع المنظمة رقم ،)1216
يقرر إقامة تنسيق إجمالي رسمي للمساهمات التي تقدمها المنظمة ) (WMOلتوفير معلومات وخدمات داعمة للسياسات
والقرارات ،بما يكفل ،في جملة أمور ،ما يلي:
)(1

إيجاد نطاق موسع يشمل توفير الخدمات لعمليات السياسات العامة رفيعة المستوى ذات الصلة بالمناخ ،إضافة
إلى دعم األعضاء في توفير الخدمات على الصعيد القطري ،مع مراعاة اآللية الحالية للمساهمات التي تقدمها
المنظمة ) (WMOلإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وضمان التركيز على إنجاز خطة المنظمة )(WMO
االستراتيجية وأولوياتها؛

)(2

إضفاء الصبغة الرسمية على األدوار والمسؤوليات من أجل تأمين التنسيق الفعال بين جميع الهيئات المسؤولة
عن تنفيذ برنامج المناخ العالمي )(WCP؛

)(3

ضمان تمثل من هياكل حوكمة الهيئة الحكومية الدولية المعني ة بتغير المناخ واإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS؛

)(4

مشاركة كيانات المنظمة ) (WMOالتشغيلية لنظام معلومات الخدمات المناخية ،بما في ذلك مراكز اإلنتاج
العالمية ،والمراكز المناخية اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وغير ذلك من المنظمات
والبرامج والمبادرات ذات الصلة التي يعد التعاون والتنسيق معها ضروريين لتعزيز مساهمات المنظمة )(WMO
في توفير معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات والقرارات؛

)(5

مواصلة العمل الجاري واإلنجازات المتوخاة الموافق عليها في الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ؛

يطلب من األمين العام الدعوة إلى اجتماع رؤساء اللجان الفنية ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ،والرؤساء والمنسقين
الرئيسيين في كيانات برنامج المناخ العالمي ،والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،واإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،لتحديد الترتيبات المالئمة؛
يطلب من الرئيس التقدم إلى المجلس التنفيذي بتوصية بشأن تنفيذ هذا القرار

التوصية

(EC-70) 4

مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات
األرصاد الجوية الزراعية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية،
وقد نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية )( (CAgMمطبوع المنظمة
رقم  ،)1217والسيما القرار  – (CAgM-17) 3استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة األرصاد الجوية
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الزراعية ،والقرار  – (CAgM-17) 4أولويات لجنة األرصاد الجوية الزراعية للفترة  ،2022-2018والتوصية
) – (CAgM-17مواصلة وتعزيز عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية،

5

وإذ يسلم بالحاجة إلى الحفاظ على خبراء األرصاد الجوية الزراعية المشاركين في أنشطة المنظمة ) (WMOوكفالة
االعتراف بأن مساهماتهم سوف تتواصل في المستقبل،

يوصي المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بمشروع القرار  – (Cg-18) 1/XXمساهمات المنظمة ) (WMOفي
تقديم معلومات وخدمات األرصاد الجوية الزراعية كما وردت في مرفق هذه الوصية.

مرفق التوصية
مشروع القرار

(EC-70) 4

(Cg-18) 1/XX

مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات األرصاد الجوية الزراعية
إن المؤتمر،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 22برنامج األرصاد الجوية الزراعية،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية،

)(3

القرار  – (Cg-17) 17البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف،

)(4

المقرر  – (EC-69) 44تعزيز النظم الوطنية واإلقليمية لمراقبة الجفاف،

وقد نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية مع القرارات والتوصيات
)( (CAgMمطبوع المنظمة رقم ،)1217
وإذ يحيط علما بإنجازات المنظمة ) (WMOلمساعدة األعضاء بتقديم الدعم لخدمات األرصاد الجوية الزراعية الوطنية
المتوخاة على نطاق واسع بما في ذلك مراقبة الجفاف على المستويين الوطني واإلقليمي ونظم اإلنذار المبكر وسياسات
وخطط الجفاف الوطنية،
وإذ يدرك:
)(1

مساهمة خدمات األرصاد الجوية الزراعية في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ومنها  -1القضاء على
الفقر -2 ،القضاء على الجوع -5 ،المساواة بين الجنسين -6 ،المياه النظيفة  -7الطاقة النظيفة -13 ،العمل
المناخي -15 ،الحياة في البر -17 ،عقد الشراكات لتحقيق األهداف،

)(2

األهمية الحاسمة لألمن الغذائي بالنسبة لألعضاء ،وتقديم خدمات الطقس والمناخ إلى األعضاء لرفع اإلنتاج
الغذائي والتقليل من آثار الظواهر المناخية المتطرفة وتغير المناخ على استقرار اإلنتاجية الغذائية،

)(3

العمل المتواصل لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمع التركيز على مجاالت األولوية في الزراعة
واألمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث،

)(4

العمل الجاري لبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPمع أكثر من  34منظمة شريكة،
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يقرر ،في سياق اإلصالح الهيكلي الجاري لحوكمة المنظمة ):(WMO
)(1

أن العمل الجاري والخطط المتوخاة التي تمت الموافقة عليها في الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية
الزراعية قد أدرجت بشكل مالئم في نتائج استعراض الحوكمة؛

)(2

أن مجاالت األولوية للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMللفترة ( )2022-2018واختصاصات لجنة
األرصاد الجوية الزراعية الواردة في القرار  – (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية – تؤخذ بعين االعتبار
كأساس ألي هيكل جديد يركز على األرصاد الجوية الزراعية مثل ما يمكن أن ينشأ من استعراض الحوكمة.

التوصية

(EC-70) 5

شبكة الرصد األساسية

العالمية )(GBON

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (EC-68) 2خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة للفترة ،2019-2016

)(2

المقرر  – (EC-69) 21شبكة الرصد األساسية اإلقليمية،

وإذ يأخذ علما مع التقدير بإعداد طبعة قادمة من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160ستتضمن جميع المواد ذات الصلة من النسخة الحالية لمرجع النظام العالمي للرصد
)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم  ،)544وأحكاما جديدة ذات صلة بشبكة الرصد األساسية اإلقليمية ،ومراقبة جودة بيانات النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،WIGOS
وقد درس الدور األساسي الذي تؤديه تطبيقات عالمية ،من قبيل التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوتحليل المناخ،
باعتبارها العمود الفقري لجميع المنتجات والخدمات التي يقدمها جميع أعضاء المنظمة  WMOلمؤسساتهم ،حتى على
الصعيدين اإلقليمي والمحلي،
وقد درس أيضا الحاجة المستمرة لخدمة هذه التطبيقات العالمية بمجموعات شاملة من الرصدات من نظم رصد سطحية
القاعدة أيضا ،والدور األساسي الذي تؤديه المنظمة  WMOفي تيسير وتنسيق الحصول على تلك الرصدات وتبادلها
دوليا،
وقد درس كذلك التقارير األولية الواردة من المشروع التجريبي للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالخاص بنظام مراقبة
جودة بيانات النظام  ،WIGOSوالتي تبين استمرار قلة بيانات الرصد في مناطق كثيرة على نطاق العالم،
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSما يلي:
)(1

إعداد تصميم عام للشبكة العالمية للرصد األساسي ) (GBONلتلبية المتطلبات الدنيا للتنبؤ العددي العالمي بالطقس
والمراقبة العالمية للمناخ ) ،(Analysisحسبما حددت عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ،مع مراعاة
مساهمات العناصر الفضائية القاعدة واألرضية القاعدة المكونة للنظام )،(WIGOS

)(2

أن تقوم ،مع قيام جميع االتحادات اإلقليمية والفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWببذل
جهود مشتركة ،بتصميم شبكات الرصد األساسية اإلقليمية ) (RBONsالخاصة بها على نحو مطابق لتصميم شبكة
الرصد األساسية العالمية ) ،(GBONوإنشائها ومراقبتها ،بحيث توفر رصدات في الوقت الحقيقي من أجل تبادلها
دوليا بما يلزم من دقة واستبانة مكانية وزمنية وحسن توقيت؛

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

268

يطلب من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSأن يعد أحكاما
ذات صلة لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160بشأن تنفيذ الشبكة
العالمية للرصد األساسي ) ،(GBONويقترحها على المؤتمر الثامن عشر في عام 2019؛

يطلب من األعضاء تقديم تعليقاتها إلى األمين العام بشأن مشروع مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم .)1160

التوصية

(EC-70) 6

رؤية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام

2040

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-68) 2خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
للفترة ،2019-2016

)(WIGOS

وإذ يالحظ أن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ( )2014قد طلبت من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تتولى
زمام المبادرة في إعداد رؤية للنظام  WIGOSفي عام  ،2040تتضمن "رؤية لنظم الرصد المكونة للنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSفي عام  "2040لعرضها على المؤتمر الثامن عشر في عام ،2019
وإذ يالحظ أيضا أن الرؤية توضح كيف ستصبح تكنولوجيات جديدة أكثر كفاءة متاحة ألعضاء المنظمة ) (WMOمن
أجل نظم الرصد الفضائية القاعدة والسطحية القاعدة على السواء ،وأن الرؤية توفر أهدافا عالية المستوى للمساعدة على
توجيه تطوير النظام  WIGOSفي المستقبل،
وإذ يالحظ مع االرتياح إعداد مشروع الرؤية اإلجمالية المتكاملة بقيادة الرؤساء المشاركين لفريق التنسيق المشترك بين
اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSبمشاركة متواصلة من كبار واضعي مادة المساهمات
السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ،وأن مشروع الرؤية يقترب اآلن من صيغته النهائية،
يؤيد مشروع الرؤية الحالي للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي عام  2040بصيغته الواردة في وثيقة
المعلومات )EC-70/INF. 7.1(3؛
يوصي بأن يعتمد المؤتمر العا لمي الثامن عشر لألرصاد الجوية الرؤية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي عام  ،2040الواردة في مشروع الصيغة النهائية المقدم إليه؛
يطلب من األمين العام اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع الصيغة النهائية لمشروع الرؤية وتقديمها ألعضاء المنظمة
) ، (WMOواالتحادات اإلقليمية ،والوكاالت الزميلة التابعة لألمم المتحدة ،وغيرها من المنظمات الدولية ،وممثلي القطاع
الخاص ،لكي يستعرضوها قبل تقديمها إلى المؤتمر الثامن عشر في عام 2019؛
يطلب من اللجان الفنية أن تساهم في وضع الصيغة النهائية لمشروع الرؤية حسب االقتضاء؛
يدعو المنظمات الدولية الشريكة إلى تقديم تعليقاتها حسب االقتضاء.
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(EC-70) 7

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي الهيكل البرنامجي
للمنظمة ) (WMOمن عام  2020فااعدا
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى الدور األساسي للرصدات كأساس تستند إليه جميع النواتج والخدمات التي يقدمها أعضاء المنظمة
لمؤسساتهم في مجاالت الطقس والمناخ والماء،

WMO

وإذ يشير أيضا إلى نجاح المراقبة العالمية للطقس طوال أكثر من  60عاما بفضل إدماجها للرصدات ونظم تبادل
البيانات ونظم التنبؤ الكمي ،دعما إلنتاج وتقديم التحذيرات واإلنذارات وغيرها من نواتج التنبؤ،
وإذ يالحظ أن مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOيحدد بوضوح كهدفه رقم " 2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ
الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل المستقبل"،
وإذ يالحظ أيضا الروابط الوثيقة المتزايدة بين مختلف التخصصات ومجاالت التطبيق ألنشطة المنظمة  ،WMOفيما
يتعلق بالنمذجة والرصدات على السواء،
وإذ يالحظ مع االرتياح التقدم المحرز أثناء مرحلة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSومرحلة ما قبل
تشغيله صوب إدراج برامج الرصد السطحية القاعدة والفضائية القاعدة الخاصة بجميع مجاالت التطبيق التي تغطيها
المنظمة  WMOفي نظام واحد،
وقد بحث التوصيات المنبثقة عن الدورة السابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام ( WIGOSكانون
الثاني/يناير  ،)2108على النحو الوارد في مرفق هذه التوصية،
وقد وضع في االعتبار التوصية  - (EC-70) 25اللجان الفنية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة  ،WMOال سيما فيما
يتعلق بإنشاء لجنة جديدة للرصدات والبنى التحتية ونظم المعلومات،
يؤيد التوصيات المنبثقة عن الفريق المشترك بين اللجان  ICG-WIGOSبصيغتها الواردة في مرفق هذه التوصية؛
يوصي المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بأن يسمي النظام  WIGOSبنية تحتية أساسية للمنظمة
مكلفة بتوفير أساس الرصد لجميع برامج المنظمة  WMOومجاالت التطبيق الخاصة بها؛

WMO

يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تعد ،استنادا إلى خبرة فريق التنسيق  ،ICG-WIGOSمقترحا من أجل منح
نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوضعا متماثال ،من أجل إدارة النظم
الثالثة بصورة مشتركة كبنية تحتية أساسية تدعم جميع برامج المنظمة  WMOومجاالت التطبيق الخاصة بها ،باستخدام
المراقبة العالمية للطقس كنموذج.

مرفق التوصية

(EC-70) 7

توصيات الدورة السابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد )(ICG-WIGOS-7
(أ)

يجب أن يستمر النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSكنشاط أساسي من أنشطة المنظمة
 WMOيدعم جميع برامج المنظمة  WMOومجاالت التطبيق الخاصة بها ،ويجب أن يظل يشمل كافة المناطق
ومجاالت التخصصات الفنية والعلمية؛
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(ب) يجب منح النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوضعا واضحا ودائما مع آلية حوكمة
متجذرة بثبات في هيكل الهيئات التأسيسية للمنظمة WMO؛
(ج) بدال من نسب النظام  WIGOSإلى برنامج قائم أو إنشاء برنامج جديد ،يوجد تفضيل العتبار النظام
"بنية تحتية أساسية للرصد خاصة بالمنظمة "WMO؛ وينبغي أن يشمل ويدمج تماما بهذه الصفة مكونات الرصد
في جميع برامج المنظمة  WMOالقائمة والناشئة دعما لكافة أنشطة المنظمة WMO؛
WIGOS

(د) أشير إلى أن نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوأيضا النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSمستقبال،
لهما أدوار متماثلة وأنهما يمكن اعتبارهما إلى جانب النظام  WIGOSعناصر أساسية في تلك البنية التحتية؛
(هـ) سيتعين تكريس جهد متواصل إلزالة أي عقبات تحول دون العمل سويا على نطاق مختلف أوساط المستخدمين،
والمجاالت البرنامجية ،والتخصصات العلمية ،بما يشمل نظم الرصد التابعة للمنظمة  WMOوتلك التي تشارك
المنظمة في رعايتها؛ ويجب معالجة هذه المسألة مباشرة في عملية إعادة الهيكلة بدون استباق أي نتيجة معينة
للمناقشات المتعلقة بإصالح الحوكمة؛
(و) من أجل مواصلة رفع مستوى إدماج مختلف مكونات النظام  WIGOSوزيادة كفاءة العمل وفعاليته إلى أقصى
حد ،يشجع األمين العام على تنظيم دعم األمانة للنظام  WIGOSوفقا لخطوط توجيهية تعكس النتيجة التي سيسفر
عنها إصالح الحوكمة في نهاية المطاف.

التوصية

(EC-70) 8

االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ()IOC
بشأن إدارة بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات األوقيانوغرافية ()2021-2018
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المقرر  - )JCOMM-5( 19االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ( )IOCبشأن إدارة بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات األوقيانوغرافية (( )2021-2018المشار
إليها فيما بعد بكلمة ""اإلستراتيجية") ،الذي أذن للرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ()WMO
واللجنة الدولية الحكومية ( )JCOMMبتوصية األجهزة التنفيذية للمنظمة ( )WMOوللجنة اليونسكو الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOC-UNESCOباعتماد مشروع اإلستراتيجية المحدث،

)(2

النسخة المحدثة لمشروع االستراتيجية ،بصيغته الواردة في وثيقة المعلومات )،EC-70/INF. 7.2(2

)(3

توصية الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMبأن مشروع االستراتيجية األخير مرض ويمكن
عرضه على المؤتمر العتماده ،رهنا بمزيد من االستعراض والتأييد من جانب برنامج التبادل الدولي للبيانات
والمعلومات األوقيانوغرافية ( )IODEالتابع للجنة اليونسكو الدولية الحكومية (،)IOC

وإذ يأخذ في االعتبار األساس المنطقي الوارد بالتفصيل في مرفق هذه التوصية،
يوافق على مشروع االستراتيجية بصيغته الواردة في وثيقة المعلومات )EC-70/INF. 7.2(2؛
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يوصي بأن يعتمد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية مشروع القرار  - (Cg-18) 1/XXاالستراتيجية المشتركة
بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ( )IOCبشأن إدارة بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات
األوقيانوغرافية ( ،)2021-2018بصيغته الواردة في مرفق مشروع هذه التوصية؛
يدعو لجنة اليونسكو الدولية الحكومية ( )IOCإلى استعراض مشروع االستراتيجية من جانب البرنامج ( )IODEبغية
تقديمه إلى االجتماع الثالثين للجنة ( )IOC-XXXفي عام 2019؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMما يلي:
)(1

أن تتعاون مع البرنامج ( )IODEلالنتهاء من إعداد االستراتيجية قبل موعد انعقاد الدورة الخامسة والعشرين
للبرنامج ( )IODE-XXVفي شباط /فبراير 2019؛

)(2

أن تعد خطة تنفيذ استجابة لالستراتيجية بالتشاور مع الهيئات الفرعية والبرنامج ()IODE؛

)(3

أن تساعد لجنة النظم األساسية ( )CBSفي تطوير عنصر إدارة البيانات في النظام ( ،)WISوالمشاركة في تنفيذ
النظام  ،WIS 2.0وأن تسعى إلى تنفيذ االستراتيجية بطريقة تتوافق مع النظام .WIS 2.0

مرفق التوصية
مشروع القرار

(EC-70) 8
(Cg-18) XX

االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ( )IOCبشأن إدارة
بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات األوقيانوغرافية ()2021-2018
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - )Cg-17( 69الخطة االستراتيجية للمنظمة (،)2019-2016( )WMO

)(2

التوصية  )EC-70( 8بشأن االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ( )IOCبشأن
إدارة بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات األوقيانوغرافية (،)2021-2018

)(3

بشأن النهج العام لتنفيذ استراتيجية نظام معلومات المنظمة ( ،)WIS 2.0والنظام ،WIS 2.0

المقرر

(EC-70) 18

وإذ يحيط علما بما يلي:
)(1

االستراتيجية المتوسطة األجل للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( )IOCللفترة ،2021-2014
والخطة االستراتيجية للجنة الدولية الحكومية ( )IOCبشأن إدارة البيانات والمعلومات (،)2021-2017

)(2

أن أحد أهداف اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMيتمثل في تنفيذ نظام متكامل تماما لإلدارة الشاملة للبيانات
وصيانته على مستوى دوائر األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات برمتها،

)(3

أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية قد طلب في القرار  )Cg-17( 33إعداد "الجزء جيم" من نظام
معلومات المنظمة ( )WISبغية وضع التوجيهات والمعايير الخاصة بإدارة المعلومات ،والذي استهل في حلقة
العمل التي عقدتها المنظمة ( )WMOبشأن إدارة المعلومات في الفترة  4-2تشرين األول /أكتوبر ،2017
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)(4

مع الرضا بعمل اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMبالتعاون مع هيئاتها الفرعية ومع لجنة اليونسكو الدولية
الحكومية ( )IOCمن أجل إعداد االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ()IOC
بشأن إدارة بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات األوقيانوغرافية ( )2021-2018المشار إليها أدناه
باالستراتيجية،

)(5

مشروع خطة التنفيذ الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMوالذي يستجيب لالستراتيجية،

وإذ يأخذ في االعتبار ما يلي:
)(1

ضرورة اعتماد نهج شامل واستراتيجي فيما يتعلق بإدارة بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات
األوقيانوغرافية في كل من المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ( ،)IOCبما يشمل جميع المجاالت
البرنامجية والبرنامج (،)IODE

)(2

ضرورة أن يكون هذا النهج االستراتيجي متسقا مع الخطتين االستراتيجيتين الحالية  2019-2016والمقبلة
للمنظمة ( ،)WMOواالستراتيجية المتوسطة األجل للجنة الدولية الحكومية ( ،2021-2014 )IOCوالسيما
استراتيجية نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0والخطة االستراتيجية للجنة الدولية الحكومية ( )IOCبشأن إدارة
البيانات والمعلومات (،)2021-2017

)(3

ضرورة التمكن من التجاوب سريعا مع التطورات التكنولوجية في مجال إدارة البيانات ،ومع نظم المعلومات
والقضايا الناشئة في مجال البيانات (مثل البيانات الكبيرة)،

وإذ يقر بأن اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMوالبرنامج ( )IODEقادران على تقديم خبراتهما لمساعدة األفرقة األخرى
(مثل فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية) على تحديد متطلباتها الخاصة بها في إدارة البيانات
واستيفائها ،كي يتسنى في نهاية المطاف إدماج إدارة بياناتها في النظام الشامل إلدارة البيانات،
وإذ يدرك أن تنفيذ االستراتيجية قد يواجه قيودا حسب توافر الموارد،
يعتمد مشروع االستراتيجية على النحو الوارد في مرفق هذا القرار ،رهنا بالحصول أيضا على موافقة جمعية اللجنة
الدولية الحكومية ()IOC؛
يطلب من:
)(1

اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMأن تنتهي من إعداد مشروع خطة التنفيذ استجابة لالستراتيجية بالتشاور مع
الهيئات الفرعية وبرنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية ( )IODEالخاص باللجنة الدولية
الحكومية ( )IOCالتابعة لليونسكو؛

)(2

اللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMأن تساعد لجنة النظم األساسية ( )CBSفي تطوير عنصر إدارة البيانات في
النظام ( )WISوالمشاركة في تنفيذ النظام  ، WIS 2.0وأن تسعى إلى تنفيذ االستراتيجية بطريقة تتوافق مع
النظام WIS 2.0؛

يدعو:
)(1

جمعية اللجنة الدولية الحكومية ( )IOCإلى اعتماد االستراتيجية وإلى التعاون في تنفيذها؛

)(2

جمعية اللجنة الدولية الحكومية ( )IOCإلى تعزيز االستراتيجية وتنفيذها مع الدول األعضاء في اللجنة الدولية
الحكومية ()IOC؛
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يشجع األعضاء /الدول األعضاء وسائر الجهات المساهمة المحددة في االستراتيجية على التعاون مع اللجنة الفنية
المشتركة ( )JCOMMمن أجل تحقيق النتائج المنشودة من االستراتيجية؛
يطلب من األمين العام إطالع جميع األطراف المعنية على هذا القرار.

مرفق مشروع القرار )Cg-18( XX

االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية ( )IOCبشأن إدارة
بيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات األوقيانوغرافية ()2021-2018
ستدرج النسخة النهائية لالستراتيجية في مرفق مشروع القرار  (Cg-18) XXفي الوقت المناسب .وتتاح النسخة الحالية
لالستراتيجية في وثيقة المعلومات ).EC-70/INF. 7.2(2

التوصية

(EC-70) 9

إقامة التعاون بين الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوالمنظمة ) (WMOفي تشغيل برنامج إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الاادرة من الطائرات )(AMDAR
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المقرر  - (EC-69) 60التعاون المحتمل في المستقبل بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية للنقل الجوي
بشأن تشغيل برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARوتطويره ،والذي أيد
إبرام اتفاق تعاون بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) ،(IATAتعمل بموجبه المنظمتان يدا بيد إلعداد
اختصاصات ومفهوم العمليات للتعاون المقبل بشأن البرنامج ) (AMDARالتابع للمنظمة )،(WMO

)(2

المقرر  – (EC-70) 19آليات تقديم خدمات مشتركة ،بشأن مبدأ تولي األمين العام إدارة المشتريات والعقود
الخاصة بالخدمات المشتركة االستخدام بين األعضاء والمنظمات الشريكة،

)(IATA

وإذ يشير كذلك إلى إبرام اتفاق تعاون بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOفي تموز /يوليو  2017بشأن
التعاون في مسائل القياس واإلرسال اآللي التلقائي لبيانات األرصاد الجوية من منصات الطائرات ،وهو حاليا برنامج
إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالذي يعتبر مكونا أساسيا في النظام العالمي للرصد
التابع للمنظمة ،WMO
وإذ يشير إلى المقرر  ،(EC-69) 60الذي طلب من األمين العام أن يعمل ،بالتنسيق مع رئيس لجنة النظم األساسية
) ،(CBSمع الرابطة الدولية ) (IATAعلى مواصلة استكمال اتفاق التعاون وإبرامه بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية
) ،(IATAثم القيام بوضع مفهوم عمليات التعاون المحتمل في المستقبل بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية )(IATA
بشأن تشغيل البرنامج ) (AMDARوتطويره،
وإذ يشير أيضا إلى القرار  - (RA VI-17) 10إعداد برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
 (IATAوالمنظمة )،(WMO

 (AMDARفي االتحاد اإلقليمي السادس في إطار التعاون بين الرابطة الدولية للنقل الجوي )

)
الذي أيد فيه االتحاد اإلقليمي السادس أن يجمع االتحاد اإلقليمي السادس احتياجاته إلى رصدات البرنامج )(AMDAR
بحلول تموز /يوليو  ،2018رهنا بدخول الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOفي اتفاق تعاون رسمي بشأن
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البرنامج ) ،(AMDARاستنادا إلى قرار من المؤتمر الثامن عشر في عام  ،2019بغية بدء البرنامج ) (AMDARفي االتحاد
اإلقليمي السادس التابع للمنظمة في كانون الثاني /يناير  ،2019بموجب اتفاق التعاون بين الرابطة الدولية )(IATA
والمنظمة ) (WMOوالبدء المحتمل في تشغيل البرنامج في كانون الثاني /يناير ،2020
وقد أحيط علما بالعمل الجاري على إعداد مشروع المفهوم المقترح للعمليات واختصاصات البرنامج التعاوني للبرنامج
) (AMDARبين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة )،(WMO
وقد أحيط علما أيضا بأن الرابطة الدولية ) (IATAستؤدي دورا رائدا في كفالة توفير الرصدات المطلوبة المتفق عليها
التابعة للبرنامج ) (AMDARبكفاءة واقتصاد من خالل الترويج والتنسيق مع أعضائها من شركات الطيران ،ومع قطاع
الطيران بشكل عام،
واقتناعا منه بأن هذا التعاون سيسفر عن توسيع نطاق نظام الرصد للبرنامج ) (AMDARالتابع للمنظمة
وتعزيزه على نطاق العالم ،مما سيؤدي إلى زيادة واستمرار الفوائد العائدة على تطبيقات األرصاد الجوية ،وإلى تحسين
مهارات التنبؤ وخدمات التنبؤ المقدمة إلى قطاع الطيران،
)(WMO

يؤيد مواصلة تطوير التعاون بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOبشأن البرنامج )(AMDAR؛
يقرر إعادة إنشاء فرقة العمل المعنية بالتعاون بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOبشأن البرنامج
) (TT-IWCAالتي اعتمدتها لجنة النظم األساسية ) (CBSباالختصاصات الواردة في المرفق لهذه التوصية ،والتي ترفع
تقاريرها إلى المجلس التنفيذي مباشرة؛ وأن يخول رئيس المنظمة ) (WMOسلطة تعيين فرقة العمل بناء على توصيات
فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSوالذي سيبقي رئيس اللجنة ) (CAeMعلى علم بنشاطه؛

)(AMDAR

يقرر أيضا أن يقوم األمين العام ،بالتشاور مع رئيسي لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة ) ،(CAeMبتوصية المؤتمر
باعتماد اتفاق العمل واالتفاق الداعم ومفهوم العمليات ) (CONOPSالتي أعدتها الفرقة ) (TT-IWCA؛
يوصي المؤتمر بأن ينظر في الموافقة على إقامة اتفاق تعاون واتفاق دعم بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية
) (IATAلتنفيذ وتشغيل برنامج ) ،(AMDARرهنا بانتهاء الفرقة ) (TT-IWCAمن إعداد نسخة مرضية للمفهوم المقترح
للعمليات واالختصاصات المقترحة للتعاون ومشروع خطة التنفيذ إلنشاء البرنامج ) (AMDARالتعاوني بين الرابطة
الدولية ) (IATAوالمنظمة ) ،(IWCAP) (WMOمع السعي إلى البدء في تنفيذه في شهر كانون الثاني /يناير 2020؛
يطلب من األمين العام ولجنة النظم األساسية ) (CBSأن يواصال التنسيق مع المجلس التنفيذي ،بشأن تقديم المعلومات
عن البرنامج ،والسعي إلى الحصول على تأييد جميع االتحادات اإلقليمية لمفهوم عمليات التعاون بين الرابطة الدولية
) (IATAوالمنظمة ) (WMOبشأن البرنامج ).(AMDAR

مرفق التوصية

(EC-70) 9

اختصاصات فرقة العمل المعنية بالتعاون بين الرابطة الدولية )(IATA
والمنظمة ) (WMOبشأن البرنامج )(TT-IWCA) (AMDAR

تقوم فرقة العمل بالمهام التالية:
)(1

العمل مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAعلى بحث وحل القضايا القانونية وغيرها من القضايا المحتملة
المرتبطة بإنشاء برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالتعاوني بين
الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة )(IWCAP) (WMO؛

)(2

استعراض واستكمال مفهوم العمليات وغيره من الوثائق المعنية المطلوبة والالزمة لدعم عملية اتخاذ القرار في
المجلس التنفيذي والمؤتمر العالمي؛
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)(3

وضع اقتراحها وفقا للمقرر  (EC-70) 19بشأن مبدأ تولي األمين العام إدارة المشتريات والعقود الخاصة
بالخدمات المشتركة االستخدام بين األعضاء والمنظمات الشريكة؛

)(4

اإلشراف على وضع توصيات وجيهة تقدم إلى الدورة السبعين للمجلس التنفيذي والمؤتمر العالمي الثامن عشر؛

)(5

اإلشراف على اإلنشاء النهائي لبرنامج ) (AMDARالتعاوني بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة
) (IWCAPوآلياته اإلدارية وهيكله التشغيلي ووضع ما يرتبط به من اتفاقات؛

)(6

تقديم تقارير بشأن التقدم المحرز والمسائل المطروحة ،بناء على طلب رئيس المنظمة  ،WMOأو حسب الحاجة.

التوصية

)(WMO

(EC-70) 10

مساهمات األعضاء في تنفيذ األنشطة المحددة في خطة التنفيذ لتطوير النظم العالمية للرصد ) ،(EGOS-IPفي
سياق خطة التنفيذ المقبلة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS-IP
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-65) 10تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية بشأن نظم الرصد المتكاملة ،الذي
اعتمد التوصية  - (CBS-15) 6خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد )،(EGOS-IP
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1
)(2

التقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم  - 2013-4خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد )،(EGOS-IP
التقرير النهائي للدورة الثامنة عشرة لفريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSالمعقودة في جنيف،
سويسرا ،في  29آذار /مارس ،2018

وقد نظر في:
)(1

ضرورة تيسير تنفيذ األعضاء لعمليات الخطة ) (EGOS-IPعن طريق توعية الممثلين الدائمين بالفوائد الناجمة
عن هذه األنشطة ،وضمان التزامهم بها،

)(2

أن لجنة النظم األساسية ) (CBSقد تبينت من متابعة حالة أنشطة الخطة ) (EGOS-IPأن بعض األنشطة تشهد
تقدما بطيئا أو محدودا (انظر )،)EC-70/INF. 7.4(1

)(3

أن خطة التنفيذ المقبلة للنظام  ،WIGOSالتي ستعد استجابة لرؤية النظام  WIGOSالجديدة لعام  2040التي سينظر
فيها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية العتمادها ،ستعتمد على الخطة )،(EGOS-IP

)(4

أن هناك حاجة مستمرة لضمان تطور نظم الرصد العالمية تطورا مالئما لتمكين المنظمة  WMOمن سد الثغرات
الجوهرية في مجاالت التطبيق التي حددتها،

يوصي المؤتمر بأن يطلب من األعضاء والقائمين على التنفيذ المحددين اتخاذ الخطوات الالزمة لتحسين تنفيذ بعض
األنشطة المحددة في الخطة ) ،(EGOS-IPعلى النحو المبين في مرفق هذه التوصية.
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مرفق التوصية

(EC-70) 10

األنشطة الرئيسية في خطة التنفيذ لتطوير النظم العالمية للرصد ) ،(EGOS-IPالتي سينفذها األعضاء
يشجع األعضاء على التركيز على اإلجراءات الرئيسية في الخطة ) (EGOS-IPالمبينة في الجدول التالي ،وإبداء
تعليقاتهم على طريقة تنفيذها على الصعيد الوطني .وبطبيعة الحال ،فإن اإلجراءات األخرى غير المذكورة مهمة أيضا
وينبغي أن تعمل عليها الجهات الفاعلة المحددة في الخطة ).(EGOS-IP
الرقم

اإلجراء

مؤشر األداء

C3

معايير النظام ) - (WISكفالة التزام جميع المشغلين المنتجين للرصدات
بمعايير النظام ).(WIS

مدى تطبيق معايير النظام ).(WIS

C4

مشاورة المستخدمين  -يلزم اإلعداد بدقة قبل العمل بنظم رصد جديدة (أو
تغيير النظم الراهنة) .ويلزم تقييم اآلثار من خالل مشاورات مسبقة
ومستمرة مع مستخدمي البيانات ودوائر المستخدمين بشكل أعم .ويلزم
أيضا تزويد مستخدمي البيانات بتوجيهات بشأن البنية األساسية الستقبال
البيانات /الحصول عليها ،ومعالجتها وتحليلها ،وتوفير بيانات غير
مباشرة ،وتوفير برامج للتعليم والتدريب.

مدى اإلحاطة بشواغل دوائر
المستخدمين.

C7

اإلجراءات المالئمة "إلدارة التغيير"  -كفالة االستمرارية الزمنية
والتوافق للمكونات الرئيسية لنظم الرصد ولسجالت بياناتها ،طبقا
الحتياجات المستخدمين ،من خالل إجراءات مالئمة إلدارة التغيير.

استمرارية واتساق سجالت البيانات.

C8

مبادئ تبادل البيانات  -بالنسبة إلى نظم الرصد التابعة للمنظمة )(WMO
ونظم الرصد التي تشارك المنظمة في رعايتها ،كفالة استمرار االلتزام
بمبادئ المنظمة ) (WMOلتقاسم البيانات ،بغض النظر عن مصدر
البيانات ،بما في ذلك البيانات المقدمة من كيانات تجارية.

التوافر المستمر لكل البيانات الرصدية
األساسية ألعضاء المنظمة )(WMO
كافة.

C12

الترددات الراديوية  -كفالة المراقبة المستمرة للترددات الراديوية الالزمة
للمكونات المختلفة للنظام ) (WIGOSمن أجل التأكد من توافرها
والحصول على المستوى الالزم من الحماية.

توافر /عدم توافر نطاقات التردد للرصد،
مع وجود مستوى الحماية الالزم.

G2

تبادل البيانات كل ساعة  -كفالة التبادل العالمي ،قدر المستطاع ،للبيانات
التي تصدر كل ساعة والمستخدمة في تطبيقات عالمية ،والمعدة على
أفضل وجه لموازنة احتياجات المستخدمين في مواجهة القيود الفنية
والمالية.

مؤشرات المراقبة القياسية المستخدمة في
التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق
العالم.

G4

معايير النظام  - WIGOSكفالة تباين الرصدات اآلتية من نظم رصد
الغالف الجوي والمحيطات والبر ،طبقا لمعايير النظام ) .(WIGOSويلزم،
إذا اقتضى األمر ،تنظيم مستويات مختلفة من الرصدات المعالجة مسبقا
من أجل تلبية مختلف احتياجات المستخدمين.

إحصاءات عن البيانات الموفرة لكل
تطبيق.

G7

المسابير الراديوية في المناطق التي تتسم بندرة البيانات  -توسيع محطات
المسابير الراديوية ،أو إعادة تنشيط محطات المسابير الراديوية الصامتة
في المناطق التي تتسم بندرة البيانات في األقاليم األول والثاني والثالث
التي تعاني من أقل تغطية .وبذل جميع الجهود الممكنة لتفادي إغالق
المحطات القائمة في هذه المناطق التي تتسم بندرة البيانات حيث يمكن
حتى لعدد صغير جدا من محطات المسابير الراديوية أن يقدم منافع
أساسية لجميع المستخدمين.

مؤشرات المراقبة المعيارية المستخدمة
في التنبؤ العددي بالطقس

G13

توفر بيانات المسابير الراديوية  -تحديد محطات المسابير الراديوية التي
تجري قياسات منتظمة (بما في ذلك المسابير الراديوية التي تعمل أثناء
الحمالت فقط) ،ولكن ال تنقل بياناتها في الوقت الفعلي .واتخاذ إجراءات
إلتاحة البيانات.

عدد محطات المسابير الراديوية التي
تزود النظام العالمي لالتصاالت )(GTS
بالبيانات ،باإلضافة إلى مؤشرات
المراقبة المعيارية بشأن توافر بيانات
المسابير الراديوية ومناسبة توقيتها.
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اإلجراء

مؤشر األداء

G14

بيانات المسابير الراديوية العالية االستبانة  -كفالة التوزيع المناسب
التوقيت لقياسات المسابير الراديوية ذات االستبانة الرأسية العالية مع
المعلومات المتعلقة بالموقع والزمن الخاص بكل معلومة ،وما يرتبط بذلك
من بيانات شرحية أخرى.

عدد مواقع المسابير الراديوية التي توفر
مقاطع رأسية ذات استبانة عالية.

G17

محطات رسم المقاطع الرأسية باالستشعار عن بعد على النطاق اإلقليمي عدد محطات رسم المقاطع الرأسية التي
 تطوير شبكات محطات رسم المقاطع الرأسية باالستشعار عن بعد على توفر بيانات مقيمة الجودة في الوقتالنطاق اإلقليمي الستكمال نظم رصد المسابير الراديوية ونظم الرصد من الفعلي إلى نظام معلومات المنظمة
الطائرات ،باالعتماد في المقام األول على احتياجات المستخدمين اإلقليمية ) /(WISالنظام العالمي لالتصاالت
).(GTS
والوطنية والمحلية (وإن كان جزءا من البيانات المقاسة سيستخدم
عالميا).

G18

معالجة وتبادل بيانات راسمات المقاطع الرأسية  -كفالة المعالجة الالزمة
لبيانات راسمات المقاطع الرأسية وتبادلها ،إلى أبعد حد ممكن ،من أجل
استعمالها محليا وإقليميا وعالميا .وعندما يتسنى إنتاج بيانات راسمات
المقاطع الرأسية على نحو أكثر تواترا من ساعة واحدة ،يمكن تبادل
مجموعة بيانات ال تتضمن سوى رصدات كل ساعة ،على النطاق
العالمي وفقا لمبادئ نظام معلومات المنظمة ).(WIS

G40

النسبة المئوية للرصدات من المحطات
البيانات الشرحية ومدى تمثيلية المحطات الخاصة  -كفالة التبادل ،إلى
المذكورة آنفا ،المتبادلة في الوقت
أكبر حد ممكن في الوقت الفعلي ،للرصدات ،والبيانات الشرحية ذات
الصلة بها ،بما في ذلك قياس مدى تمثيلية المحطات السطحية القاعدة التي الفعلي ،إقليميا وعالميا.
تخدم تطبيقات محددة (طرق النقل ،والطيران ،واألرصاد الجوية
الزراعية ،واألرصاد الجوية الحضرية ،وما إلى ذلك).

