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تنظيم الدورة )البند  1من جدول األعمال(

1.1

افتتاح الدورة )البند  1.1من جدول األعمال(

افتتح رئيس المنظمة ) (WMOالسيد  David Grimesالمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في
1.1.1
الساعة  10:00صباحا ً من يوم  25أيار /مايو  2015في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف ) ،(CICGوأعرب عن ترحيبه
بجميع المشاركين .وبالنظر إلى السنوات األربع األخيرة ،أشار الرئيس إلى األھمية المتزايدة لالحتياجات واألولويات
المجتمعية المحددة في إطار تخطيط المنظمة ) .(WMOوأشار إلى أن مشروعا الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية
للفترة  2019-2016عكسا احتياجات األعضاء ،وأنھما في صورتھما النھائية يجب أال يخاطبا الحكومات ورؤساء
المرافق الوطنية ) (NMHSsفحسب ،ولكن أيضا ً شركاء المنظمة ) .(WMOوفيما يخص تحديد األولويات المستقبلية،
أمكن تحديد عدد من العناصر المحركة ،ومن بينھا محاولة التوفيق بين األنشطة المتصلة بالمناخ والحد من مخاطر
الكوارث ،والمفاوضات الدولية المناظرة المتعلقة بتغير المناخ واإلطار الجديد للحد من الكوارث .كذلك شدد الرئيس
على الدور األساسي الذي تلعبه الشراكات في تنفيذ مھام المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك مع المؤسسات العلمية ومراكز
االمتياز والقطاع الخاص ،من بين األطراف الفاعلة الرئيسية .وأكد الرئيس أن على األعضاء أن يكونوا مستعدين برؤية
واضحة فيما يتعلق بھيكل إدارة المنظمة وأن يشرعوا في جھود التحسين المستمر للعمليات واإلجراءات .وأشاد الرئيس
أيضا ً باألمين العام ومساھمته في المنظمة ،مشيراً إلى أنه خدم المنظمة ) (WMOقرابة العشرين عاما ً في مناصب
رفيعة.
ورحب األمين العام ،السيد  ،Michel Jarraudبجميع المشاركين في الدورة ،كما أعرب عن ترحيبه الحار
1.1.2
بكل من جنوب السودان وتوفالو ،النضمامھما إلى اتفاقية المنظمة ) (WMOمنذ انعقاد الدورة الماضية .كما تقدم بتعازيه
لنيبال بسبب الزلزال المأساوي الذي ضرب البالد في عام  .2015وأكد األمين العام على أن الدورة يأتي انعقادھا في
إطار عام حاسم بسبب تراكم بعض أھم العمليات العالمية على مستوى األمم المتحدة التي تتناول الحد من مخاطر
الكوارث والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وتمويل التنمية ،وخطة التنمية لما بعد عام  ،2015وتغير المناخ .وأعرب
عن ثقته في أن تلعب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لألعضاء دوراً أساسيا ً في دعم
بلدانھا لتعزيز التنمية المستدامة .وأكد على أنه في ضوء العمليات العالمية آنفة الذكر ،حظي المؤتمر بفرصة رائعة
إلقامة رؤية استراتيجية قوية وضمان التعزيزات على مستوى المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمة ) (WMOعلى حد
سواء .وفي ھذا الصدد ،شجع األمين العام األعضاء على دعم الخطة االستراتيجية المقترحة ومقترح الميزانية للفترة
 ،2019-2016باإلضافة إلى الخطة التشغيلية باعتبارھا جميعا ً عوامل تم ّكن المنظمة ) (WMOمن االضطالع بدور
أقوى.
ً
نيابة عن
وأعرب السيد  ،Alain Bersetوزير الشؤون الخارجية في سويسرا ،عن ترحيبه بالمشاركين
1.1.3
الكوفندرالية السويسرية ،كما أعرب عن سعادة حكومته الستضافة جنيف للمنظمة ) (WMOإلى جانب خمس وثالثين
منظمة دولية أخرى تعالج الكثير منھا قضايا البيئة والحد من مخاطر الكوارث .وشدد على أن ھذه الدورة تمثل فرصة
حاسمة األھمية لرسم استراتيجية للمنظمة ) (WMOلمدة أربع سنوات في سياق األطر الدولية للحد من مخاطر الكوارث
وتغير المناخ .كما أكد على أن سويسرا ملتزمة جداً بدعم التعاون الدولي للتصدي لھذين التحديين وأن المنظمة )(WMO
والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCيلعبان دوراً أساسيا ً في اتخاذ قرارات مستنيرة استناداً إلى العلم.
وأكد السيد  Bersetعلى الدعم الذي تقدمه سويسرا إلى المنظمة ) (WMOواإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
واستعدادھا لدعم زيادة ميزانية المنظمة ) (WMOكي تتمكن من توفير الموارد الكافية للمنظمة ) .(WMOوأخيراً ،فقد
أثنى على األمين العام لقيادته للمنظمة ) (WMOلمدة عشرين عاما في أعلى المناصب.
وذكر السيد بان كي  -مون ،األمين العام لألمم المتحدة ،في رسالته المسجلة الموجھة إلى المؤتمر ،أن
1.1.4
الدورة السابعة عشرة تنعقد في فترة بالغة األھمية ،ألن عام  2015سيشھد اتخاذ الدول األعضاء قرارات حاسمة بشأن
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جدول أعمال التنمية المستدامة وإبرام اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ .ودعا مجتمع األرصاد الجوية الممثل في المنظمة
) (WMOبتزويد القادة ورجال األعمال والمجتمع ككل بالمعلومات العلمية الالزمة التخاذ خيارات مدروسة ،مؤكداً على
أنه في عالم يعاني من االحترار العالمي ،تزداد الحاجة إلى خدمات األرصاد الجوية أكثر من أي وقت مضى .وأشار
إلى الدور الھام الذي تلعبه "تقارير الطقس في عام  "2050في رفع مستوى الوعي بشأن تغير المناخ ،وشجع المنظمة
) (WMOعلى مواصلة ھذا الجھد في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر األطراف ) .(COP 21وأخيراً ،أعرب األمين العام
لألمم المتحدة عن رغبته في مواصلة التعاون مع مجتمع المنظمة ) (WMOالتخاذ إجراءات جريئة تخص المناخ بھدف
تحسين حياة الناس وصحة الكوكب.
وذكرت البرازيل أن السيد  ،Antonio Divino Mouraالنائب الثالث للرئيس ،لم يتمكن من حضور الجلسة
1.1.5
االفتتاحية ،بسبب ظروف طارئة غير متوقعة ،وأكدت على التزامه والتزام الحكومة البرازيلية بالمساھمة بنشاط في
التعزيز المؤسسي للمنظمة ) (WMOواعترافھما بدورھا األساسي.
1.2

إنشاء لجنة أوراق االعتماد )البند  1.2من جدول األعمال(

طبقا ً للمادتين  23و 24من الالئحة العامة )طبعة عام  ،(2012أنشأ المؤتمر لجنة ألوراق االعتماد تتألف
من المندوبين الرئيسيين لألعضاء التالي بيانھم:
االتحاد اإلقليمي األول  -بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،الكاميرون ،جزر القمر؛
االتحاد اإلقليمي الثاني – الھند ،عُمان ،جمھورية كوريا؛
االتحاد اإلقليمي الثالث – شيلي؛
االتحاد اإلقليمي الرابع  -أقاليم الكاريبي البريطانية ،بنما؛
االتحاد اإلقليمي الخامس – ماليزيا ،جزر سليمان؛
االتحاد اإلقليمي السادس – أذربيجان ،الجمھورية التشيكية ،البرتغال ،سويسرا.
وان ُتخب الدكتور ) G. Navarroشيلي( ،رئيسا ً للجنة أوراق االعتماد.
1.3

إقرار جدول األعمال )البند  1.3من جدول األعمال(
أقر المؤتمر جدول األعمال المؤقت حسبما يرد في الوثيقة .Cg-17 Doc. 1.3(2), REV. 2

1.4

تقرير لجنة أوراق االعتماد )البند  1.4من جدول األعمال(

قدمت لجنة أوراق االعتماد تقريرين يتعلقان بأوراق اعتماد مندوبي األعضاء ،وغير األعضاء،
والمؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة ،وغيرھا من المؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات األخرى .ووافق
المؤتمر على ھذه التقارير.
1.5

إنشاء اللجان )البند  1.5من جدول األعمال(

1.5.1

قرر المؤتمر العمل في جلسة عامة طوال الدورة تضم الرئيس ونائبيه الثاني والثالث كرئيسين موكلين.

 1.5.2طبقا ً ألحكام المادتين  25و 26من الالئحة العامة )طبعة عام  ،(2012أُنشئت لجنة الترشيحات المؤلفة من
المندوبين الرئيسيين الثني عشر عضواً فيما يلي بيانھم:
االتحاد اإلقليمي األول – الجزائر ،إثيوبيا ،ناميبيا؛
االتحاد اإلقليمي الثاني – الصين ،الكويت؛
االتحاد اإلقليمي الثالث – إكوادور؛
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االتحاد اإلقليمي الرابع – كوستاريكا ،كوراساو وسانت مارتين؛
االتحاد اإلقليمي الخامس – نيوزيلندا؛
االتحاد اإلقليمي السادس – أرمينيا ،كرواتيا والنرويج؛
ان ُتخب الدكتور ) A. Martisكوراساو وسانت مارتين( رئيسا ً للجنة الترشيحات .وقدمت اللجنة ثالثة تقارير إلى المؤتمر
بشأن البنود  14.1و 14.2و.14.3

لجنة التنسيق
تتألف لجنة التنسيق من رئيس المنظمة ونواب رئيسھا واألمين العام أو ممثليه ،ورؤساء لجان الھيئات
1.5.3
األخرى غير لجنتي أوراق االعتماد والترشيحات .وساعد اللجنة نائب األمين العام ،ومساعد األمين العام.

اللجان الفرعية
1.5.4

أنشئت اللجان الفرعية التالية إلجراء المناقشات المعمقة والنظر بصورة تفصيلية في بنود خاصة:
اللجنة المعنية باالستراتيجية والميزانية  ،2019-2016الرئيس ،السيد ) Tyrone Sutherlandأقاليم الكاريبي
البريطانية(؛
فريق الصياغة المعني بسياسات البيانات المفتوحة ،الرئيس ،السيد ) Wayne Elliottالمملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛
فريق الصياغة المعني ببيانات المناخ وتبادلھا القرار  ،60السيد ) Gerhard Adrianألمانيا(.

عيّن المؤتمر السيدة ) Flaviana Hilarioالفلبين( كمقررة بشأن استعراض قرارات المؤتمر السابقة .وقدمت
1.5.5
المقررة تقريرھا إلى المؤتمر بشأن البند  13.6من جدول األعمال.
1.6

برنامج العمل )البند  1.6من جدول األعمال(
قرر المؤتمر بشأن ساعات العمل التالية ما يلي:
االثنين إلى الجمعة  12.30 – 9.30صباحا ً و 5.30 – 2.30بعد الظھر.
السبت  12.30 – 9.30صباحا ً.

1.7

إقرار المحاضر )البند  1.7من جدول األعمال(

علق المؤتمر المادة  112من الالئحة العامة )طبعة عام  (2012خالل مدة دورته وقرر عدم إعداد محاضر
1.7.1
الجتماعات الجلسة العامة بكامل ھيئاتھا في دورات المؤتمر ما لم يتقرر خالف ذلك بشأن بنود خاصة .وسيستمر إجراء
التسجيالت السمعية للجلسات العامة واالحتفاظ بھا للسجل.
كما قرر المؤتمر تعليق المادة  110من الالئحة العامة )طبعة عام  (2012خالل مدة المؤتمر ووافق على
1.7.2
توزيع الوثائق قبل ثماني ساعات من مناقشتھا في اجتماعات الجلسة العامة.

-2

الجزء الرفيع المستوى والتقارير )البند  2من جدول األعمال(

ألقى الممثلون الوزاريون والممثلون الرفيعو المستوى التالون بيانات أمام المؤتمر .وسوف تدرج نسخ
2.1
كاملة عن البيانات في الجزء الثاني من التقرير النھائي الموجز.
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فخامة السيد

Wang Yang

نائب رئيس وزراء الصين ،ألقى البيان سعادة السيد  ،WU Hailongالسفير فوق العادة المفوّ ض ،والممثل الدائم في
البعثة الدائمة لجمھورية الصين الشعبية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ،في سويسرا )نيابة عن
نائب رئيس وزراء الصين(

فخامة السيدة

Edna Molewa

وزيرة إدارة شؤون البيئة ،جنوب أفريقيا

سعادة السيد

Emanuel Antero Veiga

رئيس مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETووزير البيئة واإلسكان وإدارة األراضي ،كابو
فيردي

فخامة السيدة

Charafat Afilal

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء ،المغرب

فخامة السيد

Jacques Ulrich Andriantana

وزير السياحة والنقل واألرصاد الجوية ،ألقى البيان سعادة الدكتور  ،Samuëline RAHARIVELOARIMIZAالممثل الدائم
لمدغشقر لدى المنظمة )(WMO

فخامة السيد

Y. S Chowdary

وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا وعلوم األرض ،الھند

فخامة السيد عبد ﷲ مجيد
وزير الدولة لشؤون البيئة والطاقة والممثل الدائم لملديف لدى

سعادة السيدة

المنظمة )(WMO

Päivi Kairamo

السفيرة فوق العادة المفوّ ضة ،والممثلة الدائمة في البعثة الدائمة لفنلندا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية
األخرى ،جنيف

سعادة السيد فيصل بن حسن طراد
السفير والممثل الدائم في البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى،
جنيف

سعادة السيد محمد ناصر الزعبي
الرئيس التنفيذي ،الھيئة العامة للطيران المدني ،سلطنة عُمان

سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي
رئيس الھيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر
2.2

2.1

وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالبيانات التي أدلى بھا المتحدثون الرفيعو المستوى.

تقرير رئيس المنظمة )البند  2.1من جدول األعمال(

أحاط المؤتمر مع التقدير بتقرير الرئيس الذي يلخص األنشطة الشاملة للمنظمة ) ،(WMOوھيئاتھا
2.1.1
التأسيسية واألمانة منذ اختتام المؤتمر السادس عشر.

الملخص العام
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وأحاط الرئيس مع التقدير بالدور الرائد الذى اضطلع به نواب الرئيس الثالثة ،ومساھمات األعضاء ،في
2.1.2
الماضي والحاضر ،وقيادة المجلس التنفيذي ،والدور القيادي لرؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،وما تنطوي
عليه األمانة من مھنية في إخالصھا وخدماتھا للعمليات العالمية للطقس والمناخ والماء .واشار الرئيس إلى أن ھذا
المؤتمر ھو آخر مؤتمر لميشيل جارو األمين العام للمنظمة ) ،(WMOوأشاد نيابة عن المؤتمر بقيادته وتوجيھاته خالل
السنوات االثنتي عشرة الماضية .وقد حققت المنظمة ) (WMOتقدما ً كبيراً خالل ھذه الفترة ،واستفاد جميع األعضاء
منھا.
وأشار الرئيس إلى أن تقريره يلمس بعض المعالم البارزة التي تبين إنجازات المنظمة ) (WMOالجماعية
2.1.3
ويلفت االنتباه إلى عدد قليل من القضايا التي يعتقد أنھا تشكل تحديات للمستقبل .وترد تفاصيل أنشطة المنظمة )(WMO
وھيئاتھا التأسيسية واألمانة منذ اختتام المؤتمر السادس عشر بصورة موسعة في وثائق منفصلة تحت البنود ذات الصلة
من جدول األعمال.
وأشار الرئيس إلى أن عضوية المنظمة ) (WMOقد زادت إلى  191عضواً ،فوفقا ً للمادة  35من االتفاقية
2.1.4
دخلت العضوية حيز التنفيذ بالنسبة لتوفالو في  22أيلول /سبتمبر  ،2012وبالنسبة لجنوب السودان في  14كانون األول/
ديسمبر .2012
وأكد الرئيس أھمية التركيز على األولويات الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOوأعرب عن تقديره لألعضاء
2.1.5
لمساھمة خبرائھم في تحقيق النجاح الجماعي .وأبدى المالحظات التالية بشأن الخطة الشاملة واألولويات الخمس على
النحو الوارد في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ).(2015-2012) (WMO
التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي؛ فمنذ المؤتمر السادس عشر ،واصل المجلس التنفيذي تنقيح الخطة
2.1.6
اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016وما بعدھا ،وصياغتھا بدرجة كبيرة .وتحدد المسودة الحالية
االتجاھات المقبلة للمنظمة ) (WMOوأولوياتھا ،والنتائج المتوقعة ومؤشرات األداء التي تدعم عملية إعداد خطة التشغيل
المتكاملة للمنظمة ) (OPوالميزانية المقترحة .وسيوجه ذلك المؤتمر نحو إقرار األولويات البرامجية للمنظمة )(WMO
والميزانية القائمة على النتائج ) (RBBللفترة من  2016إلى  2019مما سيحقق فوائد اجتماعية – اقتصادية محسنة
لألعضاء ،ويعزز أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ عقد أول مؤتمر عالمي استثنائي لألرصاد الجوية على
2.1.7
اإلطالق عام  ،2012وھو المؤتمر الذى أنشأ المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSووافق على خطة
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلعشر سنوات بھدف تزويد جميع األعضاء بالقدرات العلمية والفنية
الالزمة لدعم القرارات الذكية المعنية بالمناخ على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .وعقد المجلس الحكومي
الدولي ) (IBCSاجتماعين الستعراض التقدم المحرز بما في ذلك إنشاء لجنتين استشاريتين لإلدارة والشركاء أقرتا أن
نجاح تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSيعتمد على المشاركة الفعالة من جانب األعضاء ومساھمة الشركاء وأصحاب
المصلحة .وفي ھذا الصدد ،تركز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالھيئات التأسيسية
للمنظمة ) (WMOعلى اإلجراءات المبكرة التي تتخذ لتعزيز إنتاج التنبؤات والخدمات المناخية المعتمدة على العلم
وتوافرھا وتقديمھا وتطبيقھا .كما أشار الرئيس إلى أن حشد الموارد من خارج الميزانية حقق قدراً كبيراً من الفعالية في
ھذه المراحل األولية ،وقدم شكره لجميع أولئك الذين أسھموا في ذلك .وسينظر المؤتمر العالمي في قرار لسياسة
المنظمة ) (WMOيتعلق بالبيانات المناخية لضمان الحصول دون عائق على البيانات والمعلومات والنواتج المناخية مع
االعتراف بقيمتھا في تحقيق االستدامة للدوائر فضالً عن اعتبارات الفوائد بالمقارنة بالتكاليف وخاصة فيما يتعلق
بقضايا استرداد التكاليف واالستثمارات الطويلة األجل في البنية األساسية ذات الصلة بالمناخ .وسوف يبلغ رئيس
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوھو ھيئة مسؤولة أمام المؤتمر عن التقدم المحرز ،ويطلب المزيد
من التوجيه بشأن عدد من القضايا بشأن حوكمته ،وعالقاته مع الشركاء وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوتوفير الموارد له .وتسند احدث النتائج الواردة فى تقرير التقييم الخامس الصادر عن الھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ) (IPCCقدراً كبيراً من االستعجال لزيادة فھمنا لتقلبية المناخ وتغير المناخ ولتحسين الخدمات
المناخية للتخفيف والتكيف بشأن المخاطر والفرص.
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نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛ أشار الرئيس إلى التقدم
2.1.8
الكبير الذي تحقق في األولوية الخاصة بنظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوقد
صيغت مواد تنظيمية تحت والية الفريق المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للجنة التنسيق المشتركة
) (ICG-WIGOSبمدخالت من األعضاء ،وممثلي ھذا الفريق ) (ICG-WIGOSوخبرائھم الفنيين .وتوفر خطة تنفيذ إطار
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIPوالخطط اإلقليمية التشغيل المشترك المحسن ،والمراقبة األفضل لنظام األرض
حيث تبدأ مرحلة ما قبل التشغيل للنظام العالمي المتكامل للرصد قرب نھاية عام  .2015وقد تم حتى أيلول /سبتمبر
 2014تسجيل  363مركزاً في نظام معلومات المنظمة ) (WISبما في ذلك  223مركزاً وطنيا ً ) (NCsو 125مركزاً لجمع
البيانات وإنتاجھا ) ،(DCPCsو 15مركزاً للنظام العالمي للمعلومات ) .(GISCsويعتبر تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISعنصراً جوھريا ً في نجاح عملية الطقس والمناخ والماء.
تطوير القدرات؛ جرى تعميم إستراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تطوير القدرات في الجھود التي تبذلھا
2.1.9
المنظمة لمعالجة احتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي كافة أنحاء العالم .وأشار
الرئيس أيضا ً إلى أن المنظمة حققت تقدما ً في حشد الموارد للنھوض بدعم أولوياتھا وبرامجھا .وأشاد الرئيس بالجھود
التي بذلھا األعضاء واألمانة الجتذاب البنك الدولي ،والمفوضية األوروبية ومستثمريھما .وأشاد الرئيس أيضا ً
بالمساھمات القيمة التي قدمھا األعضاء الذين وفروا الدعم بصورة مباشرة وغير المباشرة أو عينيا ً من خالل آليات مثل
برنامج التعاون الطوعي ،وأنشطة التعليم والتدريب بما في ذلك مراكز التدريب اإلقليمية ،الضرورية لتنمية الموارد
البشرية ،وأشار إلى التقدم المشجع بشأن مفھوم "الجامعات العالمية" .وأبرز إنجازات الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات الذي وضع خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات للفترة  .2015-2012وسيتعين على
المؤتمر أن يواصل تقديم التوجيه لنھج المنظمة ) (WMOإزاء تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن خالل تنمية الموارد البشرية ،والقدرات الفنية والمؤسسية وتحسين البنية األساسية وخاصة
في البلدان النامية واألقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية .وأكد الرئيس أھمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به
القطاع الخاص في دعم ھذه النواتج وشجع المنظمة ) (WMOعلى استكشاف السبل والوسائل إلشراك القطاع الخاص
بصورة أكثر تعمقا ً بما في ذلك رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ).(HMEI
الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ يشكل بناء الصمود أمام أحوال الطقس والمناخ المتطرفة العنصر
2.1.10
االساسي في مسؤولية أعضاء المنظمة ) (WMOبدعم من اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والبنى األساسية لتقديم
الخدمات .وأصبح المؤتمر اآلن ،بعد نتائج المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في سينداي،
اليابان ،في وضع يمكنه من إصدار التوجيھات األفضل والبت في أولويات مساھمة المنظمة ) (WMOفي الحد من
مخاطر الكوارث في المستقبل .وخالل السنوات األربعة األخيرة ،كان المجلس التنفيذي يشكل خارطة طريق المنظمة
) (WMOبشأن الحد من مخاطر الكوارث حيث تكون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
وضع أفضل لإلسھام في الجھود الدولية بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،والصمود أمامھا وتالفيھا من خالل تقديم
التنبؤات العالية الجودة المعتمدة على التأثيرات ،وعمليات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعتمدة على المخاطر.
كما وافق المجلس التنفيذي بقوة على إستراتيجية المنظمة ) (WMOالتكميلية لتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا ) (IPللمساعدة
في توجيه األنشطة الرامية إلى زيادة رضا المستخدمين ،وتحسين قيمة استثمارات األموال العامة وزيادة الوعي بدور
المرافق الوطنية لالرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي حماية األرواح والممتلكات .وأكد الرئيس أھمية نتائج
المؤتمر المعني باألبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ الذي عقد في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014وشجع المؤتمر
على النظر في السبل الكفيلة بإدراج المساواة بين الجنسين باعتبارھا ھدفا ً وقضية شاملة في برامجھا ومن ثم القضاء
على المعوقات التي تحد من قدرة النساء والفتيات على المشاركة الفعالة في السياسات والمبادرات المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث واالستفادة منھا.
خدمات األرصاد الجوية للطيران؛ حيث يتمثل العنصر الرئيسي للمناقشات في الدعم الذي تقدمه األرصاد
2.1.11
الجوية لمفھوم "السماء الواحدة" من حيث صلتھا بالخطة العالمية للمالحة الجوية التي وضعتھا منظمة الطيران المدني
الدولي ) ،(ICAOوأسلوب تحديثات مجموعة نظم الطيران ) .(ASBUوأشار الرئيس إلى أن منظمة الطيران المدني
الدولي ) (ICAOنسعى من خالل آفاق  2018إلى إيجاد حلول إلجراء تحسينات للحد من التكدس في النظام العالمي إلدارة
المالحة الجوية .وعالوة على ذلك ،فإنه على الرغم مما تحقق من تقدم جيد من جانب بعض األعضاء ،لم ينفذ الكثير

الملخص العام

7

منھم نظام إدارة الجودة امتثاالً للمرفق  3لدى منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالجزء الثاني من الالئحة الفنية
لدى المنظمة ) (WMOأو متطلبات الكفاءة لدى المنظمة ) (WMOلموظفي األرصاد الجوية للطيران في دورھم المعاون
لنظم إدارة سالمة المالحة الجوية .وحث الرئيس أعضاء المنظمة ) (WMOعلى مواصلة عملھم لالمتثال لھذه المعايير.
وأشار الرئيس بعد ذلك إلى أنه باإلضافة إلى مواصلة السعي لتحقيق التفوق في المبادرات المشار إليھا
2.1.12
أعاله ،ھناك عدد من المسائل التي رأى أنھا تتطلب اھتماما ً وثيقا ً.
الفوائد االجتماعية واالقتصادية؛ المستمدة من تقديم الخدمات "المناسبة للغرض" لمختلف فئات
2.1.13
المستخدمين ،أشار الرئيس إلى أن الفوائد التي تتحقق لألعضاء من التحسينات التي تجري على قدرات المرافق الوطنية
) (NMHSsإلنتاج وتقديم تلك الخدمات .وقد يتسم ذلك بأھمية خاصة للخدمات المناخية بمقتضى اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) .(GFCSويتمثل العنصر الھام المتصل بھذه القضية في التقييم الموضوعي ،بقدر من الدقة ،للفوائد االجتماعية
واالقتصادية لھذه الخدمات .ويرجى من المؤتمر أن ينظر في متابعة مؤتمر مدريد الذي عقد في آذار /مارس 2007
بشأن "المعيشة اآلمنة والمستدامة :المنافع االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء" في عام
 ،2017والذي يشار إليه باختصار بمؤتمر "مدريد  "10+الذي قد يساعد أيضا ً في ھذا العمل.
األنشطة في المناطق القطبية ومناطق الجبال العالية؛ سينظر المؤتمر تحت ھذا البند في خطة تنفيذ
2.1.14
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبما في ذلك حوكمة المراقبة العالمية ) (GCWوالھيكل العامل ،وإنشاء شبكة
أساسية للمراقبة العالمية ) (GCWتسمى شبكة الغالف الجليدي ) ،(CryoNetوالحاجة إلى تعميم المراقبة العالمية )(GCW
باعتبارھا نشاطا ً أساسيا ً في المنظمة ) (WMOفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوعالوة على ذلك،
ثمة حاجة مستمرة إلى تعزيز شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONالتي تعتبر من أقل مناطق العالم التي
أخذت منھا عينات .وأكد الرئيس الفرص التي تتيحھا خطة التنفيذ لسنة التنبؤات القطبية التي تركز على عام ،2018
وتنفيذ مبادرة الشراكة القطبية الدولية للنھوض بالتنسيق بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات األخرى .ودعا الرئيس
المؤتمر إلى النظر في ھذه األنشطة وغيرھا في المناطق القطبية ومناطق الجبال العالية لدى مناقشاته لألولويات
والبرامج والميزانية لتوجيه عمليات تنفيذ األنشطة في المناطق القطبية ومناطق الجبال العالية خالل السنوات األربع
القادمة.
الھندسة المناخية؛ التي تشكل تدخالً متعمداً واسع النطاق في البيئة يھدف إلى التخفيف من آثار الزيادة في
2.1.15
غازات االحتباس الحراري .وأشار الرئيس إلى أن لجنة علوم الغالف الجوي عرفت ذلك بأنه مجال ألولوية البحوث
استجابة للمداوالت المتزايدة .وفي ھذا الوقت ،فإن تزايد أنشطة البحوث واالھتمام العام أجبرت بعض الحكومات على
أن تفكر في أھمية اتخاذ إجراءات بشأن الھندسة المناخية بما في ذلك إدارة البحوث والحوكمة لمختلف طرق الھندسة
المناخية .ويتعين على المؤتمر أن يستجيب لھذه الضغوط بتقديم المشورة بشأن العلم والحوكمة ،وتحديد دور المنظمة
) (WMOفي ھذه العمليات الدولية.
الطقس الفضائي؛ من المعروف بدرجة كبيرة أن نظم الرصد المعتمدة على األرض والفضاء واالتصاالت
2.1.16
البعيدة لألعضاء تتعرض لمخاطر التوقف نتيجة للتوھجات الشمسية أو العواصف المغناطيسية األرضية .ولھذه
األحداث الشمسية تأثيرات كبيرة على القطاعات االقتصادية مثل الطيران ،واالتصاالت ،وعمليات السواتل ،والنقل
الكھربائي .وسوف يناقش المؤتمر خطة تستغرق أربع سنوات لصياغة أنشطة األعضاء في تقديم خدمات الطقس
الفضائي.
حوكمة المنظمة والتحسينات المستمرة؛ حققت المنظمة ) (WMOتقدما ً كبيراً في تعزيز دور وتأثير
2.1.17
االتحادات اإلقليمية على النحو المبين في التعديالت المقترحة على الالئحة العامة .غير أن الرئيس أشار إلى أنه
باإلضافة إلى االتحادات اإلقليمية الستة ،تضطلع المنظمة بعملھا من خالل ثماني لجان فنية ) ،(TCsوتسعة عشر
برنامجا ً علميا ً وفنيا ً فضالً عن واحدا وعشرين ھيئة ترفع تقاريرھا للمجلس التنفيذي بما في ذلك األفرقة ،واألفرقة
العاملة ،وفرق المھام ،واللجان ،وجھات التركيز وغير ذلك .وعالوة على ذلك كان لدى كل ھيئة تأسيسية مكونات
ھيكلية فرعية .وقد صممت ھذه المكونات معا ً لمساعدة األعضاء في توفير طائفة عريضة من خدمات األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا واالستفادة منھا لمعالجة التحديات الحالية والمقبلة .وإدراكا ً من الرئيس بالتعقيدات التي ينطوي عليھا ھذا
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الھيكل ،أشار إلى أنه سيطلب من المؤتمر النظر في إجراء استعراض إستراتيجي لھياكل المنظمة ) (WMOوترتيبات
التشغيل فيھا وممارسات وضع الميزانية بھدف تحسين فعالية ترتيبات الھيئات التأسيسية واألمانة .وأشار الرئيس كذلك
إلى أن المؤتمر سوف ينظر في قضايا ھامة أخرى مثل عدد فترات تولي منصب األمين العام ،والميزانية الشاملة
ألنشطتنا ،وعدد وتوزيع المقاعد في المجلس التنفيذي.
وأكد الرئيس أن النجاح الذي حققته المنظمة ) (WMOتضرب بجذورھا في أكثر من قرن من التعاون
2.1.18
العلمي والفني .وفي ھذا الوقت ،وضعت المنظمة ) (WMOبرامج ھامة وطويلة األجل تشمل ،ضمن جملة أمور،
المراقبة العالمية للطقس التي احتفلت بعيدھا الخمسين عام  ،2013وبرنامج المناخ العالمي .وسوف تقدم المنظمة
) ،(WMOفي غضون السنوات األربع القادمة ،وأمام جذورھا التي تضرب في ھذا التراث ،معالمھا البارزة المستھدفة
الجديدة التي ستتضمن في الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية الموافق عليھا والخاصة بالمنظمة ) .(WMOوسيحقق التنفيذ
تقدما ً في تطوير البرامج والخدمات لالستجابة لطلبات الحكومات والشركاء والعمالء .وأشار الرئيس إلى أن النجاح
يعتمد أيضا ً على الكيفية التي سيتم بھا إشراك الشركاء ومساھماتھم مع ھيئات األمم المتحدة األخرى ،والمجلس الدولي
للعلوم ومبادرة عن مستقبل األرض ،والفريق المعني برصدات األرض والقطاع الخاص بما في ذلك رابطة صناعة
معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ).(HMEI
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لإلنجازات التي حققتھا المنظمة ) (WMOمنذ المؤتمر السادس عشر،
2.1.19
وأعرب عن تقديره للرئيس لما اتخذه من إجراءات نيابة عن المجلس التنفيذي منذ الدورة الثانية والستين.
وقد نظرت تلك المسائل الواردة في تقرير الرئيس والتي تتطلب إجراءات محددة من المؤتمر تحت البنود
2.1.20
ذات الصلة من جدول األعمال .وأحاط المؤتمر علما ً بإنجازات المنظمة ) ،(WMOوالعمليات الجارية ،وتطور المنظمة
) (WMOفي المستقبل على النحو الوارد ملخص لھا في تقرير الرئيس ،وأبدى المالحظات التالية.
2.2

تقرير األمين العام )البند  2.2من جدول األعمال(

 2.2.1عرض األمين العام تقريره ،مشيراً إلى أن مختلف المسائل المشار إليھا في تقريره سيُنظر فيھا بعمق في إطار
بنود جدول األعمال ذات الصلة.
 2.2.2وقدم األمين العام عرضا ً عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012حسبما يتضح في
الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2015-2012وسلط الضوء خاصة على األنشطة المضطلع بھا لدعم األعضاء
ومرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تحقيق النتائج المتوقعة في تقديم الخدمات ،وتحسين
عمليات الرصد الخاصة بالطقس والمناخ والماء ،واستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في عمليات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية ،وتطوير القدرات ،وتحسين الفعالية.
 2.2.3وذ َّكر األمين العام بأن الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012تمثل الجولة الثانية من إطار
التخطيط طويل األجل الذي اعتمده المؤتمر الخامس عشر )جنيف  25-7أيار /مايو  ( 2007كتطور للخطة طويلة األجل
للمنظمة ) ،(WMOوبأن عملية التخطيط طويلة األجل ھذه تتضمن الخطة التشغيلية ألمانة المنظمة ) (WMOوالميزانية
القائمة على النتائج للمنظمة ).(WMO
 2.2.4وأشار األمين العام إلى أن الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012قد حددت ثالثة احتياجات
مجتمعية عامة ساھمت فيھا المنظمة من خالل تناول خمسة محاور استراتيجية وثماني نتائج متوقعة ذات صلة بھا .كما
ركز على تحديد خمس أولويات استراتيجية في إطار الخطة االستراتيجية ،أحرزت فيھا المنظمة تقدما ً ملحوظا ً وھي:
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوخدمات األرصاد الجوية للطيران ،وبناء قدرات البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً ،وتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالحد
من مخاطر الكوارث.
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 2.2.5وعرض األمين العام تقييما ً شامالً واإلنجازات الرئيسية والتحديات القائمة والدروس المستقاة واآلثار على
الخطة االستراتيجية للفترة  2019-2016لكل من األولويات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2015-2012وتناولت
الوثيقة معلومات مفصلة حول تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012في مختلف المجاالت
البرنامجية فيما يتعلق ببنود جدول األعمال ذات الصلة )ال سيما البنود  3و 4و 5و 6و 7و 8و 11من جدول األعمال(،
بينما يقدم تقرير الرصد والتقييم تقييما ً منھجيا ً عن تحقيق النتائج المتوقعة ) البند  7.2من جدول األعمال(.
 2.2.6وأشار األمين العام إلى اإلنجازات الھامة التي حُققت خالل الفترة  2015-2012في إنشاء وتنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSكمبادرة شاملة بالتعاون مع الشركاء من منظومة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات
الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
 2.2.7وقدم أيضا ً األمين العام في تقريره معلومات بشأن تعاون المنظمة ) (WMOمع منظومة األمم المتحدة من خالل
المشاركة النشطة في آليات التنسيق والعمليات واالتفاقيات والمبادرات ذات الصلة والمساھمة فيھا ،وكذا مع غيرھا من
المنظمات والمحافل الدولية واإلقليمية ،والمبادرات العلمية في مجاالت الطقس والمناخ والماء .وأولى األمين العام
اھتماما ً خاصا ً بإصدار تقرير التقييم الخامس ) (AR5للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي الفترة
 2014-2013ودور ھذا التقرير في إطالع صناع السياسات على أحدث العلوم المناخية ،وآثار تغير المناخ والتكيف معه
والتأثر به ،وخيارات التخفيف من آثاره.
 2.2.8وأشار تقرير األمين العام إلى أھمية عمل المنظمة ) (WMOفي ضوء العمليات العالمية العديدة التي ُتجرى
تحت إشراف األمم المتحدة ،وھو يُتوقع استكماله بحلول الدورة السبعين للجمعية العامة )من  15إلى  28أيلول /سبتمبر
 .( 2015وركز األمين العام ،على وجه الخصوص ،على الدور الرئيسي لجدول األعمال لما بعد  2015وأھداف التنمية
المستدامة المرتبطة بھا ،واتفاق المناخ الذي ستنظر فيه الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوإطار الحد من الكوارث لما بعد  ،2015وكذا متابعة المؤتمر الدولي
الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية )مسار ساموا(.
 2.2.9وقد واصل األمين العام ،خالل الفترة المالية السادسة عشرة ،بذل الجھود لتعزيز عمليات الرقابة الداخلية ،بما
في ذلك وظيفتا القواعد األخالقية واإلفصاح المالي المعززتان ،وتدريب الموظفين ،وعمليات اإلحاطة الدورية للبعثات
الدائمة في جنيف .وفي ذات الوقت ،أولي اھتمام خاص لتعزيز فعالية أمانة المنظمة ) (WMOواستدامتھا البيئية .وأعرب
األمين العام عن تقديره للجنة مراجعة الحسابات والمراجع الخارجي لتعاونھما ،وعن ارتياحه لتلقي آراء غير مشفوعة
بتحفظات بشأن البيانات المالية للمنظمة ).(WMO
 2.2.10وركز األمين العام ،خالل مداخلته بشأن النتائج المحققة أثناء الفترة  2015-2012وآثارھا على الفترة المالية
 ،2019-2016على أن التحدي الذي تواجھه المنظمة ) (WMOللوفاء بواليتھا على أكمل وجه دعما ً ألعضائھا ،ال يزال
مستمراً .فالتأثير المتزايد لتغير المناخ على ظواھر الطقس والمناخ والماء المتطرفة ،وما يقترن بھا من ظواھر طبيعية،
والدور المتزايد للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMHSsومسؤولياتھا فيما يتعلق بالقيود الخاصة بالميزانية
والموظفين ،التي غالبا ما تكون قيوداً صارمة ،والتطورات العلمية والتكنولوجية ،والمساھمة في جدول األعمال لما بعد
 ،2015كلھا عوامل تعكس الحاجة إلى اتساق كبير بين الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوخطتھا التشغيلية
والميزانية المقترحة للفترة المالية السابعة عشرة وإلى توفير موارد كافية للمنظمة.
 2.2.11وواصل األمين العام ،أثناء الفترة المالية السادسة عشرة ،ضمان التنسيق واإلشراف الشاملين على األمانة.
وبعد الدورة االستثنائية للمؤتمر )جنيف 31-29 ،تشرين األول /أكتوبر  (2012التي أنشأت المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) (IBCSواعتمدت خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبُذلت جھود كبيرة إلطالق
اإلطار العالمي للخدمات المناخية وتعزيزه ،بما في ذلك تنظيم دورتين للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
)) (IBCSجنيف 5-1 ،تموز /يوليو  2013و 14-10تشرين الثاني /نوفمبر  .( 2014كما نظمت المنظمة ) (WMOمؤتمرين
ھامين في  ،2014وھما المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس )مونت﷼ ،كندا 21-16 ،آب /أغسطس( والمؤتمر المعني
بالبعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ )جنيف 7-5 ،تشرين الثاني /نوفمبر .(2014
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 2.2.12وبذل األمين العام جھوداً ھامة للترويج للمنظمة ) (WMOعلى الساحة الدولية ولدور المرافق الوطنية
) (NMHSsباعتبارھا من العوامل التي تمكن من تحقيق التنمية المستدامة من خالل دعم الحد من مخاطر الكوارث،
وتوفير المعلومات للقطاعات االقتصادية ،وتزويد صناع السياسات والجمھور بالمعلومات العلمية األساسية .وفي ھذا
الصدد ،زار األمين العام العديد من البلدان األعضاء في مختلف أقاليم المنظمة ) ،(WMOوقابل ممثلين رفيعي المستوى
عن السلطات الوطنية ،وأجرى مقابالت مع وسائل إعالم محلية ودولية .وأولى اھتماما ً خاصا ً بأقل البلدان نمواً ،ال سيما
البلدان المتضررة بالكوارث الھيدرولوجية الجوية .وتفاعل األمين العام باستمرار مع األعضاء ،والمؤسسات الحكومية
الدولية والمؤسسات الدولية في جنيف وغيرھا ،وزود البعثات الدائمة بإحاطات منتظمة.
 2.2.13وحضر األمين العام ،بوصفه المدير التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOعدداً من اجتماعات األمم المتحدة ،ال سيما
الدورات العادية لمجلس المديرين التنفيذيين ،التي يرأسھا األمين العام لألمم المتحدة ،وبعض األجزاء ذات الصلة من
دورات الجمعية العامة ،وكذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة برعاية المجلس االقتصادي
واالجتماعي ) (ECOSOCواجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأھداف التنمية المستدامة .كما ترأس وفد
المنظمة ) (WMOفي مؤتمرات القمة العالمية من قبيل مؤتمر األمم المتحدة الثالث للتنمية المستدامة ) ) ( Rio +20ريو
دي جانيرو ،البرازيل 22-20 ،حزيران /يونيو  ،( 2012ومؤتمر األمم المتحدة الثالث للدول الجزرية الصغيرة ) أبيا،
ساموا 4-1 ،أيلول /سبتمبر  (2014ومؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالمناخ لعام  ) 2014مقر األمم المتحدة في
نيويورك 23 ،أيلول /سبتمبر  ،(2014و المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث )سينداي،
اليابان 18-14 ،آذار /مارس .(2015
 2.2.14وقد حضر األمين العام بانتظام االجتماعات السنوية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ) ،(UNFCCCوكذا المنتدى العالمي الذي يعقد كل سنتين للحد من الكوارث والذي تنظمه إستراتيجية األمم
المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) .(UNISDRكما شارك في عدد من االجتماعات ذات الصلة نظمتھا وكاالت أممية
ومنظمات شريكة أخرى .وحضر األمين العام ،بوصفه رئيسا ً للجنة األمم المتحدة المعنية بالمياه ،اجتماعات تنسيقية
منتظمة وتظاھرات رفيعة المستوى ذات صلة ،بما في ذلك المؤتمرات الھامة ،وإطالق المنشورات الھامة مثل تقرير
تنمية المياه في العالم في  2012و.2014
 2.2.15كما دعم األمين العام ،بوصفه المدير التنفيذي إلحدى منظمات الرعاية المشتركة ،المنظمتين المشتركتين في
رعاية الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ ) ،(IPCCإصدار تقرير التقييم الخامس ،ال سيما تقرير فريقه العامل
عن األساس العلمي الفيزيائي ،فضالً عن التقرير التجميعي الشامل.
2.2.16

وأحاط المؤتمر علما ً بتقرير األمين العام.