G45

رادارات االستقطاب الثنائي  -زيادة نشر ومعايرة واستخدام رادارات
االستقطاب الثنائي في األقاليم التي تكون مفيدة فيها.

التغطية بالبيانات المتحصل عليها من
هذا النوع من الرادارات في كل إقليم.

G47

رادارات الطقس للبلدان النامية والحد من مخاطر الكوارث  -بالنسبة
للمناطق في البلدان النامية الشديدة التأثر بالعواصف والفيضانات ،ينبغي
بذل جهد خاص إلقامة محطات رادارات الطقس وصيانتها.

عدد محطات رادارات الطقس العاملة في
المناطق المذكورة آنفا.

التوصية

عدد محطات رسم المقاطع الرأسية التي
يتم تبادل نواتجها عالميا.

(EC-70) 11

استخدام أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /OSCARالسطح في جمع البيانات الشرحية للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSوتسجيلها
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( WMOمطبوع المنظمة رقم  ،)1160والتزام األعضاء
بتقديم البيانات الشرحية الخاصة بالنظام  WIGOSبشأن نظم الرصد التي يشغلها األعضاء،

)(2

بالنظام العالميالمتكامل للرصد التابع

التوصية  - (CBS-16) 28تقديم األعضاء للبيانات الشرحية الخاصة
األداة )،(OSCAR

للمنظمة ) (WIGOSوصيانتها في

)(3

التقرير النهائي للدورة الثامنة عشرة لفريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSالمعقودة في جنيف،
سويسرا 29 ،آذار /مارس ،2018
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وإذ يدرك أن تطوير الوصالت البينية بين آلة وآلة أخرى لغرض تبادل البيانات الشرحية بين قواعد البيانات القائمة
(بما فيها قواعد البيانات الوطنية) واألداة  OSCARيعتبر أساسيا لتحميل البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوإدارتها ،إذ
يسمح بتجنب االزدواجية في العمل ويزيد من موثوقية البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوجودتها في األداة ،OSCAR
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

أن بعض نظم الرصد  -وتحديدا مراقبة الغالف الجوي ) (GAWمع نظام معلومات برنامج مراقبة الغالف الجوي
) ،(GAWSISوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSالمشمول برعاية مشتركة من اللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم
) ،(ICSUمع مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) ،(JCOMMOPSونظام الرصد العالمي ) (GOSمع قاعدة بيانات رادارات الطقس )(WRD
 ،Wقد وضعت نظم معلومات خاصة بها فيما يخص البيانات الشرحية للنظام ،WIGOS
التابعة للمنظمة  MO

)(2

أنه ينبغي االستمرار في استخدام نظم المعلومات المذكورة آنفا وربطها باألداة  /OSCARالسطح من أجل تجميع
كل البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالخاصة بنظم الرصد السطحية القاعدة في األداة  /OSCARالسطح،

)(3

أن األعضاء قد أنشأوا قواعد بيانات وطنية لتسجيل البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSوأنه من المحبذ ربطها
باألداة  /OSCARالسطح عن طريق وصالت بينية بين آلة وآلة أخرى من أجل خفض عبء العمل على جهات
التنسيق الوطنية المعنية باألداة  /OSCARالسطح وتفادي خطر إدخال أخطاء طباعية عند استخدام
الواجهة البشرية،

بالنظام العالميالمتكامل للرصد التابع

يعتمد التوصية  - (CBS-16) 28تقديم األعضاء للبيانات الشرحية الخاصة
األداة )(OSCAR؛

للمنظمة ) (WIGOSوصيانتها في
يطلب من األمانة ولجنة مشروع األداة  /OSCARالسطح ضمان تطوير وتشغيل واجهة برنامجية للوصالت البينية بين
آلة وآلة أخرى الخاصة باألداة  /OSCARالسطح بحلول نهاية عام 2018؛
يوصي المؤتمر بأن يطلب من:
)(1

األعضاء أن يقدموا إلى األداة  OSCARالبيانات الشرحية للنظام  WIGOSالالزمة لكل محطات الرصد على
النحو المبين أدناه:
(أ)

بالنسبة لجميع نظم الرصد ذات الصلة بالنظام  WIGOSوالتي يقومون بتشغيلها ،باإلضافة إلى اآلليات
الواردة أدناه ’ ‘1يفضل أن يكون ذلك من خالل الوصالت البينية بين آلة وآلة أخرى عند توافرها،
’ ‘2أو مباشرة إلى األداة باستخدام الواجهة البشرية؛

(ب) نظام معلومات مراقبة الغالف الجوي ) (GAWSISبالنسبة ألي من محطات المراقبة العالمية للغالف
الجوي التي يشغلونها؛
(ج) قاعدة بيانات رادارات الطقس ) (WRDبالنسبة ألي رادارات طقس يشغلونها؛
(د)

)(2

مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) (JCOMMOPSبالنسبة ألي من نظم األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية التي
يقومون بتشغيلها؛

األعضاء الذين يقومون بتشغيل قواعد بيانات خاصة بهم للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSأن يعملوا على وضع
وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة باستخدام الوصالت البينية بين آلة وآلة أخرى مع األداة OSCAR؛
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)(3

األعضاء أن ينظروا في إمكانية التعاون مع لجنة النظم األساسية ) (CBSوالمساهمة في جهودها من أجل إعداد
أداة مستقلة تابعة للمنظمة  WMOإلدارة البيانات الشرحية للنظم الوطنية من أجل تجميع البيانات الوطنية
الشرحية للنظام WIGOS؛

)(4

األعضاء الذين لم يقوموا بعد بتسمية جهات االتصال الخاصة باألداة  /OSCARالسطح أن يقوموا بذلك في أقرب
وقت ممكن لضمان إبقاء البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي األداة  /OSCARالسطح وفقا للمعيار المتفق عليه؛

)(5

اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMأن تضمن امتثال مركز دعم منصات الرصد الموقعي ) (JCOMMOPSامتثاال
تاما لمعيار البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSوأن تسهل استيعاب البيانات الشرحية ذات الصلة بالنظام WIGOS
في قاعدة البيانات الخاصة بها مع توفير وصلة بينية بين آلة وآلة أخرى تتفق تماما مع عنصر نظام الرصد
السطحي القاعدة من األداة  /OSCARالسطح.

التوصية

(EC-70) 12

الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتال بها من أنشطة بيئية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 29الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية،
ومقررات المجلس التنفيذي الالحقة التي ترد في مرفق هذه التوصية،
وإذ يشير أيضا إلى التقرير النهائي للدورة الثامنة عشرة لفريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSجنيف،
سويسرا ،في  29آذار /مارس ،2018
وقد نظر في المسوغات المبينة في مرفق هذه التوصية،
يوصي المؤتمر بأن يعتمد مشروع القرار  - (Cg-18) XXالترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها
من أنشطة بيئية ،بشأن الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ،بصيغته المبينة في
مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(EC-70) 12

مشروع القرار

(Cg-18) XX

الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 29الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية،

)(2

المقرر  - (EC-69) 33المحافظة على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات
الصلة خالل المؤتمر العالمي لالتصاالت لعام ،2019
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)(3

المقرر  - (CBS-16) 22المحافظة على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات
الصلة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ،2019

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

ا ألهمية الكبرى لخدمات االتصاالت الراديوية المحددة بالنسبة ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من
األنشطة البيئية الالزمة لرصد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية (الناتجة عن األنشطة البشرية) ،واإلنذار المبكر
بحدوثها والوقاية منها والتخفيف من آثارها ،ولسالمة األرواح والممتلكات ،وحماية البيئة ،ودراسات تغير
المناخ ،والبحوث العلمية،

)(2

أهمية المعلومات التي توفرها نظم استكشاف األرض ،بما في ذلك نظم األرصاد الجوية بالنسبة لمجموعة واسعة
من األنشطة االقتصادية مثل الزراعة ،والنقل ،واإلنشاء ،والسياحة،

)(3

األهمية الحاسمة لتوزيع نطاقات تردد راديوي مناسبة لتشغيل نظم الرصد الجوي السطحية القاعدة ،بما في ذلك
على وجه الخصوص المسابير الراديوية ،ورادارات الطقس ،ورادارات رسم جانبيات الرياح،

)(4

األهمية الحاسمة لتوزيع نطاقات تردد راديوي مناسبة لتشغيل السواتل الخاصة باألرصاد الجوية وعمليات البحث
والتطوير ،بما في ذلك االستشعار عن بعد ووصالت جمع البيانات وتوزيعها،

وإذ يشدد على أن بعض نطاقات التردد الراديوي تعتبر موردا طبيعيا فريدا نظرا لما فيها من مميزات خاصة وإشعاع
طبيعي يتيح االستشعار السلبي للغالف الجوي وسطح األرض من الفضاء ،وتستحق أن توزع توزيعا مالئما على خدمة
استكشاف األرض بالسواتل (سلبيا) وأن تتمتع بحماية مطلقة من التداخل،
يعرب عن قلقه الشديد للتهديد المتواصل الذي تتعرض له عدة نطاقات تردد موزعة على مساعدات األرصاد الجوية
والسواتل الخاصة باألرصاد الجوية وخدمات السواتل الستكشاف األرض والتحديد الراديوي للمواقع الستكشاف األرض
(رادارات الطقس ورادارات الرياح) ،من جراء تطوير خدمات االتصاالت الراديوية األخرى؛
يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSالمضي في مواصلة استعراض المسائل التنظيمية والفنية المتعلقة بالترددات
الراديوية ألنشطة العمليات والبحوث في مجال األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ،وأن تقوم بتحضير مواد
إرشادية ومعلومات تستفيد منها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،بالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى
وبخاصة لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوبالتعاون مع الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة ،وال سيما فريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(CGMS؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية أن ينسق ،على المستوى اإلقليمي ،مساهمات خبراء األرصاد الجوية في أعمال منظمات
االتصاالت الراديوية اإلقليمية المعنية وأعمال قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ،وبخاصة
مجموعتي الدراسات  5و  7المعنيتين تباعا بالخدمات األرضية (بما في ذلك التحديد الراديوي للموقع) والخدمات العلمية؛
يشجع االتحادات اإلقليمية على إنشاء جهة معنية بمسائل تنسيق الترددات الراديوية؛
يحث جميع أعضاء المنظمة على بذل قصارى جهودهم لضمان توافر وحماية الترددات الراديوية المناسبة الالزمة
لعمليات وبحوث األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية وال سيما:
)(1

ضمان أن تدرك إداراتهم الوطنية لالتصاالت إدراكا كامال أهمية الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية
وما يتصل بها من أنشطة بيئية ولمتطلبات هذه األنشطة ،والسعي إلى الحصول على تأييد هذه اإلدارات في
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المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي يعقدها االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUوفي أنشطة قطاع
االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت )(lTU-R؛
)(2

المشاركة بنشاط في األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا التنظيمية ذات الصلة باالتصاالت
الراديوية وخاصة إشراك خبراء من مرافق األرصاد الجوية في أعمال منظمات االتصاالت الراديوية اإلقليمية
الوجيهة وأعمال قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITU-Rوبخاصة مجموعتي
الدراسات  5و  7المعنيتين تباعا بالخدمات األرضية (بما في ذلك التحديد الراديوي للموقع) والخدمات العلمية؛

)(3

التسجيل المناسب لدى اإلدارات الوطنية المختصة باالتصاالت الراديوية لجميع محطات االتصاالت الراديوية
والترددات الراديوية المستعملة في عمليات وبحوث األرصاد الجوية والعمليات والبحوث البيئية المتصلة بها؛

يناشد االتحاد الدولي لالتصاالت واإلدارات األعضاء فيه:
)(1

ضمان التوافر والحماية المطلقة لنطاقات الترددات الراديوية التي تعتبر  -بحكم خصائصها الطبيعية الخاصة -
موردا طبيعيا فريدا يتيح االستشعار السلبي للغالف الجوي وسطح األرض من الفضاء ،وذات أهمية بالغة لبحوث
وعمليات الطقس والماء والمناخ؛

)(2

إيالء العناية الواجبة لمتطلبات المنظمة  WMOالمتصلة بتوزيع الترددات الراديوية واألحكام التنظيمية المتصلة
بعمليات وبحوث األرصاد الجوية والعمليات والبحوث البيئية المتصلة بها؛

)(3

إيالء اهتمام خاص لمواقف المنظمة  WMOالمتصلة ببنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
) ،(WRCفي ضوء الفقرتين ) (1و) (2السابقتين؛

يطلب من األمين العام:
)(1

توجيه انتباه جميع الجهات المعنية ،بما في ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUإلى هذا القرار؛

)(2

متابعة دور التنسيق الذي تضطلع به األمانة في المسائل المتصلة بالترددات الراديوية كمسألة ذات أولوية عالية،
وبخاصة مع قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITU-Rبما في ذلك مشاركة المنظمة
 WMOفي لجان الدراسات المنبثقة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد ،واالجتماعات التحضيرية للمؤتمر
وفي المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية؛

)(3

تيسير التنسيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا واإلدارات الوطنية لالتصاالت الراديوية،
وال سيما في التحضير للمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت )،(ITU
عن طريق توفير المعلومات والوثائق المناسبة؛

)(4

مساعدة لجنة النظم األساسية في تنفيذ هذا القرار.

ــــــــــــــــــــ

مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار .(Cg-17) 29
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التوصية

(EC-70) 13

نظام رصد المنطقة المدارية في المحيط الهادئ

)2020 (TPOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-69) 28نظام رصد المنطقة المدارية في المحيط الهادئ ) ،2020 (TPOSوما ورد فيه من
مسوغات لكي تدعم المنظمة  WMOالنظام ) (TPOS 2020كمشروع تجريبي في مرحلة ما قبل تشغيل النظام
 ،WIGOSومن إقرار بأن التقرير األول بشأن مشروع النظام ) (TPOS 2020يتضمن توصيات بشأن نظام الرصد
األساسي المستدام ،وتحديد الدراسات التجريبية والعملية لمواصلة تنقيح التصميم المستقبلي مع استهداف األخطاء
المنهجية لنموذج التنبؤ ،مع اتخاذ إجراءات رئيسية،
وإذ يشير أيضا إلى المقرر  – (JCOMM-5) 27االنتقال إلى نظام رصد المنطقة المدارية في المحيط الهادئ
 2020وتنفيذه ،الذي دعم تنفيذ النظام  TPOSعن طريق فريق عمل جامع بين القطاعات ومشترك بين النظام
) (TPOS 2020واللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMومعني باالنتقال إلى النظام  TPOSوتنفيذه،

)(TPOS

وإذ يشير كذلك إلى جهود النظام  TPOS 2020إلعداد تقرير ثان بشأن المشروع  ،TPOSمع توصيات عن تنفيذ نظام
لرصد المنطقة المدارية في المحيط الهادئ ،وإلى ضرورة إتاحة التقرير في أوائل عام  2019كحد أقصى،
يوصي المؤتمر باستعراض التقرير الثاني والنظر في دعم توصياته مع توجيه اإلرشادات الالزمة لألعضاء
والهيئات التأسيسية.

التوصية

(EC-70) 14

ضمان رصدات كافية لألحوال الجوية البحرية والتغطية بالبيانات لسالمة المالحة وحماية األرواح
والممتلكات في المناطق الساحلية والبحرية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOالتي تلزم أعضاء المنظمة بما يلي(" :أ) تيسير التعاون على نطاق العالم
في إنشاء شبكات من المحطات إلجراء رصدات لألحوال الجوية فضال عن رصدات هيدرولوجية وغيرها من
الرصدات الجيوفيزيائية المتصلة باألرصاد الجوية( ،ب) تعزيز إنشاء وصيانة نظم لتبادل معلومات األرصاد
الجوية وما يتصل بها من معلومات بسرعة"،

)(2

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،(UNCLOS) 1982

)(3

تقرير اللجنة الثالثة (الحفاظ على البيئة البحرية ،والبحوث العلمية ،وتطوير التكنولوجيا ونقلها) الصادر عن
مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار ) ،(1973-1982الذي يعرب عن رأي الرئيس الذي ال جدال فيه والذي
مفاده أن أحكام الباب الثالث عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ) (UNCLOSبشأن البحوث العلمية
البحرية لن تثير أي صعوبات أو عقبات تعيق توفير تغطية كافية لألحوال الجوية من مناطق المحيطات ،بما في
ذلك المناطق الواقعة ضمن المناطق االقتصادية الخالصة ،سواء تلك التي تجري في إطار األنشطة التشغيلية
القائمة أو برامج البحوث الدولية ومن قبل جميع السفن ،والتي ال غنى عنها إلصدار إنذارات سريعة ودقيقة
بالعواصف من أجل سالمة المالحة ،فضال عن حماية األرواح والممتلكات في المناطق الساحلية والبحرية،
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بالنظر إلى أن هذه األنشطة التشغيلية والبحثية قد أعترف بها بالفعل كرصد روتيني وجمع للبيانات ال يشملهما
الباب الثالث عشر من النص التفاوضي وأنها تخدم الصالح العالم لجميع البلدان ولها أهمية عالمية ال ريب فيها،
)(4

القرار  – (CG-IX) 9مؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار ،الذي طلب من المجلس التنفيذي واألمين العام ما يلي:
(أ) اتخاذ الترتيبات ،بالتشاور الوثيق مع رئيس لجنة األرصاد الجوية البحرية )) (CCLالتي أصبحت اآلن اللجنة
الفنية المشتركة ( ،JCOMMإلجراء استعراض مستمر آلثار األحكام القانونية لالتفاقية على أنشطة المنظمة
) (WMOبهدف إبالغ األمم المتحدة وأعضاء المنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء( ،ب) القيام ،حسب االقتضاء،
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االضطالع بأنشطة المنظمة ) (WMOالمتصلة بالمحيطات ،سواء كانت
تشغيلية أو علمية ،في ظل أفضل الظروف،

)(5

القرار  – (CG-XII) 14سياسات وممارسات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن تبادل بيانات ونواتج
األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما فيها التوجيهات بشأن العالقات في األنشطة التجارية
لألرصاد الجوية ،الذي يعترف بأن األرصاد الجوية البحرية هي بيانات أساسية،

)(6

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ( ،1974 ،SOLASبصيغتها المعدلة)؛

وإذ يالحظ:
)(1

الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء األول،

)(2

مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،)1160

)(3

مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)558المجلد األول ،الجزء األول ،الذي يحدد
مسؤولية أعضاء المنظمة ) (WMOعن إصدار إنذارات بشأن أعالي البحار والمياه الساحلية وفقا لإلجراء المتفق
عليه دوليا؛

وإذ يدرك أن المنظمة ) (WMOتخطط وتنسق حاليا نوعين من األنشطة فوق المحيطات:
)(1

أنشطة تشغيلية ،من قبيل تلك التي يضطلع بها في إطار المراقبة العالمية للطقس ،وبرنامج األرصاد الجوية
البحرية ،والتي تنظم في إطار النظام )،(WIGOS

)(2

األنشطة البحثية العلمية البحرية التي تنظم في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ) (UNCLOSويمكن أن
تضطلع بها أو تنسقها المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة لها في إطار برامجها البحثية والبرامج التي تشترك
في رعايتها ،من قبيل النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSالذي ترعاه كل من اللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
والمجلس الدولي للعلوم )،(ICSU

وإذ يضع في االعتبار:
)(1

أن التغطية الكافية ببيانات األرصاد الجوية البحرية من مناطق المحيطات ،بما في ذلك تلك الواردة من المنطقة
االقتصادية الخالصة ) ،(EEZال غنى عنها إلصدار إنذارات سريعة ودقيقة بالعواصف من أجل سالمة األرواح
في البحار وحماية األرواح والممتلكات في المناطق الساحلية والمغمورة،

)(2

أن البند  5من الفصل الخامس من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،المعنون سالمة المالحة ،يحدد أن
الحكومات المتعاقدة تتعهد ،في جملة أمور ،بتشجيع جمع بيانات األرصاد الجوية بواسطة السفن في البحر
وبإصدار إنذارات بالرياح الهوجاء والعواصف والعواصف المدارية،

)(3

أن أعضاء المنظمة ) (WMOقد تعهدوا بأن يتولوا المسؤولية عن إصدار إنذارات بشأن أعالي البحار والمياه
الساحلية وفقا لإلجراءات المتفق عليها دوليا،
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)(4

أن البرامج البحثية التي تنسقها المنظمة ) (WMOتتطلب مجموعات بيانات مستفيضة عن األرصاد الجوية
البحرية واألوقيانوغرافية من محيطات العالم ،بما في ذلك المنطقة االقتصادية الخالصة،

)(5

أن الرصدات الجوية من السواتل فوق المحيطات ،بما في ذلك فوق المناطق االقتصادية الخالصة ،تتاح عادة
لألغراض التشغيلية،

)(6

أن األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية التي تشملها النماذج العددية تساهم في تحسين مهارة التنبؤ على
جميع النطاقات الزمنية.

)(7

أن منصات الرصد البحرية من قبيل سفن الرصد الطوعية ،والمحيطات العائمة للبيانات ،والمركبات السطحية
غير المأهولة ،والمحطات الطافية لصفيفة األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الحقيقي لقياس المقطع
الرأسي ،والطائرات الشراعية للقياسات تحت السطحية قادرة على توفير رصدات جوية أساسا من مناطق
المحيط التي تشح البيانات عنها.

وإذ يسلم:
)(1

بأنه منذ اعتماد القرار  ،(CG-IX) 9تطورت احتياجات مستخدمي الرصدات المتعلقة بالتطبيقات التشغيلية للمنظمة
) ، (WMOبما في ذلك التنبؤ العددي العالي االستبانة بالطقس على المستوى العالمي ،والتنبؤات دون الفصلية إلى
التنبؤات األطول أمدا والخدمات المناخية ،تطورا كبيرا ،ويتزايد اعتمادها اآلن على الرصدات الجوية البحرية
واألوقيانوغرافية،

)(2

بأن التوجه المستقبلي للمنظمة ) ،(WMOكجزء من الخطة االستراتيجية للخطة ،دعما للتنبؤ بنظام األرض الذي
سيعتمد اعتمادا كبيرا ،اقترانا مع نماذج المحيطات ،على إتاحة بيانات األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية
للمنظمة ) (WMOبصورة اعتيادية،

)(3

بأن الرصدات الموقعية فوق المحيطات تكمل البيانات الساتلية ألغراض المعايرة وإثبات الصالحية ،وأن بعض
األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية (مثال المقاطع الرئيسية لضغط سطح البحر ،ودرجة حرارة ما تحت
السطح ،والملوحة) ال يمكن قياسها من الفضاء اآلن بدرجة كافية،

)(4

بأن أوجه التقدم التكنولوجي تتيح اآلن توفير بيانات الرصدات الموقعية من محيطات العالم ،بما في ذلك من
المناطق االقتصادية الخالصة ،ذات الجودة األعلى واالستبانة المكانية والزمنية األكبر المطلوبتين،

)(5

بأنه ال يوجد تنظيم واضح لجمع قياسات األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية داخل المناطق االقتصادية
الخالصة دعما للتطبيقات التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOفي حين أن المبادئ التوجيهية للجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOCلتنفيذ القرار ) XX-6 (20-6الصادر عن جمعية اللجنة ) (IOCبشأن نشر محطات قياس عائمة
في أعالي البحار في إطار برنامج صفيفة األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الحقيقي )( (Argoقرار اللجنة
) )EC-XLI.4 (IOCتنفذ بفعالية؛

يوصي بأن يعتمد المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية قرارا بشأن الرصدات الجوية البحرية واألوقيانوغرافية
فوق المحيطات ،بما يشمل المناطق االقتصادية الخالصة ،ليحل محل القرار (CG-IX) 9؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMأن تعد ،باالشتراك مع لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق
الرصد ) ،(CIMOبما في ذلك األعضاء المشاركون ،مشروع قرار بشان جمع قياسات األرصاد الجوية التشغيلية من
المناطق االقتصادية الخالصة لكي يعتمده المؤتمر ،على أن يتضمن مشروع القرار بوجه خاص العناصر التالية:
)(1

التحقق من الحصول على رصدات جوية تشغيلية من المناطق االقتصادية الخالصة ،واقتراح الئحة فنية جديدة
في هذا الصدد،
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)(2

حث أعضاء المنظمة على مواصلة تعزيز برامج األرصاد والبحوث الجوية البحرية واألرصاد والبحوث
األوقيانوغرافية المتصلة بها فوق المحيطات لألغراض التشغيلية،

)(3

تحديد آليات لالستعراض المستمر آلثار األحكام القانونية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ) (SOLASعلى
أنشطة المنظمة ) (WMOالمتصلة بالمحيطات بهدف إطالع األمم المتحدة وأعضاء المنظمة ) (WMOحسب
االقتضاء،

)(4

اقتراح اإلجراءات الالزمة لضمان االضطالع بأنشطة المنظمة ) (WMOالتشغيلية والبحثية المتصلة بالمحيطات
والرامية إلى دعم سالمة المالحة وحماية األرواح والممتلكات في ظل أفضل الظروف؛

)(5

دعوة أعضاء المنظمة ) (WMOإلى تأييد تضمين القرار المتعلق بالمحيطات وقانون البحار والذي ستعتمده الدورة
الثالثة والسبعون للجمعية العامة ،إحالة إلى قرار المؤتمر.

التوصية

(EC-70) 15

خطة تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSبشكل مستمر
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – )Cg-17( 11نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل تابع للمنظمة ( )WMOلمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل
مستمر في المستقبل ،الذي:
(أ)

قرر بدء عملية تدريجية إلنشاء نظام معزز ومتكامل تابع للمنظمة ( )WMOلمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل
مستمر ،في ضوء استنتاجات المؤتمر العلمي العالمي المفتوح األول للطقس ((،)WWOSC-2014
مونتلاير ،كندا ،آب /أغسطس ،)2014

(ب) طلب من المجلس التنفيذي صياغة اختصاصات لهذه العملية ،وإعداد وصف لمجموعة النواتج التي ينبغي
أن ينتجها النظام لكي ينظر فيها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية (،)Cg-18
)(2

المقرر  – )EC-68( 55تنفيذ نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ،الذي أيد رؤية تنفيذ نظام معالجة
البيانات والتنبؤ ( )DPFSبشكل مستمر ،وأنشأ فريقا توجيهيا معنيا بنظام معالجة البيانات والتنبؤ ( )DPFSبشكل
مستمر ،تتمثل مهمته الرئيسية في إعداد واقتراح خطة التنفيذ لكي تنظر فيها الدورة التاسعة والستون للمجلس
التنفيذي (،)EC-69

)(3

القرار  – )EC-69( 17نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ،الذي:
(أ)

قرر أن يرأس رئيس كل من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASالفريق
التوجيهي التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSبشكل
مستمر،

(ب) طلب من الفريق التوجيهي التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
( )GDPFSبشكل مستمر ،أن يعد خطة تنفيذ مفصلة تتماشى مع التطورات الجارية التي يشهدها نظام

286

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي
معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( ،)WIGOSمن خالل التشاور
مع االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،لعرضها على المجلس التنفيذي في دورته السبعين للنظر فيها،
(ج) طلب أيضا من األمين العام اتخاذ الترتيبات إلنشاء الصندوق االستئماني من أجل تنفيذ نظام معالجة
البيانات والتنبؤ ( )DPFSبشكل مستمر،

)(4

المقرر  – )EC-69( 50نهج متكامل للبحث والتطوير ،الذي أقر مبدأ سد الثغرات بين البحوث والعمليات ،ونوه
بضرورة التشاور المتواصل مع دوائر المستخدمين بشأن البحوث والعمليات ،وإعداد توجيهات بشأن البحوث
تتصل بالدعم التشغيلي للتنبؤات القائمة على اآلثار ونظم اإلنذار القائمة على المخاطر؛

وإذ يأخذ في االعتبار الهدف االستراتيجي  2.3لمشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة المالية القادمة
( 2023-2020انظر الوصية  )(EC-70) 20بشأن التنبؤ والتكهن ،والذي ينص على "التمكين من الحصول على نواتج
التحليل العددي ونواتج التنبؤ بنظام األرض ،واستخدامها على جميع النطاقات الزمانية والمكانية من النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر التابع للمنظمة ( ،")WMOوالهدف االستراتيجي " 3.2تحسين سلسلة قيمة استخدام
العلم في تقديم الخدمات مع كفالة أن تحسن أوجه التقدم العلمية والتكنولوجية قدرات التنبؤ"؛
وإذ يأخذ في االعتبار أيضا أن أحد مجاالت التركيز للهدف االستراتيجي  2.3يتمثل في "االرتقاء بالنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSلكي يستوعب زيادة التشديد على التنبؤ االحتمالي والنمذجة المتقارنة لنظام األرض
لتحسين التنبؤات على نطاقات زمانية تتراوح من تقلبية المناخ طويلة األجل إلى ظواهر الطقس من الفصلية /دون
الفصلية إلى قصيرة األجل"،
وإذ يشير إلى أن تنفيذ النظام ( )GDPFSالمقبل عملية معقدة للغاية تتطلب مشاورات مستمرة بين االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية ومراكز اإلنتاج التابعة للنظام ( )GDPFSوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
والمؤسسات األكاديمية والشركاء اآلخرين ،للبقاء على علم بتطور العلوم والتكنولوجيا لتنقيح وتكييف خطط وأنشطة
التنفيذ بانتظام ،وهو ما يشير بوضوح إلى ضرورة توفير الموارد لكفالة التنفيذ سريعا وبفعالية،
وإذ يشير أيضا إلى ضرورة تطوير النظام ( ،)GDPFSعلى غرار البرامج الشقيقة التابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،(WWWالتي تطورت على التوالي من النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSإلى نظام معلومات المنظمة )،(WIS
ومن النظام العالمي للرصد ) (GOSإلى النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ()WIGOS؛
وإذ يحيط علما مع االرتياح بعمل الفريق التوجيهي المعني بنظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي
إعداد مشروع خطة تنفيذ هذا النظام (( )S/GDPFSانظر وثيقة المعلومات )،)EC-70/INF. 8(2
وإذ يسلم بأن المشاورات جارية مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمراكز العالمية لألرصاد الجوية والمراكز
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ،ومع غيرها من الهيئات ذات الصلة ،وأنها ستسفر عن تحسينات في خطة التنفيذ
خالل العام المقبل،
يؤيد النهج العام للفريق التوجيهي التابع للمجلس التنفيذي والمعني بنظام معالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSبشكل
مستمر بشأن تنفيذ النظام ( )S/GDPFSفي المستقبل ،على النحو المبين في وثيقة المعلومات ) EC-70/INF. 8(2التي
عرضت على المؤتمر الفني ( )TECOللجنة النظم األساسية ( )CBSواجتماع فريق اإلدارة التابع للجنة (( )CBSآذار/
مارس  )2018وفريق اإلدارة التابع للجنة (( )CASنيسان /أبريل  .)2018ويرد الملخص التنفيذي في مرفق هذه
التوصية؛
يوصي بعرض مشروع خطة تنفيذ النظام ( )S/GDPFSعلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية للموافقة عليه؛
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يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

تقديم تعليقاتهم على مسودة خطة التنفيذ ،والمساعدة في تحديد المشاريع التجريبية المقبلة،

)(2

المساهمة في الصندوق االستئماني ودعم اإلعارات للمساعدة في تعزيز مسودة خطة التنفيذ وإنشاء مشاريع تجريبية؛

يطلب من األمين العام توفير الموارد الالزمة لدعم التطوير المتواصل لمسودة خطة التنفيذ على نحو يعزز أوجه التآزر
بين العلوم والخدمات.

مرفق التوصية

(EC-70) 15

خطة تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل
ملخص تنفيذي
المعلومات الموثوقة بشأن الطقس ،والمحيطات ،والمياه ،والمناخ وغيرها من المعلومات البيئية ذات الصلة عنصر غاية
في األهمية للتخطيط وصنع القرار بشكل مستدام وعلى المدى الطويل بشأن التأهب للكوارث الطبيعية واالستجابة لها،
وفي ضمان سالمة وكفاءة األنشطة االجتماعية واالقتصادية اليومية .ويمكن لهذه المعلومات ،حينما تندمج مع البيانات
االجتماعية واالقتصادية وبيانات شدة التأثر ،أن تساعد على فهم آثار الظروف البيئية ويمكن استخدامها لتحسين سالمة
المواطنين واالقتصادات ،وأمنهم ،وقدراتهم التنافسية.
ويتنامى تأثير الظروف البيئية على المجتمع كلما تغير المناخ ،وكلما انتقل السكان إلى المدن الكبرى ،وكلما زاد التعويل
على البنية األساسية والتواصل ،وأصبح هذا التأثير ضروريا لإلنتاج الزراعي ،وحماية إمدادات المياه ،وجودة الحياة
بوجه عام .وتجلب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة فرصا جديدة لتوفير معلومات بيئية ولكنها في نفس الوقت
تطرح تحديات جديدة .ويؤثر ذلك بشكل أساسي على طريقة تشغيل األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وتقديمها على
الصعيد العالمي ويجبر أعضاء المنظمة ( )WMOعلى إعادة التفكير بشأن نماذج أعمال المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSوالمراقبة العالمية للطقس (.)WWW
وتتطور المكونات الثالثة للمراقبة العالمية للطقس ( )WWWنظرا للتطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات المجتمع
اآلخذة في التطور .وكما يتطور النظام العالمي للرصد ( )GOSإلى النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
( )WIGOSوالنظام العالمي لالتصاالت ( )GTSإلى نظام معلومات المنظمة ( ،)WISيحتاج النظام ( )GDPFSإلى التطور
إلى النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل بالنظر إلى :ضرورة االنتقال إلى ما
هو أبعد من المراقبة العالمية للطقس ( )WWWلتلبية االحتياجات المجتمعية من المعلومات ذات الصلة ،والمتسقة،
والموثوقة بشأن الطقس والمياه والمناخ والمعلومات البيئية األخرى؛ واالتجاه نحو نمذجة نظام األرض لتوفير نواتج في
جميع ال نطاقات الزمانية وإلى جميع القطاعات والتطبيقات التي تتطلب هذه المعلومات؛ وفرصة االستفادة من التحسن
غير المسبوق في اآلونة األخيرة في توافر القدرة الحاسوبية ودقة التنبؤ العددي وتنبؤ المهلة الزمنية الخاص به عبر
مجموعة واسعة من النطاقات الزمانية والمكانية؛ وضرورة النظر في الدور المتنامي للقطاع الخاص في مشروع
الطقس العالمي وإعادة التفكير بشأن االنخراط مع الشركاء؛ والحاجة إلى زيادة الفعالية والكفاءة في تحقيق الغرض
األساسي للمنظمة (.)WMO
وفي سياق النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( ،)S/GDPFSال يشير التعبير "بشكل مستمر" إلى
جميع مكونات نظام األرض فحسب ،ولكن أيضا إلى جميع مجاالت دورة القيمة بشأن الطقس والمناخ والمياه والبيئة
(المراقبة والرصد ،والنماذج ،والتنبؤ ،والنشر واالتصال ،والتصور والتفسير ،وصنع القرار ،ونواتج المستخدم النهائي)
بغية توفير معلومات معدة خصيصا بشأن الطقس ،والمناخ ،والمياه ،والبيئة تغطي نطاقات من دقائق إلى قرون ومن
محلية إلى عالمية.
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والنظام ( )GDPFSهو آلية دولية تنسق قدرات األعضاء إلعداد تحليالت األرصاد الجوية ونواتج التنبؤات وإتاحتها
لجميع األعضاء .ويوفر مرجع النظام (( )GDPFSمطبوع المنظمة رقم  )485اإلطار العام لالئحة الفنية ويتضمن معايير
تعيين المراكز التشغيلية على المستويات العالمي ،واإلقليمي ،والوطني .وقد أثبت النظام ( )GDPFSأنه آلية فعالة إلتاحة
قدرات النمذجة والتنبؤ للبلدان التي تفتقر إليها حتى يتسنى لها تقديم خدمات أرصاد جوية أفضل إلى سكانها .ومع ذلك،
يكتسب القطاع الخاص فعالية أكثر فأكثر في تقديم خدمات األرصاد الجوية ذات القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم.
ويتعين أن يستفيد تطور النظام ( )GDPFSمن هذا األمر لتعزيز فائدته والحفاظ على أهميته بالنسبة لألعضاء.
واعتمدت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي
في المستقبل يتسم بالخصائص التالية:
(أ)

()EC-68

رؤية لنظام عالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر

سيكون النظام العالمي لم عالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل نظاما إيكولوجيا مرنا
وقادرا على التكيف للمراكز المستقلة التي ستوسع نطاق التنبؤ بالبيئة وتعززه ،مما ييسر الوصول إلى التنبؤات
القائمة على اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر ،وبالتالي تمكين األعضا ء والشركاء من اتخاذ قرارات
أكثر استنارة.

(ب) سييسر النظام ( )S/GDPFSالشراكات والتعاون عالميا وإقليميا فيما بين الواليات القضائية ،واألوساط األكاديمية،
والقطاع الخاص للحصول على المعلومات ذات الصلة بوالية المنظمة ( )WMOفي جميع النطاقات الزمانية
ومجاالت نظام األرض وإتاحتها.
(ج) سيساهم النظام ( ، )S/GDPFSقدر اإلمكان ،في التقاسم الحر والمفتوح للبيانات والنواتج والخدمات الموثوقة بشأن
الطقس ،والمياه ،والمناخ والبيانات والنواتج والخدمات البيئية ذات الصلة ،وبطريقة حيوية ومستدامة ،مما يكفل
أال يتخلف أي عضو عن الركب.
وتستند خطة التنفيذ هذه إلى األساس القوي للهيكل الحالي للنظام ( ،)GDPFSباعتباره خط أساس .وتوضح هذه الخطة
المجاالت التي يتعين فيها اتخاذ إجراءات بهدف تطوير النظام ( ،)S/GDPFSوتوفير البحوث واالبتكارات الالزمة،
وتعزيز إمكانية الحصول على المعلومات .وهناك عدد من التحديات الكبيرة يتعين مواجهتها كجزء من عملية التنفيذ.
وعالوة على ذلك ،يشدد على الحاجة إلى نموذج تفاعلي جديد يربط بين العلوم والخدمات .وستصمم مشاريع تجريبية
ومعايير مرجعية لالرتقاء بجميع مجاالت العمل في وقت مناسب يحدد لخوض "رحلة تجريبية" ومواعيد مستهدفة
واقعية للتشغيل .وفي الواقع ،هناك العديد من المبادرات الجارية بالفعل يمكن ربطها مباشرة بتطور النظام (.)GDPFS
وستخضع خطة التنفيذ هذه لمزيد من التطوير والتنقيح تحضيرا لتقديمها إلى الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية ( ،)Cg-18استجابة لمقررات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ( ،)EC-70بالتشاور الوثيق مع مراكز
األرصاد العالمية ( )WMCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ( ،)RSMCsومن خالل التماس مساهمات
من جميع برامج المنظمة ( )WMOذات الصلة ،واللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ومن شركاء خارجيين.
قضايا شاملة
سيبين مرجع النظام
طويلة األجل.

()GDPFS

نموذج عمل وسيعتمد على عمليات وآليات لضمان المرونة ،واالستدامة ،والمالءمة

وستحسن آليات الحوكمة لتحديد الثغرات الداخلية في القدرات وسدها ،وتوسيع نطاق التغطية لتشمل مكونات نظام
األرض مع تجنب انتشار المراكز وازدواجية الجهود ،وجعل عملية التعيين في المنظمة ( )WMOأكثر تحديدا.
وستلتزم جميع البرامج الخاصة بمنصات النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي
المستقبل بنظام إلدارة الجودة وستراجع بانتظام من حيث امتثالها لمعايير التعيين .وستوضع إجراءات للتحقق ،بجانب
اإلبالغ عن جودة النواتج وتعقبها .وستوضع آليات لتحديد المستخدمين النهائيين والحصول على تعقيباتهم وبدء أنشطة
لتوفير التحسينات الالزمة.
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وستنفذ استراتيجية إلعداد قوة عاملة ماهرة ،ومدربة ،ومطلعة ،وابتكارية ،ومتنوعة .وستنفذ منهجيات التدريب لتعزيز
القدرات داخل المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى استخدام منصات ومعلومات وأدوات النظام (.)S/GDPFS
وستحدد القطاعات الرئيسية لمشروع الطقس ،وستصمم الوصالت البينية لتمكين التفاعل المستمر من جميع الجهات
الفاعلة المعنية .وسيستفاد من التواصل مع األشخاص على اختالف معارفهم وأساليبهم في معالجة المشاكل لتعزيز
االبتكار في علوم نظام األرض ،وسينشأ رابط أفضل بين أنشطة المنظمة ( )WMOوالمبادرات القائمة ذات الصلة.
ومن شأن ثقافة المشاركة في تصميم األنشطة المستقبلية بمشاركة جميع الجهات الفاعلة أن تيسر تحقيق بعض أهداف
التنمية المستدامة ويمكنها أن تعزز إمكانية الحصول على موارد مالية من القطاعات المجتمعية التي تشهد مشاركة فعالة
من المستخدمين أو من هياكل التمويل الدولية.
مجاالت العمل بشأن النظام والخدمات

الدمج والتكييف
ستقوم المنظمة ( ،)WMOفي إطار مجال العمل هذا ،بتقييم وتعزيز تطوير خدمات مستمرة تستخدم مخرجات ونتائج
نظام إدارة الجودة ( )QMSالذي سيقيم الجودة الفنية والعلمية للخدمات بما في ذلك قيمتها بالنسبة لألعضاء
والمستخدمين.

التشغيل المتبادل
سيكون النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل قادرا على تبادل واستخدام
بيانات مستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر ،بما في ذلك بيانات بشأن شدة التأثر والتعرض بغية تيسير التنبؤ القائم
على اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر عبر مختلف المجاالت.

التنسيق واللوائح
سيستفيد النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل من مستوى أعلى من التنسيق
على الصعيد الداخلي ،ومع النظم األخرى التابعة للمنظمة ( ،)WMOومع وكاالت ومنظمات خارجية.
مجاالت العمل للبحث واالبتكار

العلم لتوفير الخدمات
سيعمل البحث واالبتكار على تعزيز الروابط العلمية فيما بين مكونات نظام األرض للدفع نحو تطوير نواتج ابتكارية
على جميع النطاقات الزمانية والمكانية ،والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة الناشئة ،وتعزيز البحوث االجتماعية
واالقتصادية في دورة قيمة مشروع الطقس .والعناصر الرئيسية هي قابلية التعديل ،والتطوير الموجه نحو العمليات
بشأن أدوات النمذجة والبيانات ،واستراتيجية مفتوحة المصادر .وسيعد استعراض مستمر لفهم متطلبات المستخدمين في
جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية ،كمساهمة رئيسية في البحوث دعما لتطوير خدمات قائمة على اآلثار.

التنبؤ المستمر
سيرتقى بجميع مكونات نظام األرض فضال عن مجاالت دورة قيمة مشروع الطقس من خالل التنبؤ المستمر .وستعمل
البحوث في جميع المجاالت ذات الصلة على تيسير توفير معلومات بيئية معدة خصيصا على نطاقات من دقائق إلى
عقود ومن عالمية إلى محلية.
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مجاالت العمل بشأن القدرة على الوصول والمنصة اإللكترونية

التوافر والرؤية
سيتيح النظام إمكانية الوصول إلى البيانات والنماذج والنواتج بطريقة سهلة للمستخدم ،مما يضمن التشغيل المتبادل
والتكامل مع النظم األخرى ،وبيانات جغرافية مكانية مرجعية ،وبيانات شرحية ومعايير ووثائق متطورة .وهناك جوانب
تكنولوجية من قبيل العقد المجمعة وقضايا النطاق الترددي سيتم النظر فيها ودمجها في عملية تطوير النظام (.)WIS
وستكون البنية األساسية للنظام ( )S/GDPFSككل واضحة وسيكون من السهل تحديدها.

إمكانية االستخدام :برمجيات المراقبة واألدوات الموجهة للمستخدم
ستنتج البنية األساسية البرمجية أدوات إلكترونية للتعامل مع البيانات وتوليد نواتج حسب الطلب استنادا إلى المتطلبات
األساسية؛ وستوضح عملية صيانة البيانات الشرحية والبنية األساسية بالتعاون مع النظام ( )WISوالنظام (.)WIGOS
وستتحسن إمكانية استخدام النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل تحسنا كبيرا،
بالنظر إلى جوانب مثل استيقان المصادر ،وجودة الحصول ،والفعالية من حيث التكلفة .وتعمل مجاالت التركيز على
توفير أدوات /وثائق بشأن كيفية تجميع /تفسير مجموعات البيانات المتعددة ،وتقديم إرشادات بشأن النواتج المستمرة
(خدمات مكتب المساعدة) ،وتطوير أدوات إلكترونية متكاملة من أجل تفصيل المعلومات ،وضمان الملكية المحلية،
وإعداد إحصاءات المرحلة النهائية.
إعداد نموذج تفاعلي يربط العلم بالخدمات
من شأن نموذج تفاعلي جديد لدمج العلم والخدمات أن يزيد فعالية انتقال المعارف من البحوث إلى العمليات بغية تقديم
خدمات محسنة بشأن الطقس والمناخ والمياه والخدمات البيئية ذات الصلة إلى األعضاء ،وسيتضمن هذا النموذج
تفاعالت متعددة بين دوائر البحوث والدوائر التشغيلية لتلبية احتياجات المستخدمين ،واألطراف المعنية ،وصناع القرار.
وسيتمثل أحد األجزاء الرئيسية لتنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل في
تعريف المعايير المرجعية ،والمشاريع التجريبية ،ونماذج االختبار وتطبيقها .ويمكن لهذا األمر ،على سبيل المثال ،أن
يسمح باختبار بعض الجوانب التي تشكل تحديا أكبر في بيئة بحثية أو شبه تشغيلية .وحاليا ،حدد عدد من األنشطة
المحتملة تتمحور حول ما يلي:


إرساء وتعزيز الشراكات اإلقليمية ،على سبيل المثال حول المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية
( )RSMCالجديد المعني بالتنبؤ اآلني في اليابان ،والمشروع اإليضاحي القائم للتنبؤ بالطقس القاسي ()SWFDP
بهدف التصميم المشترك لألنشطة ،وإعداد نواتج ذات منفعة مشتركة ،والعمل المشترك بشأن التحقق؛



التنبؤ المستمر في الوصلة البينية للطقس والمناخ ،على سبيل المثال من خالل تعزيز مشروع التنبؤات القطبية
لدمج وتحديد متطلبات األطراف المعنية بغية تحديد الكيفية التي يمكن أن تتطور بها المتطلبات المستقبلية عبر
مجموعة من النطاقات الزمانية والمكانية؛



التنبؤ المستمر من دقائق إلى ساعات :إتاحة االنتقال بسالسة من التنبؤ اآلني إلى التنبؤ العددي بالطقس في إطار
احتمالي؛ مثال حول المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالمعنية بالتنبؤ اآلني ،والتنبؤ
القطعي بالطقس في منطقة محدودة ،وتنبؤ المجموعات العددي في منطقة محدودة في أوفنباخ (ألمانيا)،
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP؛



إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص ،على سبيل المثال تعزيز المشاريع التجريبية في مجال البيانات
الكبيرة والتحليالت الجارية حاليا في كندا والواليات المتحدة مع شركة  IBMوغيرها بهدف توضيح قدرة
تطبيقات القطاع الخاص هذه؛
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التنبؤ المستمر على نطاقات جغرافية متعددة ،على سبيل المثال إعداد نظم متكاملة لمراقبة جودة الهواء ،والتنبؤ،
والتكهن في أفريقيا تحت إشراف المراقبة العالمية للغالف الجوي من نطاق عموم أفريقيا إلى نطاق حضري
بهدف إبالغ السكان بظواهر التلوث الحاد المتوقع؛



إعداد نواتج احتمالية ،على سبيل المثال مشروع تجريبي لربط مشروع النمذجة والتنبؤ المتقارنان بين
الهيدرولوجيا والغالف الجوي ( )CHAMPمع النظام العالمي لإلنذار بالفيضانات ( )GLOFASبغية تطوير نواتج
هيدرولوجية تجريبية من قبيل مجموعات تنبؤات تدفق المجاري المائية ،واإلنذارات بالفيضانات ،وصافي
إمدادات الحوض وإبرازها وتيسير الحصول عليها؛



تقييم المتطلبات متعددة النطاق المستقبلية  ،على سبيل المثال نشاط مشترك للمراكز الرائدة من أجل التنبؤ طويل
األجل ومشروع التنبؤ الموسمي إلى دون الموسمي بغية تحسين رؤية المراكز الرائدة ،وتعزيز سبل الحصول
على البيانات وقياس استخدامها ،ووضع وتنفيذ نهج تفاعلي لالنتقال من العلوم إلى الخدمات يستند إلى دورة
القيمة الخاصة بالتطبيقات المنتقاة.

وسيجلب النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ( )S/GDPFSفي المستقبل مزايا لمختلف دوائر
المستخدمين بما في ذلك:


األطراف المعنية المسؤولة عن التأهب للظواهر شديدة التأثير؛



القطاعات التي تستخدم معلومات الطقس والمناخ (على سبيل المثال الطاقة والزراعة)؛



قطاع الصحة؛



األطراف المعنية من الحضر ومخططي المدن.

وستتضمن هذه المزايا ما يلي:


تمكين األعضاء من تسخير قوة التنبؤ بالبيئة؛



إتاحة معلومات محسنة التخاذ قرارات بصورة أسرع وأفضل؛



من شأن تعزيز قدرة المرافق الوطنية ( )NMHSعلى الحصول على المعلومات والبيانات أن يوفر الوقت
والموارد ،مما يتيح لها الفرصة إلضافة قيمة أكثر لخدماتها؛



سيكون لدى األعضاء األدوات والمهارات للتعامل مع البيانات والمعلومات المتنامية والمعقدة؛



سيكون للمرافق الوطنية
الروتينية؛



إضافة رصدات جديدة ،وعلوم جديدة ،وتكنولوجيات جديدة في الخدمات التشغيلية؛



بحلول عام  ،2025وبما يتماشى مع المعالم البارزة لخطة تنفيذ النظام ( ،)WIS2ستؤدي مواصلة تطوير النظام
( )S/GDPFSإلى تحقيق مزايا كبيرة للمرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان النامية.

()NMHSs

وقت أطول لتطبيق المهارات والخبرات من خالل مواصلة أتمتة المهام

وبالرغم من أنه يمكن اعتبار خطة التنفيذ هذه "خارطة طريق" ،فهي ليست بأي حال من األحوال خطط عمل مفصلة
الزمة لتحديد إنجازات متوخاة محددة ،وااعتماد كل إنجاز على اإلنجاز اآلخر ،والموارد الالزمة ،وتحديد األشخاص
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المسؤولين أو األفرقة العاملة المسؤولة عن تنفيذها .وسيكون من المهم بالنسبة للفريق التوجيهي تكليف الهيئات
التأسيسية المختلفة وهياكلها العاملة بإعداد خطط تنفيذ مفصلة في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يكون الفريق التوجيهي
يقظا فيما يتعلق بالشواغل الشاملة بشأن السياسة العامة والقيام من وقت آلخر باستعراض والتماس إرشادات من
المؤتمر /المجلس التنفيذي حسب االقتضاء ،على سبيل المثال فيما يتعلق بالحوكمة ،وسياسة البيانات ،ودور القطاع
الخاص ،وما إلى ذلك.
وستستمر مرحلة التصميم والتطوير حتى نهاية عام  2019على أقل تقدير من أجل دمج المشاركين في المشروع
واألطراف المعنية المساهمة .وبعد موافقة الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ( )2019( )Cg-18على
خطة التنفيذ ،ستبدأ أنشطة تنفيذ أولية في منتصف عام  ،2019وسيجري تشغيل الخدمات األساسية الالزمة لتشغيل النظام
( )S/GDPFSبشكل كامل بحلول عام .2025
واستنادا إلى الخبرات المكتسبة من المشروع اإليضاحي ( ،)SWFDPسيجري تأسيس مكتب مشروع في األمانة له مدير
برامج بدوام كامل من أجل تنسيق التنفيذ ودعم جميع أنشطة التنفيذ.

التوصية

(EC-70) 16

التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية
العالية في الفترة المالية القادمة للمنظمة )(2023-2020) (WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 40أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(2

المقرر  - (EC-69) 45تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(3

المقرر  - (EC-69) 48النشاط ذو األولوية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(4

القرار  - (EC-69) 16اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

وإذ يالحظ تقارير الدورات السادسة والسابعة والثامنة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ( 2015و  2017و ،)2018
وقد أخذ في االعتبار ما يلي:
)(1

الحاجة إلى تحديد نطاق أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في إطار
مشروع الخطة االستراتيجية،

)(2

أن المنظمة ) (WMOمراقب لدى مجلس المنطقة القطبية الشمالية وخبير مدعو لدى معاهدة المنطقة القطبية
الجنوبية ،والحاجة إلى توفير مدخالت لمجلس المنطقة القطبية الشمالية ومعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية بشأن
مسائل السياسة القطبية،
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يوصي باعتبار أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية كجزء من الخطة
االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
يوصي المؤتمر بمشروع القرار  - (Cg-18) XXأنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،
بصيغته الواردة في مرفق هذه التوصية؛
يطلب إلى فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية  EC-PHORSأن يبقي قائمة األنشطة المقترحة قيد االستعراض ،وأن يقدم اقتراحا نهائيا إلى
المؤتمر (أي تنقيحا لمرفق هذه التوصية ،مشفوعا بتفاصيل عن كل نشاط مخطط).

مرفق التوصية

(EC-70) 16

مشروع القرار

(Cg-18) XX

أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 40أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(2

القرار  - (Cg-17) 41شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية،

)(3

القرار  - (Cg-17) 48النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية،

)(4

القرار  - (Cg-17) 49سنة التنبؤات القطبية،

)(5

القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(6

الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(7

القرار  - (Cg-XII) 40سياسات وممارسات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن تبادل بيانات ونواتج األرصاد
الجوية بما فيها التوجيهات بشأن العالقات في األنشطة التجارية لألرصاد الجوية،

وإذ يالحظ مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160وتنظيم شبكة
رصد المنطقة القطبية الجنوبية )،(AntON
وقد وضع في االعتبار:
)(1

أن االعتبارات  1إلى  11الواردة في القرار  (Cg-17) 40فيما يتعلق باألساس المنطقي ألنشطة المنظمة
في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ال تزال وجيهة،

)(2

االحتياجات المجتمعية في كل من المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية المتعلقة بتغيرات الطقس والماء
والمناخ ،والمخ اطر للمجتمع المتصلة بشح المياه ومقاومة الكوارث في المناطق الجبلية العالية،

)(WMO
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)(3

)(4

إنجازات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية والمناطق
الجبلية العالية ) (EC-PHORSفي تأمين تنسيق األنشطة التشغيلية مع منظمات دولية أخرى نشطة في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية ،وفي إشراك اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOفي عمل الفريق،
دور المنظمة
الجنوبية؛

)(WMO

كمراقب لدى مجلس المنطقة القطبية الشمالية وكخبير مدعو لدى معاهدة المنطقة القطبية

يقرر:
)(1

استمرار ضرورة وجود نهج متكامل يوفر الخدمات المطلوبة للمستخدمين ويسدي المشورة إلى الحكومات بشأن
التكيف والتخفيف ،استنادا إلى فهم التأثير العالمي للتغيرات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية .وبما أن
المناخ المتغير في المناطق القطبية سيؤثر على الطقس والمناخ في مناطق أخرى من العالم ،فإن االرتباطات عن
بعد ستشكل جزءا من هذا النهج المتكامل؛

)(2

أن األولويات المستقبلية ألنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في إطار الخطة
االستراتيجية الجديدةينبغي أن تكون تلك الواردة في مرفق هذا القرار؛

)(3

أنه ينبغي إدماج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية ،بما في ذلك شبكة الرصد في المنطقة القطبية الجنوبية،
ومكون الرصد من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالرصدات األوقيانوغرافية واألنشطة
األخرى في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة )(WIS؛

)(4

مواصلة بذل جهود متضافرة لدفع األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج العالمية لبحوث الطقس
والمناخ والهيئات البحثية والدولية األخرى ذات الصلة ،لتحسين الخدمات في المناطق الواقعة على خطوط
العرض العالية وعلى ارتفاعات عالية عن طريق دعم عمليات الرصد والقدرة على التنبؤ على نطاقات زمنية
تتراوح من ساعات إلى قرون؛

يدعو أعضاء المنظمة ،ال سيما األعضاء الذين لهم أنشطة تشغيلية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،للقيام بما يلي:
)(1

ضمان استمرارية برامجهم في مجاالت الطقس والمناخ والهيدرولوجيا وما يتصل بذلك من أنشطة بيئية في
المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية؛

)(2

ضمان توفير بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية المالئمة والبيانات البيئية ذات الصلة المستمدة من البحوث
الممولة من القطاع العام للدوائر التشغيلية في الوقت الحقيقي أو قرب الوقت الحقيقي؛

)(3

توفير رصدات إضافية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية عن طريق استخدام محطات األرصاد
الجوية الهيدرولوجية المأهولة واألوتوماتية ،وعمليات سبر الغالف الجوي ،ونظم االستشعار عن بعد وغير ذلك
من المراصد الجيوفيزيائية على األرض ،وعن طريق استخدام سفن رصد طوعية إضافية ،وتجهيز الطائرات
بالوسائل المالئمة لتسجيل وتوزيع الرصدات ،وعن طريق نشر منصات آلية للرصد في البحر وفي الجليد
وتحتهما ،بقصد تلبية احتياجات التنبؤ العددي بالطقس ،والخدمات الهيدرولوجية ،ودراسات المناخ ،وبرامج
البحوث ،بما في ذلك على وجه الخصوص فترات الرصد الخاصة ) (SOPsلسنة التنبؤات القطبية؛

)(4

تعزيز برامجهم الساتلية في توفير بنية تحتية مالئمة لنظم الرصد بالسواتل والنواتج والخدمات الالزمة للمناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية؛

)(5

النظر في إمكانية التعاون مع أعضاء آخرين في تقاسم تكاليف إعادة فتح وتشغيل المحطات التي كانت تعمل في
السابق ،وتوسيع المحطات القائمة أو نشر نظم جديدة للرصد واالتصال؛
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دعم أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية عن طريق مدها بالموارد البشرية والمالية
في مساعيها الرامية إلى تعزيز الرصدات والبحوث والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية؛

)(6

يشجع أعضاء المنظمة على إقامة اتصال مع كل مجموعاتهم الوطنية التي قد تضطلع بأنشطة تشغيلية في المناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية؛
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

تشجيع تنسيق أنشطة الطقس والمناخ والهيدرولوجيا وما يتصل بذلك من أنشطة بيئية في المناطق القطبية
والمناطق الجبلية العالية؛

)(2

ضمان التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ،مثل االجتماع التشاوري لمعاهدة المنطقة القطبية
الجنوبية ،ومجلس المنطقة القطبية الشمالية ،ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والفريق المعني برصدات األرض ،والمجلس الدولي للعلوم وهيئاتها المعنية
(مثال ،اللجنة العلمية المعنية ب بحوث المنطقة القطبية الجنوبية ،واللجنة الدولية المعنية بعلوم المنطقة القطبية
الشمالية ،والرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي) وغيرها من الرابطات ذات الصلة التابعة لالتحاد الدولي لعلم
المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ،ومجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية ،ومنتدى
بحوث المنطقة القطبية الشمالية ،ومشروع بيئة القطب الثالث ،والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال؛
ضمان أن تتواءم أنشطة المنظمة
للمنظمة )(WMO؛

)(3

)(WMO

في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية مع الخطة االستراتيجية

يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية دعم أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية؛
يطلب من األمين العام أن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى هذا القرار.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  ،(Cg-17) 40الذي لم يعد ساريا.

مرفق مشروع القرار

(Cg-18) XX

األنشطة ذات األولوية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية للفترة المالية القادمة
كجزء من الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO
تقترح األنشطة التالية ذات األولوية ألنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية كجزء من
الخطة االستراتيجية:

الرقم

النشاط

األهداف االستراتيجية

1

الرصدات السطحية والفضائية

2و

3

2

التنبؤات والخدمات القطبية ،بما في ذلك الخدمات المناخية

1و

2

3

المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

1و

 2و4

4

األنشطة في المناطق الجبلية العالية

1و2و3و4و

5

االنتقال من البحوث إلى العمليات والخدمات

2و3و

5

6

الموارد والشراكة

2و3و

5

5
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[مالحظة من األمانة :األنشطة الواردة أعاله موصوفة بالتفصيل في EC-70/INF. 9؛ وفريق الخبراء
مكلف بمهمة مواصلة بلورتها بهدف اقتراح نسخة جديدة من هذا المرفق تتضمن تفاصيل عن كل نشاط]

EC-PHORS

التوصية

(EC-70) 17

المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(2

القرار  - (EC-70) 27اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(3

القرار  - (EC-70) 29شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

وإذ يالحظ توصيات الدورة الثامنة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،EC-PHORS
وقد وضع في االعتبار:
)(1

التقدم العام المحرز في تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكنشاط شامل في إطار برامج المنظمة )،(WMO

)(2

التقدم المحرز في إشراك المنظمات البحثية والتشغيلية في إقامة شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ،بما في ذلك إطارها التنظيمي،

)(3

الجهود المشتركة بين المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالمراكز المناخية اإلقليمية في المنطقة القطبية
الشمالية والقطب الثالث (قيد اإلنشاء) ،لتحديد النواتج المناخية ذات الصلة الخاصة بالغالف الجليدي ذات الصلة،

)(4

مشاركة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعلى الصعيد اإلقليمي،

يوصي المؤتمر بمشروع القرار  - (Cg-18) XXالمرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
بصيغته الواردة في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(EC-70) 17

مشروع القرار

(Cg-18) XX

المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يالحظ:
)(1

القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(GCW

التذييل  - 4التوصيات

297

)(2

القرار  - (EC-70) 27اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

)(3

القرار  - (EC-70) 29شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(4

المقرر  - (RA II-16) 21إقامة شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي المرتفعات
الجبلية في آسيا،

)(5

المقرر  - (RA IV-17) 20تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي في المناطق القطبية والمناطق الجبلية
العالية التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع،

)(6

المقرر  - RA-17/18بشأن تعاون االتحاد اإلقليمي السادس مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(7

القرار  - (CHy-15) 1استجابة لجنة الهيدرولوجية لمقررات المؤتمر ذات الصلة بالهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه،

)(8

القرار  - (JCOMM-5) 8المجال البرنامجي الخاص بالخدمات ونظم التنبؤ ،ومرفق القرار ،(JCOMM-5) 8

)(9

المقرر  - (JCOMM-5) 6التعاون مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

وإذ يالحظ كذلك:
)(1
)(2

خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبصيغتها المحدثة تحت إشراف المجلس التنفيذي،
أن الخطة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

تمثل مساهمة هامة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

وإذ يالحظ مع االرتياح:
)(1

التقدم المحرز بشأن إشراك المنظمات البحثية والتشغيلية في إنشاء شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWوتطوير بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكمركز لجمع البيانات
وإنتاجها،

)(2

أن الجهود المشتركة بين المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالمراكز المناخية اإلقليمية في المنطقة
القطبية الشمالية والقطب الثالث تسفر عن تحديد واستخدام منتجات مناخية معينة هامة بشأن الغالف الجليدي،

)(3

التعاون مع الدوائر العلمية المعنية بالمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية والمناطق الجبلية العالية
بشأن التوحيد القياسي للرصدات ،وتبادل البيانات ،والمعلومات عن حالة الغالف الجليدي،

وإذ يالحظ أيضا أن تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWقد أحرز تقدما بفضل الموارد المخصصة من
المؤتمر السابع عشر ،وبدعم من موارد من خارج الميزانية،
وإذ يحيط علما بنتائج مؤتمر القمة للمنظمة ) (WMOبشأن المناطق الجبلية العالية،
وإذ يقدر المساهمات الهامة التي يقدمها أعضاء المنظمة ،والمنظمات الشريكة ،والبرامج لتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWكآلية لتوفير معلومات موثوقة عن حالة موارد العالم الثلجية والجليدية،
وإذ يدرك:
)(1

أن الغالف الجليدي عالمي ،ويوجد بأشكال شتى تشمل جميع خطوط العرض وتحدث في زهاء  100بلد إضافة
إلى المنطقة القطبية الجنوبية،
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)(2

أن التأثيرات التفاعلية المتصلة بالغالف الجليدي في تضخيم تغير المناخ تسبب آثارا على الطقس والمناخ والماء
على صعيد العالم،

يقرر أن يستمر تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWخالل مرحلة ما قبل تشغيلها في الفترة المالية الثامنة
عشرة ،بهدف التدليل ألعضاء المنظمة على فوائد مراقبة عالمية للغالف الجليدي تعمل بالكامل وشاملة ،كنشاط شامل،
من عام  2024فصاعدا؛
يقرر أيضا:
)(1

أن تكون أولويات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWخالل المرحلة قبل التشغيلية هي ما يلي:
(أ)

دعم أعضاء المنظمة في وضع أطر وطنية للمراقبة الشاملة للغالف الجليدي والشراكة في الخدمات
المتعلقة به؛

(ب) إعداد ونشر منتجات بشأن الغالف الجليدي ذات قيمة مضافة ،تتصل بإدارة موارد المياه والنظم
اإليكولوجية ،وبالسالمة (مثال النقل) ،وبفهم األخطار والمخاطر الطبيعية ،وبإنتاج الطاقة ،إلخ؛
(ج) إنشاء بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكمركز لجمع البيانات أو إنتاجها
في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوتحسين الوصول إلى بيانات الغالف الجليدي ومعلوماته ومنتجاته
الحالية والسابقة ،وإدارة نوعية تلك البيانات والمعلومات والمنتجات ،بذلك؛

)(DCPC

(د)

)(2

إعداد ونشر مواد تنظيمية وإرشادية عن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك لدعم
تطوير القدرات؛

ضرورة إيالء أولوية خاصة لألنشطة التي ستساعد أعضاء المنظمة في معالجة األولويات الوطنية المتصلة
بالغالف الجليدي (مثال ،إدارة موارد المياه ،والحد من مخاطر الكوارث) ،مع التركيز بوجه خاص على البلدان
النامية؛

يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

الموافقة على مشروع خطة المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

توفير اإلشراف على المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWأثناء مرحلة ما قبل تشغيلها؛

)(3

إعادة إنشاء الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبتمثيل إقليمي معزز ،ليوجه مواصلة
تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(4

وضع خطة إلدراج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWضمن هيكل عمل المنظمة ) ،(WMOبحلول نهاية
الفترة المالية الثامنة عشرة؛

)(5

ضمان تمثيل الوكاالت التي تضطلع بأنشطة متصلة بالغالف الجليدي؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية:
)(1

دعم أعضاء المنظمة بشأن األولويات المحددة المتصلة بالغالف الجليدي ضمن إطار خطة تنفيذ المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWرهنا بتوافر الموارد؛
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التعاون مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبشأن إعداد منتجات الغالف الجليدي ،وتطوير القدرات،
وأنشطة التوعية ،ذات األهمية ألعضاء تلك االتحادات؛

يطلب من اللجان الفنية أن تتعاون مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي إعداد معايير فنية ومبادئ توجيهية
ومنتجات من أجل خدمات الغالف الجليدي المستدامة؛
يحث أعضاء المنظمة على:
)(1

مواصلة دعم مكون الرصد من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWفي إطار النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،ال سيما في المناطق التي تشح فيها البيانات ،ودعما لمجاالت التطبيق المعتمدة
على المعلومات المتعلقة بالغالف الجليدي؛

)(2

وضع خطط تنفيذ وطنية متصلة بالغالف الجليدي ،تتناول المسائل المستجدة بشأن المناخ والماء واألخطار
الطبيعية ،إلخ؛

)(3

إتاحة البيانات البحثية التاريخية والروتينية الخاصة بالغالف الجليدي عن طريق بوابة بيانات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWأو غيرها من المراكز المناسبة لجمع البيانات وإنتاجها وأرشفتها لألغراض المناخية؛

)(4

إدراج محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWضمن إطار نظام إدارة جودة البيانات التابع لإلطار
العالمي المتكامل للخدمات المناخية )(WIGOS؛

)(5

اإلسهام في الصندوق االستئماني للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWمع تيسير تطوير المنتجات
والخدمات ،على النحو المحدد في خطة التنفيذ؛

يدعو المنظمات الشريكة إلى:
)(1

المشاركة في األنشطة ذات الصلة خالل المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

دعم تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWباإلسهام بالموارد البشرية والمالية؛

يطلب من األمين العام:
)(1

أن يكفل ،إلى الحد الممكن ،وفي حدود الموارد المتاحة ،تقديم الدعم المناسب للمرحلة قبل التشغيلية للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمواصلة تطوير وصيانة تعاون المنظمة ) (WMOفي مسائل الغالف الجليدي،
من خالل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ، (GCWمع المنظمات والوكاالت والمجموعات والمؤسسات
ذات الصلة.

ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  ،(Cg-XVII) 43الذي لم يعد ساريا.
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التوصية

(EC-70) 18

بحوث المنظمة ) (WMOفي المستقبل واألنشطة الداعمة لها
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ،على نحو ما ترد في التقرير النهائي الموجز
لتلك الدورة،
يعرب عن تقديره لعمل لجنة علوم الغالف الجوي ونواتج مؤتمر قمة العلوم التي سبقت الدورة السابعة عشرة للجنة؛
يوصي المؤتمر بما يلي:
)(1

النظر في مشروع القرار  - (Cg-18) 1/xxبحوث متكاملة ومنسقة تجريها المنظمة ) (WMOلخدمة المجتمع ،على
نحو ما ترد في المرفق  1لهذه التوصية؛

)(2

النظر في مشروع القرار  - (Cg-18) 2/xxهيكل بحثي مستمر المنحى للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما ترد في
المرفق  2لهذه التوصية؛

)(3

النظر في مشروع القرار  - (Cg-18) 3/xxالبحوث اإلقليمية المتواصلة بشأن المياه ،على نحو ما ترد في
المرفق  3لهذه التوصية؛

)(4

النظر في مشروع المقرر  - (Cg-18) xxخلق بيئة لالبتكار ،وتوفير أفضل الموارد لها ،على نحو ما ترد في
المرفق  4لهذه التوصية؛

وإذ يرى ضرورة تعزيز البحوث عبر النطاقات الزمنية والمكانية ،ويضع في اعتباره نواتج استعراض منتصف المدة
لمشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية (انظر وثيقة المعلومات ،)EC-70/INF. 10.1
وإذ يرى أيضا التقدم المحرز في تقليص نطاق التنبؤ بالتكوين الكيميائي للغالف الجوي ،ونواتج االجتماع بشأن التنبؤ
بجودة الهواء في أفريقيا (انظر وثيقة المعلومات ،)EC-70/INF. 10.1
يعتمد المرحلة الثانية من مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية؛
يطلب من األعضاء دعم مشروع مراقبة جودة الهواء وتحليلها والتنبؤ بها كنشاط ذي أولوية لإلقليم األول؛
وإذ يحيط علما بأن الدورة السابعة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-17قد طلبت من اللجنة التوجيهية العلمية
المعنية بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) (EPAC SSCإعداد توصية بشأن استخدام أجهزة استشعار منخفضة
التكلفة لرصد جودة الهواء،
وإذ يشير مع التقدير إلى بيان اللجنة ) (CASالمعنون "أجهزة استشعار منخفضة التكلفة لقياس تكوين الغالف الجوي:
نظرة عامة على الموضوع والتطبيقات المستقبلية" (انظر وثيقة المعلومات )EC-70/INF. 10.1؛
يطلب من اللجنة ) (CASأن تقوم ،بالتعاون مع لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOبمواصلة إعداد إرشادات بشأن
الممارسات الجيدة لتحديد خصائص تكنولوجيات القياس الناشئة ،بما في ذلك أجهزة االستشعار المنخفضة التكلفة
واألدوات المرجعية ،واستخدامها؛
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يوصي باعتبار ممثلي االتحادات اإلقليمية في فريق إدارة اللجنة ) (CASهمزة وصل محورية مع البرامج البحثية
للمنظمة ) ،(WMOوتكليف الممثلين اإلقليميين بتوضيح األولويات المتفق عليها في اإلقليم وتعزيز التفاعل بين االتحاد
اإلقليمي والبرامج البحثية للمنظمة (WMO)لتحقيق المنفعة المتبادلة؛
يطلب من األمين العام أن يقوم ،في حدود الموارد المتاحة ،بتقديم الدعم للبحوث في مجال المحيطات والسيما في أقل
البلدان نموا والبلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة.

المرفق  1بالتوصية
مشروع القرار

(EC-70) 18

(Cg-18) 1/XX

بحوث متكاملة ومنسقة تجريها المنظمة ) (WMOلخدمة المجتمع
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المقرر
البحوث والعمليات،

)(2

المقرر  - (EC-69) 41مبادئ توجيهية الستحداث منصة تشغيلية متكاملة لتلبية احتياجات المناطق الحضرية إلى
تقديم الخدمات ،الذي طلب فيه "التعجيل بالعمل على إعداد دليل للخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت
األرصاد الجوية الهيدرولوجية والمناخ والبيئة باستخدام خبرة مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق
الحضرية ) (GURMEالتابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWللمنظمة ) ،"(WMOوبذلك تعزيز الصلة بين
البحوث والعمليات،

(EC-69) 50

 -نهج متكامل للبحث والتطوير ،الذي يتضمن المبادئ األساسية لسد الفجوة بين

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

التقدم المحرز في التنبؤ بنظام األرض ،والذي يضم نطاقات زمنية ومكونات مختلفة ،وباحتياج دوائر
المستخدمين المتزايد إلى مزيد من الخدمات المتطورة،

)(2

أن تحسين دمج العلم وتقديم الخدمة يتطلب االنتقال من النموذج الخطي الحالي لنقل نتائج البحوث إلى العمليات
بصورة غير منتظمة إلى نموذج تفاعلي ،تقوم فيه األطراف المعنية بتقييم وتحديد احتياجاتها المستقبلية ،ويعمل
فيه الباحثون في إطار حوار مع األطراف المعنية لتحديد وتنفيذ برامج بحوث مالئمة ،وتنقل من خالله نتائج
البحوث إلى العمليات على فترات مناسبة ،وتصقل فيه احتياجات األطراف المعنية وبرامجها البحثية مع مراعاة
المعارف والخبرات المكتسبة،

)(3

أن البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرنامجي لجنة علوم الغالف الجوي (البرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،)(GAWتستفيد من قدرات مجتمع علمي تتجاوز بكثير
القدرات الموجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ، (NMHSsوأن تلك القدرات ال غنى
عنها لتعزيز استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات،

)(4

أن األنشطة البحثية للمنظمة ) (WMOلها دور مركزي في تشجيع االبتكار عبر مختلف تطبيقات الخدمات ،وأن
اتساقها وتناسقها يمثالن قيمة مضافة للمنظمة ) (WMOفي تعزيز صورتها على المستوى الدولي،

وإذ يالحظ أن إعداد خدمات محددة في مجاالت تطبيقات متنوعة يتطلب مشاركة األوساط العلمية في جميع مراحل
سلسلة اإلنتاج،
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يقرر ضرورة تحسين دمج االحتياجات البحثية للمنظمة ) ،(WMOوزيادة تنسيقها مع مجاالت الطقس والمناخ والماء
والمجاالت البيئية ذات الصلة من أجل تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي الالزم لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات
موجهة وتهم المجتمع ،بغية تهيئة بيئة جاذبة تشارك في إطارها المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمؤسسات األكاديمية
والقطاع الخاص والمستخدمون النهائيون في البحوث تحقيقا لمصالحهم المتبادلة؛
يطلب من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية للمنظمة ما يلي:
)(1

عند تصميم المشاريع التشغيلية التي تعتمد على البحوث ،أن تصمم مسبقا ،باالشتراك مع البرامج البحثية للمنظمة
) ،(WMOكل األنشطة الالزمة إلعداد خدمة جديدة أو محسنة ،أو نظام داعم ،بدءا من وضع المفاهيم وطوال
مختلف مراحل اإلنتاج؛

)(2

أن تروج إلعداد مشاريع بحثية متكاملة رائدة لتشجيع نهج سلسلة القيمة ،من خالل القيام بصورة مشتركة بتحديد
االحتياجات البحثية على أساس األولويات اإلقليمية لخدمات األرصاد الجوية والخدمات البيئية؛

يحث األعضاء على تعزيز الصلة بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمعاهد البحثية واألوساط األكاديمية على المستوى
الوطني لضمان أن تلبي البحوث االحتياجات إلى إعداد خدمات جديدة ،أن يدرج التقدم المحرز في مجال البحوث بشكل
مناسب في العمليات؛
يطلب من األمين العام:
)(1

أن يتخذ ،في حدود الموارد المالية المتاحة ،جميع اإلجراءات الالزمة لضمان وجود وظيفة بحثية للمنظمة
) (WMOمنسقة ومتكاملة بقوة لدعم الخدمات القائمة على العلوم التي تشجع االبتكار على صعيد المنظمة؛

)(2

أن يكفل وجود آلية تنسيق داخل األمانة ،بقيادة إدارة البحوث ،لتحديد وتنسيق أنشطة المنظمة ) (WMOالرامية
إلى إعداد خدمات جديدة أو تحسين الخدمات القائمة ونظم الدعم في مجاالت الطقس والمناخ والماء والمجاالت
البيئية ذات الصلة ،طبقا للمبادئ المتفق عليها للنهج المتكامل للبحث والتطوير؛

)(3

أن يساعد األعضاء في تعزيز البحوث كجزء من عملية إعداد خدمات جديدة وتعزيز الخدمات القائمة ،خاصة في
البلدان النامية عن طريق تعزيز بناء القدرات ،وتسهيل تدريب وتبادل العلميين ،وتقديم اإلرشادات والمشورة
حسب الطلب ،في حدود الموارد المالية المتاحة؛

)(4

أن يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لبدء التعاون وتطويره والمحافظة عليه في المسائل المتصلة بالطقس والمناخ
والماء والمسائل البيئية البحثية ذات الصلة ،بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات والوكاالت والجماعات والمؤسسات
من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

المرفق  2بالتوصية
مشروع القرار

(EC-70) 18

(Cg-18) 2/XX

هيكل بحثي مستمر المنحى للمنظمة

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يالحظ:
)(1

أن استغالل مهارة التنبؤ ،على المدى الواسع من النطاقات الزمنية والمكانية المتأصل في مختلف مكونات نظام
األرض وتفاعلها ،من شأنه أن يتيح لألعضاء تحسين خدماتهم،
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)(2

أن نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSسيصبح ،من خالل القرار  - (EC-69) 17نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ
بشكل مستمر ،ركيزة في استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات في المستقبل،

)(3

المقرر  - (EC-69) 50نهج متكامل للبحث والتطوير ،الذي يؤيد المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الدعم المتكامل
للبحث والتطوير المقدم إلى األعضاء،

)(4

المقرر  - (EC-69) 49اإلجراءات ذات األولوية للمنظمة ) (WMOفي مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه،
لدعم خطة العمل الطموحة للجنة الهيدرولوجيا )،(CHy