2.3

تقرير رئيس اللجنة االستشارية المالية )البند  2.3من جدول األعمال(

نظر المؤتمر في تقرير اللجنة االستشارية المالية .وأحاط علما ً مع التقدير بمختلف توصيات اللجنة الواردة
في المرفق األول بھذا التقرير .وقد راعى المؤتمر تلك التوصيات في اتخاذ قراراته تحت مختلف البنود ذات الصلة من
جدول األعمال.
2.4

تقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية )البند  2.4من جدول األعمال(

اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية
أحاط المؤتمر علما ً بأن اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية التي عقدت بالتزامن مع المؤتمر والمجلس
2.4.1
التنفيذي والمكتب خالل فترة ما بين الدورتين قد أدت إلى تبادل المعلومات بشأن أنشطة فرادى االتحادات اإلقليمية
وتقاسم أفضل الممارسات ،كما قدمت المشورة للمؤتمر والمجلس التنفيذي والھيئات التأسيسية األخرى للمنظمة )(WMO
بشأن المسائل موضع االھتمام اإلقليمي المشترك .وتبادل رؤساء االتحادات اإلقليمية المعلومات واآلراء بشأن المجاالت
الرئيسية ذات األولوية في األقاليم ونتائج دورات االتحادات اإلقليمية.
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وأقر المؤتمر بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية ناقشوا إعداد خططتھم التشغيلية الخاصة وعملوا على تنيسقھا،
2.4.2
كما قدموا مدخالتھم في األعمال التحضيرية للخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016ونظر
في مالحظاتھم المجلس التنفيذي وفريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) .(WG-SOPوأشار المؤتمر
إلى أن رؤساء االتحادات اإلقليمية قد نظروا في مواقف األقاليم فيما يتعلق بعدد المقاعد في المجلس التنفيذي .وقد واصل
المجلس التنفيذي مناقشة ھذه المسألة كما يعالجھا المؤتمر في إطار البند  13.1من جدول األعمال .وأحاط المؤتمر علما ً
بأن رؤساء االتحادات اإلقليمية قد ناقشوا أيضا ً الدروس وال ُنھج الرامية إلى تنظيم الدورات بفعالية وكفاءة.
وأشار المؤتمر إلى أن رؤساء االتحادات اإلقليمية قد أعدوا اقتراحا ً لتحسين تعريف دور االتحادات
2.4.3
اإلقليمية ومسؤولياتھا ،وقد أوصى به المجلس التنفيذي كي ينظر فيه المؤتمر كما تتم معالجته في البند  13.3من جدول
األعمال.

اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية
أحاط المؤتمر علما ً بأن اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية ،التي عقدت بالتزامن
2.4.4
مع المؤتمر والمجلس التنفيذي والمكتب خالل فترة ما بين الدورتين قد ناقشت المسائل المشتركة بين االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية و ساھمت في تعزيز الصلة والتعاون بين االتحادات اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية ) .(TCsوتبادل رؤساء
االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية اآلراء كما ناقشوا تعزيز التعاون بين اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية بشأن
المجاالت الرئيسية ذات األولوية للمنظمة ).(WMO
والحظ المؤتمر أن رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية اتفقوا على العمل من أجل تحسين
2.4.5
التفاعل بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية وتوثيق عرى التعاون فيما بينھا ،مما أدى إلى زيادة تكامل الخطتين
االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOعلى نحو يأخذ في االعتبار احتياجات االتحادات اإلقليمية وأولوياتھا بدعم من
اللجان الفنية من خالل اإلجراءات التي تتخذھا .ونظر المؤتمر في اآلليات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق
والتواصل بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،بما في ذلك عن طريق جھات االتصال المختلفة.
وأشار المؤتمر إلى أن رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية قد ناقشوا تعزيز ثقافة االمتثال
2.4.6
فيما يتعلق باألدوار التي تؤديھا االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في إصدار الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوتنفيذھا،
ووافق على ضرورة وضع إجراءات روتينية من أجل تقييم امتثال أعضاء المنظمة للمعايير ،ومساعدة االتحادات
اإلقليمية في ضمان ترويج الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOمن خالل التشريعات واللوائح الوطنية وتنفيذھا من األعضاء.
والحظ المؤتمر إلى أن رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية يتقاسمون الخبرات في تنظيم
2.4.7
دورات االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،بما فيھا بعض التدابير المتخذة لتحسين وثائق الدورات واتخاذ القرارات .ويتم
اإلبالغ عن تفاصيل ھذه الخبرات في إطار البند  7.7من جدول األعمال.

تقرير رئيس االتحاد اإلقليمي األول
أعرب المؤتمر عن ترحيبه الحار بجنوب السودان لعضويته الجديدة في المنظمة ) (WMOاعتباراً من
2.4.8
كانون األول /ديسمبر .2012
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2.4.9

وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأھم األنشطة واإلنجازات في االتحاد اإلقليمي األول والتي تتضمن:

)أ(

نجاح تنظيم الدورة السادسة عشرة لمؤتمر االتحاد اإلقليمي األول ) (RA I-16في برايا ،كابو فيردي ،في
الفترة  9 – 3شباط /فبراير 2015؛

)ب(

إنشاء بنية عمل جديدة لتحقيق تحقيق الحوكمة الجيدة وكفاءة اإلدارة في اإلقليم :فريق اإلدارة وخمسة
أفرقة عاملة )لفريق العامل المعني بعمليات الرصد واالتصاالت والبنية األساسية؛ الفريق العامل المعني
بالخدمات والتطبيقات المناخية؛ الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا والموارد المائية؛ الفريق العامل
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المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والح ّد من الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات واالتصاالت؛ فريق عامل
معني بقضايا االمتثال لألرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران واسترداد التكاليف؛ لجنة
األعاصير المدارية المعنية بجنوب غرب المحيط الھندي؛ وفرقتي عمل )فرقة عمل معنية باألرصاد
الجوية للطيران في االتحاد اإلقليمي األول؛ وفرقة عمل معنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد
)((WIGOS؛

)ج(

تنفيذ المكوّ نات اإلقليمية للمبادرات الرئيسية للمنظمة :النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوتنفيذ خدمات إدارة الجودة ) (QMSألغراض خدمات الطقس للطيران
وإستراتيجية تطوير القدرات وبرنامج المنظمة ) (WMOألقل البلدان نمواً؛

)د(

أدوار مكاتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك مكتب المنظمة ) (WMOلشمال
ووسط غرب أفريقيا )أبوجا ،نيجيريا( ومكتب المنظمة ) (WMOوالمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا وجنوبھا
)كينيا ،نيروبي( ،في تلبية االحتياجات المتزايدة لألعضاء في مختلف أنشطة تطوير القدرات في اإلقليم
التي تشمل تيسير تنفيذ اللقاءات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوالمحافظة على اتصاالت وثيقة مع األعضاء،
وتقديم الدعم لتلبية احتياجات األعضاء ،والتصدي للبرامج المتعددة القطاعات التابعة للمنظمة )،(WMO
والتي تنفذ جميعھا في إطار تعاون وثيق مع األعضاء والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة؛ والعملية الجارية
لتحديد موقع المكاتب ألفريقيا وأقل البلدان نمواً؛

)ھ(

مواصلة تنظيم منتدى التوقعات المناخية لغرب أفريقيا ) ،(PRESAOومنتدى التوقعات المناخية بمنطقة
القرن األفريقي ) ،(GHARCOFومنتدى التوقعات المناخية الفصلية في وسط أفريقيا ) ،(PRESACومنتدى
التوقعات المناخية لشمال أفريقيا ) ،(PRESANORDومنتدى التوقعات المناخية في جنوب أفريقيا
) (SARCOFالذي تستخدم نواتجه على نطاق واسع من الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين
في اإلقليم؛

)و(

نجاح تنظيم الدورتين الثانية والثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
و) (AMCOMET-3في فيكتوريا فولز ،زمبابوي ،في تشرين األول /أكتوبر  ،2012وفي برايا ،كابو
فيردي ،في شباط /فبراير  2015على التوالي .وقد شارك في تنظيمھما كل من المنظمة ) (WMOومفوضية
االتحاد األفريقي ) (AUCوحكومتي زمبابوي وكابو فيردي على التوالي .ولوحظ مع التقدير مساھمة عدة
شركاء في صندوق استئماني يدعم أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي وتنفيذ عملية المؤتمر الوزاري
)(AMCOMET؛

)ز(

وخالل الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMET-3اتخذ الوزراء المسؤولين عن األرصاد
الجوية في أفريقيا عدداً من القرارات الھامة التي تضمنت:

)(AMCOMET-2

’‘1

انتخاب مكتب جديد مكوّ ن من خمسة أعضاء وخمسة فرق عمل؛

’‘2

إقرار اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( واعتمادھا
الالحق من قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في كانون الثاني /يناير 2013؛

’‘3

الموافقة على دستور المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETونظامه األساسي؛

’‘4

الموافقة على الميزانية السنوية للمؤتمر الوزاري األفريقي للفترة 2016–2015؛

’‘5

الموافقة على تنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(
وحشد الموارد لھا؛

’‘6

إشراك االتحاد األفريقي لضمان أن المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETيحتل مكانة مالئمة
في إطار الھياكل الجديدة للجان الفنية المتخصصة ) (STCsليسمح بإجراء عمليات فعالة ومرئية؛

’‘7

العملية الجارية إلنشاء مركز إقليمي للمناخ ) (RCCلوسط أفريقيا؛
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’‘8

المبادرة الرامية إلى وضع برنامج فضائي إلقليم أفريقيا بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالفضاء
والتابع لالتحاد األفريقي والمؤتمر الوزاري األفريقي للعلوم والتكنولوجيا ) (AMCOSTومؤتمر
االتحاد األفريقي للوزراء المسؤولين عن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات )(CITMC؛

’‘9

اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تحقيق جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي أفريقيا االمتثال لنظام إدارة الجودة ) (QMSومتطلبات الكفاءة المعتمدة من منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواستمرار االمتثال
لھما.

وأشادت جنوب أفريقيا بأعمال الرئيس ونائب الرئيس وفريق االتحاد اإلقليمي األول ،السيما في بناء
2.4.10
القدرات وتطوير البنية األساسية .وأشار المؤتمر إلى أن جنوب أفريقيا قدمت مساھمات مالية في اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSومؤتمر تعميم مراعاة المنظور الجنساني ،كما قامت بإعارة موظف ألمانة المنظمة )(WMO
للمساعدة على تطوير البرنامج الجنساني .والتزمت جنوب أفريقيا ،التي تضطلع بعدد من المسؤوليات اإلقليمية بما فيھا
المركز اإلقليمي لالتصاالت ) (RTHوالمركز العالمي لنظام المعلومات ) (GISCوالمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد
الجوية ) (RSMCومركز التدريب اإلقليمي ) (RTCومركز اإلنتاج العالمي للتنبؤات الطويلة المدى ) ،(GPCبحشد
مواردھا لدعم ھذه المسؤوليات اإلقليمية الرامية إلى تعزيز األرصاد الجوية واإلسھام في األھداف اإلقليمية والعالمية
المستدامة.
وأشار المؤتمر إلى استمرار وجود تحديات جمة أمام المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أفريقيا للوفاء
2.4.11
بوالياتھا ،وإلى األولويات الراھنة لالتحاد اإلقليمي األول التي تشمل ما يلي:
)أ(

تطوير القدرات )رأس المال البشري وتطوير البنية األساسية والتحوّ ل المؤسسي للمرافق الوطنية
) (NMHSsإلى ھيئات مستقلة(؛

)ب(

خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)ج(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)د(

تقديم الخدمات؛

)ھـ(

تعزيز قدرات المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOلخدمة األعضاء بمزيد من الفاعلية وتدعيم أمانة المؤتمر
الوزاري األفريقي ).(AMCOMET

وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن الشراكة القائمة بين المنظمة ) (WMOواالتحاد األفريقي قد أدت إلى
2.4.12
ّ
تحقيق فوائد ملموسة فيما يتعلق بمواصلة تطوير المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أفريقيا وإبراز مكانتھا .وحث المؤتمر
األمين العام على االستمرار في دعم أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETوأنشطته .وأعرب المؤتمر عن
امتنانه لألعضاء والشركاء اإلنمائيين الذين واصلوا مساھمتھم في الصندوق االستئماني للمؤتمر الوزاري األفريقي
) ،(AMCOMETودعاھم إلى مواصلة دعمھم.
وأُبلغ المؤتمر بوفاة الدكتور محمد مھيتا ،الرئيس السابق لالتحاد اإلقليمي األول في  7نيسان/أبريل
2.4.13
وأعربت أسرته عن امتنانھا لرسائل العزاء التي استلمتھا من األعضاء من خالل الممثل الدائم لجمھورية تنزانيا المتحدة
لدى المنظمة ).(WMO

.2015

تقرير رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني
2.4.14

أحاط المؤتمر علما ً بأھم اإلنجازات في االتحاد اإلقليمي الثاني والتي تتضمن:

)أ(

صقل وتنفيذ الخطة االستراتيجية التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة  2015-2012وإعداد الخطة
التشغيلية االستراتيجية لالتحاد اإلقليمي الثاني للفترة  2019-2016من أجل تعزيز المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( استناداً إلى دراسة استقصائية ترمي إلى
تحديد الترتيبات المؤسسية والتحديات الراھنة واألولويات المستقبلية في االتحاد اإلقليمي الثاني ،والمناقشة
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الالحقة خالل الدورة السادسة للمؤتمر اإلقليمي في االتحاد اإلقليمي الثاني في كانون األول /ديسمبر
2014؛

)ب(

تنفيذ آلية العمل الجديدة لالتحاد من أجل التنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي الثاني عن
طريق إنشاء فريق إدارة وأربعة أفرقة عمل مع أفرقة فرعية وموضوعات رئيسية وفريقي عمل معنيين
بالتنفيذ والتنسيق لالضطالع باألنشطة الشاملة؛

)ج(

إقامة خمسة مشاريع تجريبية وتنفيذھا في المجاالت التالية :تبادل المعلومات المتعلقة بالخدمات المناخية؛
التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛ إنذارات ونشرات إقليمية خاصة بالطقس القاسي؛ جمع وتطبيق بيانات
إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات؛ تقديم تنبؤات رسمية بالطقس على المدى
المتوسط؛

)د(

تنفيذ الخطط اإلقليمية المتعلقة بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة
) (WISفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،ال سيما إحراز تقدم في تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISمن خالل
الخدمات التشغيلية في المراكز العالمية لنظام معلومات المنظمة ) ،(GISCsوالتشغيل التجريبي للمراكز
العالمية ) (GISCsالثالثة التي تم تحديدھا بشروط ،واتفاق بشأن قائمة أولية بالمراكز العالمية الرئيسية
).(GISCs

وأحاط المؤتمر علما ً بمجاالت األولوية لالتحاد اإلقليمي الثاني التي حددتھا الدراسة االستقصائية
2.4.15
والمناقشة الالحقة خالل الدورة السادسة للمؤتمر اإلقليمي )كانون األول /ديسمبر  (2014كما يلي:
)أ(

تحسين نظام اإلنذار المبكر ) (EWSللحد من مخاطر الكوارث من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة لتنبؤات
محددة تتسم بالفعالية وبدقة أكبر من حيث المكان والزمان من جانب أصحاب المصلحة كي يتمكنوا من
إصدار إنذارات مبكرة وتقديم الخدمات؛

)ب(

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISبما فيه المراكز العالمية
) (GISCsمن أجل المحافظة على نظم الرصد في الوقت الحقيقي وتحسينھا ،بما فيھا البيانات الشرحية
وجودة الرصدات وكميتھا )ال سيما تلك التي تتعلق بالجبال والصحارى والمحيطات( ،وتحسين
االتصاالت وتبادل المعلومات واالتصاالت والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة قواعد البيانات
وتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى المستويين اإلقليمي والوطني؛

)ج(

تعزيز الخدمات الھيدرولوجية وخدمات الطيران والخدمات العامة في مجال الطقس من أجل تطوير القدرة
على تقديم خدمات كافية دعما ً للخدمات العامة في مجال الطقس والطيران والھيدرولوجيا ،بما فيھا خدمات
التنبؤ اآلني وخدمات التنبؤ القصيرة والمتوسطة المدى؛

)د(

تعزيز الخدمات المناخية ،بما فيھا اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمن أجل تحسين الخدمات
المناخية ،بما فيھا الخدمات المتعلقة بتغير المناخ وتقلبيته والتنبؤ به؛ وتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى
المستويين الوطني واإلقليمي؛

)ھـ(

تطوير القدرات فيما يتعلق بأوجه العجز في الميزانية والعاملين ،واحتياجات التعليم والتدريب ،وتوأمة
الخبراء والنمذجة من قبيل التنبؤ العددي بالطقس؛

)و(

تحسين نظام إدارة الجودة فيما يتعلق بالتدريب والتعليم دعما ً لتنفيذ مؤھالت العاملين والكفاءات ونظام
إدارة الجودة بھدف تعزيز نظم استرداد التكاليف الرامية إلى تحسين خدمات الطيران؛

2.4.16

وأخذ المؤتمر علما ً كذلك بالتحديات التي تواجه االتحاد اإلقليمي الثاني كما يلي:

الملخص العام
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)أ(

أوجه القصور في الخدمات المناخية والتنبؤات الممتدة )دون الموسمية إلى الموسمية( باستبانة عالية؛

)ب(

نقص العاملين المؤھلين واحتياجات تطوير القدرات؛

)ج(

الحاجة إلى إجراء عمليات مستمرة لتقييم الكفاءات وتنفيذ نظام إدارة الجودة ،ال سيما في مجال األرصاد
الجوية للطيران؛

)د(

الحاجة إلى إعداد المواد اإلرشادية الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوإتاحتھا واستخدامھا باعتبارھا
الدعم األساسي إلعداد تنبؤات بالطقس تتسم بالمھارة وتخص مواقع محددة من أجل تحسين تقديم
الخدمات؛

)ھـ(

القدرات غير الكافية )نظم رصد األرصاد الجوية والدورة الھيدرولوجية ،ونظم توصيل البيانات ونظم
النشر الفعالة( من أجل إعداد النظم الشاملة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة دعما ً للحد من مخاطر
الكوارث؛

)و(

التعاون األقاليمي مع كل من االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( والخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ(
والسادس )أوروبا( من خالل الشراكة مع المنظمات اإلقليمية الشريكة ،بما فيھا رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ) (ASEANولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) (UNESCAPولغرب
آسيا ) (UNESCWAوجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي )(GCC؛

تقرير رئيس االتحاد اإلقليمي الثالث
2.4.17

أحاط المؤتمر علما ً بأھم األنشطة في اإلقليم والتي تتضمن:

)أ(

التقدم الكبير المحرز في تنفيذ ثالثة مراكز مناخية إقليمية في االتحاد اإلقليمي الثالث ،بما فيھا المرحلة
اإليضاحية للمركز المناخي اإلقليمي لغرب أمريكا الجنوبية )القائم في المركز الدولي لبحوث ظاھرة
النينيو ) (CIIFENومقره في غواياكيل ،إكوادور( والمركز المناخي اإلقليمي لجنوب أمريكا الجنوبية )الذي
تم تنفيذه تقريبا ً بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي األرجنتين والبرازيل
وباراغواي وأوروغواي ،بينما ال يزال المركز المناخي اإلقليمي لشمال أمريكا الجنوبية )الذي تنسقه
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البرازيل وغيانا في مرحلته التحضيرية؛

)ب(

مواصلة برنامج التعاون اآليبروأمريكي في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،الذي تموله الوكالة
اإلسبانية لألرصاد الجوية ) ،(AEMETدعما ً لعدة أنشطة واجتماعات تتعلق بمعالجة البيانات وتغير المناخ
وإدارة الفيضانات وأدوات التنبؤ اإلحصائي واستخدام النواتج والبيانات الساتلية من المركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMRوغيرھا من المسائل المختلفة .ودعم البرنامج كذلك دورات
تعلم مختلفة تتصل بالتنبؤات الھيدرولوجية والفصلية ،والفيضانات في المناطق الساحلية ،واالتصاالت
والتفاعل مع وسائط اإلعالم؛

)ج(

المشاركة في المنتدى اإلقليمي بشأن احتمال تطوّ ر المناخ ) ،(RFPCEالذي يستھدف توفير التنبؤ بالمناخ
الموسمي .وأصدرت مجموعتان من البلدان نشرات شھرية للتنبؤات الفصلية .وضمّت المجموعة األولى
بوليفيا وكولومبيا وشيلي وإكوادور وبيرو وفنزويال بينما ضمّت المجموعة الثانية األرجنتين والبرازيل
وباراغواي وأوروغواي؛

)د(

إنشاء مركز افتراضي لمراقبة الطقس القاسي والتنبؤ به لجنوب شرق أمريكا الجنوبية من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي األرجنتين وباراغواي وأوروغواي ،بدعم مالي
من برنامج التعاون اآليبروأمريكي وبمساھمة من المرفق الوطني ) (NMHSsفي البرازيل .وسيتم تكرار
ھذا النموذج في المستقبل في أمريكا الوسطى؛
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)ھـ(

إعداد نظام إدارة الجودة وتنفيذه ،حسبما طلبت منظمة الطيران المدني الدولي )  (ICAOمن المرافق
الوطنية ) (NMHSsالتي توفر خدمات الطيران .وتم تحقيق نظام إدارة الجودة من خالل وسائل التعاون
األفقي والدعم الذي توفره المرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم .وفي ھذا الصدد ،جرى تنظيم عدة بعثات
وحلقات دراسية بتمويل من برنامج التعاون اآليبروأمريكي؛

)و(

إنشاء مركز تدريب إقليمي في جامعة المولينا الوطنية )ليما ،بيرو( يوسع الخيارات المتعلقة بتطوير
القدرات البشرية ويستكمل مؤسسات التدريب في المنطقة )األرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وجمھورية
فنزويال البوليفارية( ويمنح درجات علمية لتلبية الطلبات على التعليم في اإلقليم؛

)ز(

مشاركة المھنيين المعتمدين في مجال اإلدارة المتكاملة للفيضانات العاملين في اإلقليم في حلقت العمل
الوطنية واألنشطة اإلقليمية األخرى ،بما فيھا مجموعة من المشاريع اإليضاحية من قبيل المشاريع في
دولة بوليفيا المتعددة التوصيات وباراغواي؛

)ح(

المشاركة النشطة لرئيس االتحاد اإلقليمي الثالث في عدد من اجتماعات ودورات المنظمة ) ،(WMOبما
في ذلك المؤتمر السادس عشر ) (2011والدورة االستثنائية للمؤتمر ) (2012ودورات المجلس
التنفيذي واجتماعات فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
) (EC WG/SOPوفريق العمل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات )(EC WG/CD؛

)ط(

كانت الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية )) (CBS-Ext.(2014التي عقدت في أسونسيون ،باراغواي،
من  8إلى  12أيلول /سبتمبر  2014قبل انعقاد المؤتمر اإلقليمي بشأن "التحديات والفرص المقبلة لالتحاد
اإلقليمي الثالث" ) 15 -12أيلول /سبتمبر  (2014أول دورة للجنة فنية تعقد مباشرة قبل دورة اتحاد إقليمي.
وقد أظھرت الفوائد الناجمة عن إدراج أعمال اللجان الفنية في أنشطة االتحادات اإلقليمية كما نوھت
بأھمية ھذه الفوائد .وعالوة على ذلك ،قد يمكن فوراً إدماج المناقشات الفنية للجنة معينة بشأن اإلقليم فوراً
في الخطط واألنشطة اإلقليمية؛

)ي(

الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث ) (RA III-16التي عقدت في أسونسيون ،باراغواي ،من
إلى  20أيلول /سبتمبر  2014التي اعتمدت الخطة االستراتيجية لالتحاد اإلقليمي الثالث )جنوب أمريكا(
للفترة  2019-2014وساھمت في تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016والتي
قررت أيضا ً وضع الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثالث للفترة  2019 -2016كجزء من الخطة
التشغيلية على نطاق المنظمة للفترة  .2019-2016واعتمدت الدورة كذلك القرار  (RA III-16) 11الذي
يطلب من المؤتمر السابع عشر النظر في االعتراف بمجموعة المؤسسات البرازيلية ) (CVEMكمركز
تدريبي إقليمي افتراضي للمنظمة ) (WMOفي البرازيل؛

)ك(

مواصلة ھيكل العمل المكوّ ن من فريق إدارة واحد وثالثة أفرقة عاملة إلى جانب الخبراء المناظرين لھا
)فريق عامل معني بالبنية األساسية والتطور التكنولوجي ) (WG-ITDوفريق عامل معني بالمناخ)(WG-CL
وفريق عامل معني بالھيدرولوجيا وموارد المياه ) ،((WG-HWRوكذلك مراكز االتصال التي تم تعيينھا
للمسائل المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)ل(

عدة مؤتمرات إقليمية وحلقات عمل ولقاءات أخرى بمشاركة نشطة من أعضاء االتحاد اإلقليمي الثالث
يجدر ذكر بعض منھا:
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’‘1

حلقة العمل المشتركة بين االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي الرابع بشأن خطة التنفيذ
اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

’‘2

الحلقة الدراسية للبلدان الناطقة باللغة اإلسبانية من االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي الرابع
بشأن تطوير رموز النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ) (BUFRوجداول
االرتحال واستخدامھا؛

الملخص العام

)م(
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’‘3

اجتماعات عمل مختلفة من أجل تنفيذ ثالثة مراكز مناخية إقليمية )(RCCs؛

’‘4

دورات تعلم في مجال اإلدارة المتكاملة للفيضانات للمھنيين في اإلقليم مع الحصول على شھادة من
المعلمين؛

تنفيذ مشروع تقلبية المناخ والرفاه األسري في جبل األنديز ) ،(CLIMANDESوھو مشروع توأمة بين
المركز الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (SENAMHIفي بيرو ودائرة األرصاد الجوية
السويسرية ) (MeteoSwissيرمي إلى تعزيز قدرة البيرو على تطوير خدمات مناخية وتنفيذھا بتمويل من
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ) .(SDCويجري أيضا ً تطوير مكوّ ن تعليمي وتدريبي لبلدان األنديز
في االتحاد اإلقليمي الثالث بالتعاون مع مركز التدريب اإلقليمي في جامعة "المولينا" الزراعية.

وأحاط المؤتمر علما ً بأن الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث ) (RA III-16قد حددت األولويات
2.4.18
العليا كما يلي:
)أ(

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)ب(

التنبؤات واإلنذارات المبكرة القائمة على األثر للحد من مخاطر الكوارث؛

)ج(

تطوير القدرات للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)د(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بالتحديات التي تواجه االتحاد اإلقليمي الثالث ،بما فيھا :متطلبات مجموعة
2.4.19
برامج التعليم األساسي في مجال األرصاد الجوية ) (BIP-Mأو الشھادات القديمة ألخصائي األرصاد الجوية من الفئة
الثانية؛ وتتبع معايرة وقياس أدوات األرصاد الجوية؛ والحاجة إلى أن تحسن البحوث من فھم تقلبية المناخ وتغيره
وصالت ذلك بالدورات والخصائص المتغيرة لظاھرة النينيو /التذبذب الجنوبي ) (ENSOوتأثيراتھا على أخطار األحوال
الجوية الھيدرولوجية؛ واستخدام المنتديات اإلقليمية في الترويج لقضايا األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والبيئة ،وإذكاء
وعي صانعي السياسات بشأن دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمة ) (WMOفي اإلسھام في التنمية المستدامة
والحد من مخاطر الكوارث؛ والحاجة إلى إطار منسق لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsالتي تشمل وضع أدوات ونواتج وخدمات مناخية لمعالجة الحد من مخاطر الكوارث على نطاقات
زمنية مختلفة ،والحاجة إلى تعبئة الموارد وتوفير المساعدة للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم.

تقرير رئيس االتحاد اإلقليمي الرابع
2.4.20

أحاط المؤتمر علما ً بأھم األنشطة في اإلقليم والتي تتضمن:

)أ(

اإلعداد الناجح للخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
االتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي( للفترة  2011-2009وإعداد
الخطة االستراتيجية التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الرابع للفترة 2015-2012؛

)ب(

إنشاء بنية عمل مبسطة جديدة لتحقيق كفاءة اإلدارة والحوكمة الجيدة في اإلقليم تتألف من فريق إدارة
واحد ولجنة أعاصير الھاريكين والفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا وفرق مھام مخصصة لمعالجة
األولويات اإلقليمية؛

)ج(

إعداد الخطة اإلستراتيجية التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الرابع لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجية ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة
الكاريبي( للفترة  2016-2013وتنفيذ األنشطة ذات األولوية العالية في اإلقليم التي قررھا المؤتمر السادس
عشر) (2011في مجاالت :اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد
) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة ) ،(WISواألرصاد الجوية للطيران ،وتطوير القدرات ،والحد من
مخاطر الكوارث؛

18

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

)د(

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

) ھ(

مواصلة اجتماع مدراء البلدان اآليبيرية األمريكية الذي حضره أعضاء االتحادين اإلقليميين الثالث
والرابع الناطقين باللغة اإلسبانية .وتشمل الخطوط الرئيسية للخطة التي تمتد على ثالث سنوات التعزيز
المؤسسي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتعبئة الموارد؛ والنھوض
بالخدمات المناخية من خالل المشاريع التجريبية؛ والتعليم والتدريب؛ وتطوير المراكز االفتراضية دون
اإلقليمية للوقاية من الظواھر المتطرفة ومراقبتھا.

)و(

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

)ز(

تنقيح الخطط الفنية والتشغيلية للجنة أعاصير الھاريكين خالل اجتماعاتھا السنوية )الرابع والثالثين إلى
السابع والثالثين( التي نفذت بنجاح بدعم من المنظمة ) ،(WMOفي بونتيه فيدرا بيتش ،فلوريدا )الواليات
المتحدة األمريكية( وويليمستاد )كوراسو( ،وكانكون) ،المكسيك( ،وسان خوسيه )كوستاريكا( على
التوالي؛

)ح(

و ّقعت إدارة البيئة في كندا والمنظمة ) (WMOاتفاق تمويل قيمته  6.5ماليين دوالر أمريكي لدعم برنامج
“ ُنظم الطقس في ھايتي  -الخدمات المناخية للحد من تعرض ھايتي للظواھر المتطرفة” .ويستھدف ھذا
المشروع الذي يستغرق تنفيذه خمس سنوات النھوض بقدرة المرفق الوطني لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في ھايتي على تقديم إنذارات مبكرة وأيضا ً على تقديم خدمات عامة في مجال الطقس
والمناخ والھيدرولوجيا لشعب ھايتي .وتشمل أنشطة المشروع التي تستمر حتى كانون األول /ديسمبر
:2014

)ط(

’‘1

إنشاء عملية داخلية إلدارة المشاريع؛

’‘2

إنشاء مكتب للمشروع تابع للمنظمة ) (WMOفي ھايتي؛

’‘3

وضع الصيغة النھائية لالتفاق مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) (UNOPSمن أجل تدعيم
مكوّ ن المشروع؛

’‘4

اقتناء أرض من أجل إقامة مكاتب جديدة للمركز الوطني لألرصاد الجوية  -المرفق الوطني
لموارد المياه )(CNM-SNRE؛

’‘5

بدء عملية من أجل خطة عمل تستغرق  5سنوات للمركز الوطني لألرصاد الجوية  -المرفق
الوطني لموارد المياه؛

وضع خطة االتحاد اإلقليمي الرابع لتنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي من خالل إنشاء فرقة
عمل؛
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)ي(

تمثيل االتحاد اإلقليمي الرابع في لجنة اإلدارة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSمن
خالل أقاليم الكاريبي البريطانية ،كندا وكوستاريكا والواليات المتحدة األمريكية؛

)ك(

مشاركة رئيس االتحاد اإلقليمي الرابع في اجتماعات رؤساء االتحاد اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية التابعة
للمنظمة ) ،(WMOالتي سمحت بتنسيق ممتاز؛

)ل(

إنشاء منتدى افتراضي بشأن الھيدرولوجيا لدعم عمل الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا؛

)م(

تمثيل االتحاد اإلقليمي الرابع في المنتدى اإلقليمي بشأن الحد مخاطر الكوارث في منطقة األمريكتين،
الذي ُنظم في غواياكيل ،إكوادور؛

)ن(

مشاركة الرئيس في الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث ) (RA III-16التي عقدت في
أسونسيون ،باراغواي ،التي سمحت له بمناقشة مسائل عديدة ذات أھمية مشتركة بين رئيس االتحاد
اإلقليمي الثالث ورئيس االتحاد اإلقليمي الرابع ،وباستھالل أنشطة تعاونية في مجاالت مختلفة.

2.4.21

وأحاط المؤتمر علما ً باألولويات التي جرى تحديدھا في االتحاد اإلقليمي الرابع والتي تتضمن:

)أ(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSينبغي التركيز على التحويل التكنولوجي للبحوث والدراية في
مجال المناخ إلى خدمات يستفيد منھا المستخدمون وكذلك الشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرون ،والتي
تعتبر ذات أھمية حاسمة لتقديم خدمات مناخية فعالة .وينبغي إيالء اھتمام خاص إلنشاء شبكات فعالة من
المراكز المناخية اإلقليمية؛

)ب(

الحد من مخاطر الكوارث :ستكون الشراكات المعقودة مع أصحاب المصلحة على المستويين الوطني
واإلقليمي من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لھا األرصاد الجوية الھيدرولوجية والمخاطر المناخية
المتطورة ،ووضع حلول وآليات مستدامة مناسبة وفعالة من حيث التكلفة بھدف الحد من ھذه المخاطر،
ذات أھمية رئيسية في جدول األعمال الخاص بالحد من مخاطر الكوارث؛

)ج(

ينبغي أن يظل تنفيذ النظام ) (WIGOSنشاطا ً ذا أولوية متواصالً ،بما في ذلك آثاره على نظام معلومات
المنظمة ) (WISوالتطور الناجم ومتطلبات الصيانة المستمرة لمنصة النظام )(WIS؛

)د(

تطوير القدرات :ينبغي مواصلة التركيز على بناء القدرات في الدول النامية الجزرية الصغيرة
وفي أقل البلدان تقدما ً.

)ھـ(

األرصاد الجوية للطيران واألرصاد الجوية البحرية :ستتطلب تلبية احتياجات ھذين القطاعين المھمين
إيالء اھتمام متواصل ومستمر ،ال سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجاري لنظم إدارة الجودة وصيانتھا وبكفاءات
الموارد البشرية وفي ضوء التوجھات نحو أقلمة الخدمات؛

)و(

البحوث :ينبغي إيالء اھتمام خاص إلى النقل التكنولوجي للبحوث إلى نواتج وخدمات تساھم في النتائج
الرئيسية .وفي ھذا الصدد ،تكون المجاالت الرئيسية التنبؤ المحكم على جميع النطاقات الزمنية والبحوث
المتعلقة بالمناطق القطبية والساحلية.

2.4.22

وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بالتحديات الخاصة في االتحاد اإلقليمي الرابع والتي تتضمن:

)أ(

تعزيز توفير فرص التعليم الجامعي للعاملين في مجال األرصاد الجوية؛

)ب(

الخطط المنقحة لمنظمة الطيران المدني الدولي لتنفيذ نظام إدارة الجودة المعترف به لخدمات األرصاد
الجوية التي تقدم للطيران المدني؛

)ج(

العمل مع المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية واستخدام المنتديات اإلقليمية في الترويج لقضايا األرصاد
الجوية والھيدرولوجيا والبيئة ،وإذكاء وعي صانعي السياسات بشأن دور المرافق الوطنية )(NMHSs
والمنظمة ) (WMOفي اإلسھام في التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث.