وإذ يشير إلى أن خطتي تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWاللتين أيدهما المقرر  - (EC-68) 61خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس للفترة  ،2023-2016والمقرر
 - (EC-68) 62خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي للفترة  ،2023-2016تتطلبان تطوير نواتج وخدمات
نمذجة متكاملة،
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن تعزيز الفهم العلمي لنظام األرض قد أيده المقرر  - (EC-69) 65إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة
للفترة  ،2023-2020بوصفه هدفا استراتيجيا (الهدف االستراتيجي  )3.1من أهداف الخطة،

)(2

أن التعاون بين المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالشركاء
اآلخرين أمر ال غنى عنه لتحقيق تقدم في البحوث في المجاالت االستراتيجية الناشئة للمنظمة ) ،(WMOال سيما
بشأن جوانب تطوير النمذجة ،ودورة الماء ،والتطوير الحضري،

)(3

أن مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية (القرار  - (EC-64) 16مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية) ،ومشروع التنبؤات القطبية (القرار  - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية) ،ومشروع الطقس شديد
التأثير (القرار  - (EC-66) 12مشروع الطقس شديد التأثير) ،ومشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق
الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWونظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
الحراري (المقرر  - (EC-69) 51خطة تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري)،
وكلها مشاريع جارية ،يكمل كل منها اآلخر بهدف وجود هيكل للبحوث مستمر المنحى،

)(WMO

يوافق على:
)(1

أن البحوث تؤدي دورا حيويا في تطوير نظم مستمرة للتنبؤ في المستقبل وفي دعم اتخاذ مقررات بشأن تطوير
نظم الرصد ذات الصلة فيما يتعلق بالطقس والمناخ والماء والبيئة؛

)(2

أن الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ينبغي أن يؤدي دورا محوريا في تنسيق تطوير مكونات بحثية
مستمرة عبر المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPبما في ذلك التفاعل وبناء روابط مع الهيئات الفرعية التابعة للجنة النظم
األساسية ) (CBSولجنة الهيدرولوجيا ) (CHyاللتان تعمالن على جوانب التجريب العددي ومع اللجنة الفنية
المشتركة ) (JCOMMبشأن البحوث البحرية؛

يطلب من اللجنة التوجيهية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPواللجنتين التوجيهيتين العلميتين
للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتزويد فريق إدارة لجنة
علوم الغالف الجوي بمقترحات بشأن كيفية زيادة تعزيز الجهود التعاونية بين البرامج المذكورة لدعم االبتكار فيما يتعلق
بنظام معالجة البيانات والتنبؤ )(DPFS؛
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يطلب من اللجنة التوجيهية العلمية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPواللجنة التوجيهية المشتركة للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPأن تشجعا لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMعلى
مواصلة تعزيز استخدام نواتج قاعدة بيانات التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية ،ودعم التعليقات التفاعلية بين أنشطة
البحوث المتعددة التخصصات في المنظمة )(WMO؛
يطلب من األمين العام مواءمة األنشطة والموارد البحثية المالئمة في المنظمة ) (WMOلتقديم الدعم األمثل لتطوير نظام
معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSواإلطار العالمي للخدمات المناخية وتعزيزهما؛
يطلب من األعضاء المشاركة بنشاط في األنشطة البحثية بشأن نظم التنبؤ المستمرة ،واإلسهام في الصناديق االستئمانية
للبرامج المذكورة أعاله ،وتقديم دعم قوي لتنفيذ أنشطة المشاريع في بلدانهم؛
يقرر ما يلي:
)(1

أن تؤدي المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) ،(WCRPبالتعاون مع الهيئات الفرعية المختصة التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
الهيدرولوجيا ) (CHyواللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMدورا رئيسيا في تعزيز البحوث عبر النطاقات الزمنية
والمكانية وفي المجاالت البيئية بهدف اتباع نهج متكامل وموحد لنمذجة نظام األرض في بيئة تفاعلية تضمن نقل
المفاهيم واألدوات والتقنيات البحثية إلى العمليات بصيغتها المستنيرة بالمستخدمين؛

)(2

تيسير اتباع هذا النهج المتكامل والتفاعلي بتنظيم مؤتمر علمي مفتوح شامل بشأن نظام األرض ،ربما في عام .2022

المرفق  3بالتوصية
مشروع القرار

(EC-70) 18

(Cg-18) 3/XX

البحوث اإلقليمية المتواصلة بشأن المياه
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يالحظ:
)(1

القرار  - (EC-66) 12مشروع الطقس الشديد التأثير ،الذي أنشأ ذلك المشروع،

)(2

المقرر  - (EC-69) 5التنبؤ بالفيضانات ،الذي طلب ضمان أن يكون النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSالمقبل نظاما تشغيليا له وصلة بينية مباشرة مع تطبيقات مثل النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات
الخاطفة )،(FFGS

)(3

المقرر  - (EC-69) 49اإلجراءات ذات األولوية للمنظمة ) (WMOفي مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه،
لدعم خطة العمل الطموحة للجنة الهيدرولوجيا )،(CHy

وإذ يالحظ كذلك:
)(1

أن التنمية المستدامة تتطلب تقييما منتظما لموارد المياه بدءا من النطاق العالمي إلى النطاقين اإلقليمي والمحلي،

)(2

االهتمامات المشتركة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
والمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ) (IGRACبمراقبة بيانات المياه الجوفية ونشرها،

)(WCRP

التذييل  - 4التوصيات

305

)(3

الحاجة إلى إقامة صالت بين برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPوالتجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXبشأن جوانب ظواهر الطقس المتطرفة وعمليات
الهطول ،من قبيل التنبؤات الكمية بالهطول والفيضانات في المناطق الحضرية،

)(4

دور بخار الماء كعنصر محرك للمناخ وكمكون من مكونات الغالف الجوي الكيميائية،

وإذ يشدد على ما يلي:
)(1

الحاجة إلى تعزيز األنشطة اإلقليمية للمنظمة ) (WMOالمتعلقة بفهم وتقييم دورة الماء المتقارنة ،مع تجنب
االزدواجية والتكرار عبر برامج الطقس والمناخ والماء والبيئة،

)(2

الحاجة إلى إقامة مشاريع تجريبية متكاملة ،ينبغي أن توضع بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين ،وكذلك مع أصحاب
المصلحة والمستخدمين ،باتباع مثال الدورة الهيدرولوجية في تجربة البحر األبيض المتوسط،

يطلب من اللجان الفنية ،وال سيما لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyولجنة النظم األساسية ) ،(CBSالتشارك في تصميم أنشطة بحثية
تركز على عمليات التبادل بين مكونات نظام األرض المتصلة بالماء ،بالتعاون مع البرامج البحثية التابعة للمنظمة )(WMO؛
يطلب من األمين العام أن يوطد العالقة ،أو أن ينشئ عالقة ،مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى فيما
يتعلق بالمسائل المتصلة بالمياه.

المرفق  4بالتوصية
مشروع المقرر

(EC-70) 18

(Cg-18) XX

خلق بيئة لالبتكار ،وتوفير أفضل الموارد لها

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المقرر  - (EC-68) 73التعاون بين القطاعين العام والخاص لصالح المجتمع ،الذي يشجع على إيجاد إطار للتعاون
المثمر بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالقطاع الخاص لمصلحة المجتمع،

)(2

المقرر  - (EC-69) 50نهج متكامل للبحث والتطوير ،الذي دعم المبادئ الرامية إلى تحسين البحث والتطوير
المتكاملين ،وشدد من خاللها على دور التصميم المشترك والتشاور المستمر بين المستخدمين وأصحاب المصلحة،

)(3

المقرر  - (EC-68) 69حشد الموارد ،الذي أقر استراتيجية المنظمة ) (WMOلحشد الموارد التي سلطت الضوء،
ضمن اآلليات المحتملة ،على إقامة شراكات مالئمة مع القطاع الخاص وزيادة التركيز على آليات تمويل البحوث،

)(4

القرار  - (EC-69) 17نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ،الذي طلب من الفريق التوجيهي المعني بنظام
معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر أن يضع خطة تنفيذية مفصلة ،ومن لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASأن
تستخدم مؤتمر القمة العلمي المقبل ودورتها السابعة عشرة كمنصة للتفاعل بين لجنة علوم الغالف الجوي )(CAS
ولجنة النظم األساسية ) (CBSوممثلي اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية من أجل تحديد التقدم العلمي
الالزم لتحقيق نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل،
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وإذ يشير أيضا إلى المقرر  - (EC-69) 65إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2030-2020الذي دعم
األولويات الرئيسية للخطة االستراتيجية للمنظمة لتلك الفترة ،والتي تشمل هدف النهوض بالبحوث المستهدفة بغية
تحسين فهم نظام األرض واآلثار المترتبة على الطقس والمناخ والماء والمسائل البيئية ذات الصلة ،وكذا تعزيز القدرات
التنبؤية في سياق متواصل من خالل تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي،
وإذ يالحظ:
)(1

أن األعضاء قد طلبوا إنشاء خدمة متكاملة للبيئة الحضرية ،وهو ما دعمته اللجان الفنية واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوأن إنشاء هذه الخدمات يتطلب تحقيق تقدم في مجال العلم واالبتكار من أجل حل
العمليات في مختلف النطاقات المكانية والزمانية،

)(2

أن قطاع البحوث والعمليات يحتاج إلى العمل جنبا إلى جنب مع احتياجات المستخدمين كهدف للنهوض بنظام
معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر،

)(3

أن أنشطة البحث هي أساس أي ابتكار ،وتتطلب استثمارات كافية ،وإشراك مجموعة كبيرة من الخبراء من خالل
مرافق مشتركة وشراكة افتراضية ،وكذا ثقافة تعترف بالتميز وتقدره،

وإذ يدرك أن االستخدام غير األمثل للموارد في البحوث ،وازدواجية الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة يؤدي إلى
استنفاد إمكانيات االبتكار،
وإذ يشعر بالرضى إزاء قيام القطاع الخاص ومؤسساته بتهيئة فرص لالبتكار من خالل الدعوات المفتوحة والمنافسة،
وإذ يسلم بأن البحوث تحتاج إلى نهج متوازن يجمع بين األنشطة الطويلة األجل التي من شأنها أن تدعم التحسين
المستمر واالبتكار القصير األجل الرامي إلى حل تحديات محددة،
يوافق على:
)(1

أن هناك حاجة إلى تضافر جهود المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالقطاع الخاص
والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية بغية تعزيز الشراكات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛

)(2

أن هناك حاجة إلشراك الشركاء الدوليين الرئيسيين في تصميم أنشطة المنظمة البحثية ،مع التركيز بشكل خاص
على نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر وعلى المجاالت التي تهم قطاعات متعددة؛

)(3

أن هناك حاجة إلى مشاركة أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشكل رسمي في وضع خطة البحوث التي
تجريها المنظمة ) (WMOمن أجل تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية واألهداف الطويلة األجل للمنظمة )،(WMO
وفي تقديم مدخالت عملية لتنفيذ البحوث وإدارتها؛

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

اإلسهام في الجهود التي تبذلها المنظمة ) (WMOلتنسيق البحث من خالل إرساء شراكات عالمية تهدف إلى
تحقيق تطور هائل في المهارات التنبؤية يتبلور في تحسين خدمات نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر؛

)(2

مواصلة تمويل األنشطة البحثية الطويلة األجل وتمويل البحوث الداعمة الستحداث نواتج وخدمات جديدة ،بما في
ذلك األنشطة البحثية التي تضم العلوم االجتماعية؛

)(3

العمل عن كثب مع وكاالت التمويل وغيرها من آليات توفير الموارد لضمان إدراج تضمين خططها األولويات
العلمية الموحدة التي تحددها أهداف الخطة االستراتيجية واألهداف الطويلة األجل للمنظمة )(WMO؛
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يشجع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى القيام بدور أكثر نشاطا في الدعوات إلى االبتكار التي يدعمها القطاع الخاص؛
يطلب من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية العمل على إنشاء مراكز امتياز وشبكات افتراضية تكون مدفوعة بأهداف
علمية طموحة من أجل تحفيز االبتكار ،مثل استخدام المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPكفرصة
سانحة لتعزيز االبتكار من خالل التصميم المشترك بين البحوث والعمليات؛
يطلب من األعضاء ضمان دعم نظم االتصاالت للسماح بتوزيع إمكانيات الوصول إلى مراكز االمتياز والشبكات
االفتراضية ،وتحقيق التعاون الفعال بشأن التحديات التي تواجه البحوث؛
يطلب من األمين العام:
)(1

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ،في حدود الموارد المتاحة في الميزانية ،لتشجيع ثقافة االبتكار والبحث في
المنظمة )(WMO؛

)(2

مساعدة األعضاء على إقامة شراكات عالمية من أجل تطوير واستخدام مراكز االمتياز الموزعة؛

)(3

مساعدة األعضاء على حشد الموارد من خالل آليات تمويل البحوث؛

)(4

القيام ،داخل المنظمة ) ،(WMOبتعزيز قيمة البحوث واالبتكار مع القطاع الخاص واألطراف المعنية األخرى في
المجتمع المدني ،واالعتراف بتميز المجموعات من خالل المساهمات التي تقدمها؛

)(5

ضمان االعتراف بالتميز في العلوم من خالل خطط تحفيزية مناسبة؛

)(6

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لبدء التعاون وتطويره والمحافظة عليه في المسائل المتصلة بالطقس والمناخ
والماء والمسائل البيئية البحثية ذات الصلة ،بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات والوكاالت والجماعات والمؤسسات
من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

التوصية

(EC-70) 19

سياسة المنظمة بشأن المطبوعات اإللزامية والتوزيع في الفترة المالية الثامنة عشرة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 58المطبوعات في الفترة المالية السابعة عشرة،
وقد نظر في تقرير األمين العام بشأن إنتاج المطبوعات خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،والتوصيات ذات الصلة
للهيئات التأسيسية،
يوصي المؤتمر باعتماد مشروع القرار  - (Cg-18) XXسياسة المنظمة بشأن المطبوعات اإللزامية والتوزيع في الفترة
المالية الثامنة عشرة ،على نحو ما يرد في مرفق هذه التوصية.
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مرفق التوصية

(EC-70) 19

مشروع القرار

(Cg-18) XX

سياسة المنظمة بشأن المطبوعات اإللزامية والتوزيع في الفترة المالية الثامنة عشرة
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 58المطبوعات في الفترة المالية السابعة عشرة،
وإذ يؤكد مجددا أن توزيع مطبوعات المنظمة ) (WMOبالمجان ودون قيود على المؤسسات التشغيلية والعلمية والتعليمية
وغيرها من المؤسسات المعنية في األعضاء يعزز الوعي للمعايير واألدلة وغيرها من النواتج التابعة للمنظمة )،(WMO
ويشجع على استخدامها على نطاق واسع،
وإذ يؤكد مجددا أيضا ما يلي:
)(1

أن إدارة برنامج ال مطبوعات ،وعلى وجه الخصوص طريقة عرض المطبوعات وأسلوب إعادة إصدارها،
واستخدام االعتمادات المتاحة للمطبوعات ،بما في ذلك إيرادات مبيعات المطبوعات ،بأكثر الوسائل اقتصادا ،من
مسؤولية األمين العام في اإلطار الذي وضعه المؤتمر ،مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي،

)(2

إمكانية إصدار مطبوعات إضافية خالل الفترة المالية الثامنة عشرة ،رهنا بتوافر التمويل الالزم،

وإذ يدرك أن األفضلية تولى اآلن للتوزيع الشبكي على حساب التوزيع الورقي الذي أصبح يقتصر اآلن على حاالت استثنائية،
يعتمد قائمة مطبوعات المنظمة ) (WMOالتي اقترحها المجلس التنفيذي باعتبارها مطبوعات إلزامية ستصدر خالل
الفترة المالية الثامنة عشرة ،ومدرجة في الميزانية العادية ،حسبما يرد في المرفق  1بهذا القرار؛
يقر سياسة توزيع مطبوعات المنظمة ) ،(WMOحسبما ترد في المرفق  2بهذا القرار؛
يطلب من األمين العام أن يوفر للمجلس التنفيذي اآللية والموارد المالئمة الستعراض برنامج المطبوعات بانتظام ،وأن
يخصص التمويل في حدود الميزانية المتاحة وأن يتخذ التدابير الالزمة لترجمة ونشر المطبوعات الفنية حسبما يطلب األعضاء؛
يدعو األعضاء إلى تقديم دعم عيني للترجمة والنشر ،ومن خالل اإلسهام في الصندوق االستئماني للمطبوعات اإللزامية
للمنظمة ) ،(WMOلتوفير مزيد من المطبوعات الفنية باللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة ).(WMO
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (Cg-17) 58الذي يظل ساريا حتى  31كانون األول /ديسمبر .2019

المرفق  1بمشروع القرار

(Cg-18) XX

قائمة مطبوعات المنظمة ) (WMOالمقترحة باعتبارها مطبوعات إلزامية تصدر
خالل الفترة المالية الثامنة عشرة ومدرجة في الميزانية العادية

المطبوع

الرقم

اللغات

المسؤولية

 -1المطبوعات المتعلقة بالحوكمة والمطبوعات
الفنية:

الوثائق األساسية

مطبوع المنظمة
رقم 15

A, C, E, F, R, S

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER
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المسؤولية

اللغات

التقارير الموجزة للمؤتمر مع القرارات

A, C, E, F, R, S

التقارير الموجزة للمجلس التنفيذي مع القرارات

A, C, E, F, R, S

مكتب األمين العام المساعد
)(ASGO

مكتب األمين العام المساعد
)(ASGO

نفس اللغات التي إدارة التنمية واألنشطة
تصدر بها وثائق اإلقليمية )(DRA
الدورة

التقارير الموجزة لالتحادات اإلقليمية مع
القرارات والتوصيات
التقارير الموجزة للجان الفنية مع القرارات
والتوصيات

A, C, E, F, R, S

التقارير الموجزة للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية مع القرارات

A, C, E, F, R, S

التقارير الموجزة للجنة اإلدارة التابعة للمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة

مطبوع المنظمة
رقم 508

)(WMO

اإلدارات الفنية

E

مكتب اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

E

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER

A, C, E, F, R, S

مكتب التخطيط اإلستراتيجي
)(SPO

الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

A, C, E, F, R, S

2023-2020

مكتب التخطيط اإلستراتيجي
)(SPO

الالئحة الفنية ،المجلد األول

مطبوع المنظمة
رقم 49

A, C, E, F, R, S

اللجان الفنية ،اإلدارات الفنية

الالئحة الفنية ،المجلد الثاني

مطبوع المنظمة
رقم 49

A, C, E, F, R, S

لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) ،(CAeMإدارة
خدمات الطقس والحد من
أخطار الكوارث )(WDS

الالئحة الفنية ،المجلد الثالث

مطبوع المنظمة
رقم 49

A, C, E, F, R, S

لجنة الهيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW

الالئحة الفنية ،المرفقات:
المرفق األول – األطلس الدولي للسحب ،المجلد
األول – مرجع رصد السحب والشهب األخرى
(Technical Regulations, Annexes:
Annex I – International Cloud Atlas,
Volume I – Manual on the Observation of
)Clouds and Other Meteors

مطبوع المنظمة
رقم 407

A, C, E, F, R, S

لجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS
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المطبوع

الرقم

المرفق الثاني – مرجع الشفرات ،المجلد األول
– ( 1الجزء ألف – الشفرات األبجدية الرقمية)؛
المجلد األول – ( 2الجزء باء – الشفرات
الثنائية ،الجزء جيم – السمات المشتركة بين
الشفرات الثنائية والشفرات األبجدية الرقمية)،
المجلد األول – ( 3الجزء دال – التمثيالت
المستمدة من نماذج البيانات)

مطبوع المنظمة
رقم 306

المسؤولية

اللغات
E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

(Annex II – Manual on Codes, Volume I.1
(Part A – Alphanumeric Codes); Volume I.2
(Part B – Binary Codes, Part C – Common
Features to Binary and Alphanumeric
– Codes), Volume I.3 (Part D
Representations derived from data
))models

المرفق الثالث – مرجع النظام العالمي
لالتصاالت

مطبوع المنظمة
رقم 386

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

المرفق الرابع – مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ

مطبوع المنظمة
رقم 485

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

المرفق الخامس – مرجع النظام العالمي
للرصد ،المجلد األول

مطبوع المنظمة
رقم 544

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

المرفق السادس – مرجع خدمات األرصاد
الجوية البحرية ،المجلد األول

مطبوع المنظمة
رقم 558

E, F, R, S

اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMوإدارة نظم
الرصد والمعلومات )(OBS
وإدارة خدمات الطقس والحد
من أخطار الكوارث )(WDS

المرفق السابع – مرجع نظام معلومات المنظمة

مطبوع المنظمة
رقم 1060

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

المرفق الثامن  -مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة

مطبوع المنظمة
رقم 1160

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

مرجع رسم خرائط مخاطر الفيضانات

مطبوع المنظمة
رقم

E

لجنة الهيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW

دليل أدوات وطرق رصد األحوال الجوية

مطبوع المنظمة
رقم 8

A, C, E, F, R, S

لجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

A, C, E, F, R, S

لجنة علم المناخ (،)CCl
إدارة المناخ والماء )(CLW

)(Manual on Flood Risk Mapping

(Guide to Meteorological Instruments and
)Methods of Observation

دليل الممارسات المناخية
)(Guide to Climatological Practices

مطبوع المنظمة
رقم 100
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الرقم

دليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلدان األول
والثاني

مطبوع المنظمة
رقم 168
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اللغات
E, F, R, S

لجنة الهيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW

(Guide to Hydrological Practices, Volumes I
)and II

دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية
)(Guide to Marine Meteorological Services

دليل النظام العالمي للرصد

مطبوع المنظمة
رقم 471

)(Guide to the Global Observing System

مطبوع المنظمة
رقم 488

دليل الممارسات لمكاتب األرصاد الجوية التي
تخدم المالحة الجوية

E, F, R, S

C, E, F, R, S

اللجنة الفنية المشتركة
) ،(JCOMMإدارة نظم
الرصد والمعلومات )(OBS
لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

مطبوع المنظمة
رقم 732

E, F, R, S

لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMوالحد من
أخطار الكوارث )(WDS

دليل ممارسات الخدمات العامة في مجال الطقس مطبوع المنظمة
رقم 834
(Guide to Public Weather Services

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة خدمات الطقس والحد
من أخطار الكوارث )(WDS

دليل استرداد تكاليف خدمات األرصاد الجوية
للطيران :مبادئ وتوجيهات

مطبوع المنظمة
رقم 904

E, F, R, S

لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMوالحد من
أخطار الكوارث )(WDS

توجيهات بشأن دور المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ) (NHSوعملها وإدارتها

مطبوع المنظمة
رقم 1003

A, C, E, F, R, S

لجنة الهيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW

دليل نظام معلومات المنظمة

مطبوع المنظمة
رقم 1061

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

دليل أمن تكنولوجيا المعلومات

مطبوع المنظمة
رقم 1115

E

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

دليل المشاركة في تنسيق الترددات الراديوية

مطبوع المنظمة
رقم 1159

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )(WIGOS

مطبوع المنظمة
رقم 1165

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

دليل معايير البيانات الشرحية

مطبوع المنظمة
رقم 1192

A, C, E, F, R, S

استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية:
مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها

مطبوع المنظمة
رقم 1197

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

دليل عمليات الرصد على متن الطائرات

مطبوع المنظمة
رقم 1200

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

)Practices

)(Guide to the WMO Information System
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المطبوع

الرقم

المسؤولية

اللغات

دليل تقديم الخدمات العامة

مطبوع المنظمة
رقم

A, C, E, F, R, S

دليل إدارة المعلومات

مطبوع المنظمة
رقم

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

كتيب بشأن اتصاالت البيانات الساتلية

مطبوع المنظمة
رقم

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية )،(CBS
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

مرجع فني بشأن اإلطار العالمي إلدارة البيانات
من أجل المناخ

مطبوع المنظمة
رقم

A, C, E, F, R, S

لجنة علم المناخ (،)CCl
إدارة المناخ والماء )(CLW

لجنة النظم األساسية )،(CBS
والحد من أخطار الكوارث
)(WDS

 -2المطبوعات اإلعالمية:

التقرير السنوي للمنظمة

كافة إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية

)(WMO

)(CER

نشرة المنظمة

)(WMO Bulletin

MeteoWorld

مواد اليوم العالمي لألرصاد الجوية

مطبوع المنظمة
رقم

E, F, R, S

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER

E, F

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER

E, F, R, S

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER

)(World Meteorological Day materials

فرع التنبؤ بالمناخ والتكيف
) /(CLPAإدارة المناخ والماء

بيان المنظمة بشأن المناخ العالمي

A, C, E, F, R, S

نشرة المنظمة الخاصة بغازات االحتباس
الحراري

A, C, E, F, R, S

فرع بحوث الغالف الجوي
والبيئة )(ARE

تجارب ناجحة لإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS

A, C, E, F, R, S

مكتب اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

)(CLW

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A

العربية

C

الصينية

E

اإلنكليزية

F

الفرنسية

R

الروسية

S

اإلسبانية

التذييل  - 4التوصيات
المرفق  2بمشروع القرار

(Cg-18) XX

سياسة توزيع مطبوعات المنظمة
.1
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)(WMO

توزيع المطبوعات على األعضاء وخبراء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

)(NMHSs

تعزيزا ألهداف المنظمة ) (WMOوأعضائها ،تواصل األمانة سياسة بيع المطبوعات وتوزيعها ،بما في
1.1
ذلك تحديد األسعار ،في اإلطار الذي حدده المؤتمر ،ومع مراعاة توجيهات المجلس التنفيذي وآراء أعضاء المنظمة ).(WMO
ومن المتوقع أن تتيح األمانة المطبوعات على اإلنترنت بالمجان ،وأن تبلغ األعضاء وخبراء المرافق
1.2
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsبكل إصدار .وسيجري توزيع مطبوعات المنظمة )( (WMOباستبانة
منخفضة وعالية على السواء) بشكل غير محدود وبالمجان على األعضاء وخبراء المرافق الوطنية ) (NMHSsبوسائل
إلكترونية .ولن تلبى طلبات الحصول على نسخ ورقية في إطار هذا التوزيع المجاني إال المقدمة من البلدان األعضاء
األقل نموا ،باستخدام أنجع الوسائل تكلفة ،مثل تقديم نسخة مطبوعة من الملفات اإللكترونية.
ويجوز توزيع مطبوعات معينة في شكل ورقي وإلكتروني على السواء ،مثل بعض المطبوعات الفنية
1.3
والمواد اإلعالمية من قبيل نشرة المنظمة ) (WMOوالتقرير السنوي والكتيبات اإلعالمية ومجموعات المواد المعدة
لمناسبات خاصة .وفي هذه الحاالت ،يجري التوزيع المجاني للنسخ الورقية طبقا لقائمة األطراف المتلقية المحددة وفقا
للمصالح الفضلى للمنظمة ) ،(WMOوالتي اعتمدها المجلس التنفيذي.
.2

توزيع المطبوعات على أطراف غير األعضاء وعلى المستخدمين من الجمهور

تتوافر نسخ إلكترونية منخفضة االستبانة بالمجان لألطراف غير األعضاء ولكافة مستخدمي المواقع الشبكية للمنظمة
) (WMOمن الجمهور ،بينما تعرض النسخ عالية االستبانة و /أو الورقية للبيع في مكتبة المنظمة ).(WMO

التوصية

(EC-70) 20

الخطة االستراتيجية للمنظمة ()WMO

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

المقرر  – )EC-69( 65إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة ،2023-2020

)(2

توصيات الفريق العامل التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي،

يؤكد أن النسخة النهائية لمشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOقد أعدت وفقا لمقرر الدورة التاسعة والستين
للمجلس التنفيذي الواردة أعاله وتوصيات الفريق العامل،
يوصي المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بمشروع القرار  - (Cg-18) XXالخطة االستراتيجية للمنظمة
( ،)WMOعلى نحو ما يرد في مرفق هذه التوصية.
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مرفق التوصية

(EC-70) 20

مشروع القرار )Cg-18( XX
الخطة االستراتيجية للمنظمة ()WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – )Cg-17( 69الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة ،2019-2016

)(2

القرار  – )Cg-17( 71إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية للفترة ،2023-2020

)(3

المقرر  – )EC-69( 65إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة ،2023-2020

)(4

التوصية ) – )EC-70( 1/16.2(1الخطة االستراتيجية للمنظمة (،)WMO

وإذ يشير أيضا إلى أن عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ( )WMOللفترة  2023-2020وما بعدها تستند إلى ثالثة
مكونات رئيسية مترابطة وتتألف منها ،وهي:
)(1

الخطة االستراتيجية للمنظمة ( ،)WMOالتي تقدم رؤية رفيعة المستوى وأولويات شاملة لتوجه المنظمة
في المستقبل ،بناء على غايات طويلة األجل وأهداف استراتيجية تركز على مجاالت تنفيذ للفترة المالية 2023-2020
ومؤشرات المراقبة ذات الصلة،

)(2

الخطة التشغيلية للمنظمة ( ،)WMOالتي تقدم نتائج في صورة منافع لألعضاء ،ومخرجات وأنشطة ومؤشرات
أداء ذات صلة من أجل تلبية االحتياجات المجتمعية العالمية وتحقيق األهداف االستراتيجية،

)(3

ميزانية المنظمة ( )WMOالقائمة على النتائج ،والتي تحدد الموارد لتنفيذ الخطة االستراتيجية ،بما في ذلك سير
عمل الهيئات التأسيسية واألمانة واألنشطة،

()WMO

يقر ،بموجب أحكام المادة ( 8أ) و(ب) و(ج) من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،بالخطة االستراتيجية
للمنظمة ( ،)WMOعلى النحو الوارد في المرفق بهذا القرار؛
يحث األعضاء على مراعاة الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOعند إعداد وتنفيذ خدماتهم للتنمية الوطنية ،والحد من
مخاطر الكوارث ،والخدمات المناخية وغير ذلك من االستراتيجيات ذات الصلة بشأن البرامج في مجاالت األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا واالختصاصات ذات الصلة ،وكذلك عند مشاركتهم في األنشطة البرنامجية للمنظمة؛
يطلب من المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمين العام التقيد بالرؤية ،واألولويات الشاملة،
والغايات الطويلة األجل واألهداف االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية وتنظيم األنشطة البرنامجية من أجل
تحقيق النتائج المتوقعة؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يستخدم الخطة االستراتيجية ،التي تكملها الخطة التشغيلية للمنظمة ( ،)WMOباعتبارها
عالمة مرجعية لرصد التقدم المحرز واألداء في تحقيق النتائج المتوقعة من خالل تنفيذ برنامج وأنشطة المنظمة ،وأن
يقدم تقريرا إلى المؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد الجوية؛
يطلب من األمين العام اتخاذ الترتيبات لنشر الخطة االستراتيجية ،من أجل توزيعها على جميع األعضاء والهيئات
التأسيسية للمنظمة ( ،)WMOوعلى منظومة األمم المتحدة ،والمنظمات الشريكة األخرى ،حسب االقتضاء.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  )Cg-17( 69الذي لم يعد ساريا.

التذييل  - 4التوصيات
مرفق مشروع القرار )Cg-18( XX
الخطة االستراتيجية للمنظمة ()WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

الخطة االستراتيجية
مسودة
تصدير
ملخص تنفيذي

(سيضاف في مرحلة النشر)
(سيصدر في مطبوع مستقل في إطار التواصل الخارجي)
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رؤيتنا

إننا نتوخى عالما في عام  2030تكون فيه جميع األمم ،ال سيما األكثر ضعفا ،أقدر على مقاومة العواقب االجتماعية -
االقتصادية لظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة ،والظواهر البيئية المتطرفة األخرى ،17وقادرة على دعم تنميتها
المستدامة من خالل تقديم أفضل الخدمات الممكنة ،سواء كانت على البر أو في البحر أو الجو.
مهمتنا
تنص المادة  2من اتفاقية المنظمة ) (WMOعلى أن مهمتنا هي تيسير التعاون على نطاق عالمي في مراقبة التغيرات في
الطقس والمناخ والماء وغيرها من الظروف البيئية والتنبؤ بها من خالل تبادل المعلومات والخدمات ،والتوحيد القياسي
والتدابير والتطبيق والبحث والتدريب.
(إطار)
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وكالة متخصصة وجهة مرجعية تابعة لألمم المتحدة
تملك الدول واألقاليم األعضاء في المنظمة ) (WMOوتشغل البنى التحتية العلمية الالزمة
لتقديم خدمات الطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك من خدمات بيئية ،أساسا من خالل
المنظمات الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
وتمكن المنظمة ) (WMOالدول واألقاليم التابعة لها من تقديم خدماتها في مجاالت المراقبة
والتنبؤ واإلنذار ،وتتولى ريادة جدول األعمال العالمي وتوفر له ما يلزم من معلومات حيث
تحقق مصالح تلك الدول واألقاليم على خير وجه من خالل توفير معلومات وتقارير وتقييمات
موثوق ة على كل من النطاقين العالمي واإلقليمي ،وتوجه الخبرة العلمية لتلك الدول واألقاليم
للتصدي للقضايا المستجدة من قبيل تغير المناخ ،وتشجع الشراكات الفعالة واالستراتيجية.
وتوفر المنظمة ) ،(WMOمنذ أكثر من قرن من الزمان ،الريادة والتنسيق دعما لمسؤوليات األمم المتعلقة بتوفير خدمات
الطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك من خدمات بيئية التي تحمي األرواح والممتلكات وسبل كسب العيش .ويقتضي
ما تتسم به ظواهر الطقس والماء والمناخ من طابع عابر للحدود تنسيقا وثيقا بين جميع الدول واألقاليم األعضاء في
المنظمة ) (WMOفي بناء نظم ذات معايير عالية الجودة لعمليات المراقبة والتحليل والتنبؤ التي تقوم بها .وقد أنشأت
المنظمة ) (WMOويسرت ،من خالل مختلف هيئاتها وبرامجها ،تعاونا علميا وتشغيليا عالميا غير مسبوق ،يضم المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضائها ،والمؤسسات األكاديمية والبحثية ،وشركاء العمل،
والمجتمعات المحلية ،واألفراد.

17

يشير مصطلح ”الطقس“ في سياق هذه الخطة االستراتيجية إلى التقلبات القصيرة األجل في حالة الغالف الجوي وظواهرها أو
تأثيراتها ،بما في ذلك الرياح ،والسحاب ،واألمطار ،والثلوج ،والضباب ،وموجات البرد ،وموجات الحر ،والجفاف،
والعواصف الرملية والترابية ،وتكوين الغالف الجوي ،وكذلك األعاصير المدارية واألعاصير خارج المناطق المدارية،
والعواصف ،واألنواء ،وحالة البحر (مثال ،األمواج التي تولدها الرياح) ،والجليد البحري ،وعرام العواصف الساحلي ،وما إلى
ذلك .ويشير مصطلح ”المناخ“ إلى جوانب نظم الغالف الجوي  -المحيطات  -سطح اليابسة األطول أجال .ويشمل مصطلح
”الماء“ المياه العذبة الموجودة فوق سطح األرض ،ووجودها ودورانها وتوزيعها ،من حيث الزمان والمكان على حد سواء.
أما المسائل ”البيئية“ ذات الصلة فهي تشير إلى الظروف المحيطة التي تؤثر على البشر والموارد الحية ،ومن هذه الظروف
مثال نوعية الهواء والتربة والماء ،وكذلك مصطلح ”الطقس الفضائي“ – الحالة المادية والفينومينولوجية للبيئة الفضائية
الطبيعية ،بما في ذلك الشمس والبيئات فيما بين الكواكب والبيئات الكوكبية.
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وسيستمر الدور الذي تقوم به المنظمة ) (WMOلدعم أنشطة الدول األعضاء فيها فيما يتعلق بفهم الحالة التي كان عليها
كل من الغالف الجوي والغالف المائي وغير ذلك من عناصر كوكبنا الحيوية في الماضي ،ومراقبة حالة كل منها
الراهنة ،والتنبؤ بحالته في المستقبل والتدخالت فيما بين هذه العناصر ،وإتاحة التأهب المالئم والفعال ،والتكيف مع
الظواهر الطبيعية المتطرفة ذات الصلة والتصدي لها .وسيقتضي ذلك زيادة تعزيز شبكات نظم جمع ومعالجة البيانات
المنسقة والقابلة للتشغيل المتبادل ،وتحسين مهارة التنبؤ من خالل التكنولوجيا العلمية وتكنولوجيا الحوسبة ،وأخيرا اتباع
نهج مبتكرة إلى حد كبير في تقديم الخدمات التي تكفل وصول معلومات دقيقة ومالئمة للغرض إلى مستخدميها في
الوقت المناسب لكي يتخذوا قرارات مستنيرة بشأن الطقس والماء والمناخ.
قيمنا األساسية
تسلم المنظمة ) (WMOبأن مبدأي السعي الجهيد إلى كفالة ”أال يتخلف أي من الدول واألقاليم األعضاء عن الركب“،
والحفاظ على ثقة الجمهور في األسس العلمية وفي الصوت الموثوق للمنظمة وأعضائها .ومع عمل المنظمة )(WMO
على ترجمة رؤيتها إلى نتائج ،ستسترشد المنظمة بالقيم التالية:
)(1

المـساءلة عن النتائج والشفافية .فقرارات المنظمة ) (WMOوأفعالها يجب أن تتسم بالتقيد بأعلى المعايير
العلمية والفنية ،والنزاهة ،والمهنية ،والقدرة على األداء ،والفعالية ،وذلك لتكون جهة مرجعية ورائدة عالمية في
ميدان عملها .وتحدد المنظمة ) (WMOأهدافا واضحة المعالم وتتولى المسؤولية عن إنجاز نتائج عالية الجودة.
وتظل المنظمة ) ،(WMOفي قيامها بذلك ،مدركة لضرورة إدارة الجودة وفعالية التكاليف؛

)(2

التعاون والشراكة .فالتعاون يمثل أساس والية المنظمة ) .(WMOوتسلم المنظمة ) (WMOبأهمية الشراكات فيما
بين أعضائها ،والشركاء ف ي التنمية على الصعيدين المتعدد األطراف والثنائي ،والجهات الفاعلة األخرى ذات
الصلة ،بما في ذلك القطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية ،وغيرها من الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة،
لحشد االستثمارات ،وتعزيز قدرة وأداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وتقديم نواتج محسنة
للمجتمع .وستتوقع المنظمة ) (WMOأن يتقيد أي شركاء من هذا القبيل بأعلى مستويات السلوك األخالقي؛

)(3

الشمول والتنوع .فالمنظمة ) (WMOتلتزم بدعم جميع أعضائها وبتقليص الفجوات بينهم فيما يتعلق بالقدرة على
تقديم الخدمات وذلك من خالل مواصلة تقديم الدعم للحكومات ،والتعاون الدولي ،وتحفيز االستثمار ،وتقديم
مساعدة موجهة .وستكفل المنظمة ) ،(WMOاستنادا إلى األولويات التي تحددها هيئاتها اإلقليمية ،تنسيق وتنفيذ
برامجها واستراتيجياتها وأنشطتها ،وستيسر نقل المعرفة داخل األقاليم وعبرها لتلبية احتياجات أعضائها على
نحو أفضل .وستسعى المنظمة ) (WMOأيضا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ومشاركة النساء والرجال في
الحوكمة والتعاون العلمي وصنع القرار مشاركة فعالة تنفيذا للهدف  5من أهداف التنمية المستدامة ،وسياسة
المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين ،ومعايير األمم المتحدة.

وتوجه قيم المنظمة ) (WMOاألساسية أيضا سلوك موظفي األمانة العامة .فمن المتوقع منهم ،بوصفهم أمناء على صورة
المنظمة وسمعتها ،أن يتقيدوا بااللتزام بأعلى مستويات السلوك األخالقي على النحو المبين في مدونة المبادئ األخالقية
للمنظمة ) (WMOومعايير سلوك الموظفين المدنيين الدوليين.
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العوامل الدافعة الرئيسية

جدول أعمال يوجد حاجة غير مسبوقة إلى معلومات مستندة إلى العلم يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها ويمكن الحصول
عليها وموثوقة
تمثل خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ،وإطار سنداي
للحد من مخاطر الكوارث محاور عملية وضع السياسات واتخاذ إجراءات على الصعيدين
الوطني والدولي .ونتيجة لذلك ،فإن تنفيذها سيتطلب ،على نحو متزايد ،توافر معلومات
وخدمات يمكن االستناد إليها في اتخاذ إجراءات ويمكن الحصول عليها وموثوقة ،بشأن
18
تغير حاالت نظام األرض بأكمله.
(إطار/معلومات مصورة)
إن معلومات وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا المقدمة من خالل مؤسسات الدول
األعضاء أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر ،والزراعة واألمن
الغذائي ،والصحة ،والمياه ،وتغير المناخ ،والمحيطات ،والطاقة ،والمستوطنات،
واالستهالك واإلنتاج ،والشراكات.
ومع مواءمة الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية أنشطتها اإلنمائية ضمن هذه األطر ،للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) (WMOوللمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا على وجه الخصوص أدوار هائلة عليها أن تؤديها
في دعم التنفيذ .وستظل القرارات المصاحبة على كافة المستويات مرهونة بوجود فهم أفضل لتغير مستويات التهديدات
من األخطار الطبيعية ،وظواهر الطقس والمياه والمناخ المتطرفة ،وتغير المناخ .والقياسات التي تجريها دوائر المنظمة
) (WMOوالتقارير التي تعدها في هذه المجاالت تمثل حاليا العمود الفقري لمراقبة نظام األرض وخدمات التنبؤ .وسيقدم
النظام العالمي لرصدات األرض أساسا لتلبية الطلب من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ المستمر من نطاقات للطقس إلى
نطاقات مناخية استنادا إلى نهج موحد للنمذجة.
ومع نشوء أشكال جديدة للقياسات وزيادة تطور استخدامات هذه القياسات ،سيزيد حتما االعتماد على المنظمة
من خالل أعضائها للحصول على هذه المعلومات الموثوقة .وعالوة على ذلك ،فإن االرتقاء بالنظام العالمي للرصد
والنمذجة العددية سيوفر أساسا للوفاء بالمتطلبات المتزايدة للتأثير على القرارات ذات الصلة بمجموعة واسعة من
التطبيقات تتراوح من السالمة العامة ،إلى الزراعة والطاقة والصحة وإدارة موارد المياه وعالقة ذلك بتغير المناخ.

)(WMO

وهذا يعني أن نوعية هذه القرارات ستتوقف إلى حد أكبر على قدرة المنظمة ) (WMOعلى قياس التغيرات في المناخ
واإلبالغ عنها على نحو صحيح ،وتقييم المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والماء ونوعية الهواء واإلبالغ عنها ،وتوفير
تنبؤات وإنذارات مبكرة فعالة ولفترة أط ول باألخطار المتعددة .وسيتزايد اعتماد الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية
على معلومات من المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي سعيها إلى بلوغ
أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها على البر وفي البحر والجو.
وسيكون تقديم الخدمات المناخية على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني للقطاعات االقتصادية دعما للطاقة
والمياه والصحة واإلنتاج الغذائي وغير ذلك أمرا حيويا في بناء اقتصاد منخفض االنبعاثات الكربونية وقادر على
مقاومة المناخ .ويوفر اإلطار العالمي للخدمات المناخية أساسا لدعم السياسات واإلجراءات الدولية ،وخطط التكيف
الوطنية ،وإحراز تقدم صوب تحقيق المساهمات المحددة وطنيا.
وستحتاج المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى استثمارات موجهة ،وتنمية علمية وفنية ،وشراكات استراتيجية لتلبية هذه
االحتياجات المتزايدة إلى معلومات علمية يمكن االستناد إليها في اتخاذ إجراءات.
18

تعتبر األرض في هذا السياق نظاما متكامال للغالف الجوي والمحيطات والغالف الجليدي والغالف المائي والغالف الحيوي
والمحيط األرضي ،تستنير به السياسات والقرارات استنادا إلى فهم أعمق للتفاعالت الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
والبشرية التي تحدد حاالت األرض في الماضي والحاضر والمستقبل.

التذييل  - 4التوصيات

تستدعي التهديدات المتزايدة لظواهر الطقس والمناخ المتطرفة
اتخاذ إجراءات من أجل المقاومة والتخفيف والتكيف
ولظواهر الطقس والمياه والمناخ المتطرفة الشديدة التأثير عواقب
وخيمة على سالمة البشر ،واالقتصادات الوطنية ،والبيئات
الحضرية والريفية ،واألمن الغذائي والمائي .وتمثل الظواهر
الجوية الهيدرولوجية 19المتطرفة أكثر من  80في المائة من كوارث
العالم الطبيعية حاليا .ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) ،(IPCCمن المتوقع أن تحدث هذه الظواهر المتطرفة
بوتيرة وبكثافة أكبر مع استمرار غازات االحتباس الحراري في
التزايد .وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر ،المرتبط بتغير
المناخ ،إلى زيادة الخطر الذي يهدد أكثر من نصف سكان العالم
الذين يعيشون في مناطق ساحلية.
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(إطار /رسم بياني)
حدد المنتدى االقتصادي العالمي أن ظواهر
الطقس المتطرفة ،والكوارث الطبيعية ،وعدم
القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف
أثره ،وأزمات المياه هي المخاطر العالمية
األربعة األعلى خطورة في عام  .2018ووفقا
لشركة  ،Munich Reارتفعت تكاليف الكوارث
الطبيعية في عام  2017إلى  330بليون دوالر
أمريكي ،كان أقل من نصفها مؤمنا عليه ،وشمل
ذلك أعلى موسم مسجل ألعاصير الهاريكين
تكلفة ( 215بليون دوالر أمريكي) وكارثة
إنسانية كبرى في جنوب آسيا من جراء
الفيضانات.

وسيتفاقم تعرض المجتمع لهذه األخطار وأوجه هشاشته في مواجهتها نتيجة لنمو السكان ،الذين سيتجاوز عددهم
 9باليين نسمة بحلول عام  ،2050ونمو المستوطنات البشرية ،وزيادة التحضر ونمو المدن الضخمة على نطاق العالم،
ال سيما في السهول الفيضانية والمناطق الساحلية؛ وحدوث زيادة كبيرة في البيئات المبنية والبنى التحتية الحيوية لتلبية
االحتياجات البشرية؛ وانتقال السكان الضعفاء .وتتزايد الحاجة إلى معلومات وخدمات متزايدة الفائدة ويمكن الحصول
عليها وموثوقة بشأن األحوال الجوية والهيدرولوجية لكي تضع الحكومات على كافة المستويات والمؤسسات الدولية
سياسات ذكية للتخفيف والتكيف ولكي تتخذ هي وصناع القرارات االقتصادية والمواطنون قرارات ذكية في هذا الصدد.
ودعما لجداول األعمال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ تشجع المنظمة ) (WMOإعداد وتقديم
معلومات وخدمات يمكن الحصول عليها وموثوقة بشأن األحوال الجوية والهيدرولوجية .فهذه المعلومات حيوية لتعزيز
مقاومة آثار الطقس شديد التأثير ،وظواهر المناخ والماء المتطرفة .وهي توفر األساس الضروري لدعم وضع وتنفيذ خطط
التكيف الوطنية بموجب اتفاق باريس وفي إطار احتياجات منظومة األمم المتحدة بشأن إدارة المساعدة اإلنسانية واألزمات.

تزايد فجوة القدرات يهدد البنى التحتية والخدمات العالمية
إن الدول األعضاء في المنظمة ) (WMOتساهم كلها مساهمة جماعية في البنى التحتية والمرافق العالمية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا .ومع أن هذه المنظومة العالمية الجماعية تمثل منفعة عامة تعود بالفائدة على الجميع ،ما زال
إسهام األعضاء وأداؤهم للخدمات متفاوتين .فكثرة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
تواجه احتياجات تنموي ة وثغرات كبيرة في توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك
من معلومات وخدمات بيئية لتلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية والعالمية .وتتمحور التحديات عادة حول صيانة البنى
التحتية المستدامة ،والموارد البشرية ،والقدرة على االستفادة من أوجه التقدم التي تتحقق في مجال العلم والتكنولوجيا.
وكثيرا ما توجد أوجه القصور هذه في البلدان المعرضة بوجه خاص للكوارث الطبيعية .وهذه الظواهر يمكن أن تهدد
حماية األرواح والممتلكات بفعالية ،وأن تبطئ وتيرة عملية التعافي االجتماعي  -االقتصادي .وعالوة على ذلك ،قد
تساهم أيضا العولمة وترابط البنى التحتية الحيوي ة في توسيع نطاق الفجوات في القدرات بين المرافق الوطنية )(NMHSs
والوكاالت ذات الصلة .وقد أصبح تضييق الفجوات في القدرات من خالل مواصلة دعم الحكومات ،والتعاون الدولي،
وتحفيز االستثمار ،وتقديم مساعدات موجهة أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنظر إلى تزايد وتيرة وشدة الظواهر
المتطرفة المتعلقة بالطقس والمناخ والماء.
19

تنجم األخطار الجوية الهيدرولوجية عن الغالف الجوي أو األحوال الهيدرولوجية أو أحوال المحيطات.

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

320

تستدعي سرعة أوجه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا وتغير مشهد تقديم البيانات والخدمات وجود شراكات مبتكرة
إن سرعة التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا تتيح الفرصة لتحسين الخدمات تحسينا كبيرا ولزيادة إمكانية الحصول
عليها .فخدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا المتقدمة تسهم في التخطيط وصنع القرارات في الوقت المناسب وبفعالية،
األمر الذي يسفر عن تحقيق فوائد اجتماعية  -اقتصادية أكبر .وتسريع وتيرة دورة االنتقال من البحوث إلى العمليات في
جميع الميادين يزيد تعزيز مساهمة العلم والتكنولوجيا.
ويمثل ذلك تحديات بالنسبة للمنظمة ) (WMOألن نظم القرن الحادي والعشرين للمراقبة والتنبؤ وتقديم المعلومات تتسم
بأعلى درجات التعقيد وتتناول مجموعات بيانات متزايدة ونماذج عددية متطورة .ولذا ،تؤدي المنظمة ) (WMOدورا
رئيسيا في نقل المع رفة والتكنولوجيا الحديثة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية لتمكينها من االستفادة من عصر
المعلومات الجديد.
وتنامي الطلب على خدمات يتزايد تنوعها باستمرار من مستخدمين يتزايد تطورهم وتتزايد قدرتهم هو أمر يغير
بسرعة تقديم الخدمات ونماذج األعمال في كثير من أنحاء العالم .فاتجاهات من قبيل ”البيانات الكبيرة“ و”المصادر
الحاشدة“ و”النظام المفتوح“ ،وظهور شبكات رصد تجارية ومقدمي بيانات وخدمات تجاريين ،ويسر تكاليف
التكنولوجيا الرقمية ،وإدخال الذكاء االصطناعي والحوسبة اإلدراكية الستخراج معلومات مفيدة من ”البيانات
الكبيرة“ بسرعة ،هي كلها عوامل تغير اللعبة .ويساهم القطاع الخاص ،وكذلك المؤسسات األكاديمية وغيرها من
الجهات الفاعلة ،في ذلك بتسريع وتيرة استيعاب االبتكارات التكنولوجية ،ومساعدة الدول األعضاء في تقديم خدمات
أكثر كفاءة وجاذبية ويسهل الحصول عليها بدرجة أكبر دعما ألهداف التنمية المستدامة الخاصة بها .وثمة فرص
كثيرة متاحة لتحسين العمليات على أفضل وجه ولتحقيق الكفاءة من خالل تكامل الشبكات وقدرات الحوسبة وتقديم
الخدمات باستخدام وسائل التوصل االجتماعي.
ويجب أن تدعم الدول األعضاء مرافقها الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsلكي تتكيف على نحو أفضل
وبيسر مع هذه البيئة الدينامية المتغيرة ،بينما يجب على المنظمة ) (WMOأن توضح سبل تعزيز التعاون ،والتعزيز
المتبادل ،والتكامل بين الجهات الفاعلة التابعة ل لدولة وغير التابعة لها .ومن المهم الترويج للدور األساسي للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي توفير البنى التحتية الحيوية ،والكفاءة ،والخدمات الموثوقة ألداء
الوظيفة األساسية لحكوماتها المتمثلة في توفير المنافع العامة لحماية األرواح والممتلكات.
األولويات الرئيسية
تحدد الخطة االستراتيجية غايات طويلة األجل حتى عام  2030وأهدافا استراتيجية ،تركز على معالجة أكثر التطورات
واالحتياجات إلحاحا خالل دورة التخطيط للفترة  2023-2020في المنظمة ) .(WMOوتوضح الخطة النتائج المتوقعة مع
التعبير عن فوائد واضحة تتحقق ألعضاء المنظمة .وفي ترجمة هذه الغايات واألهداف إلى خطط تفصيلية ،سنركز
مواردنا وفقا لألولويات الرئيسية الثالث التالية:
)(1

تعزيز التأهب والحد من الخسائر في األرواح والممتلكات الناجمة عن ظواهر األحوال الجوية والهيدرولوجية
المتطرفة؛

)(2

دعم عملية صنع قرارات ذكية بشأن المناخ لبناء القدرة على مقاومة المخاطر المناخية والتكيف معها؛

)(3

تعزيز القيمة االجتماعية  -االقتصادية لخدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من
خدمات بيئية.

وثمة حاجة ،عند التفكير في هذه األولويات الرئيسية ،إلى إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والخبراء في
تخصصات متعددة للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المجتمع نتيجة لتغير أنماط الطقس والمناخ والماء
على نطاق العالم .وتشجع المنظمة ) ،(WMOحرصا منها على فعاليتها ،اآلليات التعاونية لتحسين مواءمة المصالح،
وبناء وإشراك أصحاب مصلحة وخبراء مجتمعيين في مجاالت الطقس والمناخ والماء.
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الغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية
الغاية

1

تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل :تقديم خدمات يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها وموثوقة ويمكن
الحصول عليها وموجهة إلى المستخدمين ومناسبة للغرض

النتيجة طويلة األمد :تعزيز قدرة الدول األعضاء على
إعداد خدمات دقيقة وموثوقة ومناسبة للغرض بشأن
المناخ والماء وما يتصل بذلك من خدمات بيئية قائمة
على اآلثار ،والحصول على تلك الخدمات واستخدامها،
لدعم عملية وضع السياسات على أفضل وجه واتخاذ
إجراءات تحقق التنمية المستدامة وتخفف من المخاطر
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء.

(إطار /بيان تصويري)
نواتج المنظمة ) (WMOالرئيسية الموثوقة
بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ
العالمي
نشرة غازات االحتباس الحراري
نشرة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن األوزون في
المنطقة القطبية الجنوبية )(WMO Antarctic Ozone Bulletin
أحدث المعلومات عن ظاهرة النينيو  -النينيا

الهدف  1.1تعزيز النظم الوطنية لإلنذار ا لمبكر/التنبيه باألخطار المتعددة وتوسيع مداها لتحسين التصدي الفعال
للمخاطر المصاحبة

إن اإلنذارات بشأن ظواهر الطقس والمناخ والماء والظواهر البيئية المتطرفة األخرى أساسية لسالمة األرواح
وسبل العيش ،ومعترف بها في إطار جدول األعمال العالمي لألمم المتحدة ،وأساسية لواليات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لجميع الحكومات .وال توجد في كثير من البلدان القدرات الالزمة
لتقديم إنذارات وستجري معالجة ذلك ،ال سيما من خالل اتخاذ إجراءات مركزة في أضعف أقل البلدان نموا.
محور التركيز في الفترة :2023-2020

الهدف

•

تحسين نواتج وخدمات اإلنذار والتنبؤ الممتد القائمة على اآلثار والمخاطر إلتاحة التأهب والتصدي
للظواهر الهيدرولوجية وظواهر األحوال الجوية على نحو أفضل.

•

تعزيز القدرة الوطنية في مجال اإلنذارات المبكرة باألخطار المتعددة.

•

تحسين سبل الحصول على تنبؤات وإنذارات وطنية رسمية بشأن األحوال الجوية والهيدرولوجية على
نطاق عالمي دعما لالحتياجات اإلقليمية والعالمية.

1.2

توسيع نطاق تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات والقرارات

يتيح اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمنبرا مفيدا لتوجيه ودعم األنشطة عبر سلسلة القيمة المتعلقة
بالخدمات المناخية ،التي تسهم في التكيف والتخفيف والحد من الخسائر واألضرار .وسيجري توسيع نطاق توافر
هذه النواتج وسبل الحصول عليها لفائدة جميع األعضاء.
محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

االرتقاء بنظام معلومات للخدمات المناخية يتيح لجميع أعضاء المنظمة ) (WMOالحصول على أفضل
المعلومات والنواتج والمنهجيات المناخية العالمية واإلقليمية المتاحة ،وإضافة قيمة لها ،من خالل تحسين
معالجة المعلومات المتعلقة بالمناخ في الماضي والحاضر والمستقبل وتبادلها وتحسينها.

•

تقديم الدعم لألعضاء في إعداد وتقديم نواتج وخدمات المعلومات المناخية الوطنية الموثوقة في المجاالت
ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية للتكيف مع تقلبية المناخ وتغيره والتصدي لهما ،بما في
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ذلك من خالل المشاركة في خطط التكيف الوطنية ،وتجنب الخسائر واألضرار ،فضال عن تحسين الفوائد
التي تتحقق من الفرص المتعلقة بالمناخ على أفضل وجه.

الهدف

•

تحسين نواتج المنظمة ) (WMOالتي تتضمن مؤشرات مناخية رئيسية ،وتوقعات موسمية ،وتحسين
توصيف الظواهر المتطرفة والمعلومات عن اآلثار المصاحبة لها التي يعترف بأنها تمثل مدخالت رئيسية
في تنفيذ السياسة الدولية المتعلقة بالمناخ واإلجراءات التي تتخذها منظومة األمم المتحدة.

1.3

زيادة تطوير الخدمات دعما لإلدارة المستدامة للمياه

يعتبر تحسين سبل الحصول على معلومات عالمية وإقليمية موثوقة بشأن الوضع الراهن للموارد المائية وأحوالها
في المستقبل أمرا حيويا للتخفيف من المخاطر ذات الصلة ومن الخسائر الالحقة ،ولكن أصحاب المصلحة ال
يتوافر لديهم مصدر مركزي لهذه المعلومات .وستنشئ المنظمة ) (WMOنظاما إلتاحة الحصول بسهولة على
المعلومات األساسية بشأن الموارد المائية لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة استنادا إلى األحوال الهيدرولوجية الحالية
والمتوقعة.

محور التركيز في الفترة :2023-2020

الهدف

•

إتاحة الحصول بشكل أفضل على خدمات وتنبؤات وإنذارات هيدرولوجية محسنة إلدارة وتخطيط
المخاطر المتعلقة بالموارد المائية وحاالت الجفاف والفيضانات.

•

تيسير تبادل البيانات والنواتج عبر الحدود من خالل النظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
لتحسين فهم الموارد المائية الراهنة والمستقبلية.

•

اإلبالغ بانتظام عن حالة الموارد المائية العالمية.

1.4

تحسين قيمة المعلومات والخدمات بشأن الطقس والداعمة للقرارات وابتكار تقديمها

سترفع إلى مستويات جديدة عملية صنع قرارات مستنيرة متعلقة بالطقس لجميع قطاعات النقل (الطيران ،والنقل
البحري ،والنقل البري) ،والطاقة ،والزراعة ،والصحة ،والسياحة ،والقطاع الحضري وغيرها من القطاعات،
األمر الذي يسفر عن زيادات كبيرة في اإلنتاجية وآثار بيئية إيجابية .وستبتكر نهج لتقديم الخدمات من أجل بناء
قدرة أعضاء المنظمة على تقديم خدمات حديثة مناسبة للغرض وعالية الجودة.
محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

تحسين وزيادة خدمات الطقس باستيعاب التكنولوجيا الحديثة في مبادئ تقديم الخدمات وإدارة الجودة.

•

تصميم وتنفيذ خدمات جديدة للتنبؤ بالطقس والمياه لتلبية االحتياجات المحددة للمدن الضخمة وغيرها من
المناطق الحضرية.

•

تزويد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsبمزيد من اإلرشادات والمساعدة في
تقييم وتحسين الفوائد االجتماعية  -االقتصادية لخدماتها.

•

وضع مبادئ وإرشادات للمشاركة الناجحة من القطاعين العام والخاص ،وتيسير حوار متواصل بين
الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة استنادا إلى التعاون والتعزيز المتبادل.

•

وضع واعتماد معايير دولية ،وآليات لمراقبة الجودة ،وممارسات موصى بها ،بطريقة شاملة بشأن جميع
مجاالت الخدمات استنادا إلى أفضل الممارسات الوطنية.
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تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل المستقبل

النتيجة طويلة األمد :شبكة متكاملة لرصد نظام األرض
يتزايد تشغيلها آليا وتحسينها على أفضل وجه لكفالة
وجود تغطية عالمية فعالة .ووجود قياسات عالية الجودة
ومناسبة للغرض تصب في تبادل عالمي متواصل
للبيانات مدعوم بآليات إلدارة البيانات ومعالجتها.

(إطار /بيانات تصويرية)
النظم العالمية األساسية للمنافع العامة التابعة للمنظمة
)(WMO

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
والشبكات المكونة له
تخطيطات نظام معلومات المنظمة )(WIS
المراكز العالمية والمتخصصة التابعة للنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS

)(WIGOS

الهدف  2.1تعزيز تحسين احتياز بيانات رصد نظام األرض على أفضل وجه من خالل النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )(WIGOS

يجري توحيد جميع برامج الرصد الموقعية والفضائية التابعة للمنظمة ) (WMOفي نظام متكامل وحيد ،هو النظام
العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSالذي سيبدأ تشغيله في عام  .2020وتنفيذ معايير المنظمة ) (WMOومبادئها
وأدواتها على نطاق العالم سيمكن األعضاء من تحسين شبكات الرصد التابعة لها على أفضل وجه .وسيتيح
لألعضاء االستفادة من نظم الرصد التي تقوم بتشغيلها جميع الوكاالت الحكومية المختصة ،والكيانات البحثية،
والمنظمات غير الربحية ،والشركات الخاصة ،بما يشمل أيضا األدوات غير التقليدية الحتياز البيانات من قبيل
المصادر الحاشدة وإنترنت األشياء.
محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

االرتقاء بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSبسرعة من خالل خطط عالمية
وإقليمية منسقة ،ال سيما زيادة تطوير شبكة الرصد األساسية العالمية ( ،)GBONوقوائم جرد البيانات
الشرحية اإللكترونية وتنفيذها عمليا فيما يتعلق بجميع برامج الرصد ،إلى جانب أدوات كمية لمراقبة تقديم
تلك البرامج للبيانات ونوعية البيانات.

•

زيادة االمتثال للوائح والمعايير ،وتحديد الثغرات الهامة في تغطية بيانات الرصد ،ومعالجة ذلك من خالل
التصميم المتكامل لشبكات الرصد.

•

وضع مواد تنظيمية وإرشادية إضافية لتيسير إدماج الرصدات الخارجية المصدر تحت مظلة النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ).(WIGOS

الهدف  2.2تحسين وزيادة سبل الحصول على بيانات رصد نظام األرض الحالية والسابقة والنواتج المشتقة منها،
وتبادلها وإدارتها ،من خالل نظام معلومات المنظمة )(WMO

إن عمر التخزين المفيد لبيانات الرصدات التي يجري الحصول عليها من خالل نظام معلومات المنظمة
ال حدود له .ف بيانات رصدات تكوين الغالف الجوي ،والمناخ ،والرصدات الهيدرولوجية واألوقيانوغرافية من
جميع األزمنة سيلزم توافرهاوإمكانية الحصول عليه باستمرار ألغراض البحث ،ومراقبة المناخ ،وإعادة
التحليل ،وغير ذلك من التطبيقات .ولذا ،ستبسط المنظمة ) (WMOوتنسق جميع نظم إدارة البيانات التابعة لها.

)(WIS

محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

تشجيع نمو وتطور نظام معلومات المنظمة ) (WISالمتواصلين الستيعاب واستغالل القدرات الفنية
المختلفة الموجودة لدى أعضاء المنظمة وتوفير سبل حصول جميع األعضاء على جميع بيانات الرصد

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي

324

المحصلة في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوعلى جميع البيانات
المتولدة في إطار النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ).(GDPFS
•

زيادة وضع مواد تنظيمية وإرشادية تحكم التبادل الدولي للبيانات ،إلى جانب تعزيز مراقبة االمتثال.

•

توحيد وزيادة تطوير نظم وممارسات إدارة بيانات المنظمة ) (WMOمن خالل نظام معلومات
المنظمة ) (WISللمساعدة على كفالة حفظ جميع بيانات الرصدات ونواتجها الرئيسية حفظا سليما.

الهدف  2.3التمكين من الحصول على نواتج التحليل والتنبؤ العدديين بنظام األرض على جميع النطاقات الزمنية
والمكانية من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ العامل بشكل مستمر والتابع للمنظمة )(WMO

يجري التنبؤ عادة بأنماط الطقس الرئيسية قبل أكثر من أسبوع ،ويجري التنبؤ بدقة بوصول األعاصير المدارية
إلى البر قبل عدة أيام ،وحتى الطقس القاسي الصغير النطاق ذو األثر المحلي الشديد كثيرا ما يجري التنبؤ به
بمهلة كافية للتخفيف من أثره .وستعزز المنظمة ) (WMOتطوير التنبؤ بنظام األرض ،وستيسر استخدام نظام
النماذج 20العددية المتسلسلة الذي يعمل بشكل مستمر ،الذي تقوم بتشغيله مراكز في مختلف أنحاء العالم وينسق
من خالل المنظمة ) (WMOلتحسين القدرات الوطنية لجميع أعضاء المنظمة على التنبؤ.
محور التركيز في الفترة :2023-2020

الغاية

•

االرتقاء بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSلكي يستوعب زيادة التشديد على التنبؤ
االحتمالي والنمذجة المتقارنة لنظام األرض لتحسين التنبؤات على نطاقات زمنية تتراوح من تقلبية المناخ
طويلة األجل إلى ظواهر الطقس من الفصلية /دون الفصلية إلى قصيرة األجل.

•

زيادة وضع مواد تنظيمية وإرشادية تحكم أداء النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSلوظائفه.

•

تحسين النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSلتمكين جميع أعضاء المنظمة من تنمية و/أو
تحسين قدراتهم الوطنية على التنبؤ مستفيدين في ذلك من أوجه التقدم التي تحققت في نواتج التنبؤ الكمية
القائمة على النماذج واآلثار.

3

االرتقاء بالبحوث الموجهة :استغالل الريادة في مجال العلم لتحسين فهم نظام األرض من أجل
تحسين الخدمات

النتيجة طويلة األمد :استغالل الدوائر البحثية العالمية مما يسفر عن أوجه تقدم أساسية في فهم نظام األرض ،األمر
الذي يفضي إلى تحسين المشورة المقدمة المتصلة بالسياسات وتحسين مهارة التنبؤ على جميع النطاقات الزمنية في
سياق متواصل .وهذا ينتج عنه تعزيز أداء جميع أعضاء المنظمة فيما يتعلق بالتنبؤ واإلنذار ألن الصلة البينية بين
البحوث والعمليات تطبق أفضل ما وصل إليه العلم لتحسين جميع مكونات سلسلة قيمة الخدمات.
الهدف

3.1

االرتقاء بالمعرفة العلمية بشأن نظام األرض

تحظى ) (WMOبمكانة فريدة تجعلها قادرة على أن تكون على مستوى التحديات والفرص المرتبطة بالمسائل
األساسية المتعلقة بعلم نظام األرض وستتولى ريادة جهد بحثي عالمي يستفيد من أفضل خبرة موجودة داخل
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالمؤسسات األكاديمية ،ومعاهد البحوث.
20

”في سياق المنظمة ( ،)WMOال يراعي التنبؤ المستمر جميع مكونات نظام األرض فحسب ،ولكنه يراعي أيضا جميع تخصصات
سلسلة القيمة الخاصة بالطقس والمناخ والمياه والبيئة (المراقبة ،والرصد ،والنماذج ،والتنبؤ ،والنشر واالتصال ،والتصور
والتفسير ،وصنع القرار ونواتج المستخدم النهائي) لتقديم معلومات معدة خصيصا بشأن الطقس والمناخ والمياه والبيئة تغطي
نطاقات تتراوح من دقائق إلى قرون ومن محلية إلى عالمية“ (المنظمة (/)WMOالبرنامج العالمي لبحوث الطقس (،)WWRP
تحفيز االبتكار في علوم الطقس :خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ( )WWRPللفترة .)2016 ،2023-2016
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محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

التصدي للتحديات الرئيسية في مجاالت البحوث العلمية والنمذجة والتحليل والرصدات المتعلقة بنظام
األرض ،بشأن مواضيع من قبيل تكوين الغالف الجوي ،ودمج المحيطات /الغالف الجوي /األراضي،
والغالف الجليدي ،والسحب والدوران ،وتوافر المياه والفيضانات ،ومستوى سطح البحر اإلقليمي وآثاره
الساحلية ،والطقس شديد التأثير وتقلبية ،المناخ وتغيره.

•

تحديد أولويات خطط تنفيذ البحوث وتعبئة دوائر علمية واسعة النطاق للمساعدة على استغالل
اإلمكانات البحثة العالمية لتوليد معرفة وفهم مح س نين بشأن نظام األرض وروابط الطقس والمياه
والمناخ ذات الصلة.

•

دعم االرتقاء بالتقييمات والخدمات العلمية ذات األولوية التي تنسقها المنظمة ).(WMO

الهدف  3.2تحسين سلسلة قيمة االنتقال من العلم إلى الخدمات مع كفالة أن تحسن أوجه التقدم العلمية
والتكنولوجية قدرات التنبؤ

توضح المنظمة ) (WMOقيمة ترجمة العلم إلى تقديم خدمات تشغيلية محسنة ذات فوائد مجتمعية .وبالنظر إلى
تنامي توقعات المستخدمين وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بتحسن قدرات التنبؤ واألهمية االجتماعية -
االقتصادية أضعافا مضاعفة ،ستعمل المنظمة ) (WMOعلى كفالة انتقال فعال من العلم إلى الخدمات من خالل
إسراع وتيرة بحوث التطبيقات التشغيلية.
محور التركيز في الفترة :2023-2020

الهدف

•

تحسين قدرات التنبؤ في مجاالت التنبؤ بالطقس شديد التأثير ،والتنبؤات الفصلية إلى ما دون الفصلية إلى
العقدية ،والتنبؤات القطبية ،والتنبؤات الحضرية والبيئية ،والتنبؤات بدورة المياه.

•

تحسين أهمية وفائدة النواتج والخدمات من خالل مشاركة الخبراء في العلوم االجتماعية وتوثيق التعاون
بين أفرقة الخبراء في علمي الفيزياء واالجتماع.

3.3

االرتقاء بالعلم ذي الصلة بالسياسات

من المتوقع أن يوفر العلم في العقد المقبل أدوات وحلوال مالئمة لالستخدام في تنفيذ السياسات واإلجراءات
الوطنية والدولية .وسترتقي المبادرات البحثية الرئيسية للمنظمة ) ،(WMOعاملة عن كثب مع شركائها،
بالتقييمات العلمية واإلسقاطات المناخية ،والتقارير العالمية الموثوقة عن غازات االحتباس الحراري وغير ذلك
من مكونات الغالف الجوي ،وتكنولوجيات الجديدة لتحسين التحديد الكمي لدورات الكربون والطاقة والمياه.
محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

تنفيذ نظام عالمي متكامل لمعلومات غازات االحتباس الحراري لتمكين أعضاء المنظمة من تحسين نوعية
القوائم الوطنية لجرد غازات االحتباس الحراري ،وتحسين الثقة في تلك القوائم.

•

تحسين مجموعة المعارف العلمية التي تقوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبتقييمها،
وغيرها من التقارير العلمية العالمية.

•

تحسين أساس فهم قرارات إدارة موارد المياه القائمة على تحسين القدرات ،خاصة في نطاق من دون
الموسمي إلى الموسمي.
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الغاية

4

سد الفجوة في القدرات بشأن خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من
خدمات بيئية :تحسين قدرة البلدان النامية على تقديم الخدمات لكفالة توافر المعلومات والخدمات
األساسية الالزمة للحكومات ،والقطاعات االقتصادية ،والمواطنين

النتيجة طويلة األمد :تحسن سبل الوصول إلى نظم المراقبة والتنبؤ اإلقليمية والعالمية واستغالل معلومات
وخدمات الطقس والمناخ والماء مما يحقق فوائد ملموسة للبلدان النامية األعضاء في المنظمة ،ال سيما أقل البلدان
نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،واألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة .وسيتحقق ذلك من خالل
استثمارات استراتيجية ،ونقل التكنولوجيا ،وتبادل المعارف والخبرات ،وبالمراعاة الكاملة لعامل الشمول
االجتماعي والعامل الجنساني.
الهدف  4.1تلبية احتياجات البلدان النامية لتمكينها من تقديم واستخدام الخدمات األساسية المتعلقة بالطقس والمناخ
والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من خدمات بيئية

إن تزايد ضعف مجتمعات واقتصادات كثيرة في مواجهة األخطار الطبيعية وظواهر الطقس المتطرفة ووجود
ثغرات في قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تقديم خدمات مالئمة – ال سيما قدرات البلدان النامية ،وأقل
البلدان نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،واألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة ) - (WMOهي أمور
تقتضي من المنظمة ) (WMOتعزيز جهودها في مجال تطوير القدرات ،معتمدة في ذلك على القدرات القائمة في
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsومستفيدة من قدرة تلك المرافق الموجودة في البلدان
المتقدمة من خالل التوأمة وغير ذلك من الترتيبات ،ومستغلة استثمارات منظومة األمم المتحدة وغيرها من
الشركاء في التنمية لبلوغ هذه الغاية.
محور التركيز في الفترة :2023-2020

الهدف

•

تحسين فهم االحتياجات المحددة لدى كل بلد من البلدان النامية من حيث القدرات فيما يتعلق بالموارد الفنية
والمؤسسية والبشرية ،لتمكينها من تقديم خدمات مالئمة بشأن الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية
وما يتصل بذلك من خدمات بيئية ،ال سيما لحماية األرواح والممتلكات واإلنتاجية االقتصادية.

•

)(NMHSs

حشد موارد استراتيجية تشمل الشركاء في التنمية والحكومات الوطنية ومساعدة المرافق الوطنية
على وضع استراتيجيات وخطط تشغيلية طويلة األجل لتلبية االحتياجات المحددة فيما يتعلق بالقدرات.

•

زيادة وضوح رؤية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsواستدامتها في أقل البلدان
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية بتوضيح القيمة المجتمعية االقتصادية لرصداتها وبحوثها وخدماتها
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك من رصدات وبحوث وخدمات بيئية وتعزيز هذه القيمة
ونشرها.

4.2

تحديد الكفاءات األساسية والخبرة والمحافظة عليهما

ثمة عجز متزايد في قدرة وأعداد الموظفين الذين تلقوا التعليم والتدريب المالئمين الالزمين لتقديم خدمات الطقس
والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من خدمات بيئية في كثير من البلدان واألقاليم .وإضافة إلى
ذلك ،يقتضي التقدم السريع في مجال االبتكار العلمي والتطورات التكنولوجية تدريبا مناظرا ومتواصال للعاملين
في المرافق الوطنية ) .(NMHSsوسوف تزيد المنظمة ) (WMOمن أنشطتها التدريبية والمتعلقة بالتعليم الطويل
األمد لمساعدة أعضائها على الحصول على الكفاءات الالزمة والحفاظ عليها.
محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

دعم أعضاء المنظمة ليكتسبوا المؤهالت والكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات بفعالية وذلك من خالل برامج
التعليم والتدريب المناسبة التي تركز على معايير وتوصيات المنظمة (.)WMO

التذييل  - 4التوصيات
•

327

دعم التعاون بين البلدان النامية والمتقدمة األعضاء في المنظمة واالستفادة الكاملة من مراكز التدريب
اإلقليمية التابعة للمنظمة ).(WMO

الهدف  4.3توسيع نطاق الشراكات الفعالة لالستثمار في البنى التحتية وتقديم الخدمات المتسمين باالستدامة
وكفاءة التكلفة

تحسين تقديم المجموعة الكاملة من خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية لدعم حماية األرواح
والممتلكات والبيئة ،وأمن اإلنتاج الغذائي والطاقة والموارد المائية .وتوسيع نطاق االستثمارات في الشراكات
لخفض التكلفة إلى أدنى حد وزيادة الفرصة المتاحة للشبكات لالستمرار إلى أقصى حد بعد انتهاء عمر المشاريع
الممولة من الجهات المانحة.
محور التركيز في الفترة :2023-2020

الغاية

•

تعزيز الشراكات والتحالفات بين جميع أعضاء المنظمة لتقاسم المعارف والتكنولوجيا والخبرة مع التركيز
بوجه خاص على استخدام ترتيبات التوأمة.

•

إقامة شراكات وتحالفات استراتيجية ووظيفية ومتبادلة الفائدة مع المنظمات المختصة الرئيسية التابعة
لألمم المتحدة ،والمنظمات الحكومية الدولية ،والمنظمات غير الحكومية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات
األكاديمية.

•

توفير الريادة في الترويج للمبادئ التي بنيت عليها األرصاد الجوية العالمية ،مع التشديد على الجهة
المرجعية ،والمعايير العامة ،وتقاسم البيانات والنواتج.

5

وبرامجها لوضع وتنفيذ سياسات وص نع

إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة
قرارات فعالة

)(WMO

النتيجة طويلة األمد :تحسن مالءمة الهيئات التأسيسية وفعاليتها وكفاءتها وتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية من
خالل توثيق مواءمة الهياكل والعمليات مع الغايات االستراتيجية للمنظمة.
الهدف
أكثر فعالية
5.1

تحسين هيكل الهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOعلى أفضل وجه من أجل صنع القرارات على نحو

كفالة استخدام الموارد ،بما في ذلك موارد أعضاء المنظمة ،بفعالية وكفاءة من خالل تركيز أعمال المنظمة
) (WMOتركيزا استراتيجيا بدرجة أكبر ،وتكييف التركيب البنيوي للهيئات التأسيسية وهياكلها وعملياتها لتنفيذ
الخطة االستراتيجية.
محور التركيز في الفترة :2023-2020

الهدف

•

تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن التركيب البنيوي والعمليات والواجبات األمثل للهيئات التأسيسية للمنظمة
) (WMOوأجهزتها لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة الرشيدة.

5.2

مواءمة برامج المنظمة

)(WMO

من الالزم أن يستعرض المؤتمر دوريا برامج المنظمة ) (WMOالعلمية والفنية لكفالة مالءمتها للخطة
االستراتيجية للمنظمة فضال عن فعالية وكفاءة األداء .وسيتحقق ذلك استنادا إلى مبادئ إدارة الجودة وفعالية
التكاليف ،وتقديم الدعم األمثل من الخبراء المساهمين ومن األمانة العامة.
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محور التركيز في الفترة :2023-2020

الهدف

•

مواءمة برامج المنظمة ) (WMOالعلمية والفنية وبرامج الخدمات لتمكين المنظمة من تحقيق الغايات
واألهداف المحددة في الخطة االستراتيجية على نحو أفضل ،مع كفالة االتساق والتناسق بين األطر
االستراتيجية والبرنامجية والمالية.