)(SIDS
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تقرير رئيس االتحاد اإلقليمي الخامس
أعرب المؤتمر عن ترحيبه الحار بتوفالو لعضويتھا الجديدة في المنظمة ) (WMOاعتباراً من  22أيلول/
2.4.23
سبتمبر  2012وشجع جزر مارشال وناورو وباالو على اتخاذ الخطوات الالزمة لكي تصبح أعضاء في المنظمة
).(WMO
2.4.24

وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأھم اإلنجازات في االتحاد اإلقليمي الخامس والتي تتضمن:

)أ(

صقل وتنفيذ الخطة االستراتيجية التشغيلية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( للفترة ) 2015-2012الخطة
االستراتيجية التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الخامس( ووضع الخطة التشغيلية الالحقة الخاصة باالتحاد
اإلقليمي الخامس للفترة  2019-2016التي تعكس األولويات اإلقليمية المعتمدة من الدورة السادسة عشرة
لالتحاد اإلقليمي الخامس من أجل تعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
جنوب غرب المحيط الھادئ؛

)ب(

وضع خطة العمل الخاصة باالتحاد اإلقليمي الخامس للفترة  2015-2014فيما يتعلق بأربعة أفرقة عاملة
لديھا فرق عمل مواضيعية أنشئت مؤخراً ،وبلجنة األعاصير المدارية المعنية بجنوب المحيط الھادئ
وجنوب شرق المحيط الھندي ) ،(TCCووضع الصيغة النھائية لعضوية الھيئات الفرعية استناداً إلى آلية
عمل جديدة من خالل تعزيز فريق اإلدارة بھدف تنفيذ الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الخامس بشكل
فعال؛

)ج(

المساعدات التي قدمھا األعضاء واألمين العام لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلألعضاء المتضررين من الكوارث ،وخاصة الفلبين عقب إعصار التيفون ھايان في تشرين
الثاني /نوفمبر  2013وفيجي عقب أحداث الفيضانات الشديدة في كانون الثاني /يناير وآذار /مارس 2012؛

)د(

المساعدات التي قدمھا األعضاء واألمين العام لدعم استحداث صكوك قانونية أو ما يماثلھا للمرافق
الوطنية ) (NMHSsووضع االستراتيجيات وخطط التنفيذ الوطنية واإلقليمية لتعزيز خدمات األرصاد
الجوية في الدول النامية الجزرية الصغيرة ) (SIDSفي المحيط الھادئ؛

) ھ(

تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل اآلليات القائمة من قبيل المنتديات اإلقليمية/
دون اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsبما فيھا إنشاء منتدى التوقعات المناخية لرابطة أمم جنوب
شرق آسيا ) (ASEANCOFوإنشاء فريق للخدمات المناخية في جزر المحيط الھادئ ) (PICSإلسداء
المشورة إلى مجلس األرصاد الجوية للمحيط الھادئ ) (PMCبشأن المسائل المتعلقة بالخدمات المناخية؛
ومتابعة التقدم المحرز في إنشاء منتديات وطنية للتوقعات المناخية لكيريباتي وبابوا غينيا الجديدة وتونغا؛

)و(

اعتماد وتنفيذ خطة تنفيذ إقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (R-WIP-Vوخطة تنفيذ إقليمية لنظام
معلومات المنظمة ) ( WISللفترة 2019-2016؛

)ز(

إنشاء مركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) (WMOفي إندونيسيا وزيادة عدد أخصائي األرصاد الجوية
والمتنبئين باألعاصير المدارية وتثبيت عددھم في المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في نادي.

وأشار المؤتمر إلى مشاركة المنظمة ) (WMOفي المؤتمر الدولي الثالث بشأن الدول الجزرية النامية
2.4.25
الصغيرة ) (SIDSالذي عُقد في أبيا ،ساموا ،خالل الفترة  4-1أيلول /سبتمبر  ،2014وإلى عقد المنظمة ) (WMOلقاءات
جانبية أو عقدھا بمشاركة شركاء آخرين ،بما فيھا :زيادة قدرة المجتمعات المحلية على المقاومة من خالل تحسين
خدمات الطقس والمناخ للدول الجزرية النامية الصغيرة )(SIDS؛ وإدارة األعاصير المدارية من كوبا إلى ساموا؛
والتصدي لألحوال الجوية -كيفية حماية خدمات الطقس والمناخ للمجتمعات المحلية في الجزر الصغيرة؛ والتوقيع على
مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOولجنة المحيط الھندي ).(lOC
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وأحاط المؤتمر علما ً باستمرار الشراكة مع المنظمات اإلقليمية في اإلقليم الفرعي للمحيط الھادئ من قبيل
2.4.26
برنامج البيئة اإلقليمية للمحيط الھادئ ) (SPREPمن خالل مجلس األرصاد الجوية للمحيط الھادئ ) (PMCومكتب
شراكة األرصاد الجوية للمحيط الھادئ ) (PMDPمن أجل تنفيذ برامج ومشاريع مختلفة في منطقة المحيط الھادئ ،بما
فيھا تنظيم اجتماع مجلس األرصاد الجوية للمحيط الھادئ ) (PMCوالبرنامج لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSعلى النطاقات اإلقليمية والوطنية على صعيد الدول الجزرية الصغيرة في منطقة الكاريبي ،والمشروع
المشترك بين فنلندا والمحيط الھادئ لمنطقة جنوب غرب المحيط الھادئ )(FINPAC؛ وقسم العلوم األرضية التطبيقية
والتكنولوجيا لجنوب المحيط الھادئ ) (SOPACالتابع ألمانة جماعة المحيط الھادئ من خالل الحوارات المتواصلة
بشأن المسائل المتعلقة بإدارة موارد المياه والحد من مخاطر الكوارث ،ورابطة أمم جنوب شرق آسيا في اإلقليم الفرعي
لجنوب شرق آسيا.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى المجاالت ذات األولوية العالية لالتحاد اإلقليمي الخامس التي حددتھا الدراسة
2.4.27
االستقصائية والمناقشات الالحقة خالل الدورة السادسة عشرة لالتحاد كما يلي:
)أ(

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

)ب(

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

)ج(

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

)د(

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

وأخذ المؤتمر علما ً كذلك بالتحديات واالحتياجات المحددة لالتحاد اإلقليمي الخامس والتي تتعلق ضمن
2.4.28
جملة أمور بما يلي :نقص العاملين المؤھلين والحاجة إلى إجراء عمليات تقييم الكفاءات بشكل مستمر ،ال سيما في مجال
األرصاد الجوية للطيران؛ والحاجة إلى تحسين الترتيبات المؤسسية للمرافق الوطنية ) (NMHSsالخاصة باألعضاء ،بما
فيھا تفعيل التشريعات ودعم اإلدارة المالية الفعالة وضمان الموارد المالية من الحكومات والمصادر األخرى؛ والحاجة
إلى تحسين الشراكات مع الھيئات الوطنية واإلقليمية والعالمية الرئيسية ،بما فيھا وكاالت التمويل ،بھدف تعزيز تقديم
الخدمات من المرافق الوطنية ) (NMHSsالخاصة باألعضاء واستدامتھا؛ والحاجة إلى تحسين سبل الحصول على المواد
اإلرشادية الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPواستخدامھا باعتبارھا الدعم األساسي لتحسين تقديم الخدمات؛
والحاجة إلى التصدي ألوجه القصور في نظم الرصد واالتصاالت اإلقليمية من أجل مراقبة نواتج الطقس والمياه
والمناخ والتنبؤ بھا ونشرھا؛ والحاجة إلى التصدي ألوجه القصور في خدمات اإلنذار المبكر دعما ً للحد من مخاطر
الكوارث؛ والحاجة إلى تنفيذ نظام إدارة الجودة تنفيذاً كامالً وضمان استدامته؛ والحاجة إلى تحسين التواصل مع
المستخدمين وأصحاب المصلحة لتحسين تقديم الخدمات التي تركز على المستخدمين )مثل الخدمات المناخية لدعم قطاع
الزراعة(.

تقرير رئيس االتحاد اإلقليمي السادس
2.4.29

أحاط المؤتمر علما ً بأھم األنشطة واإلنجازات في اإلقليم والتي تتضمن:

)أ(

التنفيذ الناجح للھيكل الجديد للھيئات الفرعية :فريق اإلدارة ،وثالثة أفرقة عمل وعدد من فرق العمل.
وتساھم ھذه اآللية العملية المنحى في القيام بعمل فعال طوال الفترة الفاصلة بين الدورتين ،وفي تحقيق
النتائج المتوقعة؛
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)ب(

التنفيذ المتعاقب لخطة العمل لالتحاد اإلقليمي السادس استناداً إلى خطة العمل االستراتيجية لالتحاد اإلقليمي
السادس ) .(2011-2008وضع الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي السادس ) (2015-2012مع استمرار عملية
االستعراض والتحديث وأداء الخطة التشغيلية بعد أن اعتمد المؤتمر السادس عشر الخطة االستراتيجية
للمنظمة ) .(2015-2012) (WMOوضع خطة تشغيلية جديدة لالتحاد اإلقليمي السادس ) (2019-2016تتسق
مع مسودة الخطة االستراتيجية الجديدة للمنظمة ) .(2019-2016وتشمل ھذه الخطة التشغيلية فترتين
متعاقبتين عن كثب :الفترة ) (2017–2015والفترة ) (2019-2018بھدف تيسير األداء المناسب للھيئات
الفرعية القائمة لالتحاد اإلقليمي السادس؛

)ج(

التقدم المحرز في تنفيذ العناصر اإلقليمية الخاصة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن قبيل:
النجاح في استكمال المرحلة التجريبية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة لالتحاد اإلقليمي
السادس وتعيينھا الرسمي؛ تنفيذ األنشطة الرائدة لدى تقديم خدمات مراقبة المناخ في اإلقليم؛ االستدامة
التي أنجزھا منتدى التوقعات المناخية في جنوب شرق أوروبا ) (SEECOFومواصلة توسيع المنتدى
اإلقليمي للتو ّقعات المناخية في االتحاد اإلقليمي السادس من خالل إنشاء منتدى التوقعات المناخية في
شمال أوراسيا ) (NEACOFبمشاركة األعضاء في االتحادين اإلقليميين السادس والثاني ،وإنشاء منتدى
التوقعات المناخية لمنطقة البحر األبيض المتوسط ) - (MEDCOFالتعاون األقاليمي بين االتحاد اإلقليمي
السادس واالتحاد اإلقليمي األول إلى جانب توثيق عرى التعاون مع منتدى التوقعات المناخية في جنوب
شرق أوروبا )(SEECOF؛

)د(

التقدم الكبير المحرز في تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) ،(WISبما في ذلك :إنشاء آلية فعالة لمراقبة تنفيذ
نظام معلومات المنظمة ) (WISمن خالل مركز اتصال إقليمي )توفره دائرة األرصاد الجوية األلمانية
 ،DWDألمانيا(؛ قيام البلدان المضيفة المعنية بتشغيل المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsالمزمعة
في االتحاد اإلقليمي السادس؛ قيام األعضاء بتسمية المراكز الوطنية ) (NCsومراكز االتصال التابعة لنظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ ونشر الشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد الجوية الجديدة ) (RMDCNالتي
يقودھا المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF؛ إلى جانب التقدم المطرد الذي
حققته غالبية أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس في االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية )(TDCF؛

) ھ(

إقامة التعاون األقاليمي بين االتحادات اإلقليمية الثالثة )االتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد اإلقليمي األول
واالتحاد اإلقليمي الثاني( من خالل إنشاء المركز اإلقليمي المتخصص األول لألرصاد الجوية )(RSMC
المعني بأنشطة التنبؤ بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (RSMC-ASDFلشمال أفريقيا
والشرق األوسط وأوروبا من خالل الشراكة المشتركة بين وكالة األرصاد الجوية الحكومية اإلسبانية
) (AEMETومركز برشلونة للحوسبة الفائقة؛

)و(

إعداد خطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلالتحاد اإلقليمي السادس التي ستسترشد بھا
األنشطة اإلقليمية والوطنية التابعة للنظام العالمي ) (WIGOSأثناء فترة ما بين الدورتين القادمة ،الذي
تيسير من خالل تنظيم المؤتمر اإلقليمي بشأن النظام العالمي ) (WIGOSبالتعاون مع إسبانيا؛

)ز(

إنشاء منتدى الھيدرولوجيا التابع لالتحاد اإلقليمي السادس كمنصة للمتخصصين في الھيدرولوجيا داخل
اإلقليم لمناقشة القضايا ذات األھمية المشتركة؛

)ح(

التقدم المحرز في تعزيز المنھجيات وتقاسم الخبرات وإشراك األعضاء في إجراء تحاليل للفوائد
االجتماعية – االقتصادية ) ،(SEBالذي تيسر من خالل تنظيم المؤتمر اإلقليمي للفوائد ) (SEBبالتعاون مع
سويسرا وإجراءات المتابعة التي تقوم بھا فرقة العمل بشأن الفوائد )(SEB؛

)ط(

مواصلة األنشطة لتطوير أنشطة الحد من مخاطر الكوارث من خالل (1) :استكمال مشروع ثنائي المراحل
في غرب البلقان وتركيا بدعم مالي من اإلدارة العامة للتوسيع للمفوضية األوروبية ،وبالتعاون الوثيق مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )خالل المرحلة األولى( وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من
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الكوارث )) (UNISDRخالل المرحلة الثانية(؛ ) (2مشروعان للنظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة
لجنوب شرق أوروبا والبحر األسود والشرق األوسط بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
الجوي ) (NOAAوبدعم مالي من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية )(USAID؛ و) (3مشروع في
الشرق األوسط )األردن ولبنان( لتقديم الخدمات دعما ً إلدارة المياه والحد من مخاطر الكوارث والتكيف
مع تغير المناخ بدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )(SDC؛
)ي(

المشاركة النشطة لالتحاد ،من خالل رئيسه ،في العمل الجماعي والشراكة مع الھيئات التأسيسية والفرعية
التابعة للمنظمة ) ،(WMOإلى جانب التعاون الوثيق مع أمانة المنظمة ) ،(WMOوبوجه خاص مع المكتب
اإلقليمي ألوروبا؛ وعدة مبادرات ترمي إلى تحسين فعالية وكفاءة أداء المنظمة ) ،(WMOال سيما فيما
يتعلق باقتراح تعديل الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOمع األخذ في االعتبار لدور االتحادات اإلقليمية
والمسؤوليات التي تضطلع بھا؛

)ك(

مبادرة إلصدار إرشادات تتعلق بالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالتابع للمنظمة ) (WMOأو
توصيات الى األعضاء فيما يتعلق بإجراء التحول من محطات الرصد المزودة بعاملين إلى المحطات
األوتوماتية من أجل الحفاظ على تجانس الشبكات المناخية األساسية.

وسلّم المؤتمر بأولويات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي وافق عليھا
2.4.30
االتحاد ،والتي التي تم تسليط الضوء عليھا من خالل االستقصاء اإلقليمي ،ذات األھمية بالنسبة ألغلبية األعضاء
واألقاليم الفرعية ،وھي:
)أ(

التكيّف مع المسائل المتعلقة بالظروف االقتصادية التي تتأثر بھا المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما فيھا
الضغط المستمر على الميزانية وتقليل عدد العاملين ،وعدم كفاية العاملين المؤھلين وصعوبة المحافظة
على الوظائف األساسية ودعمھا بسبب نقص الموارد؛

)ب(

تعزيز الخدمات المناخية وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستويين اإلقليمي
والوطني؛

)ج(

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )) (WISمع اإلشارة إلى التقدم
المحرز في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبما في ذلك التركيز على االحتياجات
الملموسة والملحّ ة المتعلقة بصيانة وتحسين نظم الرصد ونوعية الرصدات؛

)د(

تعزيز الخدمات :الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSونظم اإلنذار المبكر ) (EWSللحد من مخاطر
الكوارث وخدمات الطيران والخدمات المتصلة بھا ،وتوضيح الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة
واإلبالغ عنھا؛

)ھـ(

والتوصل إلى مواقف مشتركة
وتوثيق التعاون الدولي والشراكة :زيادة فعالية وكفاءة األنشطة اإلقليمية
َ
فيما يتعلق بمسائل مثل سياسة البيانات والتسويق والعالقات بين القطاعين العام والخاص.

وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بالتحديات المحددة في االتحاد اإلقليمي السادس فيما يتعلق بما يلي :تقليل
2.4.31
الميزانية وعدد العاملين بشكل مستمر من الحكومات؛ االتساق مع األجزاء الخاصة بتطوير القدرات لبرنامج
كوبرنيكوس )بما في ذلك اتساق المصطلحات والبيانات الشرحية(؛ وعدم وضوح وضع خدمات األرصاد الجوية
للطيران ،وزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ومتطلبات االمتثال لسياسات البيانات؛ والحاجة إلى سد الثغرات
التكنولوجية والمؤسسية بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالمتقدمة والنامية.
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تقارير رؤساء اللجان الفنية )البند  2.5من جدول األعمال(

تقرير رئيس لجنة النظم األساسية

)(CBS

سلط الضوء السيد  ،Fredrick Branskiرئيس لجنة النظم األساسية ) ،(CBSعلى األنشطة واإلنجازات ذات
2.5.1
األولوية العالية المضطلع بھا خالل السنوات األربع المنقضية منذ انعقاد المؤتمر السادس عشر.
وأعرب المؤتمر عن تقديره إلندونيسيا لدعم الدورة الخامسة عشرة للجنة ) (CBSفي عام  2012والمؤتمر
2.5.2
الفني بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوتثمين النظم والخدمات ،المعقود في جاكرتا،
ولباراغواي لدعمھا الدورة االستثنائية ) (2014للجنة ) (CBSوالمؤتمر الفني بشأن التحديات والفرص المقبلة للجنة
) (CBSوتنفيذ إطار النظام ) ،(WIGOSالمعقود في أسونثيون .وأعرب المؤتمر عن تقديره بوجه خاص ألن الدورة
االستثنائية ) (2014للجنة ) (CBSقد ُن ِّظمت بحيث أمكن عقد مؤتمر فني وإقليمي مشترك بالتزامن مع انعقاد الدورة
السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث .وھنأ المؤتمر اللجنة ) (CBSعلى تقليص فترة انعقادھا ،وأشار مع ذلك إلى أثر
ذلك على عمق المناقشات التي دارت خالل الدورة.
وأعرب المؤتمر عن سروره إلحراز تقدم كبير في نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام
2.5.3
)انظر الفقرات  .(4.1.35 - 4.1.7كما أعرب عن تقديره للمبادرة المتخذة إلعداد رؤية عام  2025للنظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )) (GDPFSانظر البند  4.1.2من جدول األعمال( لكفالة أن يكون ھذا النظام رشيقا ً ومرنا ً للتكيف مع
احتياجات المستخدمين الناشئة والمعقدة ،وكذلك لتقديم معلومات عالية الجودة لدعم نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
)) (MHEWSانظر البند  3.2من جدول األعمال( .وفي ھذا السياق ،أشار المؤتمر إلى أن األمين العام واللجنة )(CBS
يعمالن ،بالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى ،على إعداد استراتيجية ذات صلة لتحقيق ھذه الرؤية .وأعرب المؤتمر أيضا ً
عن تقديره لمشاركة  41بلداً في المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوألن ھذا المشروع قد زاد من
قدرة كثير من البلدان األعضاء على تحسين قدراتھم التنبؤية وقدرتھم على تقديم تنبؤات وإنذارات بالطقس .ولعل توسيع
نطاق ھذه النجاحات ليشمل مناطق أخرى وكفالة أن القدرات الجديدة ُتنفذ بطريقة مستدامة ،من التحديات الكبيرة خالل
فترة ما بين الدورتين المقبلة )انظر الفقرات .(4.1.6 – 4.1.1
)(WIGOS

وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة ) (CBSقد زادت من استخدامھا ألسلوب عقد المؤتمرات عن بعد وأساليب
2.5.4
التعاون اإللكترونية األخرى ،كما أنھا استخدمت اإلجراءات الالزمة لتحديث مكونات مرجع الشفرات ومرجع نظام
معلومات المنظمة ) (WISاستخداما ً جيداً بين دورات اللجنة )) (CBSانظر البند  4.2.4من جدول األعمال( ،واقترحت
على المؤتمر إدخال تعديالت كثيرة أخرى على ھذه المرجعين وعلى مرجع النظام العالمي للرصد )انظر البند 4.2.2
من جدول األعمال( .وأشار المؤتمر كذلك إلى أن اللجنة ) (CBSقد قادت عملية إعداد مرجع النظام ) (WIGOSوإدخال
التغييرات ذات الصلة على الالئحة الفنية )انظر البند  4.2.2من جدول األعمال( ،واقترحت ذلك إلى جانب وضع خطة
إلعداد نسخة منقحة بالكامل لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSللنظر فيھا )انظر الفقرات
.(4.1.6 – 4.1.1
وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة ) (CBSقد زادت من تركيزھا على العمل مع االتحادات اإلقليمية وأن تنفيذ
2.5.5
المشروع ) (SWFDPقد استند إلى نھج دون إقليمي لتحسين تلبية احتياجات أعضاء المنظمة ) .(WMOوقد ُنسقت عملية
تنفيذ كل من النظام ) (WIGOSوالنظام ) (WISفي االتحادات اإلقليمية بمساعدة اللجنة ) .(CBSوتحتاج أنشطة تلبية
احتياجات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSودعم الحد من مخاطر الكوارث وأنشطة أخرى كثيرة إلى زيادة
التفاعل بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنظمات األخرى على النطاقات العالمية
واإلقليمية والوطنية ،وقد كان للجنة ) (CBSدور رئيسي في توفير البنية األساسية الفنية لتقديم ھذا الدعم.
وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة ) (CBSستضطلع بدور رائد في إعداد أفضل الممارسات للتنبؤ على أساس
2.5.6
اآلثار ،وإعداد "توجيھات المنظمة ) (WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار" بجميع لغات المنظمة
) ،(WMOوإعداد وتنفيذ كفاءات الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSالتي أوصت المؤتمر بالنظر فيھا ،ومساعدة
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االستفادة من الفرص التي تتيحھا تكنولوجيات الھواتف المحمولة لزيادة قنوات التواصل

الملخص العام
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لإلبالغ بالتنبؤات واإلنذارات ،وتنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات )انظر البند  3.1.1من جدول
األعمال( ،وتنفيذ النظام )) (WIGOSانظر البند  4.2.2من جدول األعمال( ،وتنسيق حماية الترددات الراديوية التي
تستخدمھا دوائر األرصاد الجوية وعلوم المحيطات والمناخ ،بما في ذلك أفضل الممارسات الخاصة بإدارة البيانات في
معايير النظام ).(WIS
وأشار المؤتمر إلى أن جزءاً كبيراً من أعمال اللجنة ) (CBSقد تبلور في تحديد مواصفات أفضل
2.5.7
ُ
الممارسات أو الالئحة الفنية ،فأشار إلى أن قدرة اللجنة ) (CBSعلى مواصلة تحسين ممارسات أعمالھا قد أعيقت بفعل
إطار الحوكمة الخاص باتخاذ القرارات الحكومية الدولية؛ وشجع المؤتمر اللجنة ) (CBSعلى اقتراح وسائل عمل تسمح
باتخاذ قرارات بطريقة سريعة وتكفل إتاحة الفرصة الكافية إلجراء مناقشات مستنيرة بشأن القضايا الحاسمة األھمية.

تقرير رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد

)(CIMO

سلط الضوء البروفيسور  ،Bertrand Calpiniرئيس لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOعلى األنشطة
2.5.8
واإلنجازات ذات األولوية العالية التي اضطلعت بھا اللجنة ) (CIMOخالل السنوات األربع المنقضية منذ انعقاد المؤتمر
السادس عشر.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لالتحاد الروسي لدعمه الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CIMOوالمؤتمر الفني
2.5.9
للمنظمة ) (WMOبشأن أدوات وطرق رصد األحوال الجوية والبيئة ،المعقودين في سان بطرسبرغ في عام ،2014
ولبلجيكا الستضافتھا المؤتمر الفني للمنظمة ) (WMOبشأن أدوات وطرق رصد األحوال الجوية والبيئة ،المعقود في
بروكسل في عام .2012
وأعرب المؤتمر عن تقديره لجميع األعضاء الذين قدم خبراؤھم المساعدة خالل فترة ما بين الدورتين
2.5.10
األخيرة إلعداد نسخة جديدة ھامة من دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،8دليل اللجنة
) ،((CIMOوفي األعمال التحضيرية إلصدار نسخة جديدة قائمة بشكل أساسي على الويب من "األطلس الدولي
للسحب" .وأعرب المؤتمر عن سروره للتعاون الممتاز بين اللجنة ) (CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASواللجنة
الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة النظم األساسية ) (CBSوالنظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي إعداد مساھمات محددة لتحديث دليل اللجنة ) .(CIMOوأعرب المؤتمر عن شكره
لفرنسا واالتحاد الروسي وإسبانيا لدعمھا إصدار دليل اللجنة ) (CIMOبالفرنسية واإلسبانية والروسية.
وأشاد المؤتمر بالدور الھام الذي أدته اللجنة ) (CIMOفي تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
2.5.11
للمنظمة ) ،(WIGOSمن خالل جملة أمور منھا مشاركتھا في فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSومن خالل فرق العمل التابعة لھا التي تتناول المواد التنظيمية والبيانات
الشرحية ،والتزام اللجنة ) (CIMOبتقديم المساعدة في إعداد "أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد )."(OSCAR
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى الدور المثالي الذي اضطلعت به اللجنة ) (CIMOبالعمل بشكل أوثق مع اللجان الفنية األخرى
واالتحادات اإلقليمية إلعداد مواد إرشادية لتطوير القدرات في إدارة وتشغيل نظم الرصد المتكاملة .وأشار المؤتمر
واتفق على الحاجة إلى السعي إلى تحقيق التآزر بين الھياكل العاملة الحالية في المنظمة ) (WMOواللجنة ) (CIMOعند
بحث تطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي المستقبل لتمكين المجتمع من تحسين إدارة المخاطر
والفرص الناشئة عن تقلبية المناخ وتغيره ،والسيما بالنسبة لركائز اإلطار المتعلقة بعمليات الرصدات وتقييم جودتھا.
وأشار المؤتمر إلى التعاون الجاري والفعال بين المنظمة ) (WMOومصنعي األدوات من خالل رابطة
2.5.12
صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) ،(HMEIوأعرب عن تقديره لخبراء الرابطة ) (HMEIالكثيرين الذين
يساھمون بشكل إيجابي في عمل فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CIMOوفي حلقات العمل التدريبية ومقارنات األدوات.
كما أعرب المؤتمر عن تقديره لزيادة التعاون بين اللجنة ) (CIMOالتابعة للمنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ) (ISOفي إعداد معايير فنية مشتركة بين المنظمة ) (ISOوالمنظمة ).(WMO
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وأعرب المؤتمر عن تقديره للمساھمات القيمة في تحسين معايرة الرصدات وإمكانية تتبعھا من خالل
2.5.13
إجراء عدد من المقارنات الدولية لألدوات ،التي إما تم االنتھاء منھا وإما بدأت خالل فترة ما بين الدورتين ،وال سيما
المقارنة الدولية الثامنة للمسابير الراديوية ) ،Yangjiangالصين (2010 ،والمقارنة الدولية الحادية عشرة لمقاييس األشعة
الشمسية )دافوس ،سويسرا (2010 ،وتجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة )يجري االضطالع بھا حاليا ً في
مواقع عديدة على الصعيد العالمي(.
وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة ) (CIMOقد زادت من استخدامھا ألسلوب عقد المؤتمرات عن بعد وأساليب
2.5.14
التعاون اإللكترونية األخرى خالل فترة ما بين الدورتين من أجل تعظيم كفاءتھا وفعاليتھا ،وأعادت بشكل طفيف تشكيل
األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية التابعة لھا ،وكذلك فرق الخبراء التابعة لھذه األفرقة من أجل
العمل خالل فترة ما بين الدورتين الجديدة من أجل تحسين توجيه أنشطتھا لتلبي من الناحية اإلستراتيجية احتياجات
المجاالت ذات األولوية للمنظمة ) ،(WMOالسيما تنفيذ النظام ) (WIGOSواإلطار ) (GFCSوالمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) .(GCWوأشار المؤتمر إلى أن األولويات الرئيسية للجنة ) (CIMOخالل الفترة ستستھدف تحسين المواد
اإلرشادية لخدمة األعضاء في تشغيل نظم الرصد تشغيالً متكامالً ،ومواصلة زيادة معايرة الرصدات وإمكانية تتبع
البيانات ،ومواصلة تحسين تطوير القدرات ،السيما من أجل البلدان النامية ،من خالل العمل مع برنامج التعليم
والتدريب.

تقرير رئيس لجنة الھيدرولوجيا

)(CHy

أبلغ رئيس لجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyالسيد  ،Harry Linsالمؤتمر بأن الدورة الرابعة عشرة للجنة
2.5.15
الھيدرولوجيا قد عُقدت في جنيف في الفترة من  6إلى  14تشرين الثاني /نوفمبر  .2012وأشار المؤتمر إلى أن لجنة
الھيدرولوجيا قد اعتمدت خمسة مجاالت عمل ذات أولوية لفترة ما بين الدورتين  2016-2013وھي :إطار إدارة الجودة –
الھيدرولوجيا؛ عمليات البيانات وإدارة البيانات؛ تقييم موارد المياه؛ التنبؤات والتوقعات المناخية؛ الماء والمناخ وإدارة
المخاطر .وأعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة أن لجنة الھيدرولوجيا قد واءمت أنشطتھا مع األولويات المحددة في
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوعلى وجه الخصوص األھمية المعلقة على إسھامات لجنة الھيدرولوجيا في
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ).(WIGOS
وأُبلغ المؤتمر بالدور الذي أدته لجنة الھيدرولوجيا في إعداد المثال النموذجي للمياه في اإلطار العالمي
2.5.16
) (GFCSوكذلك بالتقدم الذي يجري إحرازه من خالل المبادرات المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية
للمياه ،من قبيل البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات وبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف في إطار قطاع المياه في
برنامج التواصل مع المستخدمين ) .(UIPوقد استفادت ھذه المبادرات من الدعم الذي قدمته كندا والدانمرك وألمانيا
وإيطاليا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية .وأُبلغ المؤتمر أيضا ً بأن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
) (UN-Waterقد سمَّت منسقا ً معنيا ً باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمما يكفل إسھامھا في برنامج التواصل
مع المستخدمين فيما يتعلق بالمياه .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى العمل الذي تضطلع به حاليا ً لجنة الھيدرولوجيا باالشتراك
مع لجنة علم المناخ ) (CClبشأن التنبؤات الھيدرولوجية الممتدة ،وبشأن المشروع اإليضاحي للبحوث والتنبؤات
المشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة العلوم األساسية ) :(CBSالنمذجة
والتنبؤات الھيدرولوجية – الجوية المقترنة في البحيرات العظمى اللورانسية – نھر سان لورانس في أمريكا الشمالية.
وأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن لجنة الھيدرولوجيا تحرز تقدماً ،باالشتراك مع لجنة العلوم األساسية
2.5.17
) ،(CBSفي مشروع يتضمن إجراء اختبارات ويمكن أن يؤدي إلى إمكانية اعتماد المعيار ) (WaterML 2.0ليصبح
معياراً للمنظمة ) (WMOلتبادل المعلومات المائية ،وإلى تسجيل ھذا المعيار بوصفه معياراً مشتركا ً بين المنظمة
) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISOكما سيساعد اعتماد ھذا المعيار مساعدة كبيرة في إنشاء نظام الرصد
الھيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WHOS) (WMOعلى النحو الذي اقترحه رئيس لجنة الھيدرولوجيا .وھذا النظام
) (WHOSمصمم بحيث يكون بوابة لتيسير الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية المتاحة بالفعل
إلكترونياً ،والمستقاة من نظم معلومات المياه الموجودة في مختلف بلدان العالم التي تتيح بياناتھا مجانا ً وعالنية ،بما في
ذلك مشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) .(HYCOSوقد أُعد نموذج أولي لبوابة النظام ) ،(WHOSوأقر الفريق
العامل االستشاري التابع للجنة الھيدرولوجيا مفھوم النظام ) (WHOSوإعداده ،ووافق الفريق على أن يمثل النظام
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) (WHOSإسھام لجنة الھيدرولوجيا في النظام العالمي ) .(WIGOSوحث المؤتمر على الترويج للنظام ) (WHOSبين
المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsوفي األوساط الھيدرولوجية.
وأشار المؤتمر إلى ورود معلومات تفصيلية عن أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في إطار البندين  3و 4من
2.5.18
جدول األعمال.

تقرير رئيس لجنة علوم الغالف الجوي

)(CAS

أبلغ رئيس لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASالدكتور ) Østein Hovالنرويج( ،المؤتمر بأن الدورة
2.5.19
السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASقد انعقدت في أنطاليا بتركيا في الفترة من  20إلى  26تشرين الثاني/
نوفمبر  .2013والحظ المؤتمر أن اللجنة حددت ستة تحديات وفرصا ً مستجدة خالل العقد المقبل ،وس ُتباشر األعمال في
فترة ما بين الدورتين  2017 - 2014في ضوء ھذه التحديات والفرص ،وھي :ظواھر الطقس الشديد التأثير وآثاره
االجتماعية واالقتصادية في سياق التغير العالمي؛ والمياه :نمذجة دورة الماء والتنبؤ بھا لتحسين برنامج الحد من
مخاطر الكوارث وإدارة المخاطر؛ ونظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس الحراري :خدمة المجتمع ودعم
السياسات؛ واألھباء الجوية :اآلثار على نوعية الھواء والطقس والمناخ؛ والتوسع الحضري :البحوث والخدمات المقدمة
للمدن الكبرى والمجمعات الحضرية الكبيرة؛ وتطور التكنولوجيا :تأثيره على األنشطة العلمية وتطبيقاتھا .وأبدى
المؤتمر سروره لمعرفة أن اللجنة قد واءمت أنشطتھا مع األولويات المحددة في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وعلى وجه الخصوص األھمية التي تتسم بھا إسھامات اللجنة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ).(WIGOS
وأحاط المؤتمر علما ً على وجه الخصوص بمشورة رئيس لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASبإدماج
2.5.20
بحوث تكوين الغالف الجوي والطقس والمناخ للحصول على صورة أشمل لنظام األرض وفھمه .وفي ھذا الصدد ،أشاد
رئيس اللجنة ) (CASببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلزيادة التركيز على نمذجة تكوين الغالف الجوي
في إطار البرنامج ) ،(GAWوسلط الضوء على إنجازات المشروعات التجريبية المتعلقة بالتنبؤ بنوعية الھواء التي
ينفذھا مشروع األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للبرنامج ) ،(GAWباعتبارھا أمثلة جيدة على الربط
بين تكوين الغالف الجوي واحتياجات المستخدمين.
وأُبلغ المؤتمر بالدور الذي تؤديه لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASبالتعاون الوثيق مع البرنامج العالمي
2.5.21
للبحوث المناخية ) (WCRPفي تحضير ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ لإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
كما أُبلغ بما تحرزه لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASھي والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمن تقدم في
مشروعي بحوث التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية والتنبؤات القطبية ،وكالھما يسھم في النھوض بالخدمات
المناخية .وأيد المؤتمر المبادرات المستجدة المشتركة بين اللجان ،بما في ذلك المشروع اإليضاحي للبحوث
والتطوير/المشروع اإليضاحي للتنبؤات ) (RDP/FDPالمشترك بين لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة النظم األساسية
) (CBSالتابعة للجنة علوم الغالف الجوي ) :(CASالنمذجة والتنبؤ المتقارنان بين الھيدرولوجيا والغالف الجوي في
منطقة البحيرات اللورانتينية العظمى – نھر سان لورانس في أمريكا الشمالية ،ومشروع البحث والتطوير في مجال
الطيران المشترك بين لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية
) (CBSوالرامي إلى إعداد نواتج حديثة للتنبؤ اآلني والتنبؤ على نطاق قصير جداً الزمة للعمليات المعتمدة على المسار
لمبادرة الطيران من الجيل المقبل ،وھي حزمة التحسينات في منظومة الطيران ).(ABSU
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بما قامت به لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASمن تحضير شامل يضمن
2.5.22
االنتقال السلس ويحفظ ما اكتسبته تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXمن زخم في مجال
البحث في إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPعندما اخ ُتتمت ھذه التجربة في عام  2014بعد عشر سنوات.
وأقر المؤتمر أيضا ً بالدور المھم الذي أداه المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس ،الذي عقد في الفترة من  16إلى 21
آب /أغسطس  ،2014في مونت﷼ بكندا ،في تسليط الضوء على أوجه التقدم المھمة المحرزة في العقود القليلة الماضية
في علوم الطقس ومھارات التنبؤ ،وفي تحديد كيفية تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل ،وتعزيز الصالت بين علوم
الطقس والمستخدمين وأوساط التطبيق .وعالوة على ذلك استذكر المؤتمر المكانة البارزة التي بلغھا برنامج المراقبة
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العالمية للغالف الجوي ) (GAWالذي احتفل في الفترة من  22إلى  26أيلول /سبتمبر  2014بالعام الخامس والعشرين
إلنشائه ،في مدينة ناتال بالبرازيل ،بالتزامن مع المؤتمر العلمي الثالث عشر للبرنامج الدولي لدراسة كيمياء الغالف
الجوي العالمي ).(IGAC
وأحاط المؤتمر علما ً بالحجج التي قدمھا رئيس لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASبأن البحث ھو أساس
2.5.23
الخدمات الجديدة والمحسّنة في مجاالت الطقس والمناخ والمياه والبيئة ،والمصممة لتلبية االحتياجات السريعة التطور
لسكان العالم المتزايدين الذين يواجھون تحديات بيئية جديدة .وشجع المؤتمر األعضاء على االستثمار في جھود البحث
العالمية التي تبذلھا المنظمة ) ،(WMOوالمشاركة فيھا واالستفادة منھا ،واإلحاطة علما ً بالقضايا المستجدة التي حددتھا
لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASفي خططھا.