5.3

االرتقاء بالمشاركة المتكافئة والفعالة والشاملة في الحوكمة ،والتعاون العلمي ،وعملية صنع القرارات

تظهر المنظمات التي تحترم التنوع وتقدر المساواة بين الجنسين حوكمة أفضل ،وأداء محسنا ،ومستويات إبداع
أعلى .والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما السبيل أيضا إلى التفوق العلمي وضروريان لمواجهة تحديات
تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتنمية المستدامة ،ال سيما الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة.
محور التركيز في الفترة :2023-2020
•

االرتقاء بالمساواة بين الجنسين على نطاق المنظمة ،ال سيما في مجالي الحوكمة وصنع القرارات ،تنفيذا
للهدف  5من أهداف التنمية المستدامة ولسياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين.

•

توفير سبل حصول النساء والرجال المنصف على المعلومات والخدمات وتفسيرها واستخدامها.

•

اجتذاب مزيد من النساء والفتيات لدراسة العلوم وللعمل في المرافق الوطنية ) (NMHSsمن خالل إبراز
القدرات واالستثمار في رأس المال البشري.

تنفيذ الخطة االستراتيجية
ستوجه هذه الخطة االستراتيجية قرارات المنظمة ) (WMOوأنشطتها في مجال المساعدة على تحقيق رؤيتها لعام ،2030
وستكون بمثابة محور تركيز الفترة المالية المقبلة  ،2023-2020محققة أكبر الفوائد ألعضاء المنظمة.
وتأخذ الخطة االستراتيجية في االعتبار المخاطر االستراتيجية والتشغيلية والمالية واالمتثال والسمعة فيما يتعلق
بالمنظمة وأعضائها على النحو المحدد في العوامل الدافعة الرئيسية.
وتعرض الخطة التشغيلية المتكاملة للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020أنشطة ومشاريع برنامجية محددة زمنيا،
وميزانيات موجهة نحو تحقيق نتائج ،ومؤشرات للنجاح (انظر المرفق لالطالع على سلسلة من المؤشرات التوضيحية).
وتشكل الخطة التشغيلية أساس توزيع الموارد ،وتحدد المخاطر ومصفوفات األداء التي يقيم على ضوئها التقدم المحرز
صوب تحقيق النتائج المتوقعة من خالل نظام المراقبة والتقييم الخاص بالمنظمة ).(WMO
ــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق
مؤشرات المراقبة
مؤشرات المراقبة

الهدف االستراتيجي

 1.1.1عدد أعضاء المنظمة المشاركين في نظام عالمي لإلنذار

 1.1تعزيز النظم الوطنية لإلنذار
المبكر /التنبيه باألخطار المتعددة
 1.1.2عدد أعضاء المنظمة المدمج لديهم نظام لإلنذار المبكر
لتوسيع مداها والتمكين على نحو أفضل باألخطار المتعددة ) (MHEWSفي نظام وطني إلدارة الحد من مخاطر
من اتخاذ قرارات فعالة استجابة
الكوارث
للمخاطر المصاحبة
(يحدد فيما بعد) عدد البلدان التي تفهرس ظواهر الطقس شديد التأثير،
وظواهر الطقس والمناخ ،باستخدام محددات هوية فريدة معيارية من
المنظمة )(WMO
 1.2توسيع نطاق تقديم معلومات
وخدمات مناخية داعمة للسياسات
والقرارات على كافة المستويات

 1.2.1عدد أعضاء المنظمة الذين يوجد لديهم نظام أساسي للخدمات
المناخية
 1.2.2عدد أعضاء المنظمة الذين توجد لديهم قدرة محسنة لنظام
معلومات الخدمات المناخية )(CSIS
 1.2.3عدد أعضاء المنظمة الذين يقدمون نواتج مصممة خصيصا في
إطار مجاالت النظام العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSذات األولوية
 1.2.4عدد أعضاء المنظمة الذين يستخدمون المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsو /أو المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
)(RCOFs

 1.2.5تقييم المستخدمين /أصحاب المصلحة لمالءمة النواتج الرئيسية
للمنظمة )( (WMOمثال ،بيان حالة المناخ العالمي ،ونشرة التوقعات
المتعلقة بظاهرة النينيو ،وما إلى ذلك) وفائدتها وحسن توقيتها
 1.3زيادة تطوير الخدمات دعما
لإلدارة المستدامة للمياه

 1.3.1عدد أعضاء المنظمة المشاركين في نظام الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية التابع للمنظمة )(WMO
1.3.2

عدد أعضاء المنظمة الذين يوجد لديهم تنبؤ تشغيلي بالفيضانات

 1.3.3عدد أعضاء المنظمة الذين يوجد لديهم نظام تشغيلي لإلنذار
بحاالت الجفاف
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مؤشرات المراقبة

 1.4تحسين تقديم المعلومات والخدمات
بشأن الطقس ،ودعم ابتكار المعلومات
والخدمات المتعلقة بالطقس

 1.4.1عدد أعضاء المنظمة الذين يوجد لديهم نظام إلدارة الجودة
) (QMSفيما يتعلق بخدمات مختارة (الطيران ،والبحرية ،ونظام إنذار
مبكر ))(EWS
 1.4.2عدد أعضاء المنظمة الذين جرى لديهم تحليل للفوائد
االجتماعية  -االقتصادية في السنوات × الماضية
 1.4.3عدد أعضاء المنظمة الذين يوجد لديهم اتفاقات موقعة بين
المرافق الوطنية ) (NMHSsوالقطاع الخاص /الجهات الفاعلة
األكاديمية بشأن (أ) تقديم الخدمات و (ب) صيانة الشبكات
 1.4.4عدد أعضاء المنظمة الذين يستخدمون (أ) تطبيقات شبكية
و (ب) وسائل التواصل االجتماعي في تقديم الخدمات

 2.1تحسين الحصول على بيانات
رصد نظام األرض على أفضل وجه
من خالل النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS

 2.1.1النسبة المئوية لنظام األرض المشمول بالرصد (ال سيما الغالف
المائي ،والغالف الجليدي ،والبلدان النامية وأقل البلدان نموا ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية)
 2.1.2عدد أعضاء المنظمة الذين يمتثلون لمعايير الرصد الصادرة
عن المنظمة )(WMO
 2.1.3عدد أعضاء المنظمة الذين ينفذون نظاما وطنيا للرصد تابعا
للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS

 2.2تحسين وزيادة سبل الحصول على
بيانات رصد نظام األرض الحالية
والسابقة والنواتج المشتقة منها،
وتبادلها وإدارتها ،من خالل نظام
معلومات المنظمة )(WMO
 2.3التمكين من الوصول إلى نواتج
التحليل والتنبؤ العددين بنظام األرض
على جميع النطاقات الزمنية والمكانية
من النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ التابع للمنظمة ) (WMOالذي
يعمل بشكل مستمر واستخدامها
 3.1االرتقاء بالمعرفة العلمية بشأن
نظام األرض

 2.2.1عدد أعضاء المنظمة الذين أنشئت لديهم نظم وطنية لمراقبة
الشبكات وإدارة البيانات
 2.2.2عدد أعضاء المنظمة الذين ينفذون سياسات لتبادل البيانات،
حسب القرارات  40و 25و60
 2.3.1عدد أعضاء المنظمة الذين (أ) يصلون إلى ميادين النماذج
العددية الكمية و(ب) يستخدمونها دعما لتوليد نواتج وطنية وتقديم
الخدمات
 2.3.2عدد أعضاء المنظمة الذين يقدمون بيانات التحقق للمراكز
المنتجة
 3.1.1القيمة المقدرة للبحوث التي تجري بقيادة المنظمة
بالنسبة ألعضاء المنظمة ولجدول األعمال العالمي لألمم المتحدة
(مقيسة من حيث االمتياز والوجاهة واألثر)
)(WMO
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مؤشرات المراقبة

 3.2تحسين سلسلة قيمة االنتقال من
العلم إلى الخدمات مع كفالة أن تحسن
أوجه التقدم العلمية والتكنولوجية
قدرات التنبؤ

 3.2.1عدد عمليات تنزيل قاعدة بيانات التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية ) (S2Sمقيسة بالتيرابايت

 3.3النهوض بالعلم ذي الصلة
بالسياسات

 3.3.1عدد أعضاء المنظمة الذين توجد لديهم نظم وطنية لمراقبة
غازات االحتباس الحراري داعمة لإلجراءات المناخية
 3.3.2عدد أعضاء المنظمة الذين لديهم القدرة على إجراء تنبؤات
عقدية

 4.1تلبية احتياجات البلدان النامية
لتمكينها من تقديم واستخدام الخدمات
األساسية المتعلقة بالطقس والمناخ
والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل
بذلك من خدمات بيئية

 4.1.1عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي توجد لديها خطط
استراتيجية وأساس قانوني لعملها
 4.1.2عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي توجد لديها مدخالت موثقة
في (أ) الخطط الوطنية للتكيف و (ب) المساهمات المحددة وطنيا
 4.1.3عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي توجد لديها قدرة محسنة
على توفير مجموعة من الخدمات (استنادا إلى التقييم الذاتي لقاعدة
البيانات التابعة للمنظمة ) (WMOعن المالمح القطرية ))(CPDB

 4.2إعداد الكفاءات والخبرات األساسية  4.2.1عدد موظفي المرافق الوطنية ) (NMHSsالذين تلقوا تدريبا في
مراكز التدريب التابعة للمنظمة ) (WMOو/أو من خالل المنح
والمحافظة عليهما
الدراسية المقدمة من المنظمة )(WMO
 4.2.2عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي يتوافر لديها مستوى مالئم
(يحدد فيما بعد) من الكفاءات األساسية الالزمة للوفاء بالوالية الوطنية
 4.3توسيع نطاق الشراكات الفعالة
لالستثمار في البنى التحتية وتقديم
الخدمات المتسمين بالمستدامة وكفاءة
التكلفة

 4.3.1عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تحصل على مساعدة
دولية لتنمية قدراتها من خالل دور المنظمة ) (WMOاالستشاري الفني
و/أو شراكاتها
 4.3.2عدد أعضاء المنظمة الذين يستفيدون من مشاريع التنمية التي
تحفزها المنظمة )(WMO
 4.3.3حجم مشاريع التنمية المحفزة من خالل المنظمة
(بالفرنكات السويسرية)

)(WMO

 4.3.4عدد أعضاء المنظمة الذين يوجد لديهم أساس قانوني للشراكات
بين القطاعين العام والخاص
 5.1تحسين هيكل الهيئات التأسيسية
للمنظمة ) (WMOعلى أفضل وجه من
أجل صنع القرارات على نحو أكثر
فعالية

 5.1.1تصورات أعضاء المنظمة استنادا إلى استقصاء أصحاب
المصلحة (مثال بشأن هيكل الهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO
وفعاليتها وطريقة تشغيلها)  -انظر القسم  3من استقصاء عام 2016
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الهدف االستراتيجي
 5.2مواءمة برامج المنظمة

)(WMO

 5.3تعزيز المشاركة في الحوكمة،
والتعاون العلمي ،وعملية صنع
القرارات ،على قدم المساواة وبشكل
فعال وجامع.

مؤشرات المراقبة
 5.2.1تصورات أعضاء المنظمة استنادا إلى استقصاء أصحاب
المصلحة (مثال ،قيمة برامج المنظمة ) (WMOبالنسبة للخدمات
التشغيلية التي يقدمها أعضاء المنظمة)  -انظر القسم  4من استقصاء
عام 2016
 5.3.1نسبة المندوبات والمندوبين الذين يوفدون لحضور اجتماعات
الهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO
 5.3.2نسبة األعضاء الذكور واإلناث في هياكل عمل الهيئات
التأسيسية (األفرقة العاملة ،وفرق الخبراء)

التوصية

(EC-70) 21

الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية الثامنة عشرة

)(2023-2020

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

المادة  23من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

المادتان  3و 4من الالئحة المالية للمنظمة،

)(3

التوصية  - (EC-70) 20الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة ،2023-2020

وقد نظر في اقتراح األمين العام بشأن ميزانية الفترة المالية الثامنة عشرة ( 2023-2020انظر وثيقة المعلومات
) ،)EC-70/INF. 16.2(2بما في ذلك سيناريو النمو االسمي والموارد اإلضافية ،باالستناد إلى مشروع الخطة
االستراتيجية ومشروع الخطة التشغيلية للفترة ( 2023-2020انظر وثيقة المعلومات )،)EC-70/INF. 16.2(3
وقد نظر أيضا في توصيات اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACفي دورتها السابعة والثالثين (انظر وثيقة
المعلومات ) ،)EC-70/INF. 16.1(1وتوصيات الدورة األولى لعام  2018للفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي
والتشغيلي )( (WG-SOPانظر وثيقة المعلومات ،)EC-70/INF. 16
وإذ يالحظ أن اقتراح األمين العام يمتثل للمقرر  - (EC-69) 66مخطط الخطة التشغيلية والميزانية للفترة ،2023-2020
وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المتطلبات المالية في الفترة المالية الثامنة عشرة ستمول من االشتراكات المقررة على األقل على مستوى نمو
اسمي صفري ،ومن التبرعات على حد سواء،

)(2

اقتراح األمين العام بشأن طريقة تمويل التبرعات التي يقدمها األعضاء ،والتي يتعهد بمقتضاها األعضاء في
المؤتمر بتمويل مبادرات إضافية وأنشطة أخرى للمنظمة )،(WMO

التذييل  - 4التوصيات
)(3

333

الميزانية المقترحة قد أخذت في االعتبار إصالح الحوكمة والعملية االنتقالية،

يدعو أعضاء المنظمة ) (WMOإلى تمويل مبادرات إضافية وأنشطة أخرى للمنظمة ) (WMOمن خالل طريقة التمويل
الجديدة المشار إليها أعاله؛
يطلب من األمين العام أن يكفل أن الخطة التشغيلية:
)(1

تشير إلى مصادر تمويل األنشطة المزمعة في الخطة (االشتراكات المقررة والتبرعات ،مع /دون اإلشارة إلى
التعهدات)؛

)(2

توضح االستخدام المزمع للموارد والقيمة المضافة لألعضاء جراء اقتراح النمو االسمي الصفري والمبادرات
اإلضافية؛

يطلب أيضا من األمين العام أن يراقب تنفيذ الخطة التشغيلية على كل من مستوى النتائج والمخرجات ،طبقا لنظام
المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم ،ال سيما فيما يتعلق باستخدام موارد الميزانية؛
يوصي المؤتمر بأن ينظر في مشروع القرار  - (Cg-18) XXالحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية الثامنة عشرة
) ،(2023-2020بصيغته المبينة في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(EC-70) 21

مشروع القرار

(Cg-18) XX

الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية الثامنة عشرة

)(2023-2020

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المادة  23من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

المادة  4من الالئحة المالية للمنظمة،

وقد نظر في الغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية المبينة في الخطة االستراتيجية للمنظمة )( (WMOمشروع
القرار ،)(Cg-18) XX
يأذن للمجلس التنفيذي أثناء الفترة المالية الثامنة عشرة الممتدة من  1كانون الثاني /يناير  2020إلى  31كانون األول/
ديسمبر  2023بما يلي:
)(1

أن يكون الحد األقصى لنفقاته  266,220,000فرنك سويسري (يقرره المؤتمر الحقا) يمول من االشتراكات
المقررة؛

)(2

أن يوزع موارد الميزانية العادية على أبواب الميزانية كما هو مبين في المرفق  1بهذا القرار؛

)(3

أن يوافق على اعتمادات فترة السنتين  2021-2020و 2023-2022في إطار هذه الحدود؛

يحيط علما بااللتزامات التي تعهدت بها األعضاء لتمويل المبادرات اإلضافية التي تهدف إلى تسريع و/أو توسيع و/أو
تحسين تنفيذ األهداف االستراتيجية على النحو المبين في المرفق .2
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يأذن للمجلس التنفيذي بأن يتكبد نفقات أخرى يمولها من الموارد الطوعية الخاصة بتعزيز تنفيذ أنشطة البرامج ،بما فيها
البرامج والمبادرات الممولة بصورة مشتركة ،تماشيا مع الخطة االستراتيجية.

المرفق  1بمشروع القرار

(Cg-18) XX

الحد األقصى لإلنفاق خالل الفترة  2023-2020بحسب أبواب االعتمادات
(بالفرنك السويسري)

الميزانية
2023-2020

أبواب االعتمادات
.1

الباب األول  -الغاية الطويلة األمد

1

58,285,300

.2

الباب الثاني  -الغاية الطويلة األمد

2

47,925,000

.3

الباب الثالث  -الغاية الطويلة األمد

3

26,138,500

.4

الباب الرابع  -الغاية الطويلة األمد

4

52,891,600

.5

الباب الخامس  -الغاية الطويلة األمد

.6

الباب السادس  -أجهزة رسم السياسات واإلدارة التنفيذية واإلشراف

39,150,400

.7

الباب السابع  -الخدمات اللغوية

38,846,400

2,982,900

5

الحد األقصى لإلنفاق:
266,220,100

(يقرره المؤتمر الحقا)
(يمكن أن يدخل األمين العام تعديالت طفيفة على المقترح النهائي للميزانية)

المرفق  2بمشروع القرار

(Cg-18) XX

المساهمات الطوعية المتعهد بها لتمويل المبادرات اإلضافية
للفترة ( 2023-2020بالفرنك السويسري)
األهداف
االستراتيجية

المبادرات اإلضافية بحسب
الغايات الطويلة األمد

الغاية الطويلة األمد

1

الهدف

1.1

خدمات اإلنذار المبكر للمنظمات الدولية

الهدف

1.2

المنتديات اإلقليمية للمناخ

الهدف

1.3

المنتديات اإلقليمية للماء

المساهمات :أعضاء
المنظمة )(WMO

المبلغ اإلجمالي
حسب الجهة
المساهمة
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المبادرات اإلضافية بحسب
الغايات الطويلة األمد

األهداف
االستراتيجية

المساهمات :أعضاء
المنظمة )(WMO

الهدف

1.3

النظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الجغرافية

الهدف

1.4

الخدمات الحضرية :نوعية الهواء والكوارث والتكيف
مع المناخ
الغاية الطويلة األمد

الهدف 2.1
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المبلغ اإلجمالي
حسب الجهة
المساهمة

2

دعم بناء قدرات أعضاء نظام الرصد الهيدرولوجي
التابع للمنظمة )(WHOS
االستفادة من ثروة البيانات (النظامان  WIGOSو)WIS

الهدف

2.2

الهدف

3.3

الهدف

4.1

عمليات قاعدة بيانات المالمح القطرية

الهدف

4.1

نظم النشرات اإلقليمية لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ووسط آسيا

الهدف

4.2

الهدف

4.2

دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم
الجزرية األعضاء ) (MITsوتنسيق أعمالها

الهدف

4.3

تنسيق إشراك القطاع الخاص

الغاية الطويلة األمد

3

نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
الحراري )(IG3IS
الغاية الطويلة األمد

4

)(GMAS

إضفاء طابع إقليمي على المنظمة ) /(WMOتعزيز النظم
المؤسسية الوطنية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSsفيما يتعلق بخدمات الطقس
والماء والمناخ

(يمكن أن ينقح األمين العام القائمة بعد التشاور مع األعضاء).

التوصية

(EC-70) 22

أعضاء الجهاز الرئاسي

للمنظمة )(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ ينظر في عملية انتخاب مناصب نواب رئيس المنظمة

)(WMO

عند شغورها في الفترة الفاصلة بين دورتي المؤتمر؛

يوصي المؤتمر بإقرار مشروع القرار  – XXتعيين نواب الرئيس بالنيابة في الفترة الفاصلة بين دورتي المؤتمر.
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مرفق التوصية

(EC-70) 22

مشروع القرار

(Cg-18) XX

تعيين نواب الرئيس بالنيابة في الفترة الفاصلة بين دورتي المؤتمر
إن المؤتمر،
إذ ينظر في التوصية  - (EC-70) 22أعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة )،(WMO
واقتناعا منه بالحاجة لضمان االستمرارية في مناصب نواب الرئيس؛
يقرر بأنه في حال شغور منصب النائب الثالث للرئيس في الفترة الفاصلة بين دورتي المؤتمر ،يعين المجلس التنفيذي
نائبا ثالثا للرئيس من بين األعضاء المنتخبين في المجلس التنفيذي وفقا ألحكام المادة  13من اتفاقية المنظمة ).(WMO
ويشغل النائب الثالث للرئيس بالنيابة منصبه لفترة ال تجاوز المدة الباقية من فترة نائب الرئيس الذي يحل محله .وعليه،
تعدل المادة  15من الالئحة العامة على النحو التالي:

إذا أصبح منصب النائب الثالث لرئيس المنظمة ) (WMOشاغرا في الفترة الفاصلة بين دورتي المؤتمر ،يعين المجلس
التنفيذي نائبا ثالثا للرئيس بالنيابة من بين األعضاء المنتخبين في المجلس التنفيذي وفقا ألحكام المادة  13من اتفاقية
المنظمة ) .(WMOويعمل النائب الثالث للرئيس بالنيابة فترة ال تجاوز المدة الباقية من فترة عضو الجهاز الرئاسي الذي
يحل محله؛
يقرر أيضا أن توضح المادتين  13و 14من الالئحة العامة لإلشارة إلى أنه إذا عمل النائب الثاني للرئيس أو النائب
الثالث للرئيس نائبا أول أو نائبا ثانيا للرئيس بالنيابة على التوالي ،فإنه يواصل العمل في منصبه األصلي أيضا .وعليه
تعدل المادتان  13و 14من الالئحة العامة على النحو التالي:

المادة

13

إذا استقال النائب األول لرئيس المنظمة أو تعذر عليه القيام بأعباء منصبه أو لم تعد تتوافر فيه الشروط الالزمة لشغله،
لسبب من األسباب ،عمل النائب الثاني لرئيس المنظمة أيضا نائبا أول لرئيس المنظمة بالنيابة لفترة ال تجاوز المدة
الباقية من فترة النائب األول للرئيس الذي يحل محله.
المادة

14

إذا استقال النائب الثاني لرئيس المنظمة أو تعذر عليه القيام بأعباء منصبه أو لم تعد تتوافر فيه الشروط الالزمة لشغله،
لسبب من األسباب ،عمل النائب الثالث لرئيس المنظمة أيضا نائبا ثانيا لرئيس المنظمة بالنيابة لفترة ال تجاوز المدة
الباقية من فترة النائب الثاني للرئيس الذي يحل محله.
يقرر كذلك تعديل الالئحة ( 16ج) لتوضح عملية االنتخاب التي فصلت سابقا في المادة  15من الالئحة العامة ،على
النحو التالي:

المادة ( 16ج)
يتخذ رئيس االتحاد أو اللجنة المنتخب الترتيبات الالزمة النتخاب نائب رئيس تلك الهيئة إذا أبلغ األمين العام بخلو
المنصب قبل الدورة العادية التالية للهيئة المعنية بمدة  130يوما على األقل .وينتخب نائب الرئيس ليعمل فترة ال تجاوز
فترة خدمة عضو الجهاز الرئاسي الذي يحل محله.
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(EC-70) 23

المجلس التنفيذي للمنظمة ()WMO

إن المجلس التنفيذي،
وقد اعتمد القرار  – (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة ()WMO؛
يوصي المؤتمر بمشروع القرار  – )Cg-18( XXالمجلس التنفيذي للمنظمة ( ،)WMOالمرفق بهذه التوصية.

مرفق التوصية

(EC-70) 23

مشروع القرار

(Cg-18) XX

المجلس التنفيذي للمنظمة ()WMO
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

أن المؤتمر السابع عشر قد طلب من المجلس التنفيذي أن يقدم توصيات إلى المؤتمر الثامن عشر بشأن بنية
الهيئات التأسيسية،

)(2

المقرر  – )EC-68( 84استعراض الحوكمة ،والمقرر  – )EC-69( 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة (،)WMO

وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي يضطلع به المجلس التنفيذي فيما يتعلق ببنية المنظمة الستعراض الحوكمة؛
وقد نظر في التوصية ) – )EC-70( 1/16.3(2هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة ()WMO؛
يعيد التأكيد على الدور األساسي للمجلس التنفيذي كما هو منصوص عليه في االتفاقية والسيما وظائفه األساسية على
النحو المحدد في المادة .14
يؤيد القرار ) – )EC-70( 1/16.3(2المجلس التنفيذي للمنظمة ( )WMOوهياكله ،الذي قرر المجلس التنفيذي بموجبه
ترشيد عدد الهيئات التي تقدم تقاريرها له إلى هيئتين أساسيتين ،فضال عن الهيئة االستشارية العلمية ،تتناول على
التوالي الجوانب السياساتية واالستراتيجية والفنية والعلمية باإلضافة إلى لجنة المراجعة ،واللجنة االستشارية المالية،
ولجنة المعاشات التقاعدية للموظفين.

التوصية

(EC-70) 24

استعراض االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية قد طلب من المجلس التنفيذي أن يقدم إليه توصيات في دورته
الثامنة عشرة بشأن التركيب البنيوي للهيئات التأسيسية،
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)(2

المقرر   (EC-68) 84استعراض الحوكمة،

)(3

المقرر   (EC-69) 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة )،(WMO

وقد نظر في توصيات الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي بشأن التركيب البنيوي لالتحادات
اإلقليمية ومهامها،
يوصي المؤتمر بمشروع القرار  - (Cg-18) xxxاالتحادات اإلقليمية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOعلى
النحو الوارد في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(EC-70) 24

مشروع القرار

(Cg-18) XX

االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

أن المؤتمر السابع عشر قد طلب من المجلس التنفيذي أن يقدم إليه توصيات في دورته الثامنة عشرة بشأن
التركيب البنيوي للهيئات التأسيسية،

)(2

المقرر   (EC-68) 84استعراض الحوكمة ،والمقرر   (EC-69) 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة )،(WMO

وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي اضطلع به المجلس التنفيذي بشأن استعراض االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة )،(WMO
وإذ يعرب أيضا عن تقديره لرؤساء االتحادات اإلقليمية والخبراء الذين خدموا في الهيئات الفرعية التابعة لالتحادات
اإلقليمية قبل الفترة المالية الثامنة عشرة وخاللها ،لقيادتهم والتزامهم ومساهمتهم في عمل المنظمة،
وقد نظر في التوصية   (EC-70) 24استعراض االتحادات اإلقليمية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
وإذ يسلم بأن إنشاء بنيات أساسية وتنفيذ أنشطة علمية وتقديم خدمات هي أمور يضطلع بها األعضاء على المستويات
الوطنية ،حتى تلك الخدمات التي تقدم لصالح جميع األعضاء من خالل المساهمات العالمية أو اإلقليمية،
وإذ يشير إلى المهام األساسية لالتحادات اإلقليمية المنصوص عليها في المادة  18من اتفاقية المنظمة )،(WMO

تنص المادة ( 18د) على ما يلي :تكون وظائف االتحادات اإلقليمية هي:
’‘1

العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي في أقاليمها؛

’‘2

بحث المسائل التي يوجه المجلس التنفيذي إليها نظرها؛

’‘3

مناقشة المسائل ذات األهمية العامة وتنسيق أنشطة األرصاد الجوية واألنشطة المتصلة بها في أقاليمها؛

’‘4

رفع توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي في المسائل التي تدخل ضمن أغراض المنظمة؛

’‘5

إليها؛

القيام بأي وظائف أخرى يعهد المؤتمر بها
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وإذ يسلم بأن االتحادات اإلقليمية تقدم توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن المسائل التي تدخل ضمن مقاصد
المنظمة ) ،(WMOالسيما فيما يخص:
)(1

تقييم االحتياجات واألولويات الناشئة لتشترشد بها عمليات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي على نطاق المنظمة،
وتحديد األنشطة والمعالم الالزمة لتحقيق أهداف المنظمة وغاياتها في األقاليم المختلفة على النحو المبين في
الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(2

تحديد احتياجات تطوير القدرات لدى أعضائها لدعم الوفاء بواليات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
وتحقيق االمتثال للسياسات واللوائح الفنية والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة )،(WMO

)(3

تحديد المتطلبات اإلقليمية لتحديث النظم والخدمات على أساس االحتياجات الجماعية ألعضائها،

)(NMHSs

وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي االستفادة بشكل أفضل من متطلبات االتحادات اإلقليمية وخبراتها في تحديد مهام اللجان الفنية
والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOوإعداد خططها،
وإذ يقر بما يلي:
)(1

يشمل أحد األدوار الرئيسية لالتحادات اإلقليمية تشجيع أنشطة التعاون بين األعضاء التي تفضي إلى شراكات
أكثر فعالية على المستويات اإلقليمي واألقاليمي ودون اإلقليمي،

)(2

توجد العديد من التجمعات اإلقليمية الفرعية داخل مجاالت االتحادات اإلقليمية الحالية الجغرافية والسياسية
واالقتصادية أو فيما بينها ،والتي تقضي بالتعاون الوثيق بين األعضاء على المستويات شبه العالمية ودون
اإلقليمية على أساس مختلف القواسم المشتركة (اللغة ،والمستوى التكنولوجي ،واالتفاقات الحكومية وما إلى ذلك)،

)(3

ينبغي تشجيع هذه النهج التعاونية بقوة ،كما ينبغي االستفادة منها على نحو أكثر فعالية داخل البنية الجغرافية
الحالية لالتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOبما في ذلك من خالل التعاون العابر لألقاليم،

وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى تحسين آليات العمل ،وبالخصوص األدوار التكاملية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
في وضع وتنفيذ النظم والخدمات العالمية واإلقليمية والوطنية ،بما في ذلك أنشطة تطوير القدرات والمراقبة والتقييم،
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن فعالية أنشطة االتحادات اإلقليمية ومساهمتها في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة
) (WMOتعتمد على توافر دعم األمانة من خالل توفير مكاتب إقليمية وميدانية تابعة للمنظمة )( (WMOالمكاتب اإلقليمية
الفرعية) مزودة بموارد كافية وذات موقع جغرافي مناسب،
يقرر ما يلي:
)(1

مواصلة استعراض النطاق الجغرافي الحالي لالتحادات اإلقليمية المبين في المادة  162من الالئحة العامة ،خالل
الفترة المالية التاسعة عشرة بهدف تعظيم فعاليتها وأدائها؛

)(2

تعديل االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية الواردة في المرفق الثاني بالالئحة العامة على النحو المبين في
المرفق بهذه الوثيقة؛

)(3

ينبغي أن تجتمع االتحادات اإلقليمية كلما دعت الضرورة ،وينبغي االستمرار في تنظيم الجلسة العامة على أساس
دورة مدتها أربع سنوات تتواءم بشكل أفضل مع دورات انعقاد مؤتمر المنظمة ) (WMOوالتخطيط له لدعمها،
وتكون أكثر إنتاجية ومفيدة ألعضائها ،وتهدف إلى تعزيز األولويات اإلقليمية وتسفر عن نتائج واضحة تسمح
باتخاذ إجراءات؛
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)(4

ينبغي تشجيع االتحادات اإلقليمية للتأثير في الهياكل ذات الصلة باللجان الفنية والتماشي معها ومع األهداف
االستراتيجية للخطة االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوباإلضافة إلى ذلك ،فإن السعي إلى هياكل منسقة بين جميع
االتحادات اإلقليمية من شأنه أن يعزز النهج المشتركة والتعاون األفضل فيما بين األقاليم؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

اإلشراف على مواصلة استعراض االتحادات اإلقليمية بهدف تقديم توصيات إلى المؤتمر التاسع عشر بشأن
بنيتها ومهمتها؛

)(2

إعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديمه إلى المؤتمر في دورته التاسعة عشرة؛

يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية أن تقود ،بدعم من أفرقة اإلدارة التابعة لها ،استعراضا شامال لألنشطة وآليات
العمل التابعة لالتحادات ،وأن تقدم تقارير إلى المجلس التنفيذي تتضمن توصيات لتحسين العمليات واآلليات لتعزيز
التعاون والشراكات فيما بين األقاليم وحشد الموارد والتخطيط لسد الفجوات وأوجه القصور القائمة فيما يخص القدرات؛
يطلب أيضا إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية ما يلي:
)(1

التنسيق مع رؤساء اللجان الفنية عند تسمية األعضاء للخبراء لضمان أوجه التآزر فيما يخص الهيئات اإلقليمية
واالستفادة بشكل أفضل من الموارد واإلبالغ عن المتطلبات اإلقليمية؛

)(2

العمل مع الهيئات األخرى ذات الصلة ومع األمانة من أجل وضع وتشغيل عملية فعالة لمراقبة األداء وتقييمه
والتي من شأنها أن تقدم تقييما موضعيا للقدرة واألداء اللذين حققهما كل عضو ،كما تسلط الضوء أيضا على
أوجه القصور الحاسمة التي يتعين معالجتها على سبيل االستعجال؛

)(3

باإلضافة إلى ما سبق ،التنسيق عن كثب مع رؤساء اللجان الفنية ومع األمانة في نقل األولويات والمتطلبات
اإلقليمية لتنظر فيها اللجان الفنية في عملها ،وفي تنفيذ مراقبة األداء المقررة وتقييم المراكز والمرافق اإلقليمية
التي تخدم األعضاء؛

)(4

تعزيز الجهود مع وكاالت التنمية اإلقليمية بشأن تعبئة الموارد ،وتعزيز دورهم في استقطاب دعم حكومات
األعضاء فيما يتعلق بالدعم المالي الالزم للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMHSsباعتبارها الجهة الرئيسية
لتقديم معلومات وخدمات حيوية بشأن األرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا والمعلومات والخدمات األخرى
البيئية ذات الصلة؛

يدعو أعضاء المنظمة إلى أن يكونوا سباقين في دعمهم ومشاركتهم في أنشطة التعاون اإلقليمية التي تبني القدرات
الفردية والجماعية لتوفير خدمات عالية الجودة إلى المجتمع ،بما في ذلك من خالل االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف
لتقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة ،وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والدراية؛
يطلب إلى األمين العام اتخاذ الخطوات الالزمة التي تضمن الموارد الكافية لعمل لالتحادات اإلقليمية بفعالية خالل الفترة
المالية التاسعة عشرة.
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(Cg-18) XX

تعديل االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية
(المرفق الثاني بالالئحة العامة)
عند االضطالع بالمهام المحددة في الفقرة ( 18د) من االتفاقية في حدود المناطق الجغرافية المخصصة والمعرفة في
هذا المرفق ،تحت التوجيه العام للمؤتمر والمجلس التنفيذي ،وبدعم من األمانة ،يقوم كل اتحاد إقليمي ،في إطار تنسيق
وتعاون وثيقين مع الهيئات المعنية األخرى ،بما يلي:
.1

تنسيق وتنظيم أنشطة أعضائه على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي فيما يتصل بتخطيط البرامج
واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليها ،وتنفيذها وتقييمها؛

.2

كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوقيمتها في إقليمه ،وإشراك أصحاب المصلحة في المبادرات والمشاريع
اإلقليمية المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة؛ وتعزيز صورة أعضائه والمناطق الفرعية وبناء قدراتها
المؤسسية ،وتحديد ومعالجة أوجه القصور الخطيرة لتقديم خدمات األرصاد الجوية الحديثة المستدامة على المدى
الطويل من خالل إعداد خطة استراتيجية وطنية بشأن خدمات األرصاد الجوية؛ وتيسير تبادل أفضل الممارسات
لإلبالغ بالمنافع االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية؛

.3

تحديد متطلبات األعضاء والهيئات اإلقليمية وإبالغ اللجان الفنية بها ،وتحديد عقبات تنفيذ البرامج واألنشطة
المزمعة في الوقت المحدد؛ والتعاون مع األعضاء واللجان الفنية والهيئات األخرى ،حسب االقتضاء ،في معالجة
أوجه القصور الخطيرة ،ودعم جميع المراكز اإلقليمية التي أنشأتها هيئات المنظمة ) (WMOومراقبتها وإجراء
استعراض منتظم لها ،وضمان األداء الممتاز والتشغيل المستدام وتقديم الخدمات الفعالة لألعضاء؛ والتشاور مع
اللجان الفنية بشأن تحديد خبراء مشتركين للمساعدة في تقاسم األولويات والمتطلبات اإلقليمية وتنفيذ األولويات
الفنية وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛ وتحديد الفجوات الفنية وتشجيع التدريب لتهيئة خبراء المستقبل؛

.4

تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة،
بالتنسيق الوثيق مع اللجان الفنية المعنية؛ ومراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية ،والتبادل المفتوح للبيانات
والخبرات الفنية ،والمطالبة باتخاذ تدابير تصحيحية عند االقتضاء؛

.5

المساهمة في الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوخطط التنفيذ األخرى ،حسب االقتضاء ،لتعكس األولويات
االستراتيجية المتفق عليها من منظور إقليمي ،وكفالة مشاركة األعضاء في أنشطة مركزة ترمي إلى تحقيق
النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

.6

هيكلة العمل بحيث يتصدى لمجاالت األولوية اإلقليمية واالستفادة من خبرات األعضاء لتقديم التوجيهات
والمساعدة طبقا الحتياجات اإلقليم؛

.7

بناء وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية
التابعة لألمم المتحدة ،وهيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،والشركاء اإلنمائيين،
والمنظمات غير الحكومية ،واالتحادات المهنية؛

.8

القيام بأنشطة الدعوة ،من خالل الرؤساء ،في الهيئات اإلقليمية السياسية واالقتصادية واألعضاء للدعم السياسي
والمالي الالزم لقدرات األعضاء على ضمان تقديم معلومات وخدمات حيوية بشأن األرصاد الجوية والمناخ
والهيدرولوجيا والمعلومات والخدمات األخرى البيئية ذات الصلة.
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التوصية

(EC-70) 25

اللجان الفنية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية قد طلب إلى المجلس التنفيذي تقديم توصيات إلى المؤتمر
الثامن عشر عن بنى الهيئات التأسيسية،

)(2

المقرر- (EC-68) 84استعراض الحوكمة،

)(3

المقرر  - (EC-69) 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة )،(WMO

وقد نظر في:
)(1

وظائف اللجان الفنية على النحو المنصوص عليه في المادة  19من االتفاقية والمواد من  180إلى  196من
الالئحة الفنية،

)(2

توصيات الدورة األولى لعام  2018للفريق العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي فيما يتعلق بإنشاء
اللجان الفنية (انظر ،)EC-70/INF. 16

)(3

مفهوم النظام المنقح للجان الفنية على النحو الوارد في المرفق  1لهذه التوصية،

)(4

أهمية وجود آليات لدعم التطور العلمي لتحسين خدمات الطقس والمناخ والخدمات البيئية ذات الصلة،

)(5

أهمية أن تستفيد المنظمة
المجتمعية العالمية،

)(WMO

من مشورة علمية مستقلة ورفيعة المستوى بشأن االتجاهات والتحديات

وقد نظر كذلك في:
)(1

االقتراح البديل الذي قدمه االجتماع الرابع عشر لمؤتمر مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
اإليبرو-أمريكية ) (CIMHETلثالث لجان للخدمات والتطبيقات،


)(2

نجاح المؤتمرات العلمية المفتوحة،

)(3

نتائج المؤتمر العالمي "الرخاء من خالل الخدمات الهيدرولوجية" المنعقد في جنيف في الفترة  9-7أيار /مايو
 ،2018والحوار الخاص بشأن المياه الذي نظمه المجلس التنفيذي في  25حزيران /يونيو  ،2018والذي شجع
المنظمة ) (WMOعلى القيام بدور أقوى في الخطة العالمية الناشئة للمياه إلتاحة فرص وتحقيق فوائد لألعضاء؛

)(4

)(CHy-Ext

كلف القرار  - (EC-70) 18نتائج الحوار الخاص بشأن المياه ،الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا
(كانون األول /ديسمبر  )2018بإشراك دوائر الهيدرولوجيا في( :أ) اقتراح أفضل الحلول لمشاركة المنظمة
) (WMOبفاعلية في الخطة العالمية للمياه( ،ب) تقديم توصيات للمؤتمر بشأن سبل دمج األنشطة الهيدرولوجية
في الهيكل الجديد للمنظمة )،(WMO

)(5

الشروط المحددة التي تعمل في ظلها حاليا المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،والتوجه الجديد الذي ستتخذه المنظمة
) (WMOبغية دعم الجانب الهيدرولجي في عملها ،قد تقتضي هياكل تنظيمية محددة و /أو آليات عمل من أجل:
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(أ) تمكين المنظمة ) (WMOمن تعزيز ودمج األنشطة بفاعلية في الهيدرولوجيا التطبيقية( ،ب) المساهمة بقوة في
النهج المتكامل لنظام األرض الذي تبنته المنظمة ) (WMOفي الخطة اإلستراتيجية الجديدة ،واالستفادة منه؛
يوصي بأن يوافق المؤتمر على:
)(1

مشروع القرار  - (Cg-18) 1/XXإنشاء لجان فنية للفترة المالية التاسعة عشرة ،على النحو الوارد في المرفق
لهذه التوصية؛

)(2

مشروع القرار  - (Cg-18) 2/XXمجلس البحوث ،على النحو الوارد في المرفق  2لهذه التوصية؛

)(3

مشروع القرار  - (Cg-18) 3/XXاللجنة المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية ( )IOCالمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ،على النحو الوارد في المرفق  3لهذه التوصية؛

)(4

مشروع القرار  - (Cg-18) 4/XXالفريق االستشاري العلمي ،على نحو ما يرد في المرفق  4لهذه التوصية.

المرفق  1للتوصية
مشروع القرار

1

(EC-70) 25

(Cg-18) 1/XX

إنشاء لجان فنية وهيئات أخرى تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية التاسعة عشرة
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

أن المؤتمر السابع عشر طلب إلى المجلس التنفيذي تقديم توصيات في دورته الثامنة عشرة عن بنية الهيئات
التأسيسية،

)(2

المقرر- (EC-68) 84استعراض الحوكمة والمقرر  - (EC-69) 68إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة )،(WMO

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية،

وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي قام به المجلس التنفيذي وفريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي فيما
يتعلق ببنى اللجان الفنية،
وقد درس التوصية  - (EC-70) 25اللجان الفنية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ،WMO
وإذ يسلم بأن:
)(1

المؤتمر أنشأ واستعرض ،وفقا لالتفاقية ،من حين آلخر لجانا تتألف من خبراء فنيين لدراسة المواضيع الداخلة
في غرض المنظمة وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي،

)(2

اللجان الفنية تقوم بما يلي ،وفقا الختصاصاتها العامة (المرفق الثالث بالالئحة العامة):
(أ)

دراسة واستعراض التطورات في العلوم والتكنولوجيا ،وإبالغ األعضاء وإسداء المشورة إلى المؤتمر
والمجلس التنفيذي والهيئات التأسيسية األخرى بشأن هذه التطورات وتداعياتها،
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(ب) وضع معايير دولية مقترحة بشأن الطرق واإلجراءات والتقنيات والممارسات في مجال األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا التشغيلية ،بما في ذلك على وجه الخصوص األجزاء ذات الصلة من الالئحة الفنية واألدلة
والمراجع ،لكي ينظر فيها المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
)(3

أن المؤتمر قد صنف اللجان الفنية إلى مجموعتين:
(أ)

اللجان أساسية – التي تعنى بالعمليات والمرافق األساسية ،وبالبحوث في علوم الغالف الجوي؛

(ب) لجان التطبيقات – التي تعنى بالتطبيقات ذات الصلة باألنشطة االقتصادية واالجتماعية،
)(4

أن اللجان الفنية قد أدت دورا أساسيا في توظيف الخبرة الجماعية لألعضاء في تنسيق تصميم وتطوير النظم
والخدمات المتوافقة عالميا والتي يشغلها األعضاء ،وإعداد المعايير والمواد التوجيهية ذات الصلة ،التي ساهمت
في تحقيق أغراض المنظمة وتحقيق الفوائد ألعضائها؛

وإذ يسلم كذلك بأن:
)(1

البيئة التكنولوجية والمؤسسية المتغيرة بسرعة والطلب المجتمعي المتنامي على المعلومات والخدمات في جميع
مجاالت عمل المنظمة  WMOسيتطلبان نهجا شامال ومتكامال على طول سلسلة قيمة تقديم الخدمات،

)(2

تحقيق هذا النهج الشامل من خالل توحيد وترشيد الخبرات والعمل المعياري في المجاالت التنظيمية الرئيسية
التي تشمل( :أ) البنية التحتية المتكاملة لعمليات نظام األرض ومنهجيتها ،وإدارة المعلومات ،وإصدار التنبؤات
والنواتج( ،ب) تطوير التطبيقات والخدمات ،والمنهجيات ذات الصلة بتقديم الخدمات إلى الحكومات والمواطنين،
والقطاعات االقتصادية( ،ج) البحوث العلمية المركزة وتطوير القدرات،

)(3

أن الهدف من إعادة هيكلة اللجان الفنية هو دعم الخطة االستراتيجية ،التي تهدف إلى دعم إعداد ما يلي:
(أ)

نهج علوم نظام األرض للتنبؤ بشكل مستمر بدءا من نطاقات مناخية ووصوال إلى النطاق المتوسط القائم
على مفهوم الرابط بين الطقس والمياه والمحيطات والمناخ،

(ب) نهج متكامل بشأن روابط الطقس والمياه والمحيطات والمناخ يدعم جهود األعضاء التي ترمي في نهاية
المطاف إلى توحيد نظم التنبؤ التشغيلي باستخدام نهج نموذجي لنظام األرض كامل االقتران يعنى
بالتغيرات الحاصلة في المحيطات والتي لها تأثير مباشر على الغالف الجوي والعناصر األخرى في نظام
األرض على النطاقات الزمنية،
(ج) نهج شامل ومتعدد التخصصات للخدمات والتطبيقات مع التركيز القوي على المستخدمين وحاالت
االستخدام ،وتعزيز النهج القائم على األثر واإلعداد المشترك للمعايير والمنهجيات بشأن سمات الخدمة
العامة مثل الجودة والكفاءة والمالءمة للغرض وسهولة النفاذ ،فضال عن االبتكار في تقديم الخدمات (على
سبيل المثال من خالل وسائط التواصل االجتماعي)،
)(4

أنه بالنظر إلى احتياجات األعضاء فيما يتعلق بتطوير القدرات ،سيعاد مواءمة الكفاءات والوفورات المكتسبة من
إعادة هيلكة اللجان الفنية لتدعم األنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات األعضاء،

وإذ يضع في اعتباره ضرورة الحفاظ على قيادة المنظمة وتعزيزها في مجاالت الطقس والمناخ والماء والجوانب البيئية
ذات الصلة،
وإذ يضع في اعتباره أيضا استعراض الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
) (WG/SOPلتوصيات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا )(CHy-Ext؛

التذييل  - 4التوصيات

345

وإذ يدرك أنه في ضوء نطاق إعادة الهيكلة ،الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة ) ،(WMOينبغي أن يتحقق االنتقال
من الهيكل الحالي إلى الهيكل الجديد من خالل عملية شفافة ومدارة بشكل جيد تشمل إدارة التغيير بشكل استباقي مع
التركيز بشكل خاص على التواصل مع جميع األطراف المعنية ،والسيما االتحادات اإلقليمية واألعضاء فيها؛
يقرر:
)(1

أن ينشئ ،وفقا للمادة
(أ)

8

(ز) من االتفاقية ،اللجان الفنية التالية للفترة المالية التاسعة عشرة:

لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
المرفق ألف؛

)(COIIS

] ، [Standerباالختصاصات الواردة في

(ب) لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة )،(CSA
باالختصاصات الواردة في المرفق باء؛
)(2

أن مبدأ العمل األساسي للجان الجديدة ينبغي أن يتمثل في شمول الطقس والمناخ والمياه والمجاالت البيئية
األخرى ذات الصلة التي يغطيها الغرض الدستوري للمنظمة )(WMO؛

)(3

نظرا للطابع المتعدد التخصصات ولزيادة حجم العمل ،ينبغي وضع تشكيل وترتيبات عمل اللجان الجديدة لضمان
التمثيل المتوازن للتخصصات ذات الصلة ،والمشاركة اإلقليمية النشطة والمتوازنة واالعتبارات الجنسانية؛

)(4

أن تبدأ اللجنتان الفنيتان عملهما في أقرب وقت ممكن وفقا للخطة االنتقالية الواردة في مشروع القرار
 - (EC-70) 36الخطة االنتقالية إلصالح الهيئة التأسيسية؛

)(5

أن يقوم رئيس المؤتمر ،وفقا للفقرة األخيرة من المادة  8من االتفاقية ،بانتخاب رئيس كل لجنة جديدة ونوابهم،
من بين الرؤساء ونواب الرؤساء الحاليين للجان الفنية ،كتدبير ينفذ لمرة واحدة يهدف إلى التعجيل باالنتقال إلى
الهيكل الجديد للجان الفنية،

)(6

أنه عند انتهاء الفترة االنتقالية ،تحل اللجان الفنية الحالية التالي ذكرها والتي كانت نشطة خالل الفترة المالية الثامنة
عشرة:
لجنة النظم األساسية )(CBS؛
لجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO؛
لجنة الهيدرولوجيا )( (CHyريثما ترد توصيات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ))(CHy-Ext؛
لجنة علوم الغالف الجوي )(CAS؛
لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM؛
لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM؛
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM؛
لجنة علم المناخ )(CCl؛

يعرب عن تقديره للرؤساء والخبراء الذين خدموا في اللجان الفنية قبل الفترة المالية الثامنة عشرة وخاللها لقيادتهم،
والتزامهم ،ومساهمتهم في عمل المنظمة؛
ينتخب [ ...أسماء] للعمل كرئيس و[ثالثة أسماء] كنواب لرئيس ...
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يعتمد تعديل الالئحة العامة المتعلق بعمل واالختصاصات المحددة للجان الفنية على النحو الوارد في مرفق هذا القرار؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي اإلشراف على االنتقال إلى اللجان الفنية الجديدة وتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في الدورة
التاسعة عشرة للمؤتمر؛
يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية الجديدة ضمان إنشاء الهياكل الفرعية المثلى على النحو المطلوب لتنفيذ الخطة
االستراتيجية بأكثر الطرق كفاءة وفعالية،
يطلب كذلك إلى رؤساء اللجان الفنية الجديدة:
)(1

السعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتآزر من خالل إقامة اتصاالت قوية مع الهيئات الداخلية والخارجية ذات
الصلة بما في ذلك الهيئات المشتركة أو الهيئات المشتركة بين الوكاالت ،وكذلك الشراكات العالمية واإلقليمية
ذات الصلة ،عند االقتضاء؛

)(2

تقديم تقرير بشأن الهيكل الفرعي وخطط عمل اللجان في الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي )(2020؛

)(3

وضع آليات وأساليب العمل وعمليات التي من شأنها أن تستجيب لألولويات والمتطلبات التي حددها األعضاء من
خالل إيجاد حلول فنية للوفاء بهذه األولويات والمتطلبات بالتشاور مع االتحادات اإلقليمية ،للتأكد من أن الحلول
ممكنة وميسورة التكلفة وقابلة للتنفيذ على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

يطلب إلى األعضاء ،لدعم إنشاء مجتمع متين من الخبراء يدعم اللجان الفنية ،بترشيح مهنيين ذوي معرفة وخبرة
ومهارة في المجاالت الفنية ذات الصلة ودعم عملهم في اللجان ،من حيث وقت العمل المالئم وااللتزام المالي ،لضمان
الدور القيادي للجان في تطوير المعايير العالمية ،وتطبيق االبتكار وبناء القدرات الفنية الوطنية واإلقليمية والعالمية
الالزمة لتحقيق أغراض المنظمة؛
يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية العمل بنشاط مع أعضائهم لضمان أن يعكس الخبراء المرشحون التنوع الجغرافي
والجنساني والفني ،لتيسير تقديم مدخالت شاملة بشأن االحتياجات والقضايا اإلقليمية ،وكذلك لتيسير تنفيذ النظم الفنية
والمعايير واللوائح المتطورة واعتمادها على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛
يطلب إلى األمين العام اتخاذ الخطوات الالزمة لكفالة االنتقال السلس إلى الترتيب الجديد للجان الفنية وفقا للخطة االنتقالية.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

يحل هذا القرار محل القرار  - (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية ،والقرار  - (EC-LX) 4دور
واختصاصات اجتماعات رؤساء اللجان الفنية ،والقرار  - (EC-66) 3التنسيق بين االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية ،والقرار  - (Cg-XIII) 14اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMالتي لم تعد سارية.
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(Cg-18) 1/XX

اختصاصات اللجان الفنية
مالحظة :تبقى االختصاصات العامة للجان الفنية كما ترد في المرفق الثالث من الالئحة العامة دون تغيير.
ألف -لجنة الرصد والبنية التحتية ونظام المعلومات

)(COIIS

الوالية العامة
يكون النطاق العام واالختصاصات النوعية للجنة الرصد والبنية التحتية ونظام المعلومات ) (COIISوفقا ألغراض
المنظمة المحددة في المادة  2من االتفاقية ،وعلى وجه الخصوص ،البنود من (أ) إلى (ج) و(هـ) ،واللوائح من  180إلى
 196والمرفق الثالث (بصيغته المعدلة بموجب هذا القرار) من الالئحة العامة.
يجب أن تسهم اللجنة في ما يلي :تطوير وتنفيذ نظم منسقة عالميا الكتساب ومعالجة وبث ونشر رصدات نظام األرض،
وما يتصل بتلك النظم من معايير؛ وتنسيق إنتاج واستخدام التحليل الموحد والحقول المتصلة بنماذج التنبؤات؛ ووضع
وتنفيذ ممارسات لإلدارة السليمة للبيانات والمعلومات لجميع برامج المنظمة  WMOومجاالت تطبيقها والخدمات
المرتبطة بها.
ينبغي أن يشمل عمل اللجنة جميع مجاالت التطبيق المعتمدة للمنظمة  ،WMOعلى النحو المبين في االستعراض المستمر
للمتطلبات ،وكذلك متطلبات الرصد والمعلومات والهياكل األساسية المحدثة والناشئة.
ينبغي أن تعمل اللجنة على تعزيز تطوير نظم متكاملة لتغطية جميع مجاالت التطبيق حيثما كان ذلك ممكنا ،وتضمن أن
هذه النظم:
(أ)

تكون موجهة نحو المستخدم وتوفر لألعضاء رصدات نظام األرض والبيانات المجهزة والنواتج وخدمات
المعلومات ذات الصلة؛

(ب) تكون قابلة للتطبيق ومتاحة ولها دورة حياة عبر كامل نطاق أعضاء المنظمة WMO؛
(ج) تكون قائمة على مبدأ الوحدات والقابلية للتوسع إلى الحد الممكن؛
(د)

تستفيد استفادة كاملة من المعايير واللوائح الوجيهة القائمة في المنظمة  WMOوغيرها؛

(هـ) تستفيد من المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتعزيزها عندما يكون ذلك مفيدا؛
(و)

تدمج أحدث التكنولوجيات وأكثرها كفاءة ومالءمة للغرض؛

(ز)

تكون قائمة على متطلبات المستخدمين المحددة بالتنسيق مع لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (CSAومجلس البحوث؛

(ح) تستفيد من الشراكات والشبكات القائمة مع دوائر الممارسين في إطار مجاالت الخدمة والتي تعود بالنفع على
أعضاء المنظمة .WMO
تسترشد أنشطة اللجنة بالخطة االستراتيجية للمنظمة .WMO
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االختصاصات النوعية
(أ)

تطوير المواد المعيارية للمنظمة  WMOالمتعلقة بنظم الرصد المتكاملة ،ونظم بث البيانات ونشرها ،ونظم إدارة
البيانات ،ونظم معالجة البيانات والتنبؤ والحفاظ على تلك المواد على النحو المحدد في الالئحة الفنية للمنظمة
 - WMOستضطلع اللجنة بما يلي:
’‘1

تنسيق وضع النظم الجديدة والمواد التنظيمية المتصلة بالبنية التحتية في مجاالت تطبيق نطاقاتها؛

’‘2

تعزيز ومتابعة تكامل المواد التنظيمية الحالية؛

’‘3

تحديث المواد التنظيمية من خالل التعديالت العادية ،عند االقتضاء؛

’‘4

ضمان اتساق المواد التنظيمية الجديدة والمعدلة عبر مجاالت التطبيق؛

’‘5

دراسة التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة لضمان اإلبقاء على المواد التنظيمية في أحدث صورة لها؛

’‘6

إرفاق التوصيات بشأن المواد التنظيمية الجديدة والمعدلة بتحليل التأثير والتكاليف والمنافع والمخاطر
ذات الصلة.

(ب) السمات المشتركة للبنية التحتية والنظم  -يتعين على اللجنة:
’‘1

تعزيز ثقافة االمتثال للمعايير والمواد التنظيمية ذات الصلة فيما بين جميع األعضاء؛

’‘2

مواصلة تطوير وتشجيع استخدام االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRمن أجل تقييم متطلبات
المستخدمين ،وتقييم القدرات المتاحة ،ووضع استراتيجيات لتخفيف الثغرات لزيادة تحسين قدرات النظم
الشاملة للمنظمة WMO؛

’‘3

وضع وتعزيز نهج موحد إلدارة البيانات في جميع التخصصات ومجاالت التطبيق في المنظمة WMO؛

’‘4

وضع منهجيات مشتركة لضمان جودة الرصدات ونواتج البيانات األخرى في جميع مجاالت التطبيق؛

’‘5

السعي بنشاط لتعزيز إشراك مقدمي بيانات رصد نظام األرض من جميع الكيانات الحكومية ذات الصلة
والمنظمات الدولية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية.

(ج) تقديم المساعدة لألعضاء في تعزيز قدرات النظم وإتاحة التنفيذ الفعال واالمتثال  -يتعين على اللجنة:
’‘1

التشاور مع االتحادات اإلقليمية وأعضاء المنظمة لتحديد االحتياجات الالزمة لتحسين خدمات قدرات
الرصد ،ونقل البيانات ،وإدارة البيانات ،ووضع استراتيجيات التنفيذ الالزمة؛

’‘2

التشاور مع االتحادات اإلقليمية لتحديد الخبراء الذين يمكنهم المشاركة في أفرقة اللجان الفنية ،من أجل
تيسير تنفيذ النظم الفنية والمعايير واللوائح المتطورة واعتمادها على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

’‘3

تيسير التنفيذ اإلقليمي والوطني للنظم في إطار اختصاصها من خالل تطوير مواد توجيهية تتماشى مع
المواد التنظيمية الجديدة والمعدلة؛

’‘4

تحديد احتياج األعضاء إلى المساعدة ،بالتشاور مع االتحادات اإلقليمية ،من أجل تحسين قدراتهم وتوفير
التوجيه وبناء القدرات ،بما في ذلك التدريب؛

’‘5

اقتراح مشاريع تجريبية وإرشادية عند االقتضاء؛

’‘6

تيسير نقل المعارف من خالل دعم الظواهر ذات الصلة ومن خالل أنشطة التواصل والتوعية؛
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’‘7

توفير معايير ولوائح للقياس األساسي للمتغيرات التي تحدد كميات الماء ونوعياتها ورواسبها؛ (ريثما ترد
توصيات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ))(CHy-Ext

’‘8

دعم الجوانب الفنية لنظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية وحالة تقرير الماء( .ريثما ترد توصيات الدورة
االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ))(CHy-Ext

التعاون وإقامة الشراكات  -تقوم اللجنة بما يلي:
’‘1

إقامة تنسيق وثيق وآليات عمل فعالة مع لجنة خدمات الطقس والمناخ والماء وما يتصل بها من خدمات
وتطبيقات بيئية ) ،(CSAومع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
والمناخ وغيرها من الرصدات والمعلومات والبنى التحتية المتعلقة بالبيئة؛

’‘2

إقامة تعاون وتنسيق وثيقين مع النظم والبرامج التي تشارك المنظمة  WMOفي رعايتها ،ومع برامج
ومبادرات الرصد الدولية الرئيسية األخرى؛

’‘3

إنشاء آليات استشارية ،بالتعاون مع مجلس البحوث ومنظمات المستخدمين العلمية والتشغيلية ذات الصلة
لتلقي التعليقات والمشورة (مثل المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFوالمنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATوشبكة مرافق األرصاد الجوية
األوروبية ) ،(EUMETNETواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCومنظمة
األغذية والزراعة ) )(FAOبشأن قدرات النظم؛

’‘4

دراسة فرص زيادة االستفادة من الموارد من خالل إنشاء هيئات ومشاريع مشتركة ،بما في ذلك بين
الوكاالت ،تتناول المجاالت المشتركة لتطوير النظام.

التشكيل
يتم تشكيل اللجنة وفقا للمادة  183من الالئحة العامة.
يكفل األعضاء مشاركة خبراء فنيين رائدين في رصدات نظام األرض وإدارة المعلومات والتنبؤات في مجاالت
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلم المناخ واألوقيانوغرافيا وبيئة الغالف الجوي وغيرها من المجاالت المشمولة
باالختصاصات.
يجوز دعوة األمم المتحدة والشركاء من المنظمات الدولية وشركاء المنظمة  WMOمن القطاع الخاص لترشيح خبراء
فنيين في مجاالت خبرتهم للمشاركة في أعمال اللجنة وفقا للمادة  184من الالئحة العامة.

إجراءات العمل
تنتخب اللجنة من بين الخبراء في اللجنة رئيسا ونائبا أو أكثر للرئيس.
تنشئ اللجنة آليات عمل تتسم بالفعالية والكفاءة وما يتصل بها من هيئات فرعية تقام لفترات زمنية محدودة:
(أ)

وضع برنامج عمل ذي نواتج وجداول زمنية محددة ،متوافقة مع الخطة االستراتيجية والتشغيلية على نطاق
المنظمة ورصد التقدم المحرز على أساس سنوي عن طريق تقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر؛

(ب) استخدام األنساق اإللكترونية بفعالية في التنسيق والتعاون؛
(ج) إقامة تنسيق فعال مع اللجان الفنية األخرى ومجلس البحوث واللجنة الفنية المشتركة وغيرها من الهيئات المعنية،
وال سيما عن طريق لجنة التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ،حسب االقتضاء؛
(د)

تنظيم االتصاالت والتوعية إلعالم مجتمع المنظمة باألعمال واإلنجازات والفرص الجارية؛
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(هـ) تطبيق نظام لالعتراف باالنجازات وتشجيع االبتكار ويشمل صغار المهنيين؛
(و)

ضمان التوازن اإلقليمي والجنساني والشمولية في جميع هياكلها وخطط عملها؛

(ز)

ضمان التمثيل والتشاور المالئمين مع دوائر الممارسين في إطار مجاالت الخدمة.

باء -لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة

)(CSA

الوالية العامة
يجب أن يتوافق نطاق لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
واختصاصاتها النوعية مع أغراض المنظمة المحددة في المادة  2من االتفاقية ،وبصفة خاصة ،البندين (د) و(هـ)؛ المواد
من  180إلى  196من الالئحة العامة والمرفق الثالث (بصيغته المعدلة بموجب هذا القرار) لالئحة العامة.
)(CSA

تسهم اللجنة في تطوير وتنفيذ خدمات وتطبيقات منسقة عالميا ذات صلة في مجال الطقس والمناخ والماء والمحيطات
والبيئة إلتاحة صنع قرارات مستنيرة وتحقيق الفوائد االجتماعية  -االقتصادية من قبل جميع مجتمعات المستخدمين
والمجتمع بأسره.
ينبغي أن تشمل اللجنة مجاالت التطبيق مع الهياكل الفرعية وفقا لمقتضيات تنفيذ الخطة االستراتيجية بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر:
(أ)

الخدمات المنظمة والقائمة في مجال األرصاد الجوية (التي تغطيها الالئحة الفنية للمنظمة  WMOفي مطبوع
المنظمة رقم  ،49وفقا للبند  2من االختصاصات العامة):
’‘1

خدمات األرصاد الجوية للطيران،

’‘2

خدمات األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافيا،

’‘3

خدمات األرصاد الجوية الزراعية،

’‘4

الخدمات العامة في مجال الطقس،

’‘5

الخدمات المناخية،

’‘6

الخدمات الهيدرولوجية( ،ريثما ترد توصيات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ))(CHy-Ext

(ب) الخدمات الناشئة قيد التطوير (تخضع حاليا للدراسة والتقييم للبت في إدراجها في الخدمات المنظمة ،وفقا للبند
من االختصاصات العامة):
’‘1

الخدمات الحضرية،

’‘2

الخدمات البيئية،

’‘3

خدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،

’‘4

خدمات المناطق القطبية والجبلية،

’‘5

الصحة،

’‘6

الطاقة،

1

التذييل  - 4التوصيات

(ج)

’‘7

إدارة المياه (ريثما ترد توصيات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ))(CHy-Ext

’‘8

النقل البري،

’‘9

خدمات أخرى حسب االقتضاء.
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فئة محتملة للخدمات الهيدرولوجية (ريثما ترد توصيات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ))(CHy-Ext

تعمل اللجنة على التشجيع على نهج شامل للخدمات وتقديم الخدمات ومساعدة األعضاء على تطبيق ما يلي:
(أ)

اتخاذ قرارات قائمة على المخاطر وداعمة للتأهب لمخاطر الكوارث والحد منها؛

(ب) ثقافة موجهة نحو الخدمات؛
(ج) تركيز قوي على المستخدم مع خدمات ’مالئمة األغراض‘؛
(د)

إدارة الجودة في تقديم الخدمات؛

(هـ) معايير الكفاءة ومؤهالت الموظفين؛
( و)

المشاركة بين القطاعين العام والخاص ذات الفائدة المتبادلة التي توفر خدمة محسنة وقيمة مضافة للمجتمع؛

( ز)

االستيعاب المتسارع للتكنولوجيات المتقدمة لتقديم الخدمات؛

(ح) الت قييم المنتظم للفوائد االجتماعية واالقتصادية وغيرها من عمليات تقييم النواتج والخدمات الموجهة إلى السوق.
تسترشد أنشطة اللجنة بالخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOواستراتيجية المنظمة  WMOلتقديم الخدمات.

االختصاصات النوعية
(أ)

تطوير المواد المعيارية الجديدة للمنظمة  WMOوالمحافظة عليها فيما يتعلق بتقديم الخدمات ،على النحو المحدد
في المجلد األول من الالئحة الفنية للمنظمة  WMOومرفقاته ،يتعين على اللجنة:
’‘1

تنسيق تطوير المواد التنظيمية الجديدة الموجهة نحو الخدمات في جميع مجاالت التطبيق في نطاقاتها كافة
على أساس االحتياجات المحددة لألعضاء؛

’‘2

تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بالخدمة من خالل التعديالت العادية ،حسب االقتضاء؛

’‘3

ضمان اتساق المواد التنظيمية الجديدة والمعدلة عبر مجاالت التطبيق؛
الخدمات؛]

’‘4

تعزيز القدرة على التنبؤ وتقديم

’‘5

النظر في التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة لضمان بقاء المواد محدثة؛

’‘6

تنسيق عملية الربط بين العلم والبنية التحية والخدمات بشكل تفاعلي ،بالتعاون مع اللجنة
ومجلس البحوث؛

’‘7

إرفاق التوصيات بشأن المواد التنظيمية الجديدة والمعدلة بتحليل التأثير والتكاليف والمنافع والمخاطر
ذات الصلة.

COIIS
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(ب) سمات تقديم الخدمات المشتركة  -يتعين على اللجنة:
’‘1

تعزيز ثقافة موجهة نحو الخدمات في جميع مجاالت التطبيق ذات الصلة بما في ذلك التركيز على
العمالء ،وإدارة الجودة ،وفهم القيمة والفوائد االجتماعية  -االقتصادية؛

’‘2

تبادل أفضل الممارسات ووضع منهجيات متوائمة إلشراك المستخدمين ،بما في ذلك تحديد متطلبات
المستخدمين وإنشاء آليات تغذية مرتدة مع المستخدمين الزمة للتحسين المستمر للخدمات؛

’‘3

وضع منهجيات للنواتج والخدمات القائمة على التأثير في جميع مجاالت التطبيق ،وطرائق تقديم الخدمات
المبتكرة والمنصات المتكاملة؛

’‘4

ضمان مواءمة متطلبات الكفاءة ومؤهالت الموظفين المشاركين في تقديم الخدمات؛

’‘5

تطوير منهجية مشتركة للتحقق من المعلومات وتقديم الخدمات والمصادقة عليهما كجزء من إدارة الجودة؛

’‘6

الوصول إلى فهم أفضل القتصاديات تقديم الخدمات ،وآليات استرداد التكاليف والعناصر التجارية
والسوقية ووضع إرشادات خاصة لألعضاء من خالل الدراسات والمشاريع المناسبة؛

’‘7

السعي إلى إشراك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص واألوساط األكاديمية؛

’‘8

تعزيز الشراكات العالمية واإلقليمية ،بما في ذلك االستفادة من الشراكات والشبكات القائمة مع دوائر
الممارسين في إطار مجاالت الخدمة والتي تعود بالنفع على أعضاء المنظمة .WMO

(ج) تقديم المساعدة لألعضاء لتعزيز قدرات تقديم الخدمات وتمكين التنفيذ الفعال واالمتثال  -يتعين على اللجنة:

(د)

’‘1

التشاور مع االتحادات اإلقليمية وأعضاء المنظمة لتحديد االحتياجات من الخدمات الجديدة والمحسنة
وتحليل القدرات ذات الصلة والممارسات الفضلى؛

’‘2

التشاور مع االتحادات اإلقليمية لتحديد الخبراء الذين يمكنهم المشاركة في أفرقة اللجان الفنية ،من أجل
تيسير تنفيذ الخد مات والتطبيقات والمعايير واللوائح المتطورة واعتمادها على الصعيدين الوطني
واإلقليمي؛

’‘3

تيسير التنفيذ من خالل وضع مواد توجيهية تتماشى مع إصدار المواد التنظيمية الجديدة والمعدلة؛

’‘4

تحديد احتياج أعضاء المنظمة للمساعدة وتوفير أنشطة التوجيه وتطوير القدرات ذات الصلة بما في ذلك
التدريب ،بالتشاور مع االتحادات اإلقليمية؛

’‘5

اقتراح مشاريع تجريبية وبيانية عند االقتضاء؛

’‘6

تيسير نقل المعارف وأفضل الممارسات عن طريق دعم األحداث ذات الصلة ومن خالل أنشطة االتصال
والتوعية.

التعاون والشراكة  -تضطلع اللجنة بما يلي:
’‘1

إقامة تنسيق وثيق وآليات عمل فعالة مع المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الطيران الدولي
المدني ) ، (ICAOوالمنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) ، (IMOومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOفي
مج ال تقديم الخدمات؛

التذييل  - 4التوصيات
’‘2

إقامة آليات استشارية مع منظمات المستخدمين لتلقي التعليقات والمشورة بشأن الخدمات؛

’‘3

النظر في فرص االستفادة من الموارد من خالل إنشاء هيئات و/أو مشاريع مشتركة ،بما في ذلك بين
الوكاالت ،تتناول المجاالت المشتركة لتقديم الخدمات.
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التشكيل
يتم تشكيل اللجنة وفقا للمادة  183من الالئحة العامة.
يكفل األعضاء مشاركة خبراء فنيين رائدين في الخدمات والتطبيقات في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ
والهيدرولوجيا والمحيطات وغيرها من المجاالت المشمولة بهذه االختصاصات.
يجوز دعوة األمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء المنظمة  WMOمن القطاع الخاص لترشيح خبراء فنيين في
مجاالت خبرتهم للمشاركة في أعمال اللجنة وفقا للمادة  184من الالئحة العامة.

إجراءات العمل
تنتخب اللجنة رئيسا وثالثة نواب للرئيس من بين الخبراء في اللجنة.
تنشئ اللجنة آليات عمل تتسم بالفعالية والكفاءة وما يتصل بها من هيئات فرعية تقام لفترات زمنية محدودة:
(أ)

إنشاء آليات عمل تتسم بالفعالية والكفاءة من خالل عدد كاف من الهيئات الفرعية؛

(ب) االستخدام الفعال لمجموعة واسعة من الممارسات تشمل الخبرات الجماعية لألعضاء ،بما في ذلك القطاعين
الخاص واألكاديمي؛
(ج) وضع برنامج عمل ذي نواتج وجداول زمنية محددة ،تتماشى مع الخطة االستراتيجية والتشغيلية على نطاق
المنظمة ورصد التقدم بانتظام عن طريق مؤشرات أداء وأهداف مالئمة؛
(د)

استخدام األنساق اإللكترونية بفعالية في التنسيق والتعاون؛

(هـ) إقامة تنسيق فعال مع اللجان الفنية األخرى ومجلس البحوث واللجنة الفنية المشتركة وغيرها من الهيئات ذات
الصلة ،وال سيما عن طريق لجنة التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ،حسب االقتضاء؛
( و)

تنظيم التواصل والتوعية بشكل فعال إلعالم المجتمع بالعمل الجاري واإلنجازات والفرص؛

( ز)

تطبيق نظام لالعتراف باالنجازات وتشجيع االبتكار ومشاركة صغار المهنيين؛

(ح) ضمان التوازن اإلقليمي والجنساني والشمولية في جميع هياكلها وخطط عملها؛
(ط) ضمان التمثيل والتشاور المالئمين مع دوائر الممارسين في إطار مجاالت الخدمة.
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المرفق  2للتوصية
مشروع القرار

(EC-70) 25

(Cg-18) 2/XX

مجلس البحوث
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المقرر (EC-69) 50ـ نهج البحث والتطوير المتكامل ،الذي يشمل المبادئ األساسية لسد الفجوة بين البحوث
والعمليات وإدماج العلم على نحو أفضل في أنشطة المنظمة ،WMO

)(2

المقرر  - (EC-69) 52اإلشراك المبكر لشباب العلميين في األنشطة البحثية للمنظمة ( ،)W MOالتي طلبت من
األعضاء كافة تعزيز ودعم أنشطة شباب العلميين ،وتمكين الشباب من الباحثين من االستفادة منها والوصول
إليها في بلدانهم وفي العالم أجمع،

)(3

التوصية  - (CAS-17) 1دور العلم في خدمة المجتمع ،التي طلبت إلى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي مراعاة ضرورة أن تضطلع المنظمة  WMOبدور قيادي أكبر في
مجال العلوم والبحوث ،وأن تشجع الدور التكاملي للبحوث في سياق ’’العلوم لتوفير الخدمات‘‘،

)(4

التوصية  - (CAS-17) 2نظم التنبؤ السلس ،التي أوصلت بتعزيز الشراكات مع منظومة األمم المتحدة وغيرها
من المنظمات الدولية ،أو إقامة شراكات معها ،لتعزيز توجه جدول أعمال البحوث الخاص بالمنظمةWMO
صوب التنبؤ المستمر ،وتشجيع االبتكار على نطاق البرامج واألنشطة الفنية للمنظمة WMOوكفالة التصميم
المشترك لخدمات ونواتج جديدة ومحسنة،

وإذ يرى أن تنفيذ الخطط االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة  WMOسيستفيد إلى حد كبير من االستيعاب الفعال للبحوث
في النظم التشغيلية وأن صنع القرار السياسي يحتاج إلى أساس علمي قوي،
وإذ يرى كذلك أن ثمة حاجة إلى آلية لتنسيق تنفيذ البرامج البحثية في المنظمة لتحقيق األهداف طويلة األجل واألهداف
االستراتيجية للخطة االستراتيجية  ،بمساعدة التوجيه المقدم من الفريق العلمي االستشاري الذي أنشئ بموجب القرار 35
)،(EC-70
يقرر ،وفقا للمادة ( 8ح) من االتفاقية ،إنشاء مجلس البحوث المعني بالطقس والمناخ والماء والبيئة بصالحيات على
النحو الوارد في مرفق هذا القرار.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

يحل هذا القرار محل القرار  - (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية ،والقرار  - (EC-LX) 4دور
واختصاصات اجتماعات رؤساء اللجان الفنية ،والقرار  - (EC-66) 3التنسيق بين االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية.

التذييل  - 4التوصيات
مرفق مشروع القرار
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(Cg-18) 2/XX

اختصاصات مجلس البحوث المعني بالطقس والمناخ والماء والبيئة
مجلس البحوث المعني بالطقس والمناخ والماء والبيئة

الوالية
يترجم مجلس البحوث األهداف االستراتيجية للمنظمة  WMOوقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر إلى أولويات بحثية
شاملة ،ويكفل تنفيذ البرامج البحثية وتنسيقها لتحقيق هذه األولويات وفقا ألغراض المنظمة  WMOالمحددة في المادة
(2و) من االتفاقية.
ويضطلع المجلس بتنسيق تنفيذ البرامج البحثية وتدبير الموارد الالزمة لها مع مراعاة مشورة الفريق العلمي االستشاري
) (SAPالتابع للمجلس التنفيذي .وينظر المجلس في احتياجات األعضاء ويدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة WMO
استنادا إلى الخطط العلمية والتنفيذية التي وافق عليها المجلس التنفيذي وأي هيئات إدارة مشاركة في رعاية البرامج
واألنشطة البحثية التابعة للمنظمة  ،WMOحسب االقتضاء.

االختصاصات النوعية
يقوم المجلس على وجه التحديد بما يلي:
(أ)

تعزيز التقارب والتكامل بين مختلف البرامج البحثية داخل المنظمة  WMOوخارجها ،عند االقتضاء؛

(ب) الشروع في األنشطة البحثية المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والجوانب البيئية ذات الصلة وتنسيقها وتعزيزها من
خالل المنظمة  WMOوالبرامج البحثية المشمولة برعاية مشتركة (البرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSوالبرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) ،(WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالبرامج البحثية المستقبلية المحتملة) مع مراعاة
المشورة المقدمة من الفريق العلمي االستشاري ) (SAPوكذلك االحتياجات المختلفة لألعضاء؛
(ج) توجيه تنفيذ البرامج البحثية للمنظمة  WMOوالعمل كنقطة اتصال أولية فيما يتعلق بجوانب الطقس والمناخ
والماء وما يتصل بها من البحوث البيئية في المنظمة WMO؛
(د)

ضمان التنسيق والتعاون الوثيقين بين البرامج البحثية للمنظمة  WMOوإزالة االزدواجية في الهياكل والهيئات؛

(هـ) الحفاظ على توازن أمثل بين مبادرات البحوث المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والمحيطات والبحث البيئي
وتعزيز أوجه التآزر بين هذه المبادرات؛
(و)

ضمان تنفيذ البرامج البحثية وفقا لخطط التنفيذ المتفق عليها وأن تكون هذه الخطط حديثة؛

(ز)

تعزيز التصميم المشترك للمبادرات البحثية الرامية إلى تعزيز ارتباط ’العلم والخدمات‘ فيما بين احتياجات
المستخدمين وتصميم المشاريع البحثية وبين البحوث والعمليات ،مما يعود بالنفع على تقديم الخدمات لألعضاء؛

(ح) النهوض باألنشطة الرامية إلى تعزيز التطور العلمي في المجاالت التي تعود بالنفع على جميع األعضاء
وبخاصة األعضاء من البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
(ط) ضمان التنسيق الوثيق بين العلوم الفيزيائية واالجتماعية؛
(ي) النهوض بمفهوم العلم للخدمة والتطبيقات؛
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(ك) إقامة تنسيق فعال مع اللجان الفنية واللجنة الفنية المشتركة وغيرها من الهيئات المعنية بحسب االقتضاء؛
(ل)

تنظيم التواصل والتوعية بشكل فعال إلعالم المجتمع بالعمل الجاري واإلنجازات والفرص؛

(م)

تطبيق نظام لالعتراف باإلنجازات وتشجيع االبتكار ومشاركة صغار المهنيين.