تقرير رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
سلط الضوء السيد  ،Chi-ming Shunرئيس اللجنة ) ،(CAeMعلى التقدم الذي أحرزته اللجنة منذ المؤتمر
2.5.24
السادس عشر وأشار إلى أن أحد العوامل اإليجابية ھو االعتراف باألرصاد الجوية للطيران كإحدى األولويات
اإلستراتيجية الخمس في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة المالية السادسة عشرة  ،2015-2012فقد ساعد ھذا
األمر في تحسين التصدي لبعض مشكالت الموارد التي واجھتھا اللجنة في الماضي ألمد طويل.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن األرصاد الجوية للطيران تدخل في حقبة من التغييرات السريعة والجوھرية
2.5.25
جراء النمو المتواصل للنقل الجوي والحاجة إلى مفاھيم جديدة إلدارة الحركة الجوية ) .(ATMوقد قدم اإلصدار الجديد
لعام  2013من خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPالتابعة لإليكاو منھجية قائمة على توافق اآلراء لتحديثات
مجموعة نظم الطيران ) (ASBUترمي إلى نمو نظام الطيران بشكل آمن ومستدام ،ومسؤول بيئياً ،وزيادة كفاءته.
وتشمل التحديثات ) (ASBUوحدات محسنة لألرصاد الجوية للطيران ،على مراحل زمنية مدة كل منھا خمس سنوات
تمتد إلى مدى زمني يصل إلى  2028وما بعده .وأقر المؤتمر بأن ھذه التغييرات قد تفرض تحديات كبيرة على أعضاء
المنظمة ) ،(WMOلكنھا توفر في الوقت نفسه فرصا ً جديدة.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CAeMقد وضع خطة تشغيلية للفترة
2.5.26
تتضمن منجزات متوخاة ومؤشرات رئيسية لألداء وأھداف رئيسية لألداء ونتائج رئيسية محددة لألولوليات اإلستراتيجية
العليا الخمس ،مع النتائج التالية المحققة حتى الدورة الخامسة عشرة للجنة ) ،(CAeM-15التي عقدت باالشتراك مع
اجتماع شعبة األرصاد الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو( في تموز /يوليو :(MET DIV 2014) 2014
)أ( وضع مقترحات لخدمات األرصاد الجوية إلدارة الحركة الجوية )(MSTA؛ )ب( إعداد مجموعة أدوات لتقييم الكفاءة
في مجال األرصاد الجوية للطيران وتوفير الدعم لألعضاء في تنفيذھا؛ )ج( توفير الدعم لألعضاء في تنفيذ نظام إدارة
الجودة؛ )د( تحسين تقديم نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) (SIGMETوحل أوجه القصور القائمة منذ فترة طويلة؛
)ھـ( إعداد مقترحات بشأن التصدي للطوارئ التي تشمل الرماد البركاني والطوارئ النووية والطقس الفضائي.
2015-2011

كما أعرب المؤتمر عن سعادته لمالحظة أن فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CAeMقد بادر خالل السنوات
2.5.27
األربع الماضية باتخاذ خطوات ابتكارية إلدارة أعمال اللجنة على نحو فعال ،بما في ذلك :التخطيط اإلستراتيجي مع
تحديد مقاييس للنجاح ،واعتماد وثائق وتقارير مختصرة ذات منحى عملي في االجتماعات ،وتكثيف اللجوء إلى
االجتماعات عن بعد واستخدام اإلنترنت الجتماعات فريق اإلدارة وفرق الخبراء ،وتقليل مدد ومصروفات دورات
اللجنة )السيما فيما يتعلق بالمداوالت الرئيسية التي جرت خالل االجتماع المشترك مع اإليكاو ،إذ اكتملت الدورة
الخامسة عشرة للجنة بنجاح في غضون يومين( األمر الذي ساعد على استمرار تقدم اللجنة في ظل قيود الميزانية .وما
كان لھذا التحسن في األداء أن يرى النور لوال تقديم األعضاء لخبراء ومساھمات عينية ،بما في ذلك استضافة الكثير
من االجتماعات ،وحلقات العمل التدريبية ،ومواقع اإلنترنت ،وترجمة الوثائق ،إلخ ،كفلت سير العمل .وأعرب المؤتمر
عن تقديره لألعضاء المساھمين.
وأحاط المؤتمر علما ً بالشواغل المتعلقة بالتغيرات المتوقعة في طرائق سير العمل وتقديم الخدمات في
2.5.28
مجال األرصاد الجوية للطيران ،بما في ذلك إضفاء الطابع اإلقليمي على تقديم الخدمات وزيادة المنافسة في تقديم
الخدمات لمستخدمي الطيران .وإذ أقر المؤتمر بأن الطيران كان مصدراً للدخل للعديد من المرافق الوطنية لألرصاد
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الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفإنه الحظ أن ھذه التغيرات قد يكون لھا آثار خطيرة على الصحة التنظيمية والمالية
للكثير من المرافق ) .(NMHSsوسلّم المؤتمر بأنه بغية تمثيل وجھات نظر أعضاء المنظمة ) (WMOواحتياجاتھم ،فإن
اللجنة ) (CAeMستحتاج إلى مزيد من تعزيز التنسيق مع اإليكاو وغيرھا من الشركاء وأصحاب المصلحة في مجال
الطيران بشأن إعداد األطر التنظيمية والخاصة بالحوكمة ،وأطر استرداد التكاليف ،وتدعيم البنية التحتية لدعم تقديم
خدمات األرصاد الجوية للطيران على كل من المستوى المحلي ودون اإلقليمي ،واإلقليمي ،والعالمي مستقبالً .وفي
ضوء ھذه التطورات ،اتفق المؤتمر مع رئيس اللجنة ) (CAeMعلى ضرورة أن تظل األرصاد الجوية للطيران أولوية
إستراتيجية للمنظمة ) (WMOخالل الفترة المالية السابعة عشرة ) .(2019-2016كما أقر المؤتمر بالتخطيط المزمع على
المدى الطويل في خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPوتحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUفي أفق عام 2028
وما بعده ووافق على الحاجة ألن تضمن اللجنة ) (CAeMتخطيطا ً متزامنا ً مع أنشطة المنظمة ) (WMOذات الصلة،
حسبما تنص عليه التوصية  (CAeM-15) 2الواردة في المرفق الثاني بھذا التقرير .وتواصلت المناقشات في إطار البند
 9.2من جدول األعمال حول الفرص والتحديات التي تكتنف إعداد خدمات أرصاد جوية متكاملة في المستقبل من أجل
اإلدارة الشاملة لحركة الطيران.
وأقر المؤتمر بأن تنفيذ األعضاء لنظام إدارة الجودة ) (QMSوتحديثه وامتثالھم لمعايير الكفاءات والتأھيل
2.5.29
التي يقتضيھا برنامج تطبيقات األرصاد الجوية ) ،(AMPسيدعمان التطوير المستدام للمرافق الوطنية )(NMHSs
واستمراريتھا في المستقبل كجھات موفرة لخدمات األرصاد الجوية للطيران .وإذ يقر فريق اإلدارة التابع للجنة
) (CAeM MGبأن اإلطار التنظيمي ذا الصلة سيحتاج إلى تحديث بحيث يتضمن آخر معايير المنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ) (ISOوالتغيرات المتوقعة في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران ،فإن الفريق ) (CAeM MGسوف يمضي
في جھوده المتواصلة بالتعاون مع برنامج التدريب والتعليم في توفير المساعدة الالزمة لألعضاء الذين يحتاجونھا )بما
في ذلك التدريب ،ووضع المواد التوجيھية ،وتيسير ترتيبات التوأمة /التوجيه( ،وال سيما للبلدان األقل نمواً والبلدان
النامية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية.
واتفق المؤتمر مع رئيس اللجنة ) (CAeMأن الشراكة ،والتنسيق ،والتواصل بشكل فعال مع األعضاء،
2.5.30
واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية األخرى ،وأجھزة المنظمة ) (WMOاألخرى ذات الصلة ،فضالً عن المنظمات
الشريكة سيصبح أكثر أھمية لنجاح إعداد وتنفيذ التغيرات القادمة في مجال تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران وفي
تقييم التغذية المرتدة واالستجابة لطلبات المشورة والتوجيه والدعم المقدمة من األعضاء.
وأحاط المؤتمر علما ً بأنه في حين يتوقع أن تطرح المفاھيم الجديدة إلدارة الحركة الجوية ) (ATMتحديات
2.5.31
كبيرة ألعضاء المنظمة ) ،(WMOفإن استخدام المعارف العلمية الجديدة وغيرھا من التكنولوجيات المتقدمة في الخدمات
المقدمة من شأنه أن يوفر أيضا ً فرصا ً كثيرة لتحسين الخدمات الموجھة للمستخدم ،وذلك بالتعاون الوثيق مع األوساط
البحثية والعلمية .وفي ھذا الصدد ،الحظ المؤتمر باھتمام إعداد مشروع إيضاحي بحثي مشترك بين اللجان
) (CAeM/CAS/CBSفي مجال الطيران ) ،(AvRDPبھدف إيضاح قدرة تقنيات التنبؤ اآلني والنمذجة المتوسطة النطاق
لدعم ما يطلق عليه "العمليات القائمة على المسار ) ،"(TBOمع ما يزمع من تحويل نتائج البحوث ’بالمسار السريع‘ إلى
تطبيقات تشغيلية تعمل على تيسيرھا مرحلة إيضاحية.
كما الحظ المؤتمر أن القضايا المتصلة بآثار تغير المناخ وتقلبيته على الطيران ستتعامل معھا اللجنة
2.5.32
) (CAeMبالتنسيق مع األجھزة والبرامج المعنية في كل من المنظمة ) (WMOواإليكاو ،مثل اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSولجنة حماية بيئة الطيران ) (CAEPالتابعة لإليكاو.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لمعرفة أن الدورة الخامسة عشرة للجنة قد أنشأت ھيكالً جديداً للھيئات
2.5.33
الفرعية التابعة للجنة ) (CAeMلتناول مجاالت العمل المشار إليھا في الفقرات من  2.5.28إلى  2.5.31أعاله ،وأن ھذا
الھيكل يتضمن خمس فرق خبراء محدودة ومركزة.
ونظر المؤتمر في التوصيات المقدمة من الدورة الخامسة عشرة للجنة ) ،(CAeM-15واعتمد القرار
2.5.34
) - (Cg-17تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ،بما في ذلك االختصاصات المنقحة للجنة.
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تقرير رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية

)(CAgM

أشار المؤتمر إلى نتائج الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالتي عُقدت في
2.5.35
تركيا في نيسان /أبريل  2014والتي تضمنت إنشاء أربعة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) .(OPCAMEsوتتمثل ھذه األفرقة ) (OPCAMEsأو مجاالت تركيزھا فيما يلي (1) :األرصاد الجوية الزراعية
التطبيقية؛ ) (2تسخير العلوم والتكنولوجيا لخدمة األرصاد الجوية الزراعية؛ ) (3المخاطر الطبيعية وتقلبية /تغير المناخ
في الزراعة؛ ) (4تطوير القدرات في مجال األرصاد الجوية الزراعية .وأشار المؤتمر إلى إنشاء فريق )(OPCAME
إضافي يتماشى مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSويساعد األعضاء على تقديم خدمات جوية ومناخية
محسنة إلى المستخدمين في األوساط الزراعية .ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن نتائج الدورة السادسة
عشرة للجنة ) (CAgMوخطة عملھا للفترة  2018-2014في تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية
الزراعية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لعمل رئيس اللجنة ) ،(CAgMالدكتور  ،Byong Leeالستحداثه مفھوم
2.5.36
المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) (GIAMالتي تناظر كل ركيزة من ركائز اإلطار العالمي
) (GFCSبغية تيسير إسھام اللجنة ) (CAgMفي تحقيق أھداف اإلطار العالمي ) .(GFCSوتشمل المبادرات العالمية
) (GIAMما يلي :النظام العالمي لتوقعات األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GAMOSوالمشاريع التجريبية العالمية لألرصاد
الجوية الزراعية ) ،(GAMPPوالتحالف العالمي لشبكة رصد الفينولوجيا ) ،(GAPONواالتحاد العالمي لجمعيات
األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GFAMSوالمرحلة المقبلة من مشروع المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد
الجوية الزراعية ) ،(WAMISوالمراكز العالمية للبحوث واالمتياز في مجال األرصاد الجوية الزراعية ).(GCREAM
ويجري أيضا ً تناول ھذه المبادرات في إطار البند  3.1من جدول األعمال فيما يتعلق باألرصاد الجوية الزراعية،
ً
وسيوضح ھذا البند موقف اللجنة ) (CAgMمن ھذه المكونات وسيكفل تنسيق ھذه المبادرات فيما بينھا تنسيقا ً جيدا في
ھياكل اللجنة ).(CAgM
وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى أن اإلنجازات الرئيسية التي حققتھا اللجنة ) (CAgMخالل فترة ما بين
2.5.37
الدورتين تشمل ما يلي:
)أ(

نشر تقارير لكافة فرق التنفيذ /التنسيق الثالث التابعة للجنة ) ،(CAgMبما فيھا تقارير فرق الخبراء؛

)ب(

نشر بحوث مختارة من "حلقة العمل الدولية بشأن المناخ ومصايد األسماك في المحيطات" المعقودة في
جزر كوك ،تشرين األول /أكتوبر ) 2011التغير المناخي ،المجلد  ،119اإلصدار (2013 ،1؛

)ج(

دعم خبراء اللجنة ) (CAgMوالتفاعل معھم في االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف
) (HMNDPوبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف )(IDMP؛

)د(

نشر بحوث مختارة من "االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) "(HMNDPبشأن
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،المجلد  ،3حزيران /يونيو 2014؛

)ھـ(

إصدار المؤشر المعياري للھطول :دليل المستخدم )مطبوع المنظمة رقم (1090؛

)و(

العمل على استمرار وتوسيع نطاق المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
)(WAMIS-www.wamis.org) (WAMIS؛

)ز(

إعداد المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية – مركز تجميع البيانات أو النواتج
) (WAMIS-DCPCبدعم من إدارة األرصاد الجوية الكورية.

وأشار المؤتمر مع التقدير إلى الدعم الممتاز المقدم من البلدان المضيفة ،ليس من الناحية اللوجستية
2.5.38
فحسب ،ولكن أيضا ً من خالل تطوع العلماء والخبراء الفنيين للمشاركة في اجتماعات مختلف فرق الخبراء
التابعة لألفرقة المفتوحة العضوية السابقة المعنية بالمجاالت البرنامجية ) (OPAGsالتابعة للجنة ) .(CAgMكما أشار مع
االرتياح إلى أن فرق التنفيذ /التنسيق ) (ICTsقد قيّمت تقارير فرق الخبراء وأصدرت عدداً كبيراً من التوصيات لتنفيذھا
)(ETs
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الملخص العام
على المستوى اإلقليمي ،وحثت األعضاء على استعراض ھذه التوصيات واستخدامھا لتحسين خدماتھم الخاصة
باألرصاد الجوية الزراعية.

تقرير رئيس لجنة علم المناخ

)(CCl

أبلغ رئيس لجنة علم المناخ ) ،(CClالدكتور  ،Thomas Petersonالمؤتمر بأن اللجنة ) (CClقد أنشأت،
2.5.39
خالل دورتھا السادسة عشرة المعقودة في تموز /يوليو  ،2014خمسة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء اللجنة )(CCl
) .(OPACEsوتركز ھذه األفرقة عملھا على إعداد المعلومات والتوجيھات وأفضل الممارسات وبناء القدرات لمساعدة
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي جھودھا الرامية إلى معالجة المسائل الفنية المرتبطة
بتحسين تقديم الخدمات المناخية ومعالجة المسائل االجتماعية االقتصادية المتصلة بالمناخ .وتتمثل المسائل التي تعالجھا
األفرقة ) (OPACEsفيما يلي) :أ( إدارة البيانات المناخية؛ )ب( مراقبة وتقييم المناخ عالميا ً وإقليميا ً؛ )ج( آليات التنبؤات
والتوقعات المناخية وآليات تقديمھا؛ )د( التواصل مع المستخدمين للتكيف مع المناخ وإدارة المخاطر؛ )ھ( تطوير
القدرات .وتضم كذلك ھياكل عمل اللجنة ) (CClوخبراؤھا حاليا ً فرقة لتنسق التنفيذ عبر األفرقة ) (OPACEsمعنية بنظام
معلومات الخدمات المناخية ،ومستشاري اتصاالت ،ومستشاراً رفيع المستوى معنيا ً باإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSوأشار المؤتمر إلى أن اللجنة ) (CClتساھم في جميع مكونات اإلطار العالمي ) (GFCSورحب بالتدابير
اإلضافية المتخذة لتعزيز قدرة اللجنة ) (CClعلى دعم تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك على المستوى
القُطري ،الذي اتفق المؤتمر على أن يظل إحدى األولويات العالية للجنة ) .(CClوفي ضوء تركيز الدورة الثانية للمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-2على الحاجة إلى تعزيز المدخالت الفنية المقدمة لإلطار العالمي )،(GFCS
بما في ذلك من خالل تعزيز الروابط مع اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) ،(WMOشجع المؤتمر اإلطار العالمي )(GFCS
على االستفادة إلى أقصى حد من قدرات اللجنة ) .(CClويمكن االطالع على تفاصيل عمل اللجنة ) (CClعلى الوصلة
التالية.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.php :
وھنأ المؤتمر السيدة ) Barbara Tapiaشيلي( على انتخابھا خالل الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CClنائبة
2.5.40
للرئيس وھي بذلك أول امرأة تشغل ھذا المنصب في تاريخ اللجنة ) .(CClوأثنى المؤتمر أيضا ً على اللجنة )(CCl
لتأكيدھا خالل دورتھا اختيار معظم الخبراء الالزمين لھياكل عملھا استناداً إلى مدخالت من األعضاء مع كفالة التوازن
اإلقليمي والجنساني وكذلك الخبرات المالئمة.
وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى أن من اإلنجازات الرئيسية للجنة ) (CClخالل فترة ما بين الدورتين
2.5.41
الخامسة عشرة ما يلي:
)أ(

إعداد مطبوع يحدد مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSلكفالة أن يلبي النظام
احتياجات المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تستخدمه؛

)ب(

صياغة تعاريف لنواتج "المراقبة الوطنية للمناخ" بحيث يمكن مباشرة مقارنة تقارير مراقبة المناخ التي
يقدمھا األعضاء؛

)ج(

مواصلة توسيع نطاق التغطية العالمية للمنتديات اإلقليمية والوطنية للتوقعات المناخية
والمنتديات المناخية اإلقليمية ) (NCFsبضم منتديات ) (RCOFsجديدة اس ُتھلت في منطقة الكاريبي والبحر
المتوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الھندي وشرق آسيا وخليج غينيا والمنطقة العربية
والمنطقة السودانية الساحلية ،والمنتديات ) (NCOFs/NCFsالتي اس ُتھلت في موزامبيق وبليز وملديف
والمكسيك وبيرو؛

)د(

إعداد وثيقة إرشادية بشأن إدارة مخاطر المناخ بوصفھا مرجعا ً تعود إليه المرافق الوطنية
عندما تسعى إلى تنفيذ إدارة مخاطر المناخ على المستوى الوطني؛

)ھـ(

إصدار الطبعة الثالثة من دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100بجميع لغات األمم
المتحدة.

)(CDMS

)(RCOFs/NCOFs

)(NMHSs
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وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى أن اللجنة ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSقد استعرضتا ،منذ الدورة
2.5.42
الخامسة عشرة للجنة ) ،(CClأعمال أربعة مراكز مناخية إقليمية ) /(RCCsشبكات مراكز مناخية إقليمية
) (RCC-Networksإضافية وأوصتا بتسميتھا رسميا ً .ومن بين ھذه المراكز ،مركز موسكو المناخي اإلقليمي )االتحاد
اإلقليمي الثاني( وشبكة المركز المناخي اإلقليمي )االتحاد اإلقليمي السادس( اللذان اعتمدتھما الدورة الخامسة والستون
للمجلس التنفيذي في أيار /مايو  2013إلدراجھما في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  .(485وإضافة إلى ذلك ،استعرضت اللجنة ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSفي عام  2014المركز
المناخي اإلقليمي ) (RCCلغربي أمريكا الجنوبية الذي يستضيفه المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو )) (CIIFENاالتحاد
اإلقليمي الثالث( ،والمركز المناخي اإلقليمي ) (RCCألفريقيا الذي يستضيفه المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية
ألغراض التنمية )) (ACMADاالتحاد اإلقليمي األول( وأوصتا بتسميتھما رسميا ً .وقد بدأ أيضا ً عدد من المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCالمرشحة مراحلھا اإليضاحية التماسا ً لتسميتھا رسميا ً.
وشكر المؤتمر جميع الخبراء الذين شاركوا في األفرقة ) (OPACEsاألربعة خالل فترة ما بين الدورتين
2.5.43
الخامسة عشرة للجنة ) (CClعلى إسھاماتھم الطوعية بوقتھم وجھدھم ،وشكر األعضاء على تيسيرھم المشاركة النشطة
لخبرائھم في أنشطة اللجنة ) .(CClوأعرب المؤتمر عن تقديره لإلنجازات التي حققتھا الفرق المختلفة وأشار مع
االرتياح إلى توثيق كثير من األعمال توثيقا ً جيداً ،منھا األدبيات التي استعرضھا النظراء .وأعرب المؤتمر كذلك عن
تقديره ألن بعض خبراء اللجنة ) (CClقد ساھموا بفاعلية بوصفھم مؤلفين في تقرير التقييم الخامس الصادر عن الھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مما ساعد في توسيع نطاق خبرة ومعارف اللجنة ) (CClعلى الصعيد العالمي.
2.5.44

ويرد مزيد من المعلومات التفصيلية في إطار الفقرات  ،4.1.92- 4.1.49و.4.2.6.29- 4.2.6.1

تقرير الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM
أبلغ الرئيسان المشاركان للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
2.5.45
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMالسيد Johan Stander
والدكتورة  ،Nadia Pinardiالمؤتمر بأن الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد عُقدت في يوسو ،جمھورية
كوريا في الفترة من  28إلى  31أيار /مايو .2012
وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد استعرضت واعتمدت الملخص التنفيذي
2.5.46
إلستراتيجيتھا المنقحة للفترة  2016-2013على النحو الوارد في المرفق الرابع من التقرير النھائي الموجز لدورتھا
الرابعة .وأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد بحثت اإلستراتيجية وأعدتھا استناداً إلى
األولويات التي حددھا المؤتمر السادس عشر للمنظمة ) (WMOوالدورة السادسة والعشرون لجمعية اللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ).(IOC
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتواصل تطوير اإلستراتيجية لتحقيق
2.5.47
األھداف الطويلة األمد للجنة )بما في ذلك السالمة البحرية( من خالل تحديد األولويات الرئيسية لتنفيذھا خالل فترة
ما بين الدورتين :التنبؤ بالطقس والمحيطات؛ والكوارث والحد من مخاطرھا؛ وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛ وتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS؛ وتطوير
القدرات .وأعرب المؤتمر عن تقديره لألنشطة التي تضطلع بھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفيما يتعلق بالتخطيط
لخالفة الوظائف الرئيسية في اللجنة والفرق التابعة لھا مع مراعاة البعد الجنساني والتمثيل اإلقليمي.
وأشار المؤتمر مع القلق إلى استمرار المخاطر التي تھدد استدامة تنفيذ عناصر النظام العالمي لرصد
2.5.48
المحيطات .وأشار أيضا ً إلى التقدم الجيد المحرز في األنشطة الرائدة من قبيل استخدام نظم االتصاالت الجديدة الخاصة
بالبيانات الساتلية ،والمحطات العائمة المنساقة التابعة لصفيفة األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الحقيقي )،(Argo
والبرنامج الدولي المتعدد التخصصات للنظام المستديم للرصد البيئي الزمني للمحيطات ) ،(OceanSITESوالتطور
التكنولوجي ،ومقارنات األدوات ،ودراسات التأثيرات .وأعرب المؤتمر عن قلقه ألن غالبية الشبكات ،بخالف سفن
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الرصد الطوعية ) (VOSومكونات المحطات العائمة المنساقة ،تعتمد على التمويل البحثي بدالً من التمويل المستدام
للشبكة .وحث المؤتمر األعضاء على النظر في نماذج التمويل المستدام.

وأشار المؤتمر إلى التقدم المحرز في تنفيذ الخدمة العالمية للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد
2.5.49
الجوية البحرية ) (WWMIWSفي إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار ،عمالً بالقرار )A.1051 (27
الصادر عن المنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOوأكد مجدداً على أھمية خدمات المعلومات والتنبؤات واإلنذارات المنسقة
دوليا ً والخاصة باألحوال الجوية في المحيطات .وأشار المؤتمر على وجه الخصوص إلى التعاون الوثيق بين المنظمة
) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوالمنظمات األخرى ذات الصلة في مجال السالمة البحرية ،السيما فيما
يتعلق بإصدار األدلة المرجعية وتحديثھا ،بما في ذلك المرجع المشترك بين المنظمة ) (IMOوالمنظمة ) (WMOوالمنظمة
) (IHOبشأن معلومات السالمة البحرية ،وشجع الدول األعضاء على مواصلة دعم أعمال اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMفي ھذا المجال.
وأشار المؤتمر إلى أن شبكة المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsالمشتركة بين المنظمة
2.5.50
واللجنة ) ،(IOCوالتي تتألف من مركزين لالتحادين اإلقليميين الرابع والثاني ،والمنشأة عمالً بالقرار (Cg-XVI) 9
الصادر عن المؤتمر السادس عشر ،قد اس ُتخدمت في تقديم الدعم والتدريب اإلقليميين فيما يتعلق بأفضل الممارسات
الخاصة باألدوات البحرية .ويجري توسيع نطاق الشبكة من خالل التخطيط إلنشاء مركز ثالث لالتحاد اإلقليمي األول
في الدار البيضاء ،المغرب .وقد عرض المركز اإلقليمي لألدوات البحرية ) (RMICفي الصين مساعدة المراكز األخرى
في إنشاء مركز إقليمي لألدوات البحرية ).(RMIC
)(WMO

وأشار المؤتمر إلى التقدم المحرز في إعداد نظام البيانات المناخية البحرية ) (MCDSالتابع للجنة الفنية
2.5.51
المشتركة ) (JCOMMبالتعاون مع لجنة التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية ) (IODEالتابعة للجنة
) .(IOCومن المقترح في ھذا الصدد أن ينشئ ھذا المؤتمر أول مركز مشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC
معني ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات ) (CMOCفي تيانجين ،الصين .ومن
المنتظر أن تؤدي المراكز ) (CMOCsدوراً رئيسيا ً في إدماج البيانات المناخية الخاصة بالمحيطات الواردة من المصادر
المختلفة ،بما في ذلك رفع مستوى مراقبة الجودة وتصحيح االنحراف ،وفي إنقاذ البيانات.
وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد استھلت أيضا ً مساعيھا لتحسين التشغيل
2.5.52
المتبادل مع نظام معلومات المنظمة ) (WISبالنسبة لمجموعات البيانات الخاصة برصدات المحيطات في الوقت شبه
الحقيقي وبنسق متأخر ،وكذلك بالنسبة لنواتج التحليل والتنبؤ .وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
قد أنشأت فرقة عمل معنية بالخدمات المتكاملة لألرصاد الجوية البحرية ورصد المحيطات ) (TT-MOWISفي إطار
النظام ) (WISلمعالجة ھذا الشأن على وجه التحديد .وأثنى المؤتمر على اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلتنفيذھا
بفعالية توصيات المشروع الرائد التابع لھا والمعني بالنظام ) ،(WIGOSوالتي تلقتھا في المؤتمر العالمي السادس عشر
لألرصاد الجوية .وطلب المؤتمر أن تواصل اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMعملھا بنشاط في كفالة التشغيل المتبادل
للبيانات بين النظام ) (WISوبوابة بيانات المحيطات ) (ODPلتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة
باألحوال الجوية للمحيطات .وأشار المؤتمر إلى أن التعاون النشط والمتواصل بين اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
والنظام ) /(WIGOSالنظام ) ،(WISبما في ذلك من خالل فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(ICG-WIGOSھو عنصر أساسي للنجاح.
وأشار المؤتمر إلى نشاط فرقة الخبراء المعنية بنظم التنبؤ التشغيلي بالمحيطات ) (ETOOFSالذي يدعم
2.5.53
إنجازات اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMمن خالل إعداد دليل نظم التنبؤ التشغيلي بالمحيطات وإقامة عالقات عمل
فعالة مع برنامج دراسة المحيطات التابع للتجربة العالمية لتمثل بيانات المحيطات ) (GODAE OceanViewمن أجل
تحسين التنبؤ التشغيلي بالمحيطات .وأشار المؤتمر مع التقدير إلى الدعم الممتاز المقدم من البلدان المضيفة ،ليس فقط
من الناحية اللوجستية وإنما أيضا ً من جانب العلميين والخبراء الفنيين المتطوعين المشاركين في اجتماعات مختلف فرق
الخبراء والھيئات واألفرقة التابعة للجنة.
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وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد أنشأت فرقة العمل المعنية باالحتياجات إلى
2.5.54
البيانات الساتلية ) (TT-SATلتعمل عن كثب مع المنتديات الساتلية األخرى )في إطار المنظمة ) ،(WMOنظم الرصد
المتكاملة ،وخارجھا( من أجل تحديد المتطلبات من البيانات والثغرات في نظم الرصد ،في كل من البيانات الموقعية
والساتلية .وشجع المؤتمر ھذا التعاون الوثيق لدعم تحسين البيانات والنواتج والخدمات الخاصة باألحوال الجوية
للمحيطات.
وأشار المؤتمر إلى التوصية  4الصادرة عن الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبشأن
2.5.55
التصدي لحاالت الطوارئ البيئية البحرية ،ورحب بمبادرة اللجنة الفنية المشتركة )) (JCOMMالمتخذة من خالل فرقة
عمل مخصصة( الرامية إلى تعزيز الدعم المقدم في حاالت الطوارئ البيئية البحرية .ورحب المؤتمر بمقاصد التوصية
بتوسيع نطاق الطوارئ البيئية التي يمكن تقديم الدعم لھا لتشمل الطوارئ المتعلقة باالنبعاثات المشعة في كل من العمود
المائي والغالف الجوي ،وملوثات أخرى ،مع تعزيز الدعم الذي يقدمه األعضاء في الوقت الراھن للطوارئ البحرية
األخرى من قبيل أنشطة البحث واإلنقاذ .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن التصدي الفعال للطوارئ البيئية البحرية قد يتطلب
عناصر تطوير القدرات في بعض المجاالت وإقامة روابط وثيقة مع الھيئات األخرى المنخرطة في مھام التصدي ،من
قبيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوغيرھما ،لتحديد تطلعات المستخدمين
والمتطلبات من المعلومات.
وأشار المؤتمر إلى أن مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية الصادر عن المنظمة )) (WMOمطبوع
2.5.56
المنظمة رقم  (558ودليل خدمات األرصاد الجوية البحرية الصادر عن المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم (471
ھما المرجعان فيما يتعلق باإلجراءات والعمليات المتفق عليھا عالميا ً لخدمات األرصاد الجوية البحرية .وأشار المؤتمر
أيضا ً إلى النشاط المستمر للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالستعراض المرجع والدليل المذكورين أعاله ،وتقديم
توصيات بشأن المرجع المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوالمنظمة
) (WMOبشأن معلومات السالمة البحرية )المرجع المشترك لمعلومات السالمة البحرية ) ((MSIلضمان االتساق مع
العملية المستمرة الستعراض الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOالقرار  .((EC-64) 26واتفق المؤتمر على أن عملية
االستعراض والتنقيح المستمرة لمطبوع المنظمة رقم  558وما يرتبط به من مطبوعات من شأنھا أن تساعد األعضاء
مساعدة كبيرة في ضمان تقديم خدمات متسقة وسلسة.
وأشار المؤتمر إلى ما أوصى به المؤتمر السادس عشر بأن تحدد جميع اللجان الفنية متطلبات الكفاءة
2.5.57
لمھامھا الوظيفية الرئيسية ،فرحب بإعداد إطار معايير الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري ) (MWFالخاص بالمنظمة
) .(WMOوأشار المؤتمر إلى أن كفاءات المتنبئين بالطقس البحري ) (MWFالمقترح اعتمادھا تعكس التنوع الموجود في
الوظائف واألولويات اإلقليمية /الوطنية.
وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى الجھود المشتركة التي تبذلھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة
2.5.58
األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMمن خالل فرقة العمل المشتركة بينھما والمعنية بالطقس والمناخ ومصائد األسماك
) ،(TT-WCF: http://www.jcomm.info/TT-WCFلتحسين الفھم وتعزيز القدرات في مجال علم المناخ البحري /علم
المحيطات وتأثيرھما على مصائد األسماك في المحيطات ،والسيما في البلدان الجزرية في المحيط الھادئ ).(PICs
وأشار المؤتمر إلى الجھود المشتركة التي تبذلھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا
2.5.59
) (CHyمن خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDP: http://www.jcomm.info/CIFDPلتوضيح كيف
يمكن أن ُتحسّن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتنبؤات واإلنذارات المتكاملة بالغمر
الساحلي وأن تنسقھا بفاعلية.
وأشار المؤتمر إلى الشراكات الواسعة النطاق التي تستخدمھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي
2.5.60
تصميم وإعداد وتنفيذ أنشطة تطوير القدرات ،وإلى أن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد اعتمدت في دورتھا الرابعة
المبادئ المنقحة لتطوير القدرات لتوجيه أنشطة ھذه الشراكات .وتسترشد اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبھذه
المبادئ للعمل عن كثب مع برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة ) (WMOوبرنامج التبادل الدولي للبيانات
والمعلومات األوقيانوغرافية ) (IODEالتابع للجنة ) ،(IOCواالستفادة من األدوات والشراكات المتاحة من خالل ھذه
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المنظمات .وأشار المؤتمر إلى أن أنشطة تطوير القدرات قد ُنظمت أيضا ً بنجاح من أجل توفير ‘1’ :دعم معزز لتنفيذ
نظم رصد المحيطات والخدمات البحرية من خالل تعزيز الشراكات؛ و’ ‘2تدريب على استخدام بيانات المحيطات.
وأشار المؤتمر إلى ورود معلومات تفصيلية بشأن أنشطة اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي البندين
2.5.61
و 4من جدول األعمال.

3

وأخذ المؤتمر علما ً بالعرض السخي الذي ق ّدمته حكومة إندونيسيا الستضافة الدورة الخامسة للجنة الفنية
2.5.62
المشتركة ) (JCOMMفي عام .2017
2.6

تقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )البند  2.6من جدول األعمال(

أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بتقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبما
2.6.1
في ذلك ملخص األنشطة واإلنجازات في الميدان ،والنواتج الرئيسية للدورتين األولى ) (IBCS-1والثانية )(IBCS-2
للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ).(IBCS
وأبرز الرئيس التقدم الكبير الذي تحقق ،وأھمية العمل الذي أنجز في نطاق اإلطار العالمي للخدمات
2.6.2
المناخية ) (GFCSخالل فترة ما بين الدورتين ،وأعرب عن تقديره لجميع أولئك الذين أسھموا في تحقيق إنجازات
ونجاحات اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وأشار الرئيس إلى أن اإلطار ينفذ على أساس النطاقات الزمنية  2و 6و 10سنوات لتيسير استعراضه
2.6.3
خالل دورات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،وتمثل السنتان األولتان مرحلة البدء إلقامة البنية التحتية لإلطار ،ولبدء
وتيسير إنشاء آليات التنسيق لتنفيذ المشروعات واألنشطة الرئيسية في مجاالت األولوية األربعة للتمكين من وضع إثبات
للمفھوم .ويؤكد تنفيذ اإلطار على تعزيز القدرات المؤسسية الالزمة لتطوير القدرات الوطنية على التصميم المشترك
واإلنتاج المشترك للخدمات المناخية وتطبيقاتھا لدعم عملية صنع القرار .ويمثل تعزيز القدرات اإلقليمية من خالل
المراكز المناخية لدعم القدرات المؤسسية الوطنية محور تركيز رئيسي .وخالل المرحلة الثانية من التنفيذ سيتكرر إثبات
المفھوم ،الذي وضع خالل المشروعات الرئيسية ،في أنحاء أخرى من العالم لضمان التحسينات على المستوى العالمي
في الخدمات المناخية لمجاالت األولوية األربع بحلول السنة  .6وبعد االتفاق على مجاالت األولوية الجديدة ،سيحدث
تمديد للمشروعات إلى ما يتجاوز األولويات األربعة األولى ،وسوف تتحقق تحسينات كبيرة في قدرات مقدمي الخدمات
المناخية الوطنية خالل ھذه المرحلة حيث تكون البنية التحتية اإلقليمية قد أقيمت لدعم تطوير القدرات الوطنية.
وستتوافر بعد عشر سنوات من التنفيذ خدمات مناخية محسنة في كافة أنحاء العالم ،وعبر جميع القطاعات المتأثرة
بالمناخ ،وعبر المستويات المكانية العالمية واإلقليمية والوطنية .وسييسر تقديم الخدمات المناخية المحسنة خفض تأثر
المجتمع باألخطار ذات الصلة بالمناخ والنھوض باألھداف الرئيسية للتنمية العالمية.
وأشار الرئيس إلى أن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيمثل مھمة كبيرة ،ويتعين أن تنفذ
2.6.4
معالجة احتياجات البلدان السبعين التي حددت بأنھا تحتاج إلى دعم لتعزيز إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية بطريقة
استراتيجية ،وقد أظھر تنفيذ األنشطة حتى اآلن أن الحاجة إلى الموارد تزيد عما كان متوافراً لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،سواء بصورة مباشرة للصندوق االستئماني لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأو الدعم الذي يقدم
للمشروعات واألنشطة على النحو الوارد في خطة تنفيذ اإلطار ،ومجموعة المشروعات واألنشطة .وفي نفس الوقت
فإن العديد من العناصر الفاعلة تنفق كميات كبيرة من الموارد لدعم األنشطة المتعلقة بالمناخ في عدد من البلدان التي
تحتاج إلى دعم .فعلى سبيل المثال ،حددت عملية تمت كجزء من اجتماع تنسيق تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSفي نھاية أيلول /سبتمبر  ،2014مصروفات في عدد  16بلداً فقط تزيد على  700مليون دوالر أمريكي .وعلى
ذلك فإن مفتاح نجاح اإلطار العالمي ) (GFCSيتمثل في تحديد وإقامة صالت مع العناصر الفاعلة التي تنفق اآلن أو
تخطط إلنفاق الموارد على دعم األنشطة ذات الصلة بالمناخ إلثراء الشراكات الفعالة على المستويات العالمية والوطنية.
فسوف يضمن ذلك دمج ھذه األنشطة في األولويات واالحتياجات الواردة في نطاق اإلطار العالمي . GFCSغير أن ثمة
حاجة لضمان وجود صلة فعالة مع مختلف العناصر الفاعلة حيث توجد حاجة إلى موارد إلقامة بنية تحتية كافية في
نطاق مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ولدعم البني التحتية الفرعية لإلطار العالمي للخدمات المناخية.
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2.6.5
ونظراً ألھمية الطاقة للتنمية وعلى وجه الخصوص لعمل مجاالت األولوية األربعة لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوللتحركات الحالية لوضع أھداف للتنمية المستدامة ) (SDGsتحل مكان األھداف اإلنمائية
الحالية لأللفية ،وتتضمن ھدفا ً وغايات عالمية محددة بشأن الطاقة ،و مبادرة الطاقة المستدامة للجميع ) (SE4ALLالتي
اتخذھا في عام 2011بان كي -مون األمين العام لألمم المتحدة والتي أصبحت اآلن شراكة قوية تشمل أكثر من  100بلد
)بما في ذلك  85من البلدان النامية( ،ونظراً إلى أن نظم الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة تتأثر بالطقس والمناخ ،فإن
الطاقة مركز اھتمام األعضاء ،والمنظمات الشريكة وتستحق أن تعتمد كمجال قادم من مجاالت اإلطار العالمي .GFCS
ويتعين على المنظمة  WMOأن تضطلع بدور ھام في األعمال الخاصة بالطاقة على المستوى العالمي من خالل وضع
وتنفيذ مثال نموذجي للطاقة.

 2.6.6ونقل الرئيس للمؤتمر التوصيات التالية الصادرة عن الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
):(IBCS-2
التوصية  :1نظراً لالنعكاسات التكاليفية لھيكل حوكمة المجلس الحكومي الدولي  ،IBCSتعقد االجتماعات العامة العادية
للمجلس الحكومي الدولي  IBCSمرة واحدة فقط خالل فترة ما بين دورتي مؤتمر المنظمة ) ،(WMOوتجتمع لجنة
اإلدارة مرة واحدة سنويا ً إلسداء المشورة واإلشراف واإلدارة بشأن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي
فترة ما بين الدورتين.
التوصية  :2نظراً للحاجة إلى إقامة وتحسين العالقات والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي  IBCSوالھيئات التأسيسية
للمنظمة  WMOفضالً عن البني التحتية الفرعية للمنظمات الشريكة ،تعتمد الترتيبات التالية:
)أ(

المجلس التنفيذي :يدعى رئيس المجلس الحكومي الدولي ،ونائب الرئيس كمناوب ،ما لم يكونا نفسيھما
أعضاء في المجلس التنفيذي ،إلبالغ المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOخالل دوراته ،عن التقدم المحرز
ومتطلبات واحتياجات المجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSويقدم رئيس المجلس الحكومي الدولي دعوة
للمجلس التنفيذي للمنظمة  WMOلتعيين ممثل لحضور دورات المجلس الحكومي الدولي فضالً عن
دورات لجنة اإلدارة؛

)ب(

االتحادات اإلقليمية :تدعو االتحادات اإلقليمية المجلس الحكومي الدولي إلى حضور دوراتھا إلبالغ
االتحادات عن التقدم المحرز ،ومتطلبات واحتياجات المجلس لذلك اإلقليم المعين حسب مقتضى الحال.
ويعھد المجلس الحكومي الدولي  IBCSبھذه المسؤولية لعضو من لجنة اإلدارة من ذلك اإلقليم أو للرئيس
أو نائب الرئيس أو النائبين المشاركين للرئيس حسب مقتضى الحال؛

)ج(

اللجان الفنية :تدعو اللجان الفنية المجلس الحكومي الدولي إلى دوراتھا إلبالغھا عن التقدم المحرز
ومتطلبات واحتياجات المجلس الحكومي الدولي حسب مقتضى الحال .ويعھد المجلس الحكومي بھذه
المسؤولية لعضو في لجنة اإلدارة أو للرئيس أو نائب الرئيس /النائبين المشاركين للرئيس حسب مقتضى
الحال .ويدعو رئيس المجلس الحكومي رؤساء اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOحسب مقتضى الحال إلى
حضور دورات المجلس الحكومي الدولي فضالً عن لجنة اإلدارة؛

)د(

لجان وبرامج المنظمة ذات الصلة :تحدد لجان وبرامج المنظمة  ،WMOجھة اتصال مع اإلطار العالمي
) (GFCSإذا لم تكن فعلت ذلك بعد ،مثلما فعلت لجنة علم المناخ بالفعل .ويمكن لھذه الجھات اإلبالغ من
خالل أفرقة اإلدارة التابعة للجنة الفنية عن سبل النھوض بالتوافق بين اللجان الفنية التي تقوم بتشغيل
خطط وأنشطة اإلطار العالمي  GFCSوالعكس بإبالغ المجلس الحكومي الدولي بأنشطة اللجنة الفنية ذات
الصلة التي يدعمھا اإلطار العالمي GFCS؛

)ھـ(

المنظمة ) :(WMOيتعين على المنظمة  WMOأن تتواصل مع اللجان الفنية للشريك أو ما يعادلھا ،حسب
مقتضى الحال ،لتقديم مدخالت ألنشطة اللجنة االستشارية للشريك .وينبغي للمنظمة ) (WMOأيضا ً أن
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الملخص العام
تقدم األنشطة ذات الصلة كمساھمات من اإلطار العالمي  GFCSمن خالل العملية أو العمليات التي
وضعت لألعضاء والشركاء اآلخرين؛
التوصية  :3استناداً إلى المتطلبات النوعية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
إلى نظر مقترح األمين العام:

GFCS

للفترة  ،2018-2015يدعو المؤتمر

)أ(

للميزانية العادية للمنظمة  WMOللفترة المالية  2019-2016وخاصة الحوكمة ومكتب اإلطار العالمي
للخدمات المناخية؛

)ب(

مجموعة مشروعات المنظمة لنفس الفترة التي ستمول من خالل المساھمات الطوعية.

التوصية  :4نظراً ألھمية الطاقة للتنمية المستدامة العالمية بما في ذلك في مجاالت األولوية األربعة لإلطار العالمي
 ،GFCSوإمكانية اإلطار العالمي على اإلسھام في تحسين النواتج ذات الصلة بالطاقة من حيث الترويج لمصادر الطاقة
المتجددة ،ومن خالل حماية البنية التحتية للطاقة ونظم التقديم ،يعتمد الطاقة كمجال قادم من مجاالت األولوية في اإلطار
العالمي للخدمات المناخية.
التوصية  :5إذ يدرك أن اإلطار العالمي  GFCSيمثل مفھوما ً جديداً لألعضاء والشركاء الذين يحتاجون إلى توجيھات
وأمثلة ناجحة على التنفيذ لالنضمام إليھا ،ولتركيز تنفيذ اإلطار العالمي في مراحله األولية على وضع المشروعات
النوعية في إطار مجاالت األولوية لتأكيد إثبات المفھوم الذي يمكن تكراره .وينبغي أن تعزز الخبرات المكتسبة من
التنفيذ عملية وضع مبادئ توجيھية لدعم التنفيذ بواسطة األعضاء والشركاء.
ونظر المؤتمر في توصيات المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSكما وردت في تقرير
2.6.7
رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSواتخذ قرارات بشأنھا وواصل مناقشة إسھام المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي ) (GFCSعلى نطاق أوسع في إطار البند  8من جدول األعمال :اإلطار العالمي للخدمات
المناخية.
3
3.1

تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات )البند  3من جدول األعمال(
تقديم الخدمات )البند  3.1من جدول األعمال(

"استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات"
ذ ّكر المؤتمر بأن الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016أقرّت "بتحسين جودة
3.1.1
الخدمات وتقديم الخدمات" باعتباره نتيجة من النتائج المتوقعة بالنسبة للمنظمة .وترمي ھذه النتيجة المتوقعة إلى تحسين
اإلطار التشغيلي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن البداية إلى النھاية لتحويل النتائج
العلمية الرائدة إلى معلومات قابلة للتنفيذ ويسھل على مختلف قطاعات المجتمع تفسيرھا .وشدّدت الخطة على أن
المستخدمين يحققون من خالل تقديم فعال ومناسب التوقيت للخدمات مستوى عاليا ً من العائدات على االستثمار في البنية
التحتية األساسية للمرافق الوطنية )) (NMHSsمثل نظم الرصد ،والنمذجة ،واالتصاالت والموارد البشرية( ،وأن البلدان
تحقق مستوى عاليا ً من عائدات استثماراتھا في المرافق الوطنية ) .(NMHSsوأكد المؤتمر على ضرورة استمرار
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي توطيد عالقاتھا مع وسائل اإلعالم وغيرھا من الجھات الشريكة الرئيسية من أجل
الوصول إلى المستعملين النھائيين .وأق ّر المؤتمر بالتالي بأن تقديم الخدمات ھو النشاط الرئيسي للمرافق الوطنية
) ،(NMHSsالمتمثل في توفير خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والخدمات البيئية ذات الصلة والمعلومات إلى
الجماعات ،بغية إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش وتأمين حياة أفضل للناس ،فضالً عن تعزيز االقتصادات
الوطنية.
وذ ّكر المؤتمر بأنه اعتمد في دورته السادسة عشرة استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات )المشار
3.1.2
إليھا أدناه باالستراتيجية( لتسترشد بھا جميع أنشطة المنظمة ) (WMOوبرامجھا .وذ ّكر المؤتمر كذلك بأنه حين اعتمد
االستراتيجية طلب أيضا ً إعداد خطة تنفيذية لتوجيه جھود األعضاء في تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني.
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وأعرب المؤتمر بالتالي عن تقديره للمجلس التنفيذي العتماده خطة التنفيذ في دورته الخامسة والستين .وأحاط المؤتمر
علما ً مع االرتياح بأن "استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا" قد ُنشرتا )مطبوع المنظمة )(WMO
رقم  (1129وأن المطبوع متاح مجانا ً على شبكة االنترنت على الموقع الشبكي لمكتبة المنظمة ) ،(WMOوفي نسخ
ورقية .وانسجاما ً مع إقراره بأھمية تقديم الخدمات ،شجّع المؤتمر األعضاء بقوة على تنفيذ االستراتيجية واستخدام خطة
التنفيذ بھدف تحسين جودة الخدمات التي توفرھا للجمھور وتحسين تقديمھا .وفي ھذا الصدد ،اعتمد المؤتمر مشروع
القرار  - (Cg-17) 2تنفيذ "إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات".

خطة تنفيذ االستراتيجية
أحاط المؤتمر علما ً بأن خطة تنفيذ االستراتيجية قد اُعدّت لتوجيه موفري الخدمات في عملية تحسين جودة
3.1.3
خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وفائدتھا .وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن خطة التنفيذ ُتحدّد نھجا ً يُرشد المرافق
الوطنية ) (NMHSsبشأن كيفية تحويل اإلدراك المتزايد ألھمية تقديم خدمات عالية الجودة إلى أنشطة عملية .وأق ّر
المؤتمر بأن النموذج المرحلي لتقديم الخدمات ) (SDPMأداة عملية من خطة التنفيذ ،تھدف إلى تمكين المرافق الوطنية
) (NMHSsمن تحسين مستويات تقديمھا للخدمات .واعتمد المؤتمر خطة التنفيذ بالصيغة التي اعتمدھا المجلس التنفيذي
في دورته الخامسة والستين ،وشجّع األعضاء بقوة على استخدامھا .وفي ھذا الصدد ،اعترف المؤتمر بالدور الرئيسي
لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي وضع مسار محدد في مجال تقديم الخدمات وقيمة المرافق
الوطنية ) (NMHSsالتي لھا مجموعة مركزة من القنوات للوصول إلى المجتمع على نحو فعال .كما اعترف المؤتمر
بقيمة الحلقات التدريبية اإلقليمية السابقة بشأن تقديم الخدمات وطلب تنظيم فعاليات مماثلة في الفترة المالية المقبلة.
وشجّع المؤتمر كذلك الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOعلى الدفع بالتقدم الذي يحققه األعضاء في تحسين جودة
الخدمات التي يقدمونھا ودعمه ومراقبته )المرجع :البند  3.1من جدول األعمال :الخدمات العامة في مجال
الطقس( .وطلب المؤتمر من األمين العام تيسير ورصد عملية تنفيذ استراتيجية تقديم الخدمات.

تقديم الخدمات من خالل التنبؤ القائم على اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر
أقرّ المؤتمر بأن فھم مخاطر الكوارث والتنبؤ بآثار األرصاد الجوية الھيدرولوجية يتجاوز بصفة عامة
3.1.4
صالحيات القائمين على األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وأن المسائل المتعلقة بالتنبؤ القائم على اآلثار واإلنذارات
القائمة على المخاطر تتطلب تخطيطا ً وإقامة شراكات على مستويات كثيرة مع وكاالت حكومية ومؤسسات علمية
وجھات معنية أخرى .وأحاط المؤتمر علما ً بأن المجلس التنفيذي ناقش ھذه المسألة ضمن مسألة توفير الخدمات العامة
في مجال الطقس واإلنذارات لدعم سبل الصمود االجتماعي واالقتصادي ،وأن لجنة ال ُنظم األساسية ) (CBSاعتمدت في
دورتھا االستثنائية )) ،(CBS-Ext.(2014أيلول /سبتمبر  (2014مجموعة من المبادئ التوجيھية لألعضاء تخص ھذا
الموضوع )المرجع :البند  3.1من جدول األعمال :الخدمات العامة في مجال الطقس(.
ووافق المؤتمر على أن نجاح تنفيذ التنبؤ القائم على اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر يتطلب
3.1.5
حرص األعضاء على إدراج ھذه الممارسات في برامج تحديث المرافق الوطنية ) ،(NMHSsمن أجل تطوير مھارات
جديدة في ھذه المرافق وغيرھا من المؤسسات المعنية ،وإقامة شراكات فعالة بين مجموعة متنوعة من الجھات المعنية
التي توفر المعلومات الضرورية للتنبؤ القائم على اآلثار ،وتقديم تدريب متعدد االختصاصات لموظفي المرافق الوطنية
) (NMHSsوالمستجيبين في حاالت الطوارئ ،وإعداد برامج تشغيلية تجريبية لتكون أساسا ً لتطوير القدرات الوطنية
واإلقليمية على المباشرة في ھذه الممارسات .وطلب المؤتمر إلى األمين العام تقديم المساعدة المطلوبة إلى األعضاء
لدعم جھودھا الرامية إلى التحوّ ل إلى ممارسات التنبؤ القائم على اآلثار والمالئم للمستخدِم واإلنذارات القائمة على
المخاطر.

تقديم الخدمات للمدن الكبرى والمج ّمعات الحضرية الكبرى
فيما يتعلق بالبيئة الحضرية المأھولة بكثافة والمعقدة ،أق ّر المؤتمر بالحاجة إلى خدمات في مجاالت المناخ
3.1.6
والطقس والبيئات لكي تتمكن المدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى من الصمود في مواجھة األخطار البيئية.
ووافق المؤتمر على ضرورة أن تقدم المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى المدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى
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خدمات تھم المستخدمين ،مع إدخال تحسينات موجھة على االتصاالت والعالقات بالعمالء من خالل نظام متين متعدد
القنوات لنشر المعلومات وإبالغھا إلى جميع الشركاء وإلى الجمھور .وفي ھذا السياق ،رحّ ب المؤتمر بعمل برنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس لمواجھة ھذه التحديات ،بما في ذلك المساھمة في مجموعة المبادئ التوجيھية إلنشاء
خدمات الطقس والمناخ والماء والبيئة للمدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى .وأعرب المؤتمر عن دعمه لطلب
المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بأن ينصب التركيز على تقديم الخدمات للمدن الكبرى والمجمّعات
الحضرية الكبرى إلى جانب أنشطة البحث )المرجع :البند  9من جدول األعمال :نھج متكامل ألنشطة المنظمة )(WMO
الحضرية(.

تقديم الخدمات ألجل الصحة
أحاط المؤتمر علما ً بأن الطقس والمناخ مرتبطان ارتباطا ً وثيقا ً بعدد من أھم المحددات الجوھرية
3.1.7
للصحة :الھواء والماء والغذاء والمأوى والمرض .فالكثير من الناس يتعرضون للضرر بسبب اآلثار غير المباشرة
للظواھر الجوية والمناخية المتطرفة ،وعالقتھا باألمراض المنقولة بعوامل ممرضة والمنقولة بالمياه ،وھو ما يكلف
المجتمع ثمنا ً باھظا ً .ولذلك ثمة ضرورة ألن توفر المرافق الوطنية ) (NMHSsخدمات الطقس والمناخ لتطبق في قطاع
الصحة .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSقد ن ّفذ بنجاح العديد من
المشاريع ،بما في ذلك في مدغشقر ،لتبيان تطبيق معلومات الطقس والمناخ في قطاع الصحة .وجرى ذلك بفضل إنشاء
"أفرقة عمل معنية بالطقس والمناخ والصحة " ضمّت خبراء في األرصاد الجوية والصحة العامة ،ووفرت التدريب
والمعدات لموظفي المرافق الوطنية ) (NMHSsإلنتاج الخدمات وتقديمھا لألوساط المعنية بالصحة لتطبقھا في مواجھة
أمراض محددة )المرجع :البند  3.1من جدول األعمال :الخدمات العامة في مجال الطقس( .ورحّب المؤتمر بإنشاء مكتب
مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOفي ظل اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
يؤمن التركيز على مجال الصحة واألرصاد الجوية لصالح عمل المنظمة ووافق على ضرورة اعتماد نھج منسّق بين
أنشطة البرامج المختلفة التي تعزز الخدمات المقدمة لقطاع الصحة وتسھم فيھا.

تقديم الخدمات لقطاع الطاقة
أحاط المؤتمر علما ً بأن قطاع الطاقة يعتبر سوقا ً جديدة نسبيا ً بالنسبة للمرافق الوطنية ).(NMHSs
3.1.8
ومعلومات األرصاد الجوية ضرورية لتشغيل شركات الخدمة بشكل فعال ،وإدارة الطاقة وتوفيرھا ،وتوليد الطاقات
المتجددة مثل الطاقة المائية والطاقة الھوائية والطاقة الشمسية والبحرية وفي تحديد مواقع مصانع الطاقة وفي التوليد
اليومي للطاقة .وطلب المؤتمر إلى األعضاء النظر في إدراج ھذا القطاع المھم كواحد من مكونات مجموعة الخدمات
التي يقدمونھا.

تقديم الخدمات لقطاع المياه
أحاط المؤتمر علما ً بأن تقديم الخدمات في سياق إدارة المياه يشمل كامل طائفة المسؤوليات المواضيعية
3.1.9
للمنظمة ) :(WMOخدمات الطقس ،والخدمات المناخية ،والخدمات الھيدرولوجية .وتعتمد اإلدارة الفعالة للمياه بصورة
رئيسية على البيانات التي تتوافر بصورة واسعة وعريضة ،والمنتجات من جميع القطاعات الثالثة فضالً عن منتجات
التنبؤات النقاطية التي تضع تقييما ً كميا ً لعدم اليقين .كما أن ھناك حاجة متزايدة لھذه المعلومات بوصفھا عمليات تقييم
شاملة لموارد المياه وما يتصل بھا ،وإحصاءات الھطول ،وأحداث الجفاف ،فضالً عن عمليات التقييم المُجدية
لالتجاھات المكانية و/أو الزمنية بشأن كمية المياه السطحية والجوفية ونوعيتھا .ولھذه الغايةُ ،تع ّد لجنة الھيدرولوجيا
) (CHyدليالً بشأن تقليص النماذج المناخية ألجل التطبيقات الھيدرولوجية لمساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا في
تطبيق منھجية التطبيقات الھيدرولوجية .ونظراً لالحتياجات المحددة إلدارة المياه ،ينبغي أن تضمن خدمات الطقس
والمناخ والھيدرولوجيا أن تكون حاالت عدم اليقين الكامنة في بياناتھا وتنبؤاتھا مفھومة ومقيمة كميا ً .ووافق المؤتمر
على أن الممارسات واإلجراءات المعتمدة في تقديم الخدمات يمكن أن تطبّق بشكل عام في جميع الخدمات المتعلقة
بالطقس والمناخ والمياه.
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تقديم الخدمات المناخية
أحاط المؤتمر علما ً بارتياح بالتقدم الذي أُحرز في توفير اإلرشادات في مجال تقديم الخدمات المناخية من
3.1.10
خالل مساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي ) ،(GFCSوخاصة من خالل ركيزة اإلطار العالمي )(GFCS
المتعلقة بنظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوذ ّكر المؤتمر بأنه أنشأ بموجب القرار  (Cg-XVI) 17نظام
معلومات الخدمات المناخية بكيانات عالمية وإقليمية ووطنية لتوفير المعلومات المناخية التشغيلية ،بما في ذلك البيانات
ونواتج المراقبة والتنبؤ ضمن اإلطار العالمي ) ،(GFCSوقرر أن يجري تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية بتوجيه
من لجنة علم المناخ ) (CClفي تعاون وثيق مع لجنة النظم األساسية ) .(CBSوأشار المؤتمر إلى أن لجنة علم المناخ
) (CClأنشأت فرقة خبراء مخصصة بشأن نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISنظراً ألھمية تنفيذ نظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISبالنسبة لعملھا ،وبناء على قرار المؤتمر .و ُ
صمّم نظام معلومات الخدمات المناخية لتوليد
معلومات مناخية بصورة روتينية ،بما في ذلك البيانات ،والتشخيصات ،وعمليات التقييم ،والمراقبة ،والتنبؤات،
واإلسقاطات ،إلخ التي يحتاجھا المستخدمون لمجموعة عريضة من القرارات الحساسة من حيث المناخ على مختلف
المستويات.
وأشار المؤتمر إلى أن الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي قد طلبت من لجنة علم المناخ )(CCl
3.1.11
استكشاف إمكانية إعداد دليل مرجعي فني لنظام معلومات الخدمات المناخية باالرتكاز إلى أدلة المنظمة )(WMO
وكتيباتھا اإلرشادية )مثل األدلة المتعلقة بالنظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) ،(GDPFSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالمبادئ المتعلقة بمراقبة
المناخ ،واستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،وغير ذلك( .ويتعين أن يُحدد الدليل بالتالي عمليات التواصل
التي تي ّسر تدفق المعلومات والتفاعالت وصالت الدعم مع الركائز األخرى لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
ووافق المؤتمر على أن النجاح الفعلي لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISيتوقف على التشغيل الفعال
لكيانات ھذا النظام على المستوى الوطني .وعليه ،أعرب المؤتمر عن دعمه لقرار لجنة علم المناخ ) (CClتعيين جھات
اتصال وطنية لتيسير التواصل فيما بين الكيانات العالمية واإلقليمية والوطنية لنظام معلومات الخدمات المناخية
) ،(CSISفضال عن تنسيق عمليات ھذا النظام داخل البلد.

تقديم خدمات تراعي البعد الجنساني
 3.1.12أحاط المؤتمر علما ً بأن المؤتمر المعني بالبعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ عُقد في جنيف ،في الفترة
تشرين الثاني /نوفمبر  .2014ور ّكز المؤتمر على أربعة مجاالت رئيسية ھي الح ّد من مخاطر الكوارث والصحة
العامة ،وإدارة موارد المياه ،والزراعة واألمن الغذائي ،وجميعھا مجاالت شديدة التأثر بالطقس والمناخ ،وتناول تفاعل
البعد الجنساني مع خدمات الطقس والمناخ في المجاالت األربعة ھذه .ومن أبرز رسائل المؤتمر أن خدمات معلومات
الطقس والمناخ ينبغي ،لكي تكون فعالة ،أن تلبي احتياجات النساء كما الرجال الذين يمكن أن يتأثروا بشكل مختلف
بالطقس والمناخ وأن يقدموا المعلومات المتصلة بالطقس والمناخ ويحصلون عليھا ويستخدمونھا بطريقة مختلفة .وينبغي
بالتالي أن ُتصمم خدمات الطقس والمناخ و ُتنشر بأسلوب يراعي البعد الجنساني .وأشار المؤتمر كذلك إلى أن المؤتمر
المعني بالبعد الجنساني وجّ ه عملية صياغة توصيات ترمي إلى تيسير دمج االعتبارات الجنسانية وخدمات الطقس
والمناخ في أنشطة وكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني والھيئات اإلقليمية والمحلية والقطاع الخاص .كما أوصى
المؤتمر باعتماد استراتيجيات لتمكين المرأة لكي تشارك في الفرص المھنية المتوفرة على المستويين الوطني والدولي
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات) .المرجع :البند  7من جدول األعمال :تعميم مراعاة المنظور
الجنساني( .ور ّحب المؤتمر بالتوصيات التي تم ّخضت عن المؤتمر المعني بالبعد الجنساني وشجّع األعضاء بقوة على
تطبيق تلك التوصيات في عمل المرافق الوطنية ) (NMHSsكوسيلة لضمان استفادة المجتمع برمته من الخدمات التي
تقدمھا.
7-5

األرصاد الجوية للطيران  -أولوية
أقرّ المؤتمر بأن األنشطة المنفذة في إطار برنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPخالل الفترة الفاصلة
3.1.13
بين الدورتين ،كانت موجھة نحو تحقيق األولويات المتفق عليھا األربع التالية :دعم األعضاء في تنفيذ متطلبات المنظمة
) (ICAOوالمنظمة ) (WMOالمتعلقة بنظام إدارة الجودة ) (QMSوبالكفاءة؛ إعداد مقترحات بشأن خدمات األرصاد
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الجوية إلدارة الحركة الجوية )(ATM؛ تحسين تقديم معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) (SIGMETومعالجة أوجه
القصور القائمة منذ فترة طويلة؛ وإعداد مقترحات بشأن الحد من آثار الظواھر الواسعة النطاق والشديدة األثر كالرماد
البركاني والطوارئ النووية والطقس الفضائي .وسلّم المؤتمر بأن تعزيز تطبيق األرصاد الجوية في مجال الطيران،
باعتباره واحداً من األھداف الدستورية للمنظمة ) ،(WMOسيصبح أكثر أھمية من أي وقت مضى في السنوات العشر أو
الخمس عشرة المقبلة التي ستحصل فيھا تغييرات كبيرة في جميع مجاالت خدمات المالحة الجوية لالستجابة للنمو
الكبير في الحركة الجوية ،والشروط الصارمة للحد من آثار الطيران على البيئة ،والحاجة إلى زيادة فعالية عمليات
الحركة الجوية ،والمحافظة على أعلى معايير السالمة في الطيران .وبنا ًء على ذلك ،وافق المؤتمر على ضرورة أن
يسعى برنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPإلى الحفاظ على دور المنظمة ) (WMOفي تطوير وسائل فعالة لتقديم
خدمات االرصاد الجوية للطيران ،في شراكة مع المنظمة ) (ICAOوالجھات األخرى المعنية بالطيران )ستناقش ھذه
المسألة بمزيد من التفصيل في إطار البند  9.2من جدول األعمال(.

التقدم المحرز في تنفيذ نظام إدارة الجودة )(QMS
أعرب المؤتمر عن ارتياحه لما أحرزه األعضاء من تقدم كبير خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين في
3.1.14
تحقيق االمتثال لمتطلبات المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOإلنشاء نظام إلدارة الجودة ) (QMSفي توفير خدمات
األرصاد الجوية للطيران .وأُشير إلى أن متطلبات نظام إدارة الجودة ) (QMSأصبحت اعتباراً من  15تشرين الثاني/
نوفمبر  2012ممارسة معيارية ،تكمّلھا مجموعة من التوصيات بشأن مطابقة نظام إدارة الجودة ) (QMSلمجموعة
معايير "إيزو  "9000المتعلقة بضمان الجودة ،والصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ).(ISO
وھنأ المؤتمر لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوفرقة المھام التابعة لھا والمعنية بنظام إدارة
3.1.15
الجودة ) (TT-QMSلما قدماه من مساعدة قيّمة لألعضاء في تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة ) .(QMSوبفضل نھج
منسّق ض ّم فرقة المھام ) (TT-QMSواألمانة وعدداً من األعضاء ذوي الخبرات المتقدمة في مجال إدارة الجودة
ومنظمات دولية شريكة ،وصل عدد األعضاء الذين ن ّفذ موفرو خدمات األرصاد الجوية للطيران التابعين لھم نظاما ً
إلدارة الجودة إلى  110أعضاء .باإلضافة إلى ذلك ،حصلت أغلبية ھؤالء األعضاء على شھادة المعيار )إيزو
 (9001:2008الموصى بھا والصادرة عن المنظمة ).(ISO
واعتبر المؤتمر أن تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSلخدمات األرصاد الجوية للطيران يشكل نموذجا ً جيداً
3.1.16
عن تنفيذ موّ جه ومراقب بفعالية لالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOتدعمه أنشطة مالئمة من تطوير القدرات .وأق ّر المؤتمر
بأن النظام ) (QMSجلب فوائد ملموسة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومقدمي خدمات
األرصاد الجوية للطيران ) (AMSPsاآلخرين ،بواسطة عمليات وإجراءات محسّنة إلى أقصى حد ،وثقافة من المساءلة
والتحسين المستمر .وأشار المؤتمر كذلك إلى أن االحتفاظ بشھادة معيار "إيزو  "9000يتطلب جھداً مستمراً ومكلفا ً من
حيث الموارد ،يشمل مراجعات منتظمة ،وتقييمات إلعادة االعتماد .وشدّد المؤمر في ھذا الصدد على الصلة بين
استدامة النظام ) (QMSواسترداد التكاليف ،السيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
وإذ الحظ المؤتمر أنه ال يزال ھناك عدد من البلدان التي لم تتمكن من بلوغ مستوى االمتثال المطلوب
3.1.17
ً
ً
ُ
لمتطلبات النظام ) (QMSوأن ھذا الوضع اعتبر قصورا حادا بالنسبة لمتطلبات المنظمة ) ،(ICAOطلب إلى األمانة أن
تحلل األسباب التي تقف وراء ھذه الحاالت كافة ،ال سيما في البلدان األعضاء لم يبدأ التنفيذ فيھا بعد .وأ ّكد المؤتمر
مجدداً على تشجيعه القوي لجميع األعضاء على استكمال ودعم نظام إدارة الجودة ) (QMSفي مجال تقديم خدمات
األرصاد الجوية للطيران ،وطلب إلى األمين العام أن يواصل تقديم المساعدة لألعضاء الذين يحتاجونھا ،بدعم من
اللجنة ) .(CAeMوأق ّر المؤتمر كذلك بفعالية استخدام ترتيبات التوأمة واإلرشاد بين األعضاء ،وأوصى بقوة بزيادة
اللجوء إلى ھذه ال ُنھج على أساس ثنائي ومتعدد األطراف.

تنفيذ معايير الكفاءة للعاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران
ذ ّكر المؤتمر بأن أحكام الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،49المجلد  ،1الفصل
3.1.18
الخامس( المتعلقة بالكفاءة المطلوبة لدى العاملين في األرصاد الجوية للطيران ) ،(AMPsبما في ذلك المتنبئون
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باألرصاد الجوية للطيران ) ،(AMFوالقائمون برصدات األرصاد الجوية للطيران ) ((AMOأصبحت ممارسات معيارية
اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  ،2013أي في الفترة الفاصلة بين الدورتين .ولذا ،يتوقع أن يضطلع جميع األعضاء
بالتدابير الالزمة لضمان االمتثال لتلك المعايير ،وإبالغ األمانة بذلك.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات ) (ET-ETCالتابعة
3.1.19
للجنة ) (CAeMأعدّت مواد توجيھية بشأن تنفيذ متطلبات الكفاءة قبل تاريخ التطبيق بفترة كافية وأتاحتھا على شبكة
االنترنت ) http://www.wmo.int/aemp/?q=implementation_areasو  .(http://www.caem.wmo.int/moodleوأُع ّد
إضافة لذلك برنامج تدريب موسّع نفذته اللجنة ) ،(CAeMبمساعدة األمانة وبدعم نشط من قبل عدد من األعضاء،
أفضى إلى عقد أكثر من  10حلقات تدريبية في جميع االتحادات التابعة للمنظمة ) (WMOفي الفترة الفاصلة بين
الدورتين ،بينما ُدرّب أكثر من  280خبيراً على تقييم الكفاءات.
وأشار المؤتمر إلى أن األمانة تراقب حالة تنفيذ معايير الكفاءة من خالل مختلف وسائل وقنوات االتصال.
3.1.20
ً
وإذ أق ّر بأن تقييم الكفاءات مھمة تتطلب وقتا وموارد ،شجّع جميع األعضاء الذين لم يستكملوا برامج تقييم كفاءات
العاملين في األرصاد الجوية للطيران ) ،(AMPعلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن وإبالغ األمانة بمستوى االمتثال
المحقق .وشدّد المؤتمر كذلك على ضرورة أن تكون ھذه البرامج جزءاً من عملية متواصلة لتطوير المسارات المھنية،
بما يكفل بقاء العاملين في مجال األرصاد الجوية على قدر تام من الكفاءة والقدرة على تلبية طلبات المستخدمين
المرتبطة بجودة الخدمة وحسن األداء .وطلب المؤتمر إلى األمانة أن تحافظ على ممارسات التع ّقب واإلبالغ الصارمة
ورفع تقارير دورية إلى المجلس التنفيذي عن مستوى االمتثال الذي بلغه األعضاء ،وأوجه القصور ذات الصلة
واالحتياجات في مجال تطوير القدرات .وطلب المؤتمر أيضا ً إلى اللجنة ) (CAeMأن تواصل الجھود التي تبذلھا
لمساعدة األعضاء في تنفيذ معايير كفاءات العاملين في األرصاد الجوية للطيران ) (AMPوالمحافظة عليھا ،عبر أنشطة
إرشاد وتدريب مالئمة تقوم على التحليل المستمر لالحتياجات ذات األولوية من قبل االتحادات اإلقليمية.

معايير التأھيل
ذ ّكر المؤتمر بأن متطلبات تأھيل العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران الواردة في الالئحة الفنية
3.1.21
للمنظمة ) (WMOستصبح ممارسة معيارية في  1كانون األول /ديسمبر  .2016وبنا ًء على ذلك ،سيتعين على األعضاء
أن يكفلوا أن مستوى تأھيل العاملين التشغيلين في مجال األرصاد الجوية يتوافق مع معيار التأھيل الذي وضعته المنظمة
)(WMO؛ أي أن يتمشى مع االجزاء ذات الصلة من مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد
الجوية ) ،(BIP-Mوأن يبلغوا األمانة بذلك.
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على الشروع في التحضير لالمتثال لمتطلبات الكفاءة ضمن المھل المحددة لتفادي
3.1.22
حصول فارق كبير بين تاريخ دخول ھذه الممارسة حيز النفاذ وتنفيذھا الفعلي .وسيتطلب ھذا التحضير تقييم سجالت
الكفاءة للعاملين التشغيليين في مجال األرصاد الجوية ،وتوصيفات الوظائف ،والتشاور مع المؤسسات التعليمية لضمان
تطابق مناھجھا وبرامجھا التدريبية مع مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية )(BIP-M
التابعة للمنظمة ) .(WMOوفي الحاالت التي ُترصد فيھا ثغرات في تأھيل العاملين في مجال األرصاد الجوية ،يتعين
على األطراف أن ينظموا دورات تدريبية مناسبة ،بالتشاور ،عند االقتضاء ،مع مؤسسات التدريب المعنية .وأعرب
المؤتمر عن تقديره للمعلومات التي أطلعته عليھا جمھورية تنزانيا المتحدة بشأن اقترابھم من الحصول على تصديق
على أن البرامج الدراسية والتدريبية في جامعة دار السالم وجامعة بريتوريا والمركز الوطني للتدريب بتنزانيا ،مطابقة
لمجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية ) (BIP-Mالتابعة للمنظمة ) .(WMOووافق المؤتمر
على أن مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCيمكن أن تؤدي دوراً مفيداً في ھذه العملية من خالل توفير دورات تدريب
مر ّكزة على مكونات مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية ) (BIP-Mالمطلوبة على
المستوى اإلقليمي .وطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CAeMوفرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات التابعة لھا
) ،(ET-ETCأن ُتعدّا وتوفرا ،بدعم من األمانة ،توجيھات واضحة بشأن الخطوات التي ينبغي على األعضاء ومؤسسات
التدريب المعنية اتخاذھا لتيسير أعمال التنفيذ والتخطيط للموارد على المستويين الوطني واإلقليمي.

الملخص العام
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خدمات األرصاد الجوية إلدارة الحركة الجوية )(MSTA
أعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الذي أنجزته فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CAeMبتعاون وثيق مع
3.1.23
الھيئات ذات الصلة التابعة في المنظمة ) (ICAOبشأن تطوير منتجات وخدمات متقدمة لدعم إدارة الحركة الجوية
) ،(ATMبما في ذلك خدمات األرصاد الجوية في مناطق المطارات ) (MSTAوخدمات العمليات القائمة على المسار
) .(TBOوبُذلت جھود كبيرة لتعزيز التشاور مع ممثلي مجموعات المستخدمين ،نظراً لتطور متطلبات المستخدم التي ت ّم
التعبير عنھا في المشاريع اإلقليمية لتحديث إدارة المالحة الجوية ) ،(ATMمثل مشاريع الجيل التالي )(NextGen
)الواليات المتحدة األمريكية( واإلجراءات التعاونية لتجديد نظم الحركة الجوية )) (CARATSاليابان( ونظام بحوث إدارة
حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة )) (SESARأوروبا( .واضطلعت فرقة الخبراء السابقة المعنية بخدمات
األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) (ET-MSTAبمھمة رئيسية تمثلت في توفير عرض عام عن القدرات
الحالية والمرتقبة في مجال األرصاد الجوية دعما ً لخدمات األرصاد الجوية إلدارة المالحة الجوية ) ،(ATMإلى جانب
معلومات شاملة عن تقنيات التحقق والنتائج التي يمكن أن تساعد في فھم مھارات التنبؤ بالطقس الشديد التأثير .وساھمت
فرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) (ET-MSTAأيضا ً في تطوير دمج
معلومات األرصاد الجوية في مفھوم وخارطة طريق العمليات القائمة على المسار ) (TBOالذي نظر فيه اجتماع شعبة
األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة )) (WMOتموز /يوليو  .(2014وطلب المؤتمر إلى اللجنة
) (CAeMوفرقة الخبراء التابعة لھا والمعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران ) (ET-ISAمواصلة العمل على
تطوير وسائل وخدمات متقدمة دعما ً إلدارة الحركة الجوية المقررة في إطار خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية
العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUبالتعاون مع لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
علوم الغالف الجوي ) ،(CASوتوفير الخبراء للعمل على نحو وثيق مع الھيئات المعنية في المنظمة ) (ICAOعلى
تطوير األحكام ذات الصلة والمواد التوجيھية.

تبادل معلومات األرصاد الجوية للطيران
أحاط المؤتمر علما ً بالتعاون بين اللجنة ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSمن خالل فرقة
3.1.24
العمل التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية باللغة الترميزية للطيران ) ،(TT-AvXMLوالتي أع ّدت عمليات تمثيل
للتقارير الجارية الروتينية لألرصاد الجوية في المطار ) (METARوالتقارير الجارية الخاصة لألرصاد الجوية في
المطار ) ،(SPEClوتقارير التنبؤات الخاصة بالمطارات ) ،(TAFومعلومات األرصاد الجوية ذات الداللة )(SlGMET
باللغة الترميزية القابلة للتوسع ) /(XMLاللغة الترميزية الجغرافية )ُ ،(GMLتعرف إجماالً بنموذج المنظمة )(ICAO
لتبادل معلومات األرصاد الجوية ) ،(IWXXMإلى جانب آلية لدمج عدة تقارير في رسالة واحدة .وأشار المؤتمر أيضا ً
إلى أن المنظمة  ICAOتخطط في الفترة الفاصلة بين الدورتين المقبلة إلى االنتقال إلى استخدام اللغة الترميزية القابلة
للتوسع ) /(XMLاللغة الترميزية الجغرافية ) (GMLفي تبادل المعلومات التشغيلية لألرصاد الجوية للطيران؛ وسيش ّكل
ھذا التبادل خطوة كبيرة صوب تحقيق أھداف خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPالمتمثلة بوضع نموذج تقديم
للمعلومات "يقوم على البيانات" بدالً من أن "يقوم على النواتج" ،ويستند إلى تبادل رقمي مقرر في إطار إدارة
المعلومات على نطاق المنظومة ) (SWIMالتابع للمنظمة ) .(ICAOوتتضمن النماذج المنطقية للبيانات الداعمة لنموذج
المنظمة ) (ICAOلتبادل معلومات األرصاد الجوية ) ،(IWXXMمكونات تصف معلومات األرصاد الجوية األساسية )في
نطاق خبرات المنظمة ) (WMOبشكل رئيسي( ومكونات أخرى ّ
تنظم كيفية تطبيق المعلومات ألغراض المالحة الجوية
)في نطاق خبرات المنظمة ) (ICAOبشكل رئيسي( .وعلى الرغم من أن المنظمة ) (WMOأخذت زمام المبادرة في
إعداد النموذج ) ،(IWXXMينبغي تحديد مسؤوليات اإلدارة في العمليات اإلضافية من تطوير مكونات النموذج
) (IWXXMوصيانتھا بحيث تخضع إدارة كل واحد من ھذه المكونات للمنظمة المناسبة .وإذ أشار المؤتمر إلى أنه ينبغي
أن تتشارك المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOفي تحمّل مسؤولية إدارة ھذه الترتيبات ،أوصى بأن ُتعالج ھذه المسألة
على نحو مالئم في االستعراض المقبل وتعديل ترتيبات العمل بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) .(ICAOوأشار المؤتمر
إلى القلق الذي أعرب عنه عدد من األعضاء والمتعلق بضرورة تطوير قدراتھم الفنية لتنفيذ المتطلبات الجديدة ،فشجع
اللجنة ) (CAeMواالتحادات اإلقليمية على العمل صوب إعداد خطط االرتحال في إطار تعاون وثيق مع الھيئات
اإلقليمية المختلفة التابعة للمنظمة ) (ICAOلضمان إجراء عملية التنفيذ بشكل منسق ومتزامن.
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وأق ّر المؤتمر بأن المنظمة ) (WMOستحتاج إلى العمل وفق نھج استراتيجي مع المنظمة ) (ICAOلتضمن
3.1.25
أن يبقى األعضاء قادرين على تلبية احتياجات المالحة الدولية المدنية ،وستبرز الحاجة تحديديا ً إلى :أن تكون المعايير
المستخدمة في النظام ) (WISوالنظام ) (SWIMقابلة للتشغيل المتبادل؛ وأن يشارك خبراء النظام ) (WISفي صياغة
وتحديد مواصفات النظام )(SWIM؛ وأن يُضمن بقاء الفوائد التي يستمدھا الطيران المدني حاليا ً من المصادر الرسمية
للمعلومات المالئمة للغرض والمعارف اإلضافية المطبقة خالل صياغة المنتجات في إطار النھج القائم على البيانات؛
وأن ُتحدّد المعايير الالزمة لضمان تمكين المستخدمين النھائيين ،كقباطين الطائرات ،من استخدام المعلومات بفعالية
التخاذ قراراتھم ،وأن ُتنفذ.