التشكيل
يتألف المجلس من عدد مثالي من علماء األبحاث الرواد ومديري تمويل األبحاث النشطين في مجاالت الطقس والمناخ
والماء والمحيطات والعلوم البيئية واالجتماعية ذات الصلة ،مع مراعاة التوازن الجغرافي واالمتثال لسياسة المنظمة
 WMOبشأن المساواة بين الجنسين ،بمن في ذلك:
(أ)

رؤساء لجان اإلشراف /التوجيه العلمي التابعة للبرامج البحثية للمنظمة ( WMOالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ))(GAW
كأعضاء بحكم المنصب،

(ب) ممثلون من اللجنة الدولية الحكومية ) ،(IOCوالمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوالمنظمات الرئيسة لتمويل البحوث
العالمية واإلقليمية القائمة على رئيس مجلس البحوث ومشورة الفريق ،SAP
(ج) ممثل واحد من كل اتحاد إقليمي على أساس قدرتهم على االتصال بالمؤسسات واألنشطة العلمية اإلقليمية.
تكون مدة العمل أربع سنوات مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة لمدة أربع سنوات أخرى؛ بالنسبة لألعضاء بحكم
المنصب ،يجب أن تستند هذه المدة إلى مدة واليتهم.

إجراءات العمل
سيكون للمجلس رئيس ونائب رئيس ،يعينهما المؤتمر .ويعين المجلس التنفيذي األعضاء.
سيقوم رئيس مجلس البحوث ،بناء على توصات اللجنة  ،IOCوالمجلس  ،ICSUوغيرها من المبادرات البحثية الدولية
األخرى ذات الصلة ،وسيقترح الفريق  SAPالرؤساء الثالثة لبرامج البحث (البرنامج  ،WWRPوالمراقبة ،GAW
والبرنامج  ،) WCRPالذين سيعينهم المجلس التنفيذي .وفي حالة البرامج البحثية المشمولة برعاية مشتركة ،يتم اختيار
الرئيس باالتفاق المشترك بين المؤسسات الراعية.
يضطلع رئيس مجلس البحوث بمسؤولية ضمان تنسيق العمل في مجلس البحوث مع رؤساء اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية ،الذين يقومون بالمثل بتنسيق عملهم مع رئيس مجلس البحوث.
يجتمع المجلس من حيث المبدأ مرة واحدة في السنة.
يمكن أن ينشئ المجلس هياكل فرعية محددة المدة لتنفيذ مهام محددة خالل فترة ما بين الدورات .وتنتهي مدة هذه
الهياكل الفرعية المؤقتة في نهاية كل فترة من فترات ما بين الدورتين.
يكفل المجلس التوازن اإلقليمي والجنساني والشمولية في جميع هياكله وخطط عمله.

التذييل  - 4التوصيات
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(EC-70) 25

(Cg-18) 3/XX

اللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ تشير إلى:
)(1

القﺮار – (Cg-XIII) 14اللﺠﻨة الفﻨﻴة المشتركة بﻴﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﻴة لألرصاد الﺠﻮية واللﺠﻨة الﺪولﻴة الﺤﻜﻮمﻴة
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ) ،(JCOMM

)(2

قرار اللجنة الدولية الحكومية  - 12-XXاللﺠﻨة الفﻨﻴة المشتركة بﻴﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﻴة لألرصاد الﺠﻮية واللﺠﻨة
الﺪولﻴة الﺤﻜﻮمﻴة والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية )،(JCOMM

إذ تضع في اعتبارها مراجعة نظام اللجان الفنية وفق ما جاء في هذا القرار،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا التعاون الموسع بين المنظمة  WMOواللجنة  IOCالتابعة لليونسكو في مجال األرصاد
الجوية البحرية وعلوم المحيطات ،بما في ذلك في الخدمات ،والرصد وإدارة المعلومات ،والبحوث وبناء القدرات،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك االحتياجات المتطورة آللية التنسيق بين المنظمة  WMOواللجنة  IOCالتابعة لليونسكو لدعم
هذه األنشطة التعاونية،
وإذ تضع في اعتبارها األعمال التي اضطلعت بها فرقة التشاور المشتركة بﻴﻦ الﻤﻨﻈﻤة  WMOواللﺠﻨة  IOCوالمعنية
بإصالح اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوالتي أنشئت بموجب المقرر ،(EC-70) 58
تقرر ،وفقا للمادة ( 8ح) من االتفاقية:
)(1

دمج الهيئات المكونة للجنة  JCOMMالمعنية بالرصد ،وإدارة البيانات ،ونظم المعالجة والتنبؤ في لجنة الرصد
والبنية التحتية ونظام المعلومات ،مع اإلقرار بمشاركة اللجنة  IOCفي رعاية الهياكل ذات الصلة؛

)(2

دمج الهيئات المكونة للجنة  JCOMMوالمعنية بالخدمات في لجنة الخدمات والتطبيقات ،مع اإلقرار بمشاركة
اللجنة  IOCفي رعاية الهياكل ذات الصلة؛

)(3

إنشاء لجنة مشتركة بين المنظمة  WMOواللجنة  IOCمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية )،(JCOMM
بحسبانها آلية تنسيق رفيعة المستوى مع مشاركة أوسع نطاقا للهيئات الرئيسية ذات الصلة في المنظمة WMO
واللجنة الدولية الحكومية ) ،(IOCمع االختصاصات على النحو الوارد في مرفق هذا القرار؛

تدعو جمعية اللجنة  IOCإلى بيان مضمون هذا القرار في قراراتها لكونه ينطبق على اللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة  WMOواللجنة  IOCالمعنية بعلوم المحيطات والغالف الجوي؛
تكلف األمين العام بالتشاور مع األمين التنفيذي للجنة  IOCبشأن تحديد المزيد من ترتيبات العمل الخاصة باللجنة
المشتركة  WMO-IOCالمعنية بعلم المحيطات والغالف الجوي وبنيتها الفرعية وتقديم تقرير عن التنفيذ إلى الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

يحل هذا القرار محل القرار  - (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية ،والقرار  - (EC-LX) 4دور
واختصاصات اجتماعات رؤساء اللجان الفنية ،والقرار  - (EC-66) 3التنسيق بين االتحادات اإلقليمية
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واللجان الفنية ،والقرار  - (Cg-XIII) 14اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMالتي لم تعد سارية.

مرفق مشروع القرار

(Cg-18) 3/XX

اختصاصات اللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
اللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
اختصاصات اللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ) (JCOMهي:

الوالية
(أ)

تقديم اإلرشاد بشأن التنمية المنسقة أو القائمة على التعاون وتكامل وتنفيذ األنشطة المتعلقة برصد المحيطات،
واألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ ،وإدارة البيانات والمعلومات ،ونظم الخدمات والتنبؤ وكذلك البحوث
التي تجريها الهيئات الفرعية للمنظمة  WMOواللجنة :IOC
’‘1

بالنسبة للمنظمة  ،WMOلجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(COIISولجنة الخدمات
والتطبيقات ) ،(CSAومجلس البحوث؛

’‘2

بالنسبة للجنة  ،IOCاللجنة المعنية برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية )،(IODE
والفريق العامل المعني بنظم التحذير من األمواج التسونامية وغيرها من المخاطر المتصلة بمستوى سطح
البحر وتخفيف آثارهما) (TOWS-WGوالفريق الحكومي الدولي المعني بانتشار الطحالب الضارة )(IPHAB؛

’‘3

الكيانات المشمولة برعاية مشتركة :النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد
المحيطات ) ،(GOOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP؛

(ب) تقديم تقارير إلى الهيئات الرئاسية للمنظمة  WMOواللجنة  IOCبشأن هذه األنشطة ،واقتراح إجراءات جديدة،
حسب االقتضاء ،وتقديم المشورة بشأنها فيما يتعلق بما يلي:
’‘1

تقديم إرشادات للهيئات الفرعية ذات الصلة؛

’‘2

أي اتصال أو تشاور مطلوب مع أصحاب المصلحة الحكوميين الدوليين والدوليين ذوي الصلة.

العضوية
تتألف عضوية اللجنة  JCOMمن:
(أ)

ممثلين من الهيئات الفرعية للمنظمة  WMOواللجنة :IOC
’‘1

بالنسبة للمنظمة  ،WMOعضوان من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ،معنيان بالرصد،
وإدارة البيانات والمعلومات ،ونظم معالجة البيانات والتنبؤ ،وعضوان من اللجنة للخدمات والتطبيقات،
معني بالخدمات ،يعينه الرؤساء المعنيون ،وعضو مجلس البحوث المعين من قبل الرئيس؛
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بالنسبة للجنة  ،IOCرؤساء برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية ) ،(IODEوالفريق
العامل المعني بنظم التحذير من األمواج التسونامية وغيرها من المخاطر المتصلة بمستوى سطح البحر
وتخفيف آثارهما ) ،(TOWS-WGوالفريق الحكومي الدولي المعني بانتشار الطحالب الضارة )(IPHAB؛

(ب) رؤساء لجان توجيه الكيانات المشمولة برعاية مشتركة من المنظمة  WMOواللجنة
’‘1

النظام العالمي لرصد المناخ؛

’‘2

النظام العالمي لرصد المحيطات؛

’‘3

البرنامج العالمي للبحوث المناخية؛

IOC

21

:

(ج) أعضاء الهيئات الرئاسية للمنظمة  WMOواللجنة :IOC

(د)

’‘1

ثالثة أعضاء من المجلس التنفيذي التابع للمنظمة  WMOيعينهم الرئيس ،مع مراعاة التوزيع الجغرافي
والتوازن الجنساني؛

’‘2

ثالثة أعضاء من المجلس التنفيذي للجنة  IOCيعينهم الرئيس ،مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن
الجنساني؛

ممثل واحد من المنظمة البحرية الدولية؛

(هـ) ماال يزيد عن أربعة خبراء يعينهم الرئيسان المشاركان.

إجراءات العمل
يشترك في رئاسة اللجنة رئيسان مشاركان ،أحدهما لعلم المحيطات واآلخر من األرصاد الجوية ،ينتخبان من بين األعضاء.
يتولى الرئيسان المشاركان منصبيهما لفترة واحدة من فترات ما بين الدورات ،مع إمكانية إعادة انتخابهما لفترة ثانية.
يتولى األعضاء المنتخبون في الهيئات الرئاسية والفرعية للمنظمة  WMOواللجنة  IOCوالبرامج التي ترعاها أيضا
مهامهم على أساس مدة واليتهم؛ يتولى الخبراء مناصبهم لفترة واحدة فيما بين الدورات ،مع إمكانية إعادة تأكيدها
لفترة ثانية.
يمثل الرئيسان المشاركان اللجنة في دورات الهيئات الرئاسية والفرعية للمنظمة  WMOواللجنة .IOC
تجتمع اللجنة من حيث المبدأ بصورة مباشرة كل سنتين ،بالتزامن مع دورات الهيئات الرئاسية للمنظمة  WMOواللجنة
 ،IOCبالتناوب مع مؤتمر المنظمة  WMOوجمعية اللجنة  .IOCوينبغي أن يجري العمل بين الدورات بالمراسلة أو
بالوسائل االفتراضية.
يمكن للجنة أن تنشئ هياكل فرعية محددة المدة لتنفيذ مهام محددة خالل فترة ما بين الدورات ،بشرط أال يكبد ذلك
الهيئات األصلية أية تكاليف .وتنتهي مدد هذه الهياكل الفرعية المؤقتة بنهاية كل فترة من فترات ما بين الدورتين.
بالنسبة لكل فترة من فترات ما بين الدورتين األولى بعد اعتماد هذا القرار ،سيشارك في رئاسة اللجنة الرؤساء
المشاركون الحاليون للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة  WMOواللجنة  IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية.
21

تمثل اللجنة التوجيهية للنظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSبالفعل في إطار البند (أ)

’‘2
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يجوز للرئيسين المشاركين دعوة فرق العمل واألفرقة وأفرقة الخبراء المعنية األخرى التابعة للمنظمة  WMOواللجنة
 IOCلحضور اجتماعات اللجنة حسبما يقتضيه جدول األعمال.
يجوز دعوة ممثلين من منظمات األمم المتحدة أو المنظمات الدولية كأعضاء أو مراقبين للجنة بحسب االقتضاء.
يقوم األمين العام للمنظمة  WMOواألمين التنفيذي للجنة  IOCبتقييم متطلبات الدعم المالي والدعم بخدمات األمانة للجنة
وتوفير مخصصات كافية في الموازنة المقترحة إلى الهيئات الرئاسية المعنية.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

تشير المادة  26من االتفاقية إلى العالقات مع المنظمات األخرى.
تشير المواد  45-38إلى األفرقة العاملة المشتركة من حيث مبدأ مدة أي فترة من فترات ما بين الدورات.
تشير المادة  181إلى اللجان الفنية المشتركة.

المرفق  4للتوصية
مشروع القرار

(EC-70) 25

(Cg-18) 4/XX

الفريق االستشاري العلمي
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى التحديات المجتمعية العالمية التي تنطوي عليها خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس بشأن
تغير المناخ ،وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ،وإلى ما نجم عن ذلك من ضرورة وجود رؤية علمية متعددة
التخصصات،
وإذ يضع في اعتباره أن الحصول على مشورة علمية مستقلة سيعزز قدرة المنظمة ) (WMOعلى االستفادة من
الفتوحات العلمية والتكنولوجية لقيادة التطور في مجاالت الطقس والمناخ والماء والمجاالت البيئية ذات الصلة لمواجهة
التحديات سالفة الذكر،
يقرر إنشاء الفريق االستشاري العلمي باالختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار ،طبقا للمادة ( 8ح) من االتفاقية.

مرفق مشروع القرار

(Cg-18) 4/XX

اختصاصات الفريق االستشاري العلمي
الفريق االستشاري العلمي
الوالية
الفريق االستشاري العلمي ) (SAPهيئة استشارية علمية للمنظمة ) ،(WMOيعد آراء وتوصيات للمؤتمر والمجلس
التنفيذي بخصوص مسائل تتعلق باإلستراتيجيات البحثية للمنظمة ) (WMOوالتوجهات العلمية المثلى لدعم تطور واليته
فيما يتعلق بعلوم الطقس والمناخ والماء والعلوم البيئية واالجتماعية ذات الصلة .ويقدم الفريق ) (SAPمشورة إستراتيجية
استشرافية بشأن التحديات والفرص المستجدة ،ال سيما بشأن ما يلي:
)(1

إسداء المشورة في مجاالت يمكن أن تفتح فيها التكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي المجال أمام تطبيقات جديدة
تتصل باألنشطة الرئيسية للمنظمة ) ،(WMOاستنادا إلى األدلة العلمية المتوافرة،
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)(2

تعزيز مكانة المنظمة ) (WMOوشهرتها في العالم كمنظمة علمية رائدة في علوم الطقس والمناخ والماء والعلوم
البيئية واالجتماعية ذات الصلة ،في إطار األمم المتحدة وخارجها ،ودعم دور المنظمة ) (WMOكميسر للتعاون
الدولي في علوم الطقس والمناخ والماء والمحيطات والعلوم البيئية بين جميع األطراف الفاعلة،

)(3

تعزيز الرؤية العلمية ،واتجاهاتها الرافدة ،في المنظمة ) (WMOوبين أعضائها باعتبارها المحرك الرئيسي
البتكارخدمات ودراية علمية جديدة ومحسنة للطقس والمناخ والماء والمحيطات والخدمات والدراية البيئية ذات
الصلة ،وفهم هذه الخدمات والدراية وتطويرهما،

التشكيل
يتألف الفريق ) (SAPمن ما ال يزيد عن خمسة عشر خبيرا مستقال ورائدا ومعترفا به دوليا ،في مجاالت الطقس والمناخ
والماء والمحيطات والعلوم البيئية واالجتماعية ذات الصلة.
يعلن بشكل علني عن فرص االنضمام للفريق ) (SAPحتى يستطيع األفراد الترشح .والمجلس التنفيذي هو الذي يعين
أعضاء الفريق ،مع مراعاة التوازن اإلقليمي والجنساني وتمثيل المؤسسات األكاديمية وهيئات البحوث والقطاع الخاص
ودوائر المستخدمين ،بما يعكس اتساع المشاركة في البرامج البحثية التابعة للمنظمة ) .(WMOوتتولى األمانة ،بالتشاور
مع رئيس مجلس البحوث ،اختيار األسماء التي ستقترح على المجلس التنفيذي لتعيين أعضاء الفريق .ومدة خدمة
أعضاء الفريق أربع سنوات ،مع إمكانية التجديد لمرة واحدة.
ويعمل أحد نواب رئيس المنظمة ) (WMOكمنسق للمجلس التنفيذي معني بالفريق ) (SAPلضمان التواصل بين األطراف.
ويشارك رئيس مجلس البحوث وممثل من األمانة في اجتماعات الفريق ).(SAP
إجراءات العمل
ينتخب الفريق ) (SAPرئيسا ونائبا للرئيس.
يجتمع الفريق ) ،(SAPمن حيث المبدأ ،مرة واحدة سنويا قبل دورة المجلس التنفيذي.
يدعم رئيس مجلس البحوث ،بالتعاون مع األمانة ،رئيس الفريق ) (SAPفي اإلعداد لالجتماعات وتنفيذها .ويجوز لرئيس
الفريق ) (SAPأن يدعو خبراء و /أو ممثلين من منظمات شريكة لحضور اجتماعات الفريق ) (SAPبصفة مراقب.

التوصية

(EC-70) 26

الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في

2021

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة (،)WMO

)(2

القرار  - (EC-70) 36الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ،WMO

)(3

التوصية  - (EC-70) 22أعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة )،(WMO

)(4

التوصية  - (EC-70) 23المجلس التنفيذي للمنظمة (،)WMO
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)(5

التوصية  - (EC-70) 24استعراض االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(6

التوصية  - (EC-70) 25اللجان الفنية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

وبالنظر إلى التطلعات الكبيرة إلى أن تقوم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء
المنظمة ) ،(WMOإلى جانب العديد من شركائها الدوليين والوطنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات األكاديمية،
بتقديم دعم حيوي سعيا إلى تحقيق الغايات العالمية التي وضعتها أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،واتفاق باريس
وإطار سنداي ،وإلى أن هذه التطلعات تتطلب التشاور والتنسيق بين األعضاء على مستوى جديد من الحيوية،
وإذ يشدد على ضرورة تحسين الترتيبات المؤسسية وتعزيزها لتنفيذ والية المنظمة ) (WMOالمتصلة بتقديم معلومات
وخدمات لإلدارة المستدامة للموارد المائية،
وإذ يدرك التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا ،والذي يتيح بصورة مستمرة فرصا لتحسين جودة الخدمات التي تعود
بالمنفعة على المجتمع،
وإذ يقر بضرورة االستفادة السريعة بشكل مماثل من االبتكار وتطبيقه في تطوير النظم الرئيسية للمنظمة ) (WMOلجمع
وتبادل الرصدات والتنبؤات وتقديم الخدمات ،وهو ما يستلزم إجراء تعديالت سريعة على إطار الالئحة الفنية للمنظمة
) ،(WMOووضع توجيهات ،وتنفيذ أنشطة لتطوير القدرات؛
يوصي بعقد جلسة استثنائية للمؤتمر في حزيران /يونيو ( 2021مدتها خمسة أيام) من أجل( :أ) تقييم التقدم المحرز
وتقديم توجيهات لعملية اإلصالح( ،ب) تعزيز الترتيبات المؤسسية لتنفيذ والية المنظمة ) (WMOذات الصلة بتقديم
معلومات وخدمات من أجل اإلدارة المستدامة للموارد المائية( ،ج) تحديد إطار تنظيمي ذي صلة وثيقة لالئحة
الفنية واستيفاؤه؛
يوصي أيضا بالنظر في إمكانية عقد دورتين للمؤتمر في فترة األربع سنوات ،وهو ما من شأنه أن يحقق فوائد بفضل
زيادة وتيرة اجتماع األعضاء في جمعية عامة (لمدة أقصر) حتى تكون الحوكمة فعالة وجامعة ،وزيادة مشاركة
األعضاء في تعزيز التقدم الفني وصنع سياسات المنظمة ) .(WMOوستخصص الدورة األولى التي ستعقد خالل دورة
األربع سنوات ،التخاذ قرارات بشأن االستراتيجية والسياسات والميزانية والهيكلة واالنتخابات؛ أما الدورة الثانية
(االستثنائية) فهي ستركز على المسائل المعيارية والتنظيمية ،والتقدم المحرز في تحقيق األهداف االستراتيجية وتطوير
القدرات ،والمواضيع األخرى المختارة حسب االقتضاء.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذه التوصية تخص المادة ( 10ب) من اتفاقية المنظمة ) ، (WMOوالتي تنص على أنه "يجوز دعوة
المؤتمر لالنعقاد في دورة استثنائية بمقرر من المجلس التنفيذي" ،والمادتين  129و 137من الالئحة العامة
للمنظمة ).(WMO

التوصية

(EC-70) 27

تعديالت على الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المادة ( 8د) من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
وقد نظر في مقترحات األمين العام بشأن الخطة التشغيلية والميزانية للفترة المالية الثامنة عشرة،
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وإذ يشير أيضا إلى التعديالت التي أدخلها األمين العام على القواعد المالية للمنظمة )( (WMOلمزيد من المعلومات،
انظر وثيقة المعلومات )،)EC-70/INF. 17.1(2
يوصي المؤتمر بتعديل المادة ( 3الحد األقصى للنفقات في الفترة المالية) والمادة ( 6ميزانية فترة العامين) وفي المادة
(االعتمادات) من الالئحة المالية ،على النحو المبين في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(EC-70) 27

مشروع القرار

(Cg-18) XX

7

تنقيح الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى أن المادة ( 8د) من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تخول المؤتمر وضع اللوائح التي تحدد
إجراءات مختلف هيئات المنظمة ،وعلى األخص الالئحة المالية،
وإذ يرى أن الالئحة المالية تحتاج إلى تعديل في المادة ( 3الحد األقصى للنفقات في الفترة المالية) وفي المادة ( 6ميزانية
فترة العامين) وفي المادة ( 7االعتمادات)،
يقرر أن تطبق الالئحة المالية ،بالصيغة الواردة في مرفق هذا القرار ،ابتداء من  1كانون الثاني /يناير .2020

مرفق مشروع القرار

(Cg-18) XX

تنقيح الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
مواد الالئحة
المالية
3-3

النص الحالي

النص المنقح

سبب التغيير

تقدم التقديرات في صيغة ميزانية
قائمة على النتائج ،وترفق بها
مالحق المعلومات والبيانات
اإليضاحية التي قد يطلبها المؤتمر،
أو تطلب بالنيابة عنه ،وغير ذلك
من المالحق أو البيانات التي قد
يرى األمين العام أنها ضرورية
ومفيدة.

تعد التقديرات حسب أجزاء
االعتمادات المقابلة لألهداف
الطويلة األجل وتقدم في صيغة
قائمة على النتائج قائمة على
األهداف طويلة األجل ميزانية قائمة
على النتائج ،وترفق بها مالحق
المعلومات والبيانات اإليضاحية
التي قد يطلبها المؤتمر ،أو تطلب
بالنيابة عنه ،وغير ذلك من المالحق
أو البيانات التي قد يرى األمين العام
أنها ضرورية ومفيدة.

لتعكس صيغة الميزانية
المقترحة للفترة المالية
الثامنة عشرة.
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3-6

تقدم تقديرات ميزانية فترة العامين
في صيغة ميزانية قائمة على
النتائج ،وترفق بها مالحق
المعلومات والبيانات اإليضاحية
التي قد يطلبها المجلس التنفيذي ،أو
تطلب بالنيابة عنه ،وغير ذلك من
المالحق أو البيانات التي قد يرى
األمين العام أنها ضرورية ومفيدة.

7-7

لألمين العام أن ينقل االعتمادات من لألمين العام أن ينقل االعتمادات من لتعكس صيغة الميزانية
المقترحة للفترة المالية
قسم إلى آخر في الميزانية بصيغتها قسم جزء إلى آخر في الميزانية
الثامنة عشرة.
بصيغتها القائمة على النتائج رهنا
القائمة على النتائج رهنا بتصديق
بتصديق المجلس التنفيذي على ذلك.
المجلس التنفيذي على ذلك.

التوصية

تقدم تقديرات ميزانية فترة العامين
في شكل قائم على النتائج استنادا
إلى األهداف الطويلة األجل على
مستوى األهداف االستراتيجية،
وترفق بها مالحق المعلومات
والبيانات اإليضاحية التي قد يطلبها
المجلس التنفيذي ،أو تطلب بالنيابة
عنه ،وغير ذلك من المالحق أو
البيانات التي قد يرى األمين العام
أنها ضرورية ومفيدة.

لتعكس صيغة الميزانية
المقترحة للفترة المالية
الثامنة عشرة .وسيدار
األداء على مستوى أحد
األهداف االستراتيجية.

(EC-70) 28

تحسين إطار الالئحة الفنية

للمنظمة )(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-68) 93خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO
وإذ يأخذ علما بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOعلى النحو الوارد
في المرفق  1لهذه التوصية،
يوصي المؤتمر باعتماد مشروع القرار  - (Cg-18) XXتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOبصيغته الواردة في
المرفق  2لهذه التوصية.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذه التوصية تحل محل المقرر  (EC-68) 93الذي لم يعد ساريا.

التذييل  - 4التوصيات
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(EC-70) 28

الجدول الزمني الستعراض وتحديث المطبوعات التنظيمية
مطبوع
المنظمة
رقم

الهيئة الرئيسية المسؤولة
العنوان

C
Ae
M

C
Ag
M

C
A
S

C
B
S

C
Cl

C
Hy

C
I
M
O

J
C
O
M
M

E
T
R/
P

آخر طبعة/
تحديث

الطبعة
المقبلة/
التحديث
المقبل

التعليق

اإلدارة المسؤولة

مجلدات الالئحة الفنية

 ،49المجلد
األول

المعايير والممارسات العامة الموصى بها في مجال األرصاد الجوية

x

 ،49المجلد
الثاني

خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية

x

 ،49المجلد
الثالث

الهيدرولوجيا

 ،49المجلد
الرابع

إدارة الجودة

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2015/2017

2019

طبعة  2015تقدم هيكال جديدا
جزئيا؛
طبعة  :2019االنتهاء من الهيكل
الجديد؛
قسم خدمات المناخ

2016

2018

تغيير دورة التعديل الخاصة
باإليكاو من  3سنوات إلى سنتين

AEM

2006

2019

قيد اإلعداد

CLW

OBS, WDS,
CLW, RES

يتوقف إصداره؛ ويستبدل بفصل
في المجلد األول

2011

المرفقات
،407
المرفق 1

،306
المرفق

2

األطلس الدولي للسحب ،المجلد األول – مرجع رصد السحب والشهب األخرى (جزئيا)

مرجع الشفرات ،المجلد األول – ( 1الجزء ألف – الشفرات األبجدية الرقمية)؛ المجلد األول –
( 2الجزء باء – الشفرات الثنائية ،الجزء جيم – السمات المشتركة بين الشفرات الثنائية
والشفرات األبجدية الرقمية)
مرجع الشفرات ،المجلد األول – ( 3الجزء دال – التمثيالت المستمدة من نماذج البيانات)

x

x

صدرت طبعة جديدة باإلنكليزية،
ويجري ترجمته إلى سائر اللغات
الرسمية للمنظمة )(WMO

 2016نسخة
إلكترونية

I.1: 2011/2017

التحديث
السنوي

I.2: 2015/2016

التحديث
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(EC-70) 28

(Cg-18) XX

تعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المقرر  - (EC-68) 93خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO

)(2

التوصية  - (EC-70) 28تعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO

وإذ يشير مع التقدير إلى التقدم الكبير المحرز في تحسين الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبتوجيه المجلس التنفيذي،
وإذ يشير أيضا إلى الدور الرئيسي للجان الفنية في استعراض وتحديث الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوالمراجع
واألدلة ذات الصلة،
وإذ يسلم بأن دور المنظمة ) (WMOفي وضع المعايير الدولية والممارسات الموصى بها ،والتي تكملها توجيهات التنفيذ
ذات الصلة ،سيكتسي مزيدا من األهمية في سياق مشروع الطقس العالمي المتعدد القطاعات والمتعدد األطراف المعنية،
وإذ يعترف بأن عملية تحسين األعمال التقنينية التي تضطلع بها المنظمة ) (WMOهي أحد المسوغات الرئيسية إلصالح
الهيئات التأسيسية الذي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الجودة العامة لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوعلى أهميتها،
بما في ذلك االعتراف بها وقبولها من قبل األطراف المعنية في القطاع الخاص واألوساط األكاديمية،
يطلب من اللجان الف نية ان تتعاون بشكل وثيق لضمان استمرارية واتساق األعمال التقنينية ،بما في ذلك طوال فترة
االنتقال إلى هيكل الهيئات التأسيسية الجديد؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يكفل استدامة واستمرارية إطار الالئحة الفنية؛
يطلب من األمين العام أن ينشئ العمليات واآلليات الداعمة الالزمة في األمانة لضمان مواصلة تنفيذ اإلطار في الفترة
المالية المقبلة.

 قائمة المشاركين- 5 التذييل
1.

Officers of the session
David GRIMES
Andrea Celeste SAULO (Ms)

2.

Ex officio members
Daouda KONATE
Abdullah A. ALMANDOUS
Guillermo NAVARRO
Juan Carlos FALLAS SOJO
Andi Eka SAKYA
Michael STAUDINGER

3.

Acting president of RA I
President of RA II
President of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI

Elected members
Ahmed ABDELAAL
Gerhard ADRIAN
Mamadou Lamine BAH
Silvio CAU
Francisco DE ASSIS DINIZ
Phil EVANS
Ayman Salem GHULAM
Ismail GUNES
Agnes KIJAZI (Ms)
Ravind KUMAR
Jean-Marc LACAVE
Arlene LAING (Ms)
Jerry LENGOASA
Yaming LIU (Ms)
Albert MARTIS
Sani Abubakar MASHI
Jaecheol NAM
Richard PHILIPPE
Kanduri Jayaram RAMESH
Arni SNORRASON
Ken TAKAHASHI GUEVARA
Fetene TESHOME
Louis UCCELLINI
Chin Ling WONG (Ms)
Maxim YAKOVENKO

4.

President
Second Vice-President and Acting
First Vice-President

Member
Member
Member
Member
Acting member
Acting member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Acting member
Member
Member
Acting member
Acting member
Member
Member
Acting member
Acting member
Member
Member
Member
Acting member

Alternates and advisers
ABDELAAL Ahmed
Abdalla Abdelrahman BALIGH
Mohammad ELSHAHED

Adviser
Adviser

ADRIAN Gerhard
Axel THOMALLA
Siegfried DEMUTH

Alternate
Adviser

 قائمة المشاركين- 5 التذييل

371

Ingeborg DETTBARN (Ms)
Jochen DIBBERN
Karolin EICHLER (Ms)
Tobias FUCHS
Sarah JONES (Ms)
Harald KOETHE
Claudia RUBART (Ms)
Dieter SCHROEDER

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

ALMANDOUS Abdullah A.
Omar A. AL YAZEEDI
Jaser RABADI

Alternate
Adviser

BAH Mamadou Lamine
Aminata KEBE (Ms)

Adviser

CAU Silvio
Umberto DOSSELLI
Adriano RASPANTI
Angela Chiara CORINA (Ms)
Leone MICHAUD
Silvano PECORA

Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

EVANS Phil
Jane WARDLE (Ms)
Paul DAVIES
Stephanie DAVIES (Ms)
Harry DIXON
Simon GILBERT
Alan JENKINS
Aileen SEMPLE (Ms)
Jeremy TANDY
Fiona TOVEY (Ms)
Bruce TRUSCOTT
Felicity WORSFOLD (Ms)

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

GHULAM Ayman Salem
Mohammed BABIDHAN
Maha ZEDAN (Ms)

Alternate
Adviser

GRIMES David
Dilhari FERNANDO (Ms)
Jenifer COLLETTE (Ms)
Jamie SMITH

Alternate
Adviser
Adviser

GUNES Ismail
Ercan BUYUKBAS

Alternate

HASHIDA Toshihiko
Yasuo SEKITA
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Yasutaka HOKASE
Fumihiko KANEKO
Satoshi OGAWA
Yoshihiko TAHARA
Miho TANAKA (Ms)

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي
JOHNSON Andrew
Susan BARRELL (Ms)
Ben CHURCHILL

Alternate
Adviser

KIJAZI Agnes
Wilbert Timiza MURUKE

Adviser

KONATE Daouda
Yeboua Koffi Thomas ADAM
Bernard Kouakou DJE

Adviser
Adviser

LACAVE Jean-Marc
Catherine BORRETTI (Ms)
Matteo DELL'ACQUA
Laurence FRACHON (Ms)
Patrick BENICHOU
Jean-Sébastien CASES
Marie-Pierre MEGANCK (Ms)

Alternate
Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

LAING Arlene
Tyrone SUTHERLAND
Glendell DE SOUZA
David FARRELL

Alternate
Adviser
Adviser

LIU Yaming
Xiaonong SHEN
Zhenlin CHEN
Yan DONG (Ms)
Jianwei HU
Xiaodan NA (Ms)
Xin QIAN (Ms)
Shien WANG
Xianghua XU
Jun YANG
Jun YU
Yang YU (Ms)
Qin ZENG
Zhongfeng ZHANG
Xing ZHAO
Heng ZHOU

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

LÓPEZ GONZÁLEZ Miguel Ángel
Carmen RUS JIMENEZ (Ms)
Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO M.
Fernando PASTOR ARGÜELLO

Alternate
Adviser
Adviser

NAM Jaecheol
Jaegwang WON
Jinwon KIM
Seungkyun PARK
Jieun SEO (Ms)
Doshick SHIN

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

372

 قائمة المشاركين- 5 التذييل

373

RAMESH Kanduri Jayaram
R.K. GIRI
VIPIN CHANDRA

Alternate
Adviser

SAKYA Andi Eka
Anni Arumsari FITRIANY (Ms)
Dwikorita KARNAWATI (Ms)
Mulyono Rahadi PRABOWO
Bagus R. RIEVAN
Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

SAULO Andrea Celeste
Paula ETALA (Ms)

Alternate

STAUDINGER Michael
Kornélia RADICS (Ms)
Andreas SCHAFFHAUSER

Adviser
Adviser

UCCELLINI Louis
Courtney DRAGGON (Ms)
Thomas GRAZIANO
Neil JACOBS
Fredrick BRANSKI
Antonio BUSALACCHI
Caroline CORVINGTON (Ms)
Mary GLACKIN (Ms)
Adriana GONZALEZ (Ms)
Richard JEFFERIES
Robert MASON
Daniel MULLER
Mark PAESE
Scott RAYDER

Alternate
Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

WONG Chin Ling
Sok Huang TAN (Ms)

Adviser

YAKOVENKO Maxim
Alexander NURULLAEV
Ilia DEMIDOV
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Ivan NOVIKOV
Marina PETROVA (Ms)
Denis POPOV
Yury SPIRIN
Sergey VASILIEV
Roman VILFAND
5.

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Presidents of technical commissions
Manola BRUNET (Ms)
Bertrand CALPINI

President of CCl
President of CIMO

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي
Oystein HOV
Michel JEAN
Harry LINS
Chi Ming SHUN
Johan STANDER
Roger STONE
6.

Regional hydrological advisers
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)
John FENWICK
Dora GONIADZKI (Ms)
Sung KIM
Ashraf ZAKEY
José Alberto ZÚÑIGA MORA

7.

President of CAS
President of CBS
President of CHy
President of CAeM
Co-president of JCOMM
President of CAgM

Representatives of WMO Members
Algeria
Samir RAHEM
Benin
Chite Flavien AHOVE
Jean-Pierre AYENA
Eloi LAOUROU
Brazil
Péricles CARDIM
Nero CUNHA FERREIRA
Marcelo Jorge MEDEIROS
Ivan SARAIVA
Burkina Faso
Rufine Caroline BONKOUNGOU (Ms)
Colombia
Luis Antonio DIMATE CARDENAS
Finland
Juhani DAMSKI
Maria HURTOLA (Ms)
Iran, Islamic Republic of
Ebrahim MIRZAEI HAJI BAGHLOU
Davood PARHIZKAR
Lao People's Democratic Republic
Bounphady INSISIENMAY (Ms)
Niger
Moussa LABO
Nigeria
Ibrahim Shehu TURAKI

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

374

 قائمة المشاركين- 5 التذييل

375

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Mohammad ALKUBAISI
South Sudan
Isaac MAKER AJIEC
Switzerland
Peter BINDER
Fabio FONTANA
Valentin GRAF
Manuel KELLER
Caroline LEHNER (Ms)
José ROMERO
Susanne ROSENKRANZ (Ms)
Togo
Latifou ISSAOU
Ukraine
Denys BORDIIAN
Yurii KLYMENKO
Taras POPELNIUK
United States of America
Mary Ann KUTNY (Ms)
8.

Invited experts
Guy BRASSEUR
Armstrong Y.C. CHENG
Philip Lawrence DE COLA
Laure DESMAIZIERES (Ms)
Detlev FROMMING
Eric GEANNET
Fleming GERALD
John HIRST
Jack KAYE
Gordon MCBEAN
Tillmann MOHR
Didier MONNOT
Laxman Singh RATHORE
Toste TANHUA
Stewart TURNER
Felix VOGEL
Bryony WORTHINGTON (Ms)

9.

Representatives of international organizations and other bodies
Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Mahfoud MOCTAR

Observer

التقرير النهائي الموجز للدورة السبعين للمجلس التنفيذي
Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry
Brian DAY
Andy MCDONALD
Ashish RAVAL

Observer
Observer
Observer

ECOMET
William A. MCCAIRNS

Observer

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Andy BROWN

Observer

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
Paul COUNET
Alain RATIER
Anne TAUBE (Ms)

Observer
Observer
Observer

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Wirya KHIM (Ms)

Observer

Intergovernmental Oceanographic Commission
Peter M. HAUGAN
Emma HESLOP (Ms)

Observer
Observer

International Institute for Applied Systems Analysis
Pavel KABAT

Observer

International Mobile Satellite Organization
John SHAW

Observer

International Telecommunication Union
Nikolai VASSILIEV

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics
Arthur ASKEW

Observer

United Nations Framework Convention on Climate Change
Florin VLADU

Observer

World Bank
Vladimir TSIRKUNOV

Observer

World Bank Group/Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
Thomas FREI
Haleh KOOTVAL (Ms)
Daniel KULL
Christoph RAMSHORN
David ROGERS
Makoto SUWA
Christian VOGLER
Stefan VON GRÌNIGEN

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

World Federation of Engineering Organizations
Massimiliano CAPEZZALI
Yvette RAMOS (Ms)

Observer
Observer

376

 قائمة المشاركين- 5 التذييل

377

10.

Visitors
Sabino Tom AKONYDIT
Farukh Akhter AMIL
Kofi ANNAN
Günter BLÖSCHI
Ehsan FAZLI
Simon Otoung KODING
Fabian LANGE
Sally MANSFIELD (Ms)
Rosemary MCCARNEY
Sophia PAL GAI (Ms)
Danilo TURK

11.

Chairpersons of bodies reporting to the Executive Council
Linda MAKULENI (Ms)

Chair of Audit Committee

:لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية
World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland
Communications and Public Affairs Office
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Email: cpa@wmo.int

JN 181095

public.wmo.int