الرماد البركاني
أقرّ المؤتمر بأن التوقف الواسع النطاق والطويل األمد للمالحة الجوية الدولية بسبب ثوران براكين في
3.1.26
عدة أنحاء من العالم ،تسبب بضغوط كبيرة على قطاع الطيران واألوساط المعنية باألرصاد الجوية للطيران ،وال سيما
مراكز التحذير من الرماد البركاني ) (VAACالتسعة التي يستضيفھا أعضاء في المنظمة ) .(WMOوقوي الطلب على
تقديم مستويات متقدمة من المعلومات الخاصة بالبراكين للسماح للمستخدمين باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملياتھم من
دون تقويض السالمة.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه باإلقرار بالمساھمات العلمية التي قدمھا الفريق االستشاري العلمي المعني
3.1.27
بالرماد البركاني ) (VASAGوالمشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) .(IUGGوقدمت المنظمة ) ،(WMOبمساعدة الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني )،(VASAG
مدخالت إلى خارطة الطريق التابعة للمنظمة ) (ICAOبشأن الرصد البركاني للطرق الجوية الدولية دعما ً للمالحة
الجوية الدولية ،على أن ينظر فيھا اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة )(WMO
)تموز /يوليو  ،(2014وھي ستش ّكل أساسا ً لمزيد من التطوير لرصد البراكين على الطرق الجوية الدولية ).(lAVW
وأعرب المؤتمر عن تقديره لألعضاء الذين قدموا خبراء للفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد
3.1.28
البركاني ) (VASAGوالمشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) ،(IUGGالذين لم يكتفوا بتوفير مدخالت علمية ممتازة لعمليات المنظمة ) ،(ICAOلكنھم عملوا حتى اآلن من
دون تمويل من المنظمة ) (WMOتقريبا ً .ونظراً إلى التطور المستمر لعلوم الرماد البركاني التي تدخل في العمليات،
وافق المؤتمر على الحاجة إلى استمرار عمل الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) (VASAGوفق
اختصاصات محدّثة ،وطلب إلى المجلس التنفيذي أن ينظر في إعادة إنشاء الفريق وفقا ً لترتيبات العمل بين المنظمة
) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض )) ،(IUGGمطبوع المنظمة ) (WMOرقم ،60
ترتيبات العمل مع االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض(.

الطوارئ النووية
أشار المؤتمر إلى أنه في أعقاب الحادثة النووية في فوكوشيما ،بُذلت جھود كبيرة لتحسين تقديم معلومات
3.1.29
األرصاد الجوية ذات الداللة ) (SIGMETللغيوم المشعّة .وال تزال المسائل المتعلقة بالحصول العملي على معلومات
المراقبة بالوقت شبه الفعلي ومن المصدر من خالل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAوبيانات الغالف الجوي
القريبة من المصدر ،ال سيما المعلومات عن الرياح التي يمكن بواسطتھا إطالق نماذج االنتشار ،مسائل ذات أولوية
قصوى .ووفرّت المنظمة ) (WMOمدخالت إلى مفھوم المنظمة ) (ICAOللعمليات المرتبطة بخدمات معلومات المواد
المشعّة ،التي نظر فيھا اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) ،(WMOوھي
ستتعاون مع المنظمة ) (ICAOلصياغة أحكام إضافية بشأن المعلومات عن إطالق المواد المشعة في الغالف الجوي،
تتم ّ
شى مع خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران )،(ASBU
ومع مراعاة مھام وھيكل وقدرات المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالتابعة للمنظمة )(WMO
لتوفير نواتج نماذج االنتقال للتصدي للطوارئ البيئية.
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أوجه القصور في مجال األرصاد الجوية ومسائل اإلدارة واسترداد التكاليف ونماذج األعمال
أعرب المؤتمر عن قلقه ألن بعض أوجه القصور في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران ال تزال
3.1.30
قائمة على الرغم من الجھود التي بُذلت لتذليلھا .ومن بين أوجه القصور ھذه ،يشكل تقديم بعض األعضاء لمعلومات
غير مالئمة في معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) (SIGMETمدعاة قلق كبير .وأشار المؤتمر إلى أن اجتماع
شعبة األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) ،(WMOناقش نھجا ً جديداً لمعالجة القدرات المحدودة
لبعض األعضاء على تقديم خدمات فعالة من المعلومات ) ،(SIGMETوسيُصار إلى إعداد اقتراح لتحويل تقديم خدمة
المعلومات ) ،(SIGMETإلى نشاط إقليمي في تلك المناطق ،في إطار حزمة التحسينات في منظومة الطيران )(ASBU
)ستناقش ھذه المسألة بمزيد من التفصيل في البند  9.2من جدول األعمال(.
وأشار المؤتمر إلى أن نقص االسترداد المالئم لتكاليف خدمات األرصاد الجوية للطيران ال يزال ّ
يمثل
3.1.31
مشكلة بالنسبة للكثير من األعضاء .وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن العديد من المشاريع الممولة بواسطة برنامج
التعاون الطوعي تجري حاليا ً في اإلقليمين األول والثاني في سعي إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال استرداد
التكاليف وإبرام االتفاق الوطني بين الجھات المعنية  ،وفقا ً لتوجيھات المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOفي ھذا
الصدد .ويُتوقع أن تقدم طلبات إضافية من األعضاء لمشاريع من ھذا النوع في المستقبل القريب .ويتعين كذلك النظر
في تطوير آليات السترداد التكاليف لألعضاء الذين لديھم حجم صغير من المالحة الجوية )كالبلدان الجزرية الصغيرة(،
مع أخذ خصائص عمليات الطيران في الحسبان .وشجّع المؤتمر األعضاء على تبادل الخبرات بشأن أآلليات المختلفة
السترداد التكاليف وطلب إلى اللجنة ) ،(CAeMعبر فريق الخبراء التابع لھا والمعني باإلدارة ،أن تواصل ،بدعم من
األمانة ،جھودھا الرامية إلى إرشاد المرافق ) (NMHSsفي البلدان النامية ومساعدتھا على وضع آليات السترداد
التكاليف ،وتحسين المواد اإلرشادية ذات الصلة الواردة في دليل استرداد تكاليف خدمات األرصاد الجوية للطيران:
المبادئ واإلرشادات )مطبوع المنظمة رقم  .(904وأوصى المؤتمر كذلك بأن يجري األعضاء تحليالت لنماذج العمل
القائمة لتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران نظراً لالحتياجات المتطورة إلى خدمات الطيران ،وأن توجه عناية
اإلدارات والھياكل الحكومية المختلفة المعنية بالطيران المدني إلى نتائج ھذه التحليالت لكفالة الحصول على الدعم
ألنشطة األرصاد الجوية للطيران الحالية والمقبلة.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن خدمات األرصاد الجوية للطيران ُتقدّمھا في عدد متزايد من األعضاء كيانات
3.1.32
غير حكومية خارج نطاق المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما في ذلك موفرو خدمات من القطاع الخاص .وأشار المؤتمر
أيضا ً إلى أن توسيع دور القطاع الخاص في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران قد يؤثر سلبا ً ليس فقط على قدرات
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تقديم خدمات للطيران ،بل كذلك على ديمومة بنيتھا التحتية األساسية .وبناء على ذلك،
أوصى المؤتمر بتناول مسألة استرداد التكاليف من منظور إدارة المخاطر ،وبإجراء ھذا التحليل للمخاطر في الفترة
الفاصلة بين الدورتين لتقييم اآلثار على األعضاء والمرافق ) (NMHSsالتابعة لھم .وطلب المؤتمر إلى رئيس اللجنة
) (CAeMتنسيق األنشطة ذات الصلة وتوفير اإلرشادات لألعضاء المھتمين.

مستقبل برنامج األرصاد الجوية للطيران
انطالقا ً من التحديات العديدة التي سيواجھھا األعضاء في تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران وتعزيز
3.1.33
تطويرھا في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة ،وافق المؤتمر على اإلبقاء على برنامج األرصاد الجوية للطيران
مجاالً ذا أولوية ،وتأمين موارد مالئمة له لتلبية احتياجات األعضاء من اإلرشاد والنصح .ووافق المؤتمر أيضا ً على
التعديالت المقترحة على وصف برنامج األرصاد الجوية للطيران ) ،(AeMPكما يرد في المرفق الثالث بھذا التقرير،
بما في ذلك أھدافه الطويلة األمد والغرض منه ونطاقهُ ،
وطرق اإلدارة واألولويات ،واعتمد القرار  - (Cg-17) 3برنامج
األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة ).(WMO

الخدمات العامة في مجال الطقس
أعرب المؤتمر عن إدراكه أن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ساعد على مدى العقدين
3.1.34
األخيرين ،الكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن خالل المئات من أنشطة التدريب
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مما يسّر عمل خبراء عديدين أنتجوا عشرات المبادئ التوجيھية والتقارير ،وتنفيذ مشاريع لخلق الحوار وتعزيز
الشراكات بين أوساط مستخدمي معلومات األرصاد الجوية ومنتجيھا .فكان ذلك بمثابة حافز ساعد على إنشاء الرابطات
المھنية إلذاعات األحوال الجوية ،وذلك للتركيز على إقامة تعاون أوثق بين المنظمة ) (WMOواألوساط الدولية إلذاعة
األرصاد الجوية .وأشار المؤتمر إلى أن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس  PWSقد ُن ّفذ بنجاح أثناء الفترة المالية
السادسة عشرة وفقا ً للخطة االستراتيجية للمنظمة  .WMOوشدد على أن العمل األساسي للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsيستھدف خدمة الصالح العام بتوفير معلومات أساسية وموثوقة عن الطقس والمناخ وما
يتصل بھما من معلومات بيئية ،للمجتمع بوجه عام ،وأشار إلى أن بعض األعضاء أبلغوا بعدد أقل لحاالت الوفيات في
أعقاب أحداث الطقس القاسي ،مُعزين ذلك إلى التحسن في سبل إيصال رسائل اإلنذار .ولئن كانت المرافق NMHSs
تواجه تحديات كثيرة من مثل التمويل ،وصيانة شبكات الرصد ،الخدمات البديلة المتوافرة على نطاق واسع من مقدمي
الخدمات من القطاع الخاص ممن يمتلكون الموارد الكافية ،وملء الوظائف ،وتطوير التكنولوجيا والضغوط لتقديم
مجموعة متزايدة االطراد من الخدمات األفضل إلى قطاعات أوسع من السكان في المناطق الحضرية ،فإن الخدمات
العامة في مجال الطقس التي يمكن االعتماد عليھا ،واستخدامھا ،الموثوقة والمتاحة ھي الجزء المرئي للغاية من عمل
المرافق  ،NMHSsكما يسھم إسھاما ً كبيراً في تحقيق مصداقيتھا في مواجھة ھذه التحديات .ويعتقد المؤتمر اعتقاداً
جازما ً أنه من خالل التقديم المناسب التوقيت والفعال للخدمات العامة في مجال الطقس في المقام األول ،تدرك
الحكومات قيمة المرافق الوطنية  NMHSsوتحقق مستوى عاليا ً من العائدات على استثماراتھا في المرافق .NMHSs
اعترف المؤتمر بأن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس أسھم في تحقيق النتيجة المتوقعة
3.1.35
ً
للمنظمة  WMOمن خالل التركيز على المستخدِمين ومتطلباتھم وسعى جاھدا لالستجابة لتلك المتطلبات .وإن مساعدة
المرافق  NMHSsعلى تطوير قدرتھا على مواصلة تحسين الجودة في تقديم الخدمات المتعلقة بالطقس وما يتعلق بھا من
خدمات بيئية إلى أوساط المستخدمين ،وبوجه خاص إلى الجمھور ،تشكل الدعامة التي يستند إليھا برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس .وأيّد المؤتمر التركيز الم ّ
عزز لبرنامج  PWSعلى الدعوة إلى اتباع نھج تعاوني مع الشركاء
يمكن ألوساط األرصاد الجوية بواسطته االستفادة من مھارات وخبرات الوكاالت األخرى .وطلب المؤتمر مواصلة
تعزيز ھذا التركيز للتمكين من التحقيق التام للفوائد المحتملة ألنشطة برامج  PWSالوطنية ،ال سيما في البلدان النامية
وأقل البلدان نمواً ).(LDCs
(ER) 1

خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة  WMOلتقديم الخدمات
3.1.36

أشار المؤتمر إلى أنه عقب اعتماد المؤتمر السادس عشر استراتيجية المنظمة  WMOالخاصة بتقديم

الخدمات )المشار إليھا ھنا على أنھا "االستراتيجية"( ،فإن خطة تنفيذ االستراتيجية قد وافقت عليھا الدورة الخامسة
والستون للمجلس التنفيذي ،وأن االستراتيجية وخطة تنفيذھا ُنشرتا منذ ذلك الوقت ،وھي متاحتان للجمھور على الشبكة
العالمية .((http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16002#.VL9j2EfF_yE) :وأعرب المؤتمر
عن إدراكه أن المبادئ والمنھجيات الواردة في استراتيجيات المنظمة  WMOالخاصة بتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا
)مطبوع المنظمة رقم  (1129واجبة التطبيق في جميع برامج وأنشطة المنظمة  ،WMOوبوجه خاص ،في برنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس الذي تركز واليته على تحقيق االمتياز في تقديم وتنفيذ الخدمات إلى طائفة متنوعة من
المستخدِمين .وطلب المؤتمر أن يواصل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ،لدى إنجاز واليته ،تطبيق اإلرشادات
الواردة في خطة تنفيذ االستراتيجية ،وبالتالي ضمان اتباع نھج منسّق وعملي إزاء تقديم الخدمات.
وأيّد المؤتمر إجراءات المتابعة التي اتخذھا برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس فيما يتعلق بتنفيذ
3.1.37
االستراتيجية ،بما في ذلك إجراء دراسة استقصائية على النحو المطلوب في خطة التنفيذ بين األعضاء لمساعدتھم في
تقييم المستويات الحالية لتقديم الخدمات على ضوء تلك الموصوفة في الخطة مما يؤدي إلى تحديد اإلجراءات الالزمة
للسير قُدما ً من المستوى الحالي إلى مستويات أعلى في تقديم الخدمات .وينبغي لنتيجة الدراسة االستقصائية أن تم ّكن
األمانة من تحديد أنشطة وموارد التدريب وتطوير القدرات الالزمة لمساعدة األعضاء.
أخذ المؤتمر علما ً بعمل برنامج  PWSفيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية من خالل تنظيم حلقات دراسية
3.1.38
لمستويات اإلدارة العليا في المرافق  NMHSsفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( واالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا
الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي( واالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غربي المحيط الھادئ( الطالعھا
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على االستراتيجية وخطة تنفيذھا ،وأشار إلى الحاجة إلى توسيع نطاق ھذه الجھود بحيث تشمل االتحادات اإلقليمية
الباقية .وشدد على الحاجة إلى اتباع نھج منسّق في تنفيذ االستراتيجية في عدة مجاالت ھامة من مثل التنبؤ القائم على
التأثيرات ،أو في مجاالت الصحة ،أو الزراعة واألمن الغذائي ،أو النقل البري ،أو الخدمات المقدمة إلى الحواضر
الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبيرة .وطلب المؤتمر إلى األمين العام تنظيم تدريب محدد قطريا ً للمرافق NMHSs
وتنفيذ مشاريع تجريبية ضمن الموارد المتاحة لمواصلة مساعدة األعضاء على تنفيذ ھذه األنشطة.

التحديات والفرص المتاحة في ميدان تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس
سلّم المؤتمر بأن أوجه التقدم في التكنولوجيا واالتصاالت أحدثت ثورة في الطريقة التي تجمع وتدمج
3.1.39
و ُتنشر وتتبادل بھا المعلومات البيئية .ودفعت أوجه التقدم ھذه بتوقعات المستخدِمين إلى مستويات أصبحوا يتوقعون فيھا
الحصول على المعلومات وتقديمھا إليھم عندما يريدون وحينما يريدون ،وباألنساق التي يفضلونھا والتي تناسب
احتياجاتھم .وعالوة على ذلك ،فإن انتشار معلومات الطقس من مختلف المصادر على شبكة اإلنترنت وفي وسائط
اإلعالم والشبكات االجتماعية يشكل أيضا ً تحديات كبرى تواجھھا المرافق الوطنية  NMHSsفي تقديم تنبؤات ورسائل
إنذار رسمية متسقة للجمھور ،ال سيما أثناء أحوال الطقس القاسي .واستجابة لھذه التوقعات ،تحول عدد من المرافق
 NMHSsبالفعل إلى ُنھج متعددة القنوات لتقديم الخدمات ،باستخدام تكنولوجيات دفع تبادلية الفعل وخدمات مصممة
خصيصا ً ألغراض محددة .ويتوقع أن تحذو الكثير من المرافق  NMHSsنفس ھذا الحذو بالذات بغية مواصلة تحسين
الوصول المناسب التوقيت إلى المعلومات .كما تطور نشر المعلومات بوتيرة سريعة ،وبأنساق بيانية متطورة أنشئت
لتسيير عروض بصرية أفضل للتنبؤات .وإن نشوء النظم العالمية لتحديد المواقع ،والھواتف الذكية ،ونظم اإلنذار
األوتوماتيكية يعني االستيعاب المحكم للبيانات وعرض التنبؤات واإلنذارات المتعلقة بالطقس بيانياً ،ويسمح بتوفير
معلومات الطقس الخاصة بكل موقع على حدة والتي تلبي االحتياجات الفردية للمسافرين من الجمھور .وأقر المؤتمر
بأن ھذه التطورات تطرح تحديات لكنھا تشكل أيضا ً فرصا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،السيما
فيما يتعلق بتقديم معلومات اإلنذار الحساسة من حيث التوقيت على نحو يتيح حماية الجمھور .ويتمثل التحدي الرئيسي
في االستخدام األمثل للتكنولوجيا في تقديم المعلومات الخاصة بالطقس بطرق ترضي المستخدِمين بصورة كاملة .وتتاح
فرص تقدم حلوالً بشأن برامج شتى ودرجات لألتمتة لتيسير اإلتاحة المستمرة للتنبؤات واإلنذارات للجمھور ،بما في
ذلك تطبيقات الھواتف الجوالة والشبكات االجتماعية .ودعا المؤتمر األعضاء إلى استخدام ھذه الفرص لتمكين المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديھم من تقديم أفضل معلومات وخدمات رسمية ومتسقة ممكنة إلى
المستخدِمين ،ولتبادل أفضل الممارسات .كذلك وافق المؤتمر على أن زيادة الجھود في مجال االتصاالت والتوعية
العامة من جانب المرافق الوطنية  NMHSsستكون ضرورية لضمان تلقي الجمھور للمعلومات ورسائل اإلنذار الرسمية
المتعلقة بالطقس التي أصدرتھا المرافق الوطنية  NMHSsوفھمه لھا ،بغرض اتخاذ الخطوات السليمة وفي الوقت
المناسب .وطلب المؤتمر إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تستطلع كيفية تنسيق الجھود التي يبذلھا األعضاء لتطبيق
ھذه التكنولوجيات بھدف التوصل إلى ُنھج قابلة للتشغيل المتبادل.
أقر المؤتمر بأن أضخم تأثير على الطبيعة وعلى نطاق وتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس خالل
3.1.40
ّ
العقود القليلة المقبلة قد يكون على الخدمات المتعلقة بإنتاج الغذاء وإدارة موارد المياه ،كما سيزداد توقع أن تدعّم
المرافق  NMHSsالحكومات في مجال االستخدام المستدام للموارد النادرة من مثل الماء والطاقة .وشدد المؤتمر على أن
التطور الناجح للمرافق  NMHSsيعتمد على درجة التزامھا بالشركاء من المواطنين والعمالء نظراً ألنھا باعتبارھا
قنوات أساسية للمعلومات المعلقة بالطقس وما يتصل به ،سيتعين عليھا أن تقدم طائفة متنوعة من المنتجات والخدمات
الجديدة التي تنير القرارات وصنع السياسات على نحو سليم على المستويات المحلية والوطنية والدولية .ولكي تكون
المرافق فعالة وتظل مالئمة ،حث المؤتمر األعضاء على مراقبة وإدراك تطور احتياجات المستخدِمين ووسائلھم
وقدراتھم وإدماج العلوم المحسّنة والتكنولوجيات والتطبيقات الجديدة لتوسيع الخدمات المقدمة لدعم القرار.

تنفيذ برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

PWS

وافق المؤتمر على مجاالت التركيز الرئيسية لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس التي تتبع األھداف
3.1.41
االستراتيجية للبرنامج وتتفق مع الخطة االستراتيجية للمنظمة ،كما تستند إلى التحديات والفرص المتاحة لتقديم الخدمات
العامة في مجال الطقس )انظر الفقرتان  3.1.(3).6و 3.1.(3).7أعاله ،فضالً عن متطلبات األعضاء على النحو المبين من
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خالل المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،وال سيما لجنة النظم األساسية ) .(CPSوتشمل ھذه
المتطلبات االمتياز في تقديم الخدمات الشاملة؛ والخدمات القائمة على التأثيرات متعددة األخطار؛ وتعزيز الرفاھية
االقتصادية واالجتماعية؛ وتنمية القدرات؛ ونشر وتوصيل اإلنذارات باألخطار المتعددة من أجل نشوء نظم فعالة لإلنذار
المبكر )(EWS؛ وكذلك المھارات الخاصة باالتصاالت والتوعية العامة ووسائط اإلعالم.

تقديم تنبؤات وإنذارات قائمة على التأثيرات
أعرب المؤتمر عن إدراكه أن تأثيرات أخطار األرصاد الجوية المائية القاسية تسبّب إصابات متعددة،
3.1.42
باإلضافة إلى إلحاق خسائر وأضرار كبيرة بالممتلكات والبنى األساسية .ولھذه األخطار عواقب اقتصادية معاكسة على
المجتمعات ،على الرغم من أن كثيراً من الظواھر القاسية ھذه يتم التنبؤ بھا جيداً ،مع نشر معلومات دقيقة منذرة
بالخطر من قِبل المسؤول عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وتكمن أسباب ھذا االنفصام الواضح في
الثغرة بين التنبؤات واإلنذارات بظواھر األرصاد الجوية المائية وفھم تأثيراتھا المحتملة سواء من جانب السلطات
المسؤولة عن الحماية المالية/إدارة الطوارئ ،أو السكان بوجه عام .ويش ّكل سد ھذه الثغرة ،وتحسين فھم التأثيرات
المحتملة لظواھر األرصاد الجوية المائية القاسية تحديا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والوكاالت
الشريكة لھا ،ال سيما الوكاالت المعنية بالحد من الكوارث ،والحماية المدنية ) .(DRCPAsويش ّكل التقدم من التنبؤات
واإلنذارات بالطقس إلى خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة القائم على التأثيرات مثاالً للتحوّ ل في تقديم الخدمات
في كثير من المرافق  ،NMHSsلكنه يش ّكل خطوة ضرورية لتمكين من يتعرضون للمخاطر من اتخاذ اإلجراءات
المالئمة لتفادي الضرر .وأقر المؤتمر بأن جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا قد اعتبرت ،تاريخياً،
التنبؤ بالطقس بمثابة جزء أساسي من مھمتھا ،ويصدر معظمھا أيضا ً إنذارات بالطقس في حالة توقع حدوث أحوال
طقسية خطيرة .وفي حالة التنبؤات بالطقس واإلنذارات به على السواء ،يكون التركيز على كيف سيكون الطقس .ويتم
اآلن تأييد أن ھذا النموذج القائم على الطقس يتطور إلى نموذج يتركز ،في المقام األول ،على التنبؤ بالتأثيرات .وبعبارة
أخرى ،ينبغي للتركيز أن يتطور إلى ما الذي سيفعله الطقس .وينبغي أن تكون التنبؤات القائمة على التأثيرات
واإلنذارات دقيقة ومفھومة ،كما ينبغي إيصالھا في الوقت المناسب.
أعرب المؤتمر عن إدراكه ميزة السير قُدما ً صوب التحول لھذا النموذج ،على الرغم من تعقد التنبؤ القائم
3.1.43
على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر ،وأيّد نتيجة المناقشات التي جرت في الدورة  66للمجلس التنفيذي بشأن
ھذا النھج .ورحّ ب بإعداد المبادئ التوجيھية للمنظمة  WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة القائم على
التأثيرات ،من قِبل خبراء الخدمات العامة في مجال الطقس ونشرھا عقب موافقة دورة لجنة النظم األساسية االستثنائية
عليھا )) .CBS-Ext.(2014ويشجع المجلس استخدام ھذه المبادئ التوجيھية من قِبل األعضاء في إعداد التحوّ ل نحو
الممارسات القائمة على التأثيرات في مرافقھا الوطنية الخاصة لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
رحب المؤتمر بمبادرة برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس إلطالق مشروع تجريبي في موزامبيق
3.1.44
بشأن تنفيذ التنبؤ واإلنذار القائمين على التأثيرات الختبار تطبيق المبادئ الواردة في المبادئ التوجيھية .وسيركز
المشروع على إقامة شراكات فعالة بين مختلف أصحاب المصلحة؛ وتجميع البيانات الالزمة للخدمات القائمة على
التأثيرات؛ وتدريب موظفي الوكاالت الشريكة على المھارات الجديدة في تقديم خدمات المعلومات القائمة على
التأثيرات .وطلب المؤتمر إلى األمين العام بدء تنفيذ مشاريع مماثلة ضمن الموارد المتاحة في أقاليم أخرى من أجل
تحقيق الھدف النھائي ومساعدة األعضاء على إدماج خدمات التنبؤ واإلنذار القائمة على التأثيرات في التيار الرئيسي
لعملياتھم.

تقديم الخدمات للنقل البري
وأقر المؤتمر بأن منظمات ووكاالت السفر العمومية والمختلفة المنوطة بمھمة تحقيق الجوانب المختلفة
3.1.45
إلدارة نظم نقل برية وبالسكك الحديدية آمنة وكفؤة تحتاج إلى الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالطقس وما يتصل بھا من
خدمات بيئية ھادفة للتأھل ألداء مھامھا .وأشار المؤتمر إلى أن ھذه المسألة قد تناولتھا الدورة  66للمجلس التنفيذي التي
مع اعترافھا بالفوائد المحتملة من الخدمات المحسّنة لھذا القطاع الھام ،أعربت أيضا ً عن رغبتھا في المرحلة األولى في
تقصي االحتياجات الراھنة والناشئة لقطاع النقل .وأظھرت مناقشات أخرى جرت في الدورة االستثنائية للجنة النظم

الملخص العام
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األساسية ) (2014استعداد لجنة النظم األساسية للعمل مع لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوممثلي عدد من المرافق
 NMHSsوالمستخدمين في فريق عمل مخصص من أجل أن يتم ،كخطوة أولى ،تقصي احتياجات األعضاء من
المساعدة في ھذا المجال .ونسّق برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس تنظيم االجتماع المخصص في جنيف كانون
الثاني /يناير  2015مع التركيز على الكيفية التي يمكن بھا للمنظمة  WMOتقديم إرشادات إلى األعضاء فيما يتعلق
بالرصدات ،وإدارة البيانات ،ومعالجتھا ،وتقديم الخدمات القائمة على متطلبات المستخدِمين في مجال النقل البري
وبالسكك الحديدية .ولدى استعراض نتيجة ھذه العملية التشاورية ،طلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي بحث المنافع
المحسّنة التي يجنيھا األعضاء في ھذا الخصوص واقتراح أنسب الوسائل لمتابعة ھذه المبادرة.
تقديم الخدمات إلى الحواضر الكبرى والمج ّمعات الحضرية الكبيرة
أشار المؤتمر إلى أن الحواضر الكبرى ،المعرّفة على أنھا "مناطق العاصمة التي يزيد مجموع سكانھا
3.1.46
عن  10ماليين نسمة" وغيرھا من المجمّعات الحضرية الكبيرة تتسم بتر ّكز وسائل النقل والبيئة كثيفة األبنية والتي
تؤدي إلى أنماط خاصة للطقس والمناخ تسّبب حاالت دفق حراري غير عادية ،وتدفقات مضطربة صغيرة الحجم
وضباب دخاني .وتقع المجمّعات الحضرية الكبيرة غالبا ً بحذاء السواحل أو بقرب األنھار الكبرى والدلتات وتواجه
تحديات إضافية بسبب مواقعھا الجغرافية .ولذلك تتطلب مثل ھذه المجمّعات الكبرى خدمات خاصة فيما يتعلق بالطقس
والبناء والبيئة بغية تحقيق المرونة لمواجھة األخطار البيئية .وتلزم المعلومات والخدمات المناخية للتخطيط الطويل
األجل وللبنية األساسية حيثما تستجيب المعلومات والخدمات المتعلقة بالطقس إلى احتياجات السكان والسلطات لمواجھة
التأثيرات القاسية والشديدة ،باإلضافة إلى حاالت الطقس الروتينية .ويشكل الوصول إلى نظم التنبؤ اآلني للتنبؤ
بالعواصف الرعدية الشديدة التي تنتج عنھا فيضانات خاطفة يمكن أن ُتھدّد حياة البشر كما تسبّب اختالالً بالغا ً في عمل
المجمّع الحضري ،باإلضافة إلى وسائل نشر المعلومات ،عنصراً بالغ األھمية لمواجھة التحديات البيئية في ھذه المدن.
بل وأصبح دور خدمات التنبؤ واإلنذارات القائمة على التأثيرات أكثر حيوية في ھذه المناطق الحضرية .ويؤيد المؤتمر
مساھمة برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس في وضع استراتيجيات للحواضر الكبرى والمجمّعات الحضرية
الكبيرة األخرى من أجل تناول مسائل الطقس والمناخ والبيئة ،وتحسين الخدمات المتصلة بھا ،بما في ذلك تعاونه في
إعداد مجموعة مبادئ توجيھية للخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتعلق بھا من خدمات بيئية خاصة
بالحواضر الكبرى والمجمعات الحضرية الواسعة وھذه المبادئ متاحة من خاللhttp://www.gfcs- :
 .climate.org/sites/default/files/events/Expert%20Workshop//WMO_Megacity_IMP_Plan.pdfوطلب المؤتمر إلى
األمين العام دعم الجھود الحالية المبذولة لتناول المسائل المتعلقة بالحواضر الكبرى والمجمعات الحضرية الواسعة مع
مواصلة العمل التعاوني لبرامج المنظمة  WMOولجانھا الفنية ذات الصلة ،في ھذا المجال.

تقديم الخدمات من أجل الصحة
أشار المؤتمر إلى أن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس بدأ مجموعة من المشاريع اإليضاحية
3.1.47
المعنونة "التعلّم من خالل العمل" ) (LTDsبغرض مساعدة األعضاء المشاركين من خالل تعظيم القدرات الحالية إلى
أقصى حد وجعل المستخدِمين النھائيين سواء القائمين أو المحتملين يدركون نطاق المنتجات والخدمات الجديدة المتاحة
والممكن تحقيقھا ،وفوائدھا بالنسبة للمستخدِمين ،باإلضافة إلى تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا على نشر وتقديم ھذه المنتجات والخدمات بصورة فعالة .وكان تركيز ھذه المشاريع في شيلي ومدغشقر
وبيرو على استخدام المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ دعما ً لخدمات الصحة .ونظراً الحتياجات خدمات الصحة في
معظم البلدان النامية ،وال سيما في أفريقيا ،تسعى المشاريع إلى إقامة شراكة تعاونية بين المرافق  NMHSsوالقطاع
الصحي من خالل إنشاء "أفرقة عمل خاصة بالطقس والمناخ والصحة" .وأعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة أنه لئن
كان المشروع اإليضاحي قد اختتم في مدغشقر ،فإن ھذا النشاط الذي يوضح بنجاح الفوائد المتبادَلة من ھذا التعاون،
يجري تنفيذه بدعم من قطاع الصحة العمومية والمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وأشار المؤتمر أيضا ً
إلى أنشطة أخرى لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس تر ّكز على تقديم الخدمات لقطاع الصحة .وتشمل ھذه
األنشطة تيسير تقديم بيانات مناخية عالية االستبانة "خدمات مناخية وطنية م ّ
ُعززة" ) ،"(ENACTSإلى بعض األعضاء
في االتحاد اإلقليمي األول الستخدامھا في تقديم خدمات محس ّنة إلى قطاع الصحة؛ والمساھمة في "أطلس الصحة
والمناخ" الذي تشترك في نشره المنظمة  WMOومنظمة الصحة العالمية .وإذ يرحب المؤتمر بإنشاء مكتب مشترك بين
المنظمة  WMOومنظمة الصحة العالمية  WHOمن خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSطلب المؤتمر

50

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

إلى األمين العام مواصلة تعزيز تقديم الخدمات إلى قطاع الصحة من خالل اتباع نھج منسّق فيما بين برامج المنظمة
 WMOذات الصلة.

تقديم الخدمات لقطاع الطاقة
أشار المؤتمر إلى أن شركات المرافق العامة تر ّكز بصورة متزايدة على خفض تكاليف توليد الطاقة من
3.1.48
خالل زيادة أوجه كفاءة التشغيل عن طريق تطبيق المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ .وھناك الكثير من خدمات
األرصاد الجوية والھيدرولوجية الالزمة لقطاع الطاقة يمكن أن تستمد من السجالت الطويلة األمد لھطول األمطار
ودرجات الحرارة ،ألغراض التخطيط ،والتقلّب في القدرة على توليد الطاقة باإلضافة إلى أغراض التخطيط األمثل
للتدابير الخاصة بالطوارئ .وبالمثل ،تقدم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الخدمات لتمكين مقدّمي
الطاقة من تحقيق التوازن بين عرض الطاقة وطلبھا بصورة فعالة باالعتماد على االحتياجات من الطاقة بسبب موجة
حرارية أو برد مفرط .ويلزم الكثير من الخدمات األخرى المتعلقة بالطقس والمناخ من أجل توليد الطاقة المتجددة
وتوفير الطاقة .وسلّم المؤتمر بأن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،بموجب اختصاصاتھا الوطنية،
يمكنھا تلبية كثير من احتياجات قطاع الطاقة من خالل تقديم خدمات مصممة خصيصا ً ومعتمدة على أساس الخدمات
العامة في مجال الطقس مما يوسع بالتالي نطاق بلوغ وفائدة خدماتھا العامة في مجال الطقس.

تطوير القدرات
نقل المعرفة ،المطبوعات والمواد اإلرشادية
أعرب المؤتمر مع التقدير عن إدراكه للمساھمة الطوعية للخبراء في نجاح برنامج الخدمات العامة في
3.1.49
مجال الطقس من خالل عملھم في مختلف أفرقة الخبراء والمنتديات وأنشطة التدريب وإعداد المواد اإلرشادية .والحظ
المؤتمر مع التقدير نشر ثمانية مبادئ توجيھية أثناء فترة ما بين الدورتين يمكن الوصول إليھا مجانا ً على موقع مكتبة
المنظمة  WMOعلى الويب ،وتتناول الجوانب الرئيسية لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس .وشجع المؤتمر
األعضاء على كفالة أن يكون موظفوھم الذين يؤدون واجبات الخدمات العامة في مجال الطقس على اطالع على ھذا
المصدر الھام وأن يحققوا أقصى استخدام للمطبوعات ،وطلب إلى برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس مواصلة
إعداد ھذه المواد اإلرشادية.

الكفاءات الالزمة ألداء الخدمات العامة في مجال الطقس
أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية  Cg-XVIأوصى جميع اللجان الفنية
3.1.50
ً
بأن تجعل من تحديد متطلبات الكفاءة الالزمة ألداء المھام الرئيسية في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا نشاطا ذا
أولوية متقدمة وإدماج ھذه المھمة في برامج عملھا .والحظ المؤتمر مع التقدير أن برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس ،قد أع ّد ،بالتشاور الوثيق مع فريق الخبراء المعني بالتعليم والتدريب والتابع للمجلس التنفيذي "إطار للكفاءة
الالزمة للمتنبئين والمستشارين في ميدان الخدمات العامة في مجال الطقس" .واستعرض المؤتمر توصية الدورة
االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014ذات الصلة بالخدمات العامة في مجال الطقس التي شملت تعديالت على
الالئحة الفنية للمنظمة  ،WMOالمجلد األول :المعايير والممارسات العامة الموصى بھا في مجال األرصاد الجوية
)مطبوع المنظمة رقم  .(49واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 4تقرير دورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية
)) (CBS-Ext.(2014المعني بالالئحة الفنية فيما يتعلق بالكفاءات الالزمة ألداء الخدمات العامة في مجال الطقس.

التدريب
أشار المؤتمر إلى عقد  38حلقة عمل وحلقة دراسية تدريبية تتعلق بالخدمات العامة في مجال الطقس
3.1.51
للمرافق العامة لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في جميع أقاليم المنظمة أثناء فترة ما بين الدورتين .ونظم عدد منھا
بالتعاون مع برنامج األعاصير المدارية ) (TCPوبرنامج نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) .(DPFSوأعاد المؤتمر تأكيد
قيمة وأنشطة التدريب على الخدمات العامة في مجال الطقس .وشجع على مواصلة النھج التعاوني حينما يكون ذلك
ممكنا ً مع البرامج ذات الصلة بغية حشد الموارد المتاحة بطريقة مثلى .وأعرب المؤتمر عن تقديره لألعضاء الذين
استضافوا لقاءات التدريب ھذه ،وأتاحوا خبراتھم كأخصائيين.
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مراكز التنسيق الوطنية للخدمات العامة في مجال الطقس
أخذ المؤتمر علما ً بأن شبكة مراكز التنسيق الوطنية للخدمات العامة في مجال الطقس ما فتئت تشكل حلقة
3.1.52
وصل قيمة بين األمانة والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على مستوى العمل ،وتؤدي دوراً مفيداً في
دعم تنفيذ الخدمات العامة في مجال الطقس لدى األعضاء .وطلب المؤتمر إلى جميع األعضاء تسمية مراكز تنسيق
وطنية للخدمات العامة في مجال الطقس ودعمھا بھدف مساعدتھا على مواكبة أنشطة برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس وتبادل تلك المعلومات مع موظفي المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا المعنيين.

المشاريع اإليضاحية
مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP
أيّد المؤتمر أنشطة برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس الخاصة بتنفيذ مكوّ ن الخدمات العامة في
3.1.53
مجال الطقس في مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي في شرقي وجنوبي أفريقيا ،وجنوب المحيط الھادئ،
وشرق آسيا وخليج البنغال .وأشار إلى أن ھذا المكوّ ن ير ّكز على :تحديد الثغرات في تقديم الخدمات إلى المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛ وتقييم ممارسات خدمة اإلنذار في المرافق  NMHSsوتحسينھا؛ والتعريف
بخدمات التنبؤ واإلنذار القائمين على التأثيرات؛ واستخدام تكنولوجيات االتصال الحديثة ،بما في ذلك التطبيقات
التكنولوجية المتنقلة ووسائل اإلعالم االجتماعية .وتوفير المعدات والتدريب للعروض الخاصة بوسائل اإلعالم؛ وتنفيذ
معيار بروتوكول التحذير الموحّد )(CAP؛ والعمل بصورة فعالة مع أوساط وسائل اإلعالم واألوساط المعنية بالحد من
الكوارث .وباإلضافة إلى دورات التدريب العادية ،قدم برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ،من خالل الزيارات
القطرية واالتصال الوثيق مع فرادى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا مساعدة مصممة خصيصا ً لتناول
المسائل المثارة آنفا ً .وأقر المؤتمر بأن الفوائد المتحققة من التنبؤات واإلنذارات المحسّنة من خالل مشروع العرض
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ال يمكن تحقيقھا بصورة كاملة بدون عنصر تقديم قوي للخدمات ،والدعم الكامل
لاللتزام وللتعزيز المستمرين لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس في المشاريع الفرعية القائمة والمقبلة للعرض
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي.
أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر السادس عشر  Cg-XVIاعتبر المشروع األوروبي للوعي باألرصاد الجوية
3.1.54
متعددة الخدمات ) (EMMAوموقع اإلنذار باألرصاد الجوية على الشبكة العالمية ،مثالين ألفضل الممارسات في مجال
التعاون الدولي من جانب  27بلداً أوروبيا ً في مجال نشر اإلنذارات الخاصة بالطقس .ورحّ ب بمبادرة برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس لتقاسم ھذه الممارسة مع األعضاء المشاركين في المشاريع الفرعية للعرض اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي في شرقي وجنوبي أفريقيا بغية أن يُنفذ في نھاية المطاف نظام تصوري لإلنذار المرمّز لونيا ً في تلك
البلدان.

التبادل الدولي للتنبؤات واإلنذارات العمومية
شدّد المؤتمر على الحاجة إلى مساندة الدور المرجعي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في
3.1.55
تقديم المنتجات والخدمات المتعلقة بالطقس لحماية األرواح والممتلكات ورفاھة جميع البلدان .وفي ھذا الخصوص ،أخذ
المؤتمر علما ً باإلنجازات الھامة في تنفيذ موقع الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) ،(WWISعلى الشبكة العالمية ،بما
في ذلك إجراء عملية تحديث وإعادة تجديد كبيرة جعلت الموقع أكثر جاذبية وأكثر مالءمة للمستخدِمين وذا سمات
حديثة .والموقع متاح في نصوص بعشر لغات ھي :العربية ،والصينية ،واإلنكليزية ،والفرنسية ،واأللمانية ،واإليطالية،
والبولندية ،والبرتغالية ،والروسية ،واإلسبانية ،وأنه سجّل أكثر من بليون زيارة .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن 166
عضواً يوفرون معلومات رسمية خاصة بالطقس والمناخ لـ  1 719مدينة ،ويعززون بالتالي االعتراف بالمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا باعتبارھا مصادر مرجعية رسمية لإلنذارات والتنبؤات العامة بالطقس .وأعرب
المؤتمر عن تقديره لجميع بلدان اللغات المضيفة على التطوع الستضافة وتشغيل المواقع وتوفير مقومات استمرارھا
بالنيابة عن األعضاء .واعترف المؤتمر بالدور الرئيسي الذي أدته ھونغ كونغ ،الصين في تصميم الموقع وتنسيق جميع
المواقع المضيفة على الشبكة العالمية ،باإلضافة إلى إعادة تجديدھا مؤخراً .وأقر المؤتمر بأن من شأن انتھاج سياسة
بيانات واضحة أن ييسّر بشكل أفضل ،توزيع معلومات الطقس الرسمية إلى الجمھور على نطاق أوسع ،من خالل
أنشطة غير تجارية ،وأنشطة تجارية .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن فرقة الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية المعني
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بالمجال البرنامجي الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس والتابع للجنة النظم األساسية )(CBS/OPAG-PWS
والمعنية بتحسين وابتكار الخدمات والنواتج ) (ET/SPIIلديھا خطة لتعزيز وإثراء موقع الخدمة العالمية لمعلومات
الطقس ) (WWISبمزيد من المعلومات عن الطقس ،بما في ذلك رصدات الطقس الحالية وأنواع إضافية من بيانات
ونواتج الطقس ،كما أن الفرقة تجري دراسة حول جدوى إدماج رسائل التحذير في الموقع ) (WWISلتعزيز إقامة منفذ
واحد متكامل للمعلومات الرسمية عن الطقس لصالح أفراد الجمھور ووسائط اإلعالم الدولية في المستقبل .وحث
المؤتمر جميع األعضاء على دعم مواصلة تطوير الخدمة العالمية لمعلومات الطقس من خالل االلتزام والمساھمة
برصدات الطقس الحالية وأنواع إضافية من البيانات والنواتج الخاصة بالطقس.
وحث المؤتمر األعضاء على النظر في مدى تعقيد المسائل اآلخذة في التطور سريعا ً فيما يتعلق بطريقة
3.1.56
ً
نتيجة للتكنولوجيات الناشئة .وشجع المؤتمر األعضاء على النظر في المھارات
تبادل التنبؤات واإلنذارات والمعلومات
الفنية الحالية والمستقبلية الالزمة للتعامل مع ھذه المسائل.
وأخذ المؤتمر علما ً بأن موقع مركز معلومات الطقس القاسي ) (SWICعلى الشبكة العالمية يواصل أداء
3.1.57
دور البوابة المتاحة لألعضاء للحصول على اإلنذارات الرسمية باألعاصير المدارية ،باإلضافة إلى توفير المعلومات
عن األمطار الغزيرة والثلج والعواصف الرعدية ،واألنواء والضباب .وشجع المؤتمر على مواصلة تحسين الموقع
لتيسير التصفح والوصول السريع إلى المعلومات الالزمة من قِبل زوار الموقع.
الحظ المؤتمر أن "السجل الدولي لسلطات التحذير" الذي أطلقه برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
3.1.58
على اإلنترنت يواصل نموه ،كما أن  124عضواً قد عيّنوا حاليا ً مح ّررين للصفحات القطرية الخاصة بكل منھم على
السجل .وشدد المؤتمر على أھمية السجل في تحقيق "مرجع رسمي واحد لنشر اإلنذارات الخاصة بالطقس" .وطلب إلى
األعضاء إبقاء السجل مُح ّدثاً ،واإلشارة إلى عضويتھم في ھذا السجل لدى إعالن دورھم المرجعي في إصدار اإلنذارات
الوطنية.
الحظ المؤتمر أن تنفيذ النسق الموحّ د لبروتوكول التحذير الموحّ د ) (CAPلتبادل جميع التحذيرات عبر
3.1.59
ّ
كافة وسائل اإلعالم يتقدم بصورة مطردة .وأشار المؤتمر إلى أن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس نظم عدة
قفزات انطالق لبروتوكول للتحذير الموحّد وحلقات عمل تنفيذية سنوية تابعة للمنظمة  WMOشارك فيھا األعضاء.
وتح ّقق تدريب وإنشاء إضافيان لمعيار بروتوكول التحذير الموحّد أثناء حلقات العمل التدريبية المخصصة لمشروع
العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ،وكذلك من خالل زيارات خبراء بروتوكول التحذير الموحّد القطرية
المباشرة .وأعاد المؤتمر تأكيد قيمة بروتوكول التحذير الموحّد ،وشجع األعضاء على االستفادة من عرض قفزة انطالق
بروتوكول التحذير الموحّد الذي تقدمه المنظمة  WMOوالذي ينسقه برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس .كذلك
أشار المؤتمر إلى أن موقع مركز معلومات الطقس القاسي ) ،(SWICباعتباره مصدراً مركزيا ً لإلنذارات الرسمية
المتعلقة بالطقس ،يمكن تعزيزه ،ليكون قناة ثانية لنشر إنذارات الطقس بنسق بروتوكول التحذير الموحّد ) (CAPوإلى
ضرورة المضي قدما ً بھذا التطور .وشدد المؤتمر على الحاجة إلى مزيد من التوجيھات لألعضاء بشأن تحويل إنذارات
الطقس التي يطلقونھا إلى نسق ) ،(CAPإلى جانب الحاجة إلى المساعدة الفنية المعززة لألعضاء ،حسب االقتضاء،
بھدف تنفيذ معيار ).(CAP

التطبيقات االجتماعية واالقتصادية لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
أشار المؤتمر إلى أن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس يواصل تنسيق مبادرات لمساعدة المرافق
3.1.60
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على تقييم وعرض القيمة االجتماعية  -االقتصادية للخدمات التي تقدمھا إلى
مستخدِمي كل منھا .وبنا ًء على طلب الدورة  64للمجلس التنفيذي ،تمثل جُھد كبير في إنتاج نشرة مرجعية مشتركة بين
المنظمة  WMOوالبنك الدولي بشأن المنھجيات الخاصة بتقييم المنافع االجتماعية  -االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية
وخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية .وساھم مجمّع كبير من الخبراء في العلوم الجوية واالجتماعية على السواء في
إنتاج ھذا المطبوع .ورحّ ب المؤتمر بإتاحة المطبوع من خالل الوصلة الشبكية التالية:
 ،http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17225كما رحب بعدد من الحلقات الدراسية
اإلقليمية وحلقات العمل التدريبية التي ُنظمت إلطالع األعضاء على المفاھيم الواردة في المطبوع ،وطلب إلى األمين

الملخص العام

53

العام اتخاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم لقاءات تدريبية أخرى ،فضالً عن وضع مشاريع تجريبية الختبار المنھجيات،
ضمن الموارد المتاحة .وحث المؤتمر األعضاء على استخدام المطبوع كمادة مرجعية إليضاح المنافع التي تعود من
خدماتھا.

أشار المؤتمر إلى المؤتمر الدولي المعني بالعيش المأمون والمستدام :المنافع االجتماعية واالقتصادية
3.1.61
لخدمات الطقس والمناخ والماء ) ،(2007الذي أنتج خطة عمل مدريد ) .(MAPورأى أنه لئن كانت الدورة  66للمجلس
التنفيذي أوصت بتنظيم مؤتمر مدريد  10 +في  2017لمتابعة نتائج مؤتمر مدريد ،وبوجه خاص ،بشأن المنھجيات
الخاصة بتحليل المنافع االجتماعية  -االقتصادية للخدمات ،فإنه ينبغي تقديم مقترح إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
بعقد مؤتمر مدريد  10 +باالعتماد على تحليل المنافع المتأتي من ھذا المؤتمر )المرجع :البند  9.7من جدول األعمال(
3.1.62

اعتمد المؤتمر مشروع القرار  - (Cg-17) 5برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس.

التنسيق والخدمات في مجال األعاصير المدارية
أعرب المؤتمر عن سروره لتحقيق إنجازات التنسيق والخدمات في مجال األعاصير المدارية في إطار
3.1.63
برنامج األعاصير المدارية خالل الفترة المالية السادسة عشر.

التصدي للكوارث ذات الصلة باألعاصير المدارية منذ المؤتمر السادس عشر
أشار المؤتمر إلى وقوع أعاصير مدارية عاتية عديدة أثرت على األعضاء منذ المؤتمر السادس عشر،
3.1.64
ال سيما إعصار ساندي الذي ضرب شرق الواليات المتحدة األمريكية في عام  2012وإعصار إفيان الذي ضرب ساموا
وفيجي في كانون األول /ديسمبر  2012وإعصار فيلين المداري العاتي الذي أصاب الھند في تشرين األول /أكتوبر
 2013وإعصار ھايان الذي ضرب الفلبين في تشرين الثاني /نوفمبر  2013وإعصار إيان المداري العاتي الذي ضرب
تونغا في كانون الثاني /يناير  2014وإعصار بام الذي دمّر فانواتو في آذار /مارس  .2015وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن
المكسيك تعرضت في أيلول/سبتمبر  2013إلعصارين في آن واحد ،إعصار إنغريد في حوض المحيط األطلسي
وإعصار مانيويل في حوض شمال شرق المحيط الھادئ ،وقد خلفا المئات من الوفيات فضالً عن أضرار بالغة .ولم تكن
البالد قد شھدت حدثا ً مماثالً سوى في عام  1958حين ضرب إعصاران مداريان الحوضين ذاتھما في وقت واحد.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن الخسائر في األرواح التي تسببت فيھا ھذه األعاصير المدارية العاتية التي لم يسبق لھا مثيل
كانت قليلة للغاية في البلدان المعنية ،مقارنة باألحداث المماثلة التي وقعت قبل  20عاما ً .وأعرب المؤتمر عن تقديره
لالنخفاض الكبير في مخاطر الكوارث الناجمة عن األعاصير المدارية فيما يتعلق بالخسائر في األرواح مشيراً إلى أن
سبب ذلك يعود إلى آليات اإلنذار المبكر الوطنية واإلقليمية الراسخة والمنسقة في إطار برنامج األعاصير المدارية،
وإلى زيادة دقة التنبؤ باألعاصير المدارية والتأھب لھا .وتعمل ھذه اآلليات على مدار الساعة ،ال سيما في المراكز
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالستة ومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsالستة التي
تصدر نشرات دقيقة وسريعة تتعلق بالتنبؤات لتمكين الخدمات الوطنية ذات الصلة من إصدار إنذارات مبكرة دقيقة
وموثوقة بشأن حركات األعاصير المدارية وقوة الرياح الشديدة وھطول األمطار وما يرتبط بھا من عُرام العواصف.
وشدد المؤتمر على ضرورة مواصلة تعزيز آليات اإلنذار المبكر ھذه وتحسينھا من خالل استخدام التكنولوجيات
الحديثة المتاحة والتطورات في مجال العلوم التي يمكنھا أن تساھم في تحسين خدمات الحد من مخاطر الكوارث.

التغطية الكاملة للنظم المنسقة إقليميا ً لجميع األعضاء
أحاط المؤتمر علما ً بأن النظم المنسقة إقليميا ً في إطار برنامج األعاصير المدارية قامت بتغطية جميع
3.1.65
أحواض المحيطات المعرضة لألعاصير المدارية .ولكن الحظ المؤتمر أن بعض األعضاء على أطراف أحواض
المحيطات مثل بحر العرب يتعرضون و /أو يتأثرون أحيانا ً باألعاصير المدارية على الرغم من أن إجراءات نظم
اإلنذار الحالية ال تتضمن أي إشارة إلى طرق التعامل مع مثل ھذه األعاصير المدارية .وأشار المؤتمر إلى األدوار
األساسية للنظام المنسق إقليميا ً من حيث دعمه أعضاء الھيئات اإلقليمية الخمس المعنية باألعاصير المدارية في تقديم
تنبؤات موثوقة في الوقت المناسب بشأن مسارات األعاصير المدارية وشدتھا والتنبؤات المتصلة بھا بشأن شدة الرياح

54

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

وھبوط األمطار الكثيفة وعرام العواصف وغيرھا ،فطلب من األمين العام إنشاء رابط موثوق ووضع آلية لدعم
االتحادات اإلقليمية تشمل جميع األعضاء المتضررين بھذا الخطر في إطار النظام المنسق إقليميا ً.

تطوير القدرات
أعرب المؤتمر عن سروره بنجاح عدد من البرامج التدريبية التي نظمت لتطوير القدرات وتحديث قدرات
3.1.66
اإلنذار الخاصة بالبلدان النامية المعرضة لألعاصير المدارية .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن حلقات العمل
التدريبية المشتركة بين برنامج األعاصير المدارية والخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(TCP/PWSوالتي استضافتھا
دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ) (Météo-Franceوالمركز الوطني لألعاصير المدارية ) /(NHCاإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAومكتب األرصاد الجوية في كل من االتحاد اإلقليمي األول والرابع والخامس على
التوالي ،قدّمت إسھاما ً كبيراً في ھذا الصدد ،شمل مجموعة أوسع من التحديات المتعلقة بالتنبؤ التشغيلي واإلنذارات ،بما
في ذلك تقديم الخدمات .والحظ المؤتمر مع التقدير أن حلقات العمل التدريبية في كل من االتحاد اإلقليمي األول
والخامس ،التي تعاون خاللھا برنامج األعاصير المدارية مع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،قد شملت
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي الجاري تنفيذه في ھذه األقاليم .وأحاط المؤتمر علما ً بفعالية التدريب اإللحاقي
في المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية التابعة لبرنامج األعاصير المدارية الذي سمح للمتنبئين باكتساب
تقنيات وخبرات عملية من خالل التجربة أثناء العمل.
ورأى المؤتمر أن البلدان النامية ،ال سيما الدول النامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً ،ال تزال
3.1.67
بحاجة ماسّة إلى تحسين الكفاءات والمھارات الالزمة في مجال التنبؤ باألعاصير المدارية للوصول إلى قدرة تشغيلية
فعّالة .وتحقيقا ً لھذه الغاية ،طلب المؤتمر إلى األمين العام مواصلة إيالء أولوية عالية لتطوير القدرات في مجال التنبؤ
باألعاصير المدارية ،واتخاذ الترتيبات الالزمة لتوسيع نطاق أنشطة التدريب كي تشمل الھيئات اإلقليمية الخمس المعنية
باألعاصير المدارية.

توفير الدعم للتنبؤ التشغيلي
سلّم المؤتمر بأن بيئات التنبؤ باألعاصير المدارية تشھد تغيراً يتزامن مع تطور التكنولوجيات الجديدة
3.1.68
لزيادة إتاحة بيانات الرصد والنواتج اإلرشادية الجديدة الخاصة بالتنبؤات ،ومع تكاثر طلبات المستخدمين للمزيد من
الدقة ولفترات تنبؤ أطول .وتتطلب ھذه التطورات أن يقوم المتنبؤون باألعاصير المدارية بتحديث وتطوير معارفھم
وكفاءاتھم ومھاراتھم في مجال التنبؤ لفھم الكم الكبير من البيانات والنواتج اإلرشادية الجديدة المتاحة واالستعانة بھا
وتحسينھا وإدماجھا بغية كشف المعلومات األساسية التي تزيد من اليقين والموثوقية في عملية التنبؤ .وفي ھذا الصدد،
شجّ ع المؤتمر برنامج األعاصير المدارية على توثيق تعاونه مع لجنة النظم األساسية بشأن ھذه المسألة وعلى اعتماد
اإلجراءات المتخذة من خالل برنامج األعاصير المدارية ،والضرورية للتصدي للتحديات ودعم المتنبئين باألعاصير
المدارية ،ال سيما المتنبئين من البلدان النامية.
وأشار المؤتمر إلى استكمال مشروع الدليل العالمي المح ّدث للتنبؤ باألعاصير المدارية )الوثيقة الفنية
3.1.69
للمنظمة رقم  .(560وأعرب عن تقديره إلى جميع المؤلفين الذين عملوا تحت إشراف السيد تشيب غارد )اإلدارات
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي /المرفق الوطني لألرصاد الجوي بالواليات المتحدة ) (US NOAA/NWSلتفانيھم
وإسھاماتھم القيّمة .وشجع المؤتمر برنامج األعاصير المدارية على مواصلة تنسيق العمل مع نظام معالجة البيانات
والتنبؤ ) (DPFSوالھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية والمراكز اإلقليمية المتخصصة ) (RSMCsومراكز
اإلنذار المعنية باألعاصير المدارية ) (TCWCsمن أجل تيسير استخدامه على نطاق واسع .وس ُتوجه رسالة تعميمية إلى
جميع األعضاء المعرضين لألعاصير المدارية إلعالمھم بإتاحة الدليل العالمي المح ّدث ،بعد استكمال االستعراض
الرسمي والعمليات التحريرية وفقا ً للتعليمات الدائمة وسياسة النشر للمنظمة .وقدم الدليل العالمي الجديد إرشادات شاملة
بشأن التنبؤ باألعاصير المدارية من منظور تعدد المخاطر .وھو متاح حاليا ً على شبكة اإلنترنت
) (http://www.wmo.int/cycloneguideلتيسير تحديث البيانات على نحو سريع وتسھيل النفاذ إليه .وسيحقق الدليل
العالمي أيضا ً التآزر مع الموقع الشبكي للمتنبئين باألعاصير المدارية )(http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW/
الذي تستضيفه ھونغ كونغ ،الصين ،من أجل تقديم طائفة من المصادر التي يسھل الوصول إليھا من قبيل أدوات التنبؤ

الملخص العام
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وبيانات ونواتج الرصد وتقارير األحوال الجوية ومراكز اإلنذار والمواد التدريبية والمطبوعات الفنية للمنظمة )(WMO

والبحوث بشأن األعاصير المدارية ومحفوظات البيانات بشأن األعاصير المدارية وغيرھا .وسيتم ربط ھذين المصدرين
للمعلومات بالصفحة الخاصة ببرنامج األعاصير المدارية على موقع المنظمة ) ،(WMOلجعلھا مصدراً شامالً وقيّما ً
للمعلومات والمواد والبيانات بالنسبة للمتنبئين التشغيليين .وأوصى المؤتمر كذلك بتوزيع عدد محدود من النسخ الورقية
على أعضاء المنظمة ) (WMOوعلى مراكزالتدريب اإلقليمية المعنية التابعة للمنظمة ).(WMO

تطبيق أنشطة البحث والتطوير
الحظ المؤتمر أن برنامج األعاصير المدارية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس )ّ (WWRP
نظما بصورة
3.1.70
مشتركة منتديات ش ّتى ،تبادل خاللھا المتنبئون والباحثون آراءھم وتشاطروا معرفتھم وحددوا اتجاه تعاونھم في
المستقبل .ومن بين ھذه المنتديات حلقة العمل الدولية الثامنة بشأن األعاصير المدارية ) (IWTC-VIIIوحلقة العمل الدولية
الثالثة المعنية بعمليات وصول األعاصير المدارية إلى اليابسة ) (IWTCLP-IIIاللتان نظمتا في جيجو ،جمھورية كوريا
في كانون األول /ديسمبر  2014وحلقة العمل بشأن الطقس الشديد التأثير في نينغبو ،الصين ،في كانون الثاني /يناير
 .2015وقدمت حلقات العمل والمشاريع التي نظمھا بصورة مشتركة برنامج األعاصير المدارية والبرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPفرصا ً ممتازة للتفاعل النشط بين المتنبئين التشغيليين والباحثين ،تركز على تيسير نقل البحوث
وجوانب التطور التكنولوجي إلى العمليات.
وأشار المؤتمر كذلك إلى تنفيذ مشروعين في إطار لجنة أعاصير التيفون ،باعتبارھما جزء من األعمال
3.1.71
التعاونية التي قام بھا برنامج األعاصير المدارية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPلتعزيز تطبيق النواتج
البحثية على التنبؤ التشغيلي ،وھما مشروع تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ
) (NWP-TCEFPالذي يرمي إلى استكشاف الفائدة من نواتج مجموعات التنبؤ من خالل المجموعة العالمية التفاعلية
العظمى ) (TIGGEلتجربة البحث الخاصة ب ُنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXوبالتالي إلى توسيع نطاق
استخدام نواتج المجموعات في مجال التنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية ،والمشروع اإليضاحي للتنبؤ باقتراب
أعاصير التيفون من البر ) (TLFDPالذي يرمي إلى تحسين توقيت التنبؤات بالتيفون ودقتھا ،ال سيما خالل وصولھا إلى
اليابسة ،مع التركيز بشكل خاص على التحقق من صحة إرشادات التنبؤ باألعاصير المدارية الصادرة عن لجنة التيفون
لتقييم تقنيات التنبؤ المتاحة حاليا ً .وطلب المؤتمر من أمانة المنظمة ) (WMOاتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تقاسم
نواتج مشروع تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ ) (TCEFPوالمشروع اإليضاحي
للتنبؤ باقتراب أعاصير التيفون من البر ) (TLFDPبين الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية ،كما اعتمد تمديد
فترة مشروعي ) (NWP-TCEFPو) (TLFDPحتى عام  2018إلدماج النواتج في خدمات التنبؤ التشغيلية باألعاصير
المدارية.
وأشار المؤتمر إلى أن المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية المعني بأعاصير التيفون )– (RSMC
3.1.72
طوكيو يخطط لتوفير توجيھات المجموعات بشأن األعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ بالوقت الحقيقي
ألعضاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) (ESCAPوالمنظمة ) ،(WMOمستنداً إلى نجاح مشروع
تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ ) ،(NWP-TCEFPوذلك من أجل تعزيز
االستخدام التشغيلي لتوجيھات المجموعات ھذه .ورحّبت اللجنة مع التقدير بھذه المبادرة وشجعت النشر حسن التوقيت
والمستدام لتنبؤات نظم تنبؤ المجموعات من قبل مراكز شمال غربي المحيط الھادئ ) (NWPالتي تش ّغل نظم تنبؤ
المجموعات لدعم ھذه المبادرة.
3.1.73
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى مشروع "تجربة تغير شدة أعاصير التيفون في المنطقة الساحلية )"(EXOTICA
الذي تنھض به لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ) /(UNESCAPلجنة أعاصير التيفون التابعة للمنظمة
).(WMO
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تعزيز خدمات المراكز التشغيلية
أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بتوصيات حلقة العمل الدولية الثامنة بشأن األعاصير المدارية
3.1.74
وحلقة العمل الدولية الثالثة المعنية بعمليات وصول األعاصير المدارية إلى اليابسة ) ،(IWTCLP-IIIال سيما فيما يتعلق
بخدمات المراكز التشغيلية ،وشجع التنسيق لھذه الغاية بين الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية واللجان الفنية
ذات الصلة واجتماع التنسيق الفني بين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار
المعنية باألعاصير المدارية ) (TCWCsكما يلي:

)(IWTC-VIII

)أ(

أن توفر المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير
المدارية ) (TCWCsعدم يقين التنبؤات بشأن األعاصير المدارية كجزء من اإلنذارات باألعاصير المدارية
التي تصدرھا حسب االقتضاء ،وأن تتقاسم نواتج اإلرشادات التي أجريت بحوث ناجحة بشأنھا والتي
تحدد عدم يقين التنبؤات بشأن األعاصير المدارية في إطار المراكز التشغيلية إلى أقصى حد ممكن ،مع
االعتراف باألھمية المتزايدة لتقنيات تنبؤ المجموعات والتنبؤات االحتمالية؛

)ب(

أن تقوم المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير
المدارية ) (TCWCsبأرشفة جميع الرصدات لكل إعصار مداري ،بما فيھا الرصدات غير المتاحة على
الصعيد التشغيلي ،وإتاحتھا لألوساط المعنية باألعاصير المدارية على أساس طوعي ،مع توفير أكبر قدر
ممكن من التفاصيل التي تلخص مصدر الرصد؛

)ج(

أن تعيد المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير
المدارية ) (TCWCsتحليل أفضل بيانات التتبع التاريخية لديھا لتساعد على توفير قواعد بيانات تتعلق
باألعاصير المدارية وتبلغ أعلى درجة ممكنة من الشمولية والدقة لألوساط المعنية بالبحوث حول
األعاصير المدارية وغيرھا من األوساط؛

)د(

أن تقوم وكاالت النمذجة العالمية بإتاحة تفاصيل بيانات التتبع الخاصة باألعاصير المدارية في الوقت
الحقيقي للمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير
المدارية ) (TCWCsبھدف تحسين عمليات تفسير التنبؤات؛

)ھـ(

أن تقوم مراكز اإلنذار الوطنية باألعاصير المدارية بدعم وكاالت االستجابة للطوارئ وتشجيعھا على
إجراء أو مواصلة دراسات تحدد المجاالت األكثر تعرضا ً لخطر تأثيرات حاالت المد العاصفي بغية
وضع استراتيجيات مناسبة إلبالغ اإلنذارات والتخفيف من اآلثار وتحسينھا؛

)و(

أن تقوم األوساط التشغيلية المعنية باألعاصير المدارية بإشراك علماء االجتماع في تطوير أدوات وتوفير
التعليم والتدريب بھدف إبالغ المستخدمين النھائيين بالمخاطر على نحو مفيد استناداً إلى (1) :اإلنذارات؛
) (2عدم يقين التنبؤات المتصلة بھذه اإلنذارات .وسيساعد ذلك على ضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة على
صعيد المجتمع المحلي استجابة لإلنذارات باألعاصير المدارية ھذه.

وأوصى المؤتمر بأن تحدد المراكز التشغيلية المعنية باألعاصير المدارية أكثر حاالت التنبؤ صعوبة
3.1.75
وكذلك الظواھر المتطرفة ،وأن تتيحھا لألوساط المعنية باألعاصير المدارية عن طريق موقع إلكتروني )مثل
 ،(http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW/كما شجّع األوساط المعنية بالبحوث حول األعاصير المدارية على
تقصي ھذه القائمة ،مع التركيز على أداء النماذج ،وعلى استكشاف إمكانية التنبؤ بھذه الظواھر.
وشجّع المؤتمر األمين العام على اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل تيسير انتقال تقنيات األعاصير
3.1.76
المدارية والخوارزميات التي تم اختبارھا بنجاح من الباحثين /المطوّ رين إلى البيئات التشغيلية .وعلى سبيل المثال ،يلزم
إدماج وسائل االستشعار الساتلية المبتكرة التي ُتظھر نتائج واعدة فيما يتعلق بتحليل األعاصير المدارية في المكاتب
المحلية المعنية بتحليل األعاصير المدارية والتنبؤ بھا لضمان استخدامھا األمثل كإرشادات في إطار عملية التنبؤ
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باألعاصير المدارية .وشدد المؤتمر على أھمية تعزيز التواصل بين المتنبئين التشغيليين والباحثين عن طريق عقد
اجتماعات مختلفة على الصعيدين العالمي واإلقليمي من أجل ضمان تحويل نتائج البحوث والتطوير إلى قدرات على
التنبؤ التشغيلي للبلدان النامية بوجه خاص ،ال سيما للدول النامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً .وطلب المؤتمر
من األمين العام بذل كل الجھود الممكنة لدعم ھذا االنتقال وعمليات التدريب الالحقة.

الخدمات المتعلقة بعرام العواصف
أعرب المؤتمر عن تقديره لإلجراءات التي اتخذھا األعضاء لتطوير واختبار وتنفيذ نواتج وخدمات تتعلق
3.1.77
بمراقبة عرام العواصف وكذلك لألنشطة التي نظمتھا األقاليم المختلفة لتشجيع ھذه النواتج والخدمات .كما أخذ المؤتمر
علما ً بالخدمات الخاصة بتقارير األحوال الجوية بشأن عرام العواصف في خليج البنغال وبحر العرب التي قدمھا المركز
اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في نيودلھي في عام  2009بالتعاون مع المعھد الھندي للتكنولوجيا .وبدأ المركز
اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في طوكيو تقديم خريطة للتنبؤات بعرام العواصف في عام  ،2011كما قام
بتحديثھا في عام  .2012ون ّفذ المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في جزيرة الرينيون دراسة حول تطبيق
نموذج دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ) (Météo-Franceلعرام العواصف على نظام مراقبة عرام العواصف لإلتحاد
اإلقليمي األول .وأصدر المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCفي ميامي خريطة تجريبية لعُرام
العواصف واألمواج المحتملة للواليات المتحدة ،واستكشف مع المشاركين ،خالل حلقة العمل التي نظمت حديثا ً بشأن
التنبؤ بعُرام العواصف واألمواج )ميامي ،الواليات المتحدة األمريكية ،كانون الثاني /يناير  ،(2015إمكانية توسيع نطاق
تنفيذ النموذج ) (SLOSHوالتنبؤ بعُرام العواصف وتطبيقه بشكل أكثر عموما ً على األعضاء في لجنة األعاصير المدارية
التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن حلقة العمل الدولية الثالثة المعنية بعمليات وصول األعاصير المدارية إلى اليابسة
3.1.78
)) ( IWTCLP-IIIجيجو ،جمھورية كوريا ،كانون األول /ديسمبر  ،(2014التي نظمت برعاية المنظمة ) ،(WMOقد عقدت
دورة بشأن عرام العواصف نتجت عنھا توصيات ھامة ترمي إلى تحسين نمذجة عرام العواصف والتنبؤ واإلنذار بھا.
وطلب المؤتمر من األمين العام أن ينظر في ھذه التوصيات وأن يوفر اإلدماج الالزم للمشاريع أو البرامج ذات الصلة
لمساعدة األعضاء على مواصلة تنفيذ نظام مراقبة عرام العواصف.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لتعاون برنامج األعاصير المدارية مع اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
3.1.79
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyفي تطوير المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي
) (CIFDPوتنفيذه .وأشار المؤتمر إلى أنه يمكن ،بعد استكمال ھذه المشاريع اإليضاحية ،تطبيق الدروس المستخلصة من
تقديم تنبؤات وإنذارات بعرام العواصف في المناطق المتضررة األخرى .وطلب المؤتمر من األمين العام أن ينظر في
نتائج المشاريع اإليضاحية بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPوأن يستخلص العبر منھا ويقدمھا لألعضاء.
وأشار المؤتمر إلى العمل المستمر لبرنامج األعاصير المدارية بالتعاون مع برنامج األرصاد الجوية
3.1.80
البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPفي مجال تطوير القدرات من خالل تنظيم حلقات عمل وعمليات تدريب بشأن عرام
العواصف من قبيل حلقة العمل السابعة في مجال عرام العواصف في ماكاو ،الصين ،ألعضاء لجنة أعاصير التيفون في
تشرين األول /أكتوبر  2011وحلقة العمل الثامنة في كينيا لألعضاء في لجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي
األول في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012وحلقة العمل بشأن التنبؤات بعرام العواصف واألمواج في الواليات المتحدة
األمريكية في كانون الثاني /يناير  2015ألعضاء لجنة أعاصير الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع .وواصل
برنامج األعاصير المدارية التدريب اإللحاقي السنوي في المعھد الھندي للتكنولوجيا لصالح فريق الخبراء المشترك بين
المنظمة ) (WMOواللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) ،(ESCAPوالمعني باألعاصير المدارية.
وطلب المؤتمر من األمين العام مواصلة تقديم الدعم ألنشطة تطوير القدرات ھذه بھدف ضمان توفير قدرات التنبؤ
واإلنذار بعرام العواصف بشكل فعال لجميع األعضاء المعرضين .وأشار المؤتمر إلى أن المكسيك بدأت برنامج
األرصاد الجوية البحرية في عام  2013وفي إطار االتحاد اإلقليمي الرابع ،بدعم من برنامج األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات التابع لألمانة ،وھو يھدف إلى االمتثال لإلجراءات الواردة في دليل المنظمة ) .(WMOكذلك يھدف
البرنامج الذي بدأته المكسيك إلى تقديم المعلومات المتخصصة وحسنة التوقيت لبرنامج األعاصير المدارية الذي يستمد
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منه المركز اإلقليمي المتخصص في األرصاد الجوية والتابع لالتحاد اإلقليمي الرابع البيانات الجوية واألوقيانوغرافية
حسنة التوقيت لتحسين التنبؤ باألعاصير المدارية في المنطقة ،مما يضرب مثاالً جيداً على البرامج متعددة المجاالت.
وأحاط المؤتمر علما ً بتطوير استخدام نظم التنبؤ واإلنذار القائمة على التأثيرات من بعض األعضاء بغية
3.1.81
تحسين فعالية وفائدة عمليات التنبؤ واإلنذار للمستخدمين .وشجّع المؤتمر برنامج األعاصير المدارية على إشراك
األعضاء من خالل الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية وعلى تنسيق العمل مع لجنة النظم األساسية واللجنة
الفنية المشتركة ) (JCOMMعند النظر في نھوج التنبؤ واإلنذار القائمة على التأثيرات ھذه لمواصلة تطوير نظم مراقبة
عرام العواصف.

تنسيق األعاصير المدارية على المستوى العالمي
أخذ المؤتمر علما ً باالجتماع السابع للتنسيق الفني بين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
3.1.82
) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsالذي عقد في سيتكو ،إندونيسيا في تشرين الثاني /نوفمبر
 .2012وينعقد ھذا االجتماع كل ثالث سنوات لتشجيع التطوير المنسق لخدمات اإلنذار اإلقليمية و إجراءات التشغيل
العملي .وناقش االجتماع السابع للتنسيق الفني شواغل المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية )(RSMCs
ومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsفيما يتعلق بتطبيق معامالت التحويل الموصى بھا بين سرعات الرياح
على نطاقات زمنية مختلفة ،استناداً إلى الدراسة التي ت ّم توزيعھا بمثابة وثيقة فنيّة للمنظمة )الوثيقة الفنية للمنظمة رقم
 (1555على جميع أعضاء الھيئات اإلقليمية الخمس المعنية باألعاصير المدارية في تشرين األول /أكتوبر  2010وعلى
الخدمات التشغيلية الخاصة بھم ،وتوصل االجتماع إلى توافق في اآلراء على أن معامالت التحويل يجب أال ُتعتبر قيمة
قاعدية انطالقا ً من الجوانب العملية إذ سيصطدم التطبيق التشغيلي بالعديد من المشكالت كالتحيّز غير الواقعي في الحد
األقصى لشدة العواصف والزيادة في عدد األعاصير المدارية .وفي ھذا السياق ،إن المؤتمر:
)أ(

اعترف بأھمية مخزون الممارسات التشغيلية لمراكز مختلفة والممارسات التي تستخدمھا المراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية )(TCWCs؛

)ب(

أقرّ بأھمية اتساق اإلجراءات والنواتج بين األقاليم من منظور عالمي؛

)ج(

شدّد على الدور المھم الذي يضطلع به اجتماع التنسيق الفني لضمان التنسيق بين المراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير المدارية ) (TCWCsباعتبارھا
آلية أساسية لمواصلة الجھود الرامية إلى استطالع جدوى التوحيد القياسي لإلجراءات ،وضمان مواءمة
الممارسات في عمليات التنبؤ باألعاصير المدارية وفيما بعد التحليل ،نظراً إلى الممارسات اإلقليمية.

واعترف المؤتمر كذلك بأن أي تغييرات تطرأ على اإلجراءات التشغيلية في مجال التنبؤ واإلنذار
3.1.83
باألعاصير المدارية قد تؤدي إلى آثار مجتمعية استجابة من عامة الجمھور لرسائل اإلنذار ،وبالتالي إلى ظروف غير
متوقعة في الحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن األعاصير المدارية .والمؤتمر إذ يأخذ في االعتبار أن اتساق نواتج
اإلنذارات والنشرات الخاصة باألعاصير المدارية التي تقدمھا مختلف المراكز ) (RSMCsوالمراكز ) (TCWCsوأعضاء
المنظمة ) ،(WMOستساھم في الفھم السليم لرسائل اإلنذارات الرسمية التي تصدرھا المرافق الوطنية )(NMHSs
واستخدامھا ،فقد طلب من اجتماع التنسيق الفني االضطالع بدور ريادي في بدء مناقشات ،نظراً إلى األوضاع اإلقليمية
المختلفة ،بشأن التنسيق العالمي لخدمات التنبؤ باألعاصير المدارية لضمان التآزر بين المراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير المدارية ).(TCWCs
وأشار المؤتمر إلى أن االجتماع السابع للتنسيق الفني قد ناقش أيضا ً االقتراح بشأن الدور الذي يمكن أن
3.1.84
يؤديه األرشيف الدولي ألفضل البيانات لإلشراف المناخي ) (IBTrACSبھدف المساعدة في مسألة معامالت تحويل
سرعة الرياح .وقد تقدم المراكز اإلقليمية بياناتھا الشرحية إلى األرشيف الدولي ) (IBTrACSوتستخدمھا بالتزامن مع
الدراسة بشأن تحويل سرعة الرياح )الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  .(1555وقد يستخدم األرشيف الدولي )(IBTrACS
معامالت تحويل سرعة الرياح وتعمل على إنتاج مجموعة بيانات موحدة قياسيا ً ومتجانسة تتعلق بمتوسط سرعة الرياح
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ويمكن للجميع استخدامھا ،ولن يتطلب ذلك أن تغيّر المراكز ما تحوزه من بيانات .وقد يعمل األرشيف الدولي
) (IBTrACSمع جميع المراكز إلجراء اختبارات ألغراض االتساق .وأشار المؤتمر إلى عالقة التعاون بين اجتماع
التنسيق الفني واألرشيف الدولي ) (IBTrACSفوافق على مواصلة دعمه لألرشيف الدولي ) (IBTrACSعن طريق تقديم
أفضل بيانات إقليمية والتوجيه المناسب إلدماج ھذه البيانات.
واستعرض االجتماع السابع للتنسيق الفني اختصاصات كل من المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد
3.1.85
الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير المدارية ) (TCWCsفي مجال األعاصير المدارية بغية إدراجھا في
الدليل بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوأشار المؤتمر إلى نتائج االجتماع السابع للتنسيق الفني
فأقر بضرورة إعداد وصف لمسؤوليات المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار
المعنية باألعاصير المدارية ) (TCWCsوتحديد الروابط بين األرشيف الدولي ) (IBTrACSومسؤوليات مكاتب مراقبة
األرصاد الجوية فيما يتعلق بالترتيبات بشأن التحذيرات باألعاصير المدارية المتخذة مع منظمة الطيران المدني
الدولي ).(ICAO
وأحاط المؤتمر علما ً بإتاحة مراكز إصدار تقارير األحوال الجوية الخاصة باألعاصير المدارية
3.1.86
لتقارير األعاصير المدارية في نسق بياني وفقا ً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOواعترف المؤتمر
بالدور الذي يؤديه اجتماع التنسيق الفني في تشجيع مراكز إصدار تقارير األحوال الجوية الخاصة باألعاصير المدارية
) (TCACsعلى تركيز جھودھا على تعزيز إتاحة تقارير األعاصير المدارية في نسق بياني وفقا ً لمتطلبات منظمة
الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOال سيما حسب التعديالت على المرفق .3

)(TCACs

وأشار المؤتمر إلى أن تطوير كفاءات التنبؤ باألعاصير المدارية كان متسقا ً مع نھج إدارة الجودة الجاري
3.1.87
تنفيذه مع المتنبئين باألحوال الجوية للطيران وتعزيزه على نطاق أوسع من المنظمة ) (WMOمن أجل تقديم جميع
خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية .وأحاط المؤتمر علما ً بأن المراكز المختلفة قامت بجھد كبير في ھذا المجال.
وأعرب عن سروره بأن المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في الرينيون قد طوّ ر مجموعة من الكفاءات،
وشجع على تطوير كفاءات التنبؤ باألعاصير المدارية في مراكز أخرى.
وأشار المؤتمر إلى الجھود التي تبذلھا الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية بالتعاون مع المراكز
3.1.88
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار المعنية باألعاصير المدارية ) (TCWCsفي مجال
األعاصير المدارية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل التصدي ألوجه عدم االتساق
المتعلقة بعمليات التحديث المختلفة للتوقيت انطالقا ً من المنخفضات المدارية ووصوالً إلى األعاصير المدارية .واعترف
المؤتمر بأن أوجه عدم االتساق ھذه قد أدت إلى التباس في صفوف المسؤولين عن إدارة الكوارث ووسائط اإلعالم ،كما
أشار إلى أنه على الرغم من عدم إمكانية تالفي االختالف بين التحاليل بشأن األعاصير المدارية التي تجريھا كل من
المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsفي مجال األعاصير المدارية والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsنظراً لعدم التجانس في اإلجراءات التشغيلية بين المراكز ،ينبغي أن تستمر الجھود
المبذولة وعملية التشاور في الحد من ھذه االختالفات ،بما فيھا تعزيز تبادل بيانات الرصد التشغيلية بغية التوصل إلى
تنبؤات أكثر مواءمة واتساقا ً في األقاليم التي تشرف عليھا الھيئات المعنية باألعاصير المدارية.
وأشار المؤتمر إلى أن بيانات األرصاد الجوية التي تجمعھا رحالت االستطالع الجوي التي تجريھا طائرة
3.1.89
حكومية تابعة لھونغ كونغ ،الصين ،في مناطق األعاصير الجوية في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي ،قد
أصبحت متوافرة في السنوات األخيرة ،وأن البيانات التي تقدمھا أجھزة استطالع الطقس ستتوافر أيضا ً في السنوات
المقبلة بعد استبدال الطائرة .وسلّم المؤتمر بأن ھذه الجھود ستوفر بيانات ھامة جداً في تحديد شدة األعاصير المدارية،
وتحسين التنبؤ بمساراتھا .وأعرب عن سروره لمالحظة أن ھونغ كونغ ،الصين تنسق مع خبراء الشفرات مسائل تشفير
البيانات المجمعة لتيسير توزيعھا دوليا ً.

60

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية
أقر المؤتمر بالدور الھام الذي تؤديه الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية في المشاريع المختلفة
3.1.90
التابعة لبرامج المنظمة ) (WMOمثل برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRونظم معالجة البيانات والتنبؤ )(DPFS
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوبرنامج
الھيدرولوجيا وموارد المياه ) .(HWRوتواصل لجنة الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع تطوير وتنفيذ المشروع
التجريبي للحد من مخاطر الكوارث والمعني بنظم اإلنذار المبكر في أميركا الوسطى ومبادرة الحد من مخاطر الكوارث
لتعزيز القدرات الخاصة بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في الكاريبي .كما تدعم لجنة األعاصير المدارية التابعة
لالتحاد اإلقليمي الخامس مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي والحد من مخاطر الكوارث ).(SWFDDP
وأقامت لجنة أعاصير التيفون المشتركة بين اللجنة االجتماعية واالقتصادية آلسيا والمحيط الھادئ /والمنظمة )،(WMO
روابط مع الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا والتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني من خالل أنشطة مشتركة ،بما فيھا إدارة
الفيضانات في المناطق الحضرية والفيضانات الخاطفة في أقاليمھا .وتم ربط المشاريع اإليضاحية بشأن التنبؤ بالغمر
الساحلي ) (CIFDPفي الكاريبي وشمال المحيط الھندي ،بأنشطة لجنة أعاصير الھاريكين وفريق الخبراء المشترك بين
المنظمة ) (WMOواللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) ،(ESCAPعلى التوالي .وأشار المؤتمر إلى
أنه في االتحاد اإلقليمي الرابع ،شرعت المكسيك في أيلول/سبتمبر  2014في برنامج تعاون مع اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAعلى أساس تجريبي ،من شأنه أن يُم ّكن طائرات تعقب أعاصير ھريكان من
الھبوط في المحطات الجوية البحرية )الباز وتاباشوال( .مما سيتيح تجنب الرحالت الجوية الطويلة من فلوريدا إلى
شمال شرق المحيط الھادئ وفي االتجاه المعاكس ،وزيادة الرحالت الجوية فوق األعاصير المدارية ،ألنه سيتسنى
للطائرة إمضاء الليلة على مقربة من العواصف.
وأشار المؤتمر كذلك إلى األنشطة التي تضطلع بھا الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية لمواصلة
3.1.91
شراكتھا مع وكاالت دولية وإقليمية مختلفة .وتوسّع لجنة أعاصير الھاريكين نطاق تعاونھا إلى فريق التنسيق الحكومي
الدولي لنظام اإلنذار المبكر بأخطار األمواج السنامية وغيرھا من األخطار الساحلية في منطقة الكاريبي والمناطق
المجاورة لھا ) (ICG/CARIBE EWSكما يشرف فريق الخبراء المشترك بين المنظمة ) /(WMOواللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) ( ESCAPوالمعني باألعاصير المدارية على نظم اإلنذار باألمواج السنامية في
المحيط الھادئ والمحيط الھندي والتخفيف من آثارھا )  ICG/PTWSو .(ICG/IOTWSوتتعاون لجنة أعاصير التيفون
والفريق المعني باألعاصير المدارية المشتركين بين المنظمة ) /(WMOواللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط
الھادئ ) (ESCAPعلى نحو مشترك مع الفريق المعني باألعاصير المدارية في تنفيذ مشروع "اإلجراءات التشغيلية
القياسية المتآزرة من أجل مشروع نظام اإلنذار المبكر بالمخاطر الساحلية المتعددة" لبلدان المحيط الھندي وجنوب شرق
آسيا الممول من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ).(ESCAP
وسلّم المؤتمر بضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك بين المنظمات الوطنية لدى األعضاء من أجل
3.1.92
تحسين الحد من مخاطر الكوارث وبالدور المتزايد الذي اضطلعت به الھيئات اإلقليمية المعنية بالتنسيق الفني كمناھج
لتطوير نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في أقاليمھا .واعترف المؤتمر أيضا ً بضرورة تعزيز الروابط بين
المجاالت الرئيسية الثالثة لألنشطة اإلقليمية ،وھي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والحد من مخاطر الكوارث .وانطالقا ً
من ھذا المنظورّ ،
حث المؤتمر األعضاء كما شجّع األمين العام على تشجيع مشاركة األخصائيين في مجال
الھيدرولوجيا والخبراء في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،في أنشطة الھيئات اإلقليمية المعنية بالتنسيق الفني ،السيما
في دوراتھا السنوية والنصف سنوية ،وزيادة أوجه التآزر بين المجاالت الثالثة المذكورة ،وبالتالي تلبية كافة
االحتياجات اإلقليمية.
واعترف المؤتمر بنجاح األنشطة المنسقة إقليميا ً في إطار الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية
3.1.93
وطلب من أمانة المنظمة ) (WMOدعم الھيئات اإلقليمية لزيادة الترويج ألنشطتھا بالتعاون مع برنامج األعاصير
المدارية ) (TCPوبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى ذات
الصلة.

الملخص العام
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دعم إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث
أحاط المؤتمر علما ً بأن مجال األولوية الرابع إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ،الذي جرى
3.1.94
اعتماده خالل مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRR-IIIالذي عُقد في مدينة سينداي
باليابان في آذار /مارس  ،2015قد ركز على تعزيز التأھب للكوارث والتصدي لھا على نحو ف ّعال وعلى "بناء القدرات
بشكل أفضل" في مجاالت اإلنعاش وإعادة التأھيل والتعمير .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن الھدف العالمي السابع يدعو
إلى تعزيز إتاحة نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والوصول إليھا .وبھدف تحقيق ھذه األولوية وھذا الھدف ،يدعو
إطار سينداي إلى االستثمار في تطوير وصون وتعزيز نظم التنبؤ واإلنذار المبكر المتعددة القطاعات التي تركز على
الناس وآليات االتصال في حاالت الطوارئ ونظم االتصاالت الخاصة بمراقبة األخطار ،وإلى توفير الدعم ،حسب
االقتضاء ،إلى وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لتدعيم اآلليات العالمية بشأن المسائل المتعلقة باألرصاد الجوية
الھيدرولوجية ،بھدف إذكاء الوعي بشأن المخاطر المتصلة بالمياه وآثارھا على المجتمع وتحسين فھمھا ،والنھوض
باستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث .وشدّد المؤتمر على الطابع الشامل لألنشطة المنفذة في إطار برنامج األعاصير
المدارية فيما يتعلق بمعالجة مجال األولوية ھذا إلطار سينداي ،كما أعاد التأكيد على ضرورة أن يستمر برنامج
األعاصير المدارية في التركيز على نظم اإلنذار المبكر باألعاصير المدارية المتعددة القطاعات التي تركز على الناس،
وفي تدعيم اآلليات العالمية من أجل الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة باألعاصير المدارية.

الخدمات المناخية المتعلقة باألعاصير المدارية
أحاط المؤتمر علما ً بأن الخدمات المناخية الفعالة يمكن أن توفر إنذاراً مسبقا ً بالمخاطر والفرص المحتملة
3.1.95
مستقبالً قبل أسابيع أو أشھر أو سنوات أو عقود متعددة ،تبعا ً لطبيعة المخاطر ،وأن ھذا اإلنذار المسبق يمكن أن يكون
فعاالً على وجه الخصوص عند إدماجه مع خدمات الطقس .وتم ّكن الخدمات المناخية صانعي القرار والمستخدمين من
تقييم التأثيرات المحتملة لألعاصير والتأھب لمواجھتھا؛ وتتيح الخدمات المناخية التحرك لمواجھة حدوث أعاصير
محددة عند اقترابھا .وأشار المؤتمر كذلك إلى أن المعلومات المناخية ذات أھمية حاسمة لتحليل أنماط األعاصير
واتجاھاتھا ،وأنه يمكن استكمالھا بمدخالت أخرى )مثل البيانات والتحليالت االجتماعية – االقتصادية( لتقييم مدى
القابلية للتأثر .وباستطاعة الحكومات ،مزوّ دة بھذه المعرفة ،أن تدير المخاطر المرتبطة باألعاصير من خالل نظم
اإلنذار المبكر والتأھب ،والتخطيط القطاعي والتأمين وآليات التمويل .وأقرّ المؤتمر أيضا ً بأن خدمات التنبؤ باألعاصير
المدارية تساھم في تطوير الخدمات المناخية المتعلقة باألعاصير المدارية فتدعم بالتالي بناء مجتمع قادر على التكيف
مع المناخ.
وأشار المؤتمر إلى القرار  - (Cg-XVI) 23برنامج األعاصير المدارية .وشدّد على أن وضع نظام إنذار
3.1.96
فعال عن طريق اتباع نھج متعدد التخصصات وقائم على أساس اآلثار لخفض اآلثار االجتماعية – االقتصادية
لألعاصير المدارية من المتطلبات ذات األولوية العالية ،وأن تنفيذ برنامج األعاصير المدارية يجب أن يسترشد
باستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وأن يمتثل للخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوال سيما لألولويات
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي مجال الحد من مخاطر الكوارث وتطوير القدرات .وطلب المؤتمر من األمين العام
تعزيز إسھام برنامج األعاصير المدارية في تقديم خدمات الحد من مخاطر الكوارث من خالل تنفيذ المراقبة على أساس
اآلثار ،والتنبؤات واإلنذارات القائمة على المخاطر ،وكذلك من خالل تدعيم تنسيق برنامج األعاصير المدارية مع
البرامج الفنية األخرى .واعترف المؤتمر أيضا ً بأن الشراكات الفعالة مع سلطات إدارة المخاطر والوكاالت الوطنية
واإلقليمية المختصة األخرى قد تيسر أيضا ً اإلسھام في تقديم خدمات الحد من مخاطر الكوارث.

التنسيق العالمي
أقر المؤتمر بالدعم المقدم بالفعل من خالل المراقبة العالمية للطقس ) (WWWوبأھمية أنشطة تجربة
3.1.97
ً
حركة األعاصير المدارية ) ،(TCMفأحاط علما بأن إدراج البرنامج ) (TCPكمكون في المراقبة العالمية للطقس )(WWW
سيكون أحد الحلول الممكنة لتعزيز وضع التجربة ) ،(TCMوسيوطد الروابط التشغيلية .وأقر المؤتمر أيضا ً بأن ھذا
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اإلجراء لن يضر بوضع وال بوجود إجراءات تنسيقية وتشغيلية للھيئات العاملة للبرنامج ) (TCPعلى المستوى اإلقليمي،
بل ينتظر في الواقع أن يعزز الدعم المقدم ويوفر آلية لمواصلة تحسين التنسيق المتبادل.
ووافق المؤتمر على مواصلة تعزيز أدوار التجربة ) (TCMمن أجل تيسير التنسيق الفني على الصعيد
3.1.98
العالمي وتنفيذ ممارسة إدارة الجودة في المنظمة ) (WMOعن طريق تعزيز كفاءات التنبؤ باألعاصير المدارية وضمان
إدراج استعراض امتثال مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSفي دليل النظام ) (GDPFSالجديد.
وطلب المؤتمر من التجربة ) (TCMأن تعد ،بالتشاور مع الھيئات التشاورية والجھات الشريكة المناسبة،
3.1.99
ً
ً
اقتراحا لتعزيز أدوارھا وأنشطتھا وأن ترفع تقريرا بذلك إلى المجلس التنفيذي .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن
يدعم ھذا العمل ويبت في التوصية المقدمة.

األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات

)(MMOP

أعاد المؤتمر تأكيد برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPبصفته البرنامج التشغيلي
3.1.100
الرئيسي لتقديم المساعدة إلى األعضاء فيما يتعلق بتوفير التغطية العالمية واإلقليمية المستمرة لبيانات ونواتج وخدمات
الرصد البحري من أجل الوفاء بالمتطلبات المستمرة والمتزايدة لدوائر المستخدمين البحريين والساحليين لخدمات
ومعلومات األرصاد الجوية للمحيطات ،مع التركيز على سالمة األرواح والممتلكات في البحار وعلى اإلدارة المتكاملة
للسواحل والتأثيرات على المجتمع .ويرد وصف معدّل لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPفي
المرفق الرابع بھذا التقرير.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الوكاالت على نطاق واسع بھدف تنفيذ برنامج
3.1.101
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) .(MMOPوشجّع المؤتمر على مواصلة الشراكة القوية مع اللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالممثلة من اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMالتي تسدي المشورة
بشأن تنفيذ البرنامج ) ،(MMOPبما فيھا تطويره وتنفيذه على نحو تعاوني مع المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة
الھيدروغرافية الدولية ) .(IHOوأعرب المؤتمر عن تقديره الستخدام مذكرة االتفاق مع ھذه الوكاالت إلضفاء الطابع
الرسمي على ھذه العالقات التعاونية كما شجّ ع على مواصلة تطويرھا .وعالوة على ذلك ،أعرب المؤتمر عن تقديره
لإلسھامات الناجمة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ).(GOOS
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالعمل الذي أنجزته اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
3.1.102
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMخالل
الفترة ما بين الدورتين الماضية وھنأ اللجنة على عملھا] .انظر التذييل جيم لالطالع على المراجع الخاصة بالبرنامج[.
وأعاد المؤتمر التأكيد على نجاح لجنة فنية تحظى برعاية مشتركة في تيسير التقاء دوائر األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات ،وتحقيق التكامل بين األنشطة البحرية التطبيقية .ودعا المؤتمر اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (lOCإلى منح األولوية لبرامج اللجنة المشتركة وقضاياھا الناشئة ودعمھا.
وأشار المؤتمر إلى تقرير الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي إطار البند  2.5من
3.1.103
جدول األعمال فيما يتعلق باستراتيجية اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMفطلب من األمين العام أن يضمن دعم
البرنامج ) (MMOPلتنفيذ االستراتيجية بشكل فعّال.
وأحاط المؤتمر علماً ،مع النظر في العمل المنجز أو الجاري ،بالمجاالت األولوية التي تركز عليھا اللجنة
3.1.104
الفنية المشتركة ) (JCOMMفي الوقت الحالي ،وأيدھا في الصيغة التي وردت في استراتيجية اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMوفي إطار بنود أخرى مدرجة على جدول األعمال:
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)أ(

التنبؤ بالطقس والمحيطات :مواصلة تنفيذ الخدمات التشغيلية للتنبؤ بالمحيطات؛ تعزيز االتصال بين
المؤسسات المعنية بعلوم المحيطات التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوالمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة للمنظمة )(WMO؛

)ب(

الحد من مخاطر الكوارث :التخفيف من آثار األخطار الساحلية من خالل تحسين خدمات التنبؤ؛ دعم
خدمات المعلومات المتعلقة بالسالمة البحرية من خالل تحسين الخدمات في المناطق القطبية ،وتقييم
احتياجات المستخدمين واستعراض الالئحة الفنية؛

)ج(

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام المعلومات التابع للمنظمة ):(WIS
تحسين القدرة على مراقبة المحيطات في الوقت الحقيقي وإشراك أعضاء المنظمة ) (WMOوالدول
األعضاء في اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCفي جھود الرصد العالمي للمحيطات وتحقيق
التآزر بين مكوّ نات الرصدات الساتلية والموقعية واستعراض المكوّ نات األوقيانوغرافية لنظام معلومات
المنظمة ) (WISوتصميمھا؛

)د(

تطوير القدرات :تحديد االحتياجات الوطنية واإلقليمية والتصدي ألوجه القصور؛ تعزيز القدرات لتقديم
الخدمات والرصدات وإدارة البيانات المتعلقة باألرصاد الجوية للمحيطات؛ تحديث أنشطة تطوير القدرات
بالتعاون مع الشركاء.

ّ
وحث المؤتمر األعضاء على تعزيز خدمات األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية ،دعما ً لسالمة
3.1.105
األرواح والممتلكات في البحار حسبما تقضيه االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ) .(SOLASوأحاط المؤتمر
علما ً بأن التمويل التشغيلي والمستدام للنظم الوطنية لرصد المحيطات أمر حاسم األھمية لتوفير ھذه الخدمات .وأشار
المؤتمر أيضا ً إلى المسؤوليات الھامة التي يضطلع بھا منسقو مناطق األرصاد الجوية ) (MetAreaكما شجّع األعضاء
على تزويدھم بالتدريب والدعم المناسبين.
ّ
وحث األعضاء
وأقر المؤتمر بأھمية عمل برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ).(MMOP
3.1.106
على توفير المزيد من الموارد العينية والتطوعية الالزمة لتحقيق التنفيذ الكامل ،واالستجابة للمتطلبات المتواصلة
للمستخدمين من المناطق البحرية والساحلية لخدمات ومعلومات األرصاد الجوية للمحيطات .وأشار المؤتمر إلى
المتطلبات المتزايدة لبناء القدرات والتدريب من أجل دعم تطوير إدارة الجودة وتنفيذ متطلبات كفاءات المتنبئين
والبرامج والخدمات التي تم تطويرھا من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي على سبيل المثال.

الخدمات البحرية للحد من مخاطر الكوارث
أشار المؤتمر إلى النھج اإليجابي الذي تتبعه اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلمعالجة المسائل ذات
3.1.107
األولوية ضمن برامج إدارة الكوارث ،السيما تلك المتعلقة باألخطار الساحلية والبحرية .وشدد المؤتمر كذلك على أھمية
بذل جھد متكامل لتطوير وتحسين قدرات التنبؤ وتقديم الخدمات في مجال الحد من المخاطر الساحلية ،مع التركيز على
البعد اإلقليمي .وأحاط المؤتمر علما ً على وجه الخصوص بوضع الصيغة النھائية لدليل التنبؤ بعرام العواصف وتطوير
نظام مراقبة عرام العواصف ) (SSWSمن خالل جھود تعاونية بين اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوبرنامج
ّ
وحث المؤتمر اللجان على الشروع في
األعاصير المدارية ) (TCPواألجھزة اإلقليمية ولجنة لنظم األساسية ).(CBS
أنشطة ومشاريع تعاونية مشتركة لتسريع تنفيذ ھذه األنشطة وأنشطة أخرى تتعلق بالحد من المخاطر في المناطق
الساحلية.
وأشار المؤتمر إلى إنجازات المشروع اإلرشادي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPالمشترك بين
3.1.108
اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyكما أعاد التأكيد على أھمية إثبات قيمة تكامل عمليات
التنبؤ واإلنذار بالغمر الساحلي .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن قيام المشروع ) (CIFDPبضم مخاطر عرام
العواصف والمد والفيضانات والھطول الكثيف يثبت بشكل فعال أھمية المشروع اإليضاحي لنظام اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ) .(MHEWSواتفق المؤتمر على أن المشروع ) (CIFDPيشكل إسھاما ً مباشراً في تعزيز األنشطة التي
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تضطلع بھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال الحد من مخاطر الكوارث من خالل
توفير خدمات التنبؤ ھذه على أساس اآلثار للمجتمعات الساحلية.
وطلب المؤتمر من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyأن تكفال ،بدعم من
3.1.109
األمين العام ،مواصلة ھذا التنسيق بشأن المشروع ) (CIFDPبدقة ،وإسداء المشورة بشأن السُبل التي يمكن بھا تحقيق
أقصى فائدة من ھذه المشاريع ألعضاء األقاليم الذين يواجھون مسائل مماثلة تتعلق بالغمر الساحلي وبشأن المتطلبات
التي يجب استيفاؤھا فيما يتعلق بالتنبؤ المتكامل بالمخاطر المتعددة للمناطق الساحلية.
وطلب المؤتمر إلى اللجنة توسيع تعاونھا الوثيق بشأن المشروع ) (CIFDPمع المرافق الوطنية لألرصاد
3.1.110
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالمعنية ،واألجھزة اإلقليمية واللجان األخرى والبرامج الخارجية من قبيل اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية التي تضطلع بھا اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو واألنشطة
ذات الصلة في إطار النظم اإلقليمية لإلنذار بأمواج التسونامي .والحظ المؤتمر أيضا ً أن الخبرة والمعارف واألدوات
التي تم تطويرھا في إطار المشروع ) (CIFDPستعود بفائدة كبيرة على النھج الكلي المتعدد التخصصات والمتكامل تماما ً
إلصدار التنبؤات واإلنذارات.
ونظر المؤتمر في فرصة تحسين الخدمات بكفاءة وفعالية ،فشجّ ع اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMعلى
3.1.111
تطوير أواصر تعاون قوية بين المشروع اإلرشادي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) (SWFDPالتابع للمنظمة ) (WMOوبرنامج األعاصير المدارية ) .(TCPوشجّع المؤتمر المشروع
) (CIFDPوالمشروع ) (SWFDPوالبرنامج ) (TCPعلى العمل مع بعضھم البعض لضمان تمكين النظم التي تم تطويرھا
في إطار المشروع )) (SWFDPمن قبيل إطار التنبؤ المتسلسل( والبرنامج ) (TCPمن التقديم التشغيلي لخدمات طقس
بحري محسّنة بشكل فعال ،بما فيھا التنبؤات بالغمر الساحلي.
وأشار المؤتمر إلى مواصلة العمل التعاوني الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة
3.1.112
الھيدروغرافية الدولية ) (IHOعلى وجه الخصوص ،من أجل متابعة قرار المنظمة ) (IMOبشأن الخدمة العالمية
للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ) .(WWMIWSوأحاط المؤتمر علما ً بالتقدم المحرز في
مواصلة تنفيذ ھذه الخدمة ،بما فيھا مواصلة تطوير خدمات مناطق األرصاد الجوية ) (METAREAوتوثيق عرى التنسيق
مع مناطق المسؤولية الخاصة باإلنذارات المتعلقة بالمالحة ) (NAVAREAsوأقر بضرورة مواصلة توثيق عرى التعاون
بين منسقي خدمات ) (METAREAواإلنذارات ) (NAVAREAsلضمان تقديم خدمات متسقة بشأن المعلومات المتعلقة
بالسالمة البحرية .وأعاد المؤتمر التأكيد على أھمية إصدار معلومات منسقة دوليا ً لخدمات األرصاد الجوية للمحيطات
والتنبؤات واإلنذارات .وطلب إلى األمين العام مواصلة الجھود التي يبذلھا لضمان التعاون الوثيق مع المنظمة البحرية
الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOفي ھذا الصدد .وأحاط المؤتمر كذلك علما ً مع التقدير بإنشاء
الخدمة العالمية للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ) (WWMIWSكجزء ال يتجزأ من نظام البث
البحري التابع للنظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار ).(GMDSS
٣

وأعرب المؤتمر عن تأييده للعملية الجارية الستحداث قدرة تشغيلية في التحليل والتنبؤ في مجال
3.1.113
المحيطات وتقديم المنتجات المرتبطة بھا ،بھدف توفير خدمات لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات ومجاالت االستفادة
المجتمعية .وأحاط المؤتمر علما ً بعمل فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بالنظم التشغيلية
للتنبؤات الخاصة بالمحيطات ) (ETOOFSالتي تسعى إلى تنفيذ إجراءات من بينھا اإلسھام في وضع المتطلبات المتعلقة
بالتنبؤات وتقديم الخدمات الخاصة بالمحيطات فيما يتعلق بقاعدة بيانات االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتابع
للمنظمة ) ،(WMOبغية تقييم النظم التشغيلية القائمة للتنبؤات الخاصة بالمحيطات والشروع في إعداد دليل لنظم التنبؤات
التشغيلية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لإلنجازات التي حققھا األعضاء في تحسين التحليل التشغيلي الخاص
3.1.114
بالمحيطات ونواتج وخدمات التنبؤ )من قبيل نظام بلولينك ) (BLUELinkللتنبؤ الخاص بالمحيطات في أستراليا
وميركاتور ) (Mercatorفي فرنسا ومشروع مارينميت ) (MarinMetفي غرب أفريقيا الذي تموله إسبانيا( التي تم
إنجازھا من خالل التعاون على المستويين المحلي والدولي مع وكاالت البحث والرصد والتنبؤ ،وأحاط علما ً أيضا ً
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باالتفاق الذي أبرمته البلدان المطلة على بحر قزوين لتقديم خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية .وشجّ ع األعضاء
على النظر في فرص تحسين النواتج والخدمات البحرية من خالل تطوير ھذه النظم التشغيلية.
وأشار المؤتمر إلى اإلنجازات المحققة حتى اليوم في مجال التنبؤ التشغيلي الخاص بالمحيطات ،فطلب
3.1.115
من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMمواصلة دعم التنفيذ التشغيلي لخدمات التنبؤ الخاصة بالمحيطات وتيسير اعتماد
نواتج جديدة ناجمة عن خدمات التنبؤ والتحليل الخاصة بالمحيطات .وطلب المؤتمر من برنامج األرصاد الجوية
البحرية وعلوم المحيطات ) ،(MMOPالذي يعمل مع اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوضع خطة لتنفيذ الخدمات
البحرية تتسق مع خطة تنفيذ إستراتيجية تقديم الخدمات التي اعتمدتھا المنظمة ) ،(WMOوتأخذ في االعتبار الدروس
المستخلصة من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ).(GDPFS
وأعرب المؤتمر عن تقديره ألعمال اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالرامية إلى وضع استراتيجية
3.1.116
وخطة لتنفيذ إطار تنسيق دولي يدعم االستجابة للطوارئ البيئية البحرية ،مع التركيز على إطالق المواد اإلشعاعية
الخطيرة في البحار ،وييسر تنسيق االستجابات للطوارئ البيئية البحرية على الصعيد العالمي ،على نحو يكفل تنسيق
القدرات القائمة ضمن نظام دعم التصدي لطوارئ التلوث البحري ) (MPERSSخاص بأعالي البحار )بما في ذلك
الرادار ذو الفتحة التركيبية ) ((SARبشكل فعّال.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالبيئة البحرية
أحاط المؤتمر علما ً بفرقة العمل المشتركة بين اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة األرصاد الجوية
3.1.117
الزراعية ) (CAgMوالمعنية بالطقس والمناخ ومصائد األسماك ) (TT-WCFالتي أنشأت من أجل تعزيز التفاھم والقدرات
في مجال علم المناخ البحري /علم المحيطات وتطوير أدوات الستخدامھا من بلدان وأقاليم المحيط الھادئ الجزرية
) (PICTsبھدف تقييم أثار تقلبية المناخ وتغيره على مصائد األسماك في المحيطات .وشجّع المؤتمر إعداد تقرير
تجميعي /ملخص عن السياسات يركز على األثر المماثل /األھمية ذات الصلة للمعلومات المناخية ،وعلى األدوات
الجانبية لمتابعة تقلبية المناخ واستجابات اإلدارة إلخ ...في الوقت المناسب للدورات القادمة للجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMوأشار وفد إندونيسيا إلى أن إندونيسيا باعتبارھا بلداً أرخبيليا ً
يشكل المحيط نسبة  ٪70من مساحته ،فإنھا تؤيد اھتمام اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSباألنشطة المتعلقة
بمصائد األسماك .وقد استھلت إندونيسيا ھذه األنشطة بمدارس مناخ ميدانية ) (CFSلتوعية المزارعين كي يفھموا
معلومات الطقس والمناخ الفنية ليستعينوا بھا في اتخاذ قراراتھم.
والحظ المؤتمر أن الكفاءات األساسية للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي مجال األرصاد الجوية
3.1.118
ً
ً
البحرية ،بما فيھا توجھات استراتيجية اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMتسھم إسھاما مباشرا في تطوير الخدمات
المناخية وتعزيزھا وتقديمھا إلى المجتمعات البحرية والساحلية ،فتساھم بالتالي في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSللمجتمعات البحرية والساحلية.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن نظام البيانات المناخية البحرية )) ،(MCDSانظر البند  4.2.3من
3.1.119
جدول األعمال تحت المناخيات البحرية( سيشكل أحد إسھامات اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي تنفيذ اإلطار
العالمي ) (GFCSنظراً إلى أن نظام البيانات ) (MCDSيؤمن تواصل المحفوظات الطويلة األمد لرصدات األحوال
الجوية البحرية واألوقيانوغرافية ،مع االرتقاء بمستوى مراقبة الجودة وتوفير قيمة مضافة في الوقت نفسه.

اإلسھامات في النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات

المنظمة )(WIS

أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير باإلسھام الكبير لبيانات الرصد في النظام العالمي المتكامل للرصد
3.1.120
) (WIGOSمن خالل برامج الرصد التي ينسقھا برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPباالعتماد
على المجال البرنامجي للرصد التابع للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMعلى النحو المبلغ في إطار البند  4.2.2من جدول
األعمال .وشجع المؤتمر البرنامج ) (MMOPواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMعلى مواصلة دعم برامج الرصد ھذه
وتطويرھا ،بما في ذلك التحقق من األساليب والتكنولوجيات الجديدة )من قبيل استخدام الكابالت البحرية لرصد المناخ
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ّ
وحث األعضاء على صيانة نظم رصد األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية وتعزيزھا
واإلنذار بالكوارث(.
وإتاحة البيانات التي تجمعھا النظم آنياً ،بما في ذلك نظم المسابير المركبة في السفن ومحطات الطقس العائمة ومنصات
استخراج النفط وشبكة قياس المد ،إلى النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للنظام ) .(WIGOSوبالنظر إلى أنشطة
الرصد التي يجريھا النظام ) (WIGOSأو النظام ) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة ) ،(WISأعربت إندونيسيا عن
تقديرھا لما تقدمه الواليات المتحدة األمريكية من دعم لتحقيق النجاح في تنفيذ مبادرة برنامج إندونيسيا للرصد والتحليل
البحري ) (PRIMAحيث تم التعاون بينھما على الرصد في المحيط الھندي.
وأشار المؤتمر مع التقدير إلى إنشاء اللجنة لفريق عمل جامع بين القطاعات معني بالخدمات في مجال
3.1.121
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات في إطار نظام معلومات المنظمة ) .(TT-MOWIS) (WISووافق على وجود
حاجة ماسة إلى تحسين التشغيل المشترك لمعايير البيانات والبيانات الشرحية في مجال األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات ) (MMOومعايير النواتج فيما يتعلق بتحليل المحيطات والتنبؤ بأحوالھا بما يتماشى مع متطلبات النظام
) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة ) .(WISوشجّع المؤتمر التعاون الوطيد بين المنظمات الشريكة إلقامة وصالت بين
خدمات األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ونظام معلومات المنظمة ) (WISمن أجل تحسين التشغيل المشترك
للبيانات دعما ً لتحسين النواتج الخاصة بتحليل المحيطات والتنبؤ بأحوالھا.
وطلب المؤتمر إلى اللجنة اإلبقاء على خطتھا المتعلقة بإدارة البيانات مح ّدثة ،كمساھمة في نظام معلومات
3.1.122
المنظمة ) ،(WISوأق ّر بأھمية جمع البيانات الشرحية لألدوات والمنصات لرصدات المحيطات وتبادلھا ،بغية تعزيز
إمكانية تتبع الرصدات والتزامھا بالمعايير ،وتصحيح االنحراف ،وتحسين توافق البيانات .وطلب المؤتمر إلى األعضاء
ضمان جمع البيانات الشرحية وتسجيلھا وتوزيعھا سواء في الوقت الحقيقي )للمجموعة الفرعية المطلوبة( أو في الوقت
الالحق من خالل نظام البيانات المناخية البحرية ) (MCDSالذي يجري وضعه )انظر البند  4.2.3من جدول األعمال(.
وأحاط المؤتمر علما ً بعملية التخطيط التي تضطلع بھا اللجنة العلمية المعنية ببحوث المحيطات
3.1.123
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو والنظام العالمي لرصد المحيطات لمنطقة المحيط
الھندي ) (IOGOOSلتنظيم الرحلة االستكشافية الدولية الثانية في المحيط الھندي ) (IIOE-2التي ستشمل بعثات تسعى إلى
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على
النھوض بفھمنا بشأن عمليات المحيطات والغالف الجوي وتفاعالتھا في المحيط الھندي.
المشاركة في ھذه الرحلة االستكشافية التي تعكس أھمية صفائف رصد المحيط الھندي واحتمال تحسين النواتج
والخدمات البحرية بفضل ھذا العلم .وطلب المؤتمر من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتنسيق العمل مع األعضاء
المھتمين لوضع خطة تعاونية متسقة.
)(SCOR

الخدمات البحرية للمناطق القطبية
أحاط المؤتمر علما ً بالقيمة العالية لبرامج اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفيما يتعلق باألولوية القطبية
3.1.124
للمنظمة ) ،(WMOبما فيھا المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على صيانة منصات الرصد البحري في المناطق القطبية وتعزيزھا ،اعترافا ً منه
).(GIPPS
بأن الرصدات األساسية ستحسن فھمنا للتغيرات في الغالف الجليدي كما أنھا ستدعم تحسين التنبؤات والخدمات .وأشار
المؤتمر أيضا ً إلى اإلسھام القيّم لفرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بالجليد البحري )(ETSI
في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
وأشار المؤتمر مع الموافقة إلى تعاون اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMمع المنظمة الھيدروغرافية
3.1.125
الدولية ) (IHOوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOبھدف دعم المكوّ نات القطبية للنظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
البحار ) (GDMSSمن خالل وضع "مدونة قطبية " تدعم المالحة في المياه التي يغطيھا الجليد فيما يتعلق بالسفن التي
تعمل في المياه القطبية .والحظ المؤتمر النتائج الھامة الناجمة عن تطوير معايير محدثة خاصة بنواتج الجليد البحري
من خالل فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بالجليد البحري ) (ETSIوالفريق العامل الدولي
المعني برسم خرائط الجليد ) .(IICWGوطلب المؤتمر من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMمواصلة تطوير ھذه
العالقات التعاونية وإقامتھا بغية تحسين الخدمات البحرية وضمان إتاحة المعلومات الخاصة بالجليد للبحارة في جميع
أنحاء العالم.

الملخص العام
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وأحاط المؤتمر علما ً بأن المجاالت البرنامجية الخاصة باللجنة الفنية المشتركة )) (JCOMMانطالقا ً من
3.1.126
الرصدات مروراً بالتنبؤات ووصوالً إلى الخدمات( ھي جميعھا جزء ال يتجزأ من أجل تحقيق أولويات المنظمة
) (WMOللمناطق القطبية كما طلب من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتحديد أولويات البرامج القطبية الخاصة بھا
والبحث عن الفرص التي تسمح بإدماج النتائج المحققة في إطار الخدمات التشغيلية البحرية للمناطق القطبية بشكل فعال.

تطوير القدرات
أحاط المؤتمر علما ً بمبادئ تطوير القدرات المنقحة التي اعتمدتھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي
3.1.127
دورتھا الرابعة كما وافق على أن تعمل اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMمع األنشطة القائمة للمنظمة ) (WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCفي مجال تطوير القدرات وتستفيد منھا باستخدام الموارد القائمة قدر اإلمكان
بھدف تطوير قدرة ھيكلية راسخة على المستوى الوطني يمكن دعمھا من مصادر تمويل وطنية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره ألنشطة تطوير القدرات الخاصة باللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالرامية
3.1.128
إلى دعم األعضاء في إجراء الرصدات الجوية البحرية واألوقيانوغرافية وعمليات المراقبة البحرية وتوفير الخدمات
دعما ً للسالمة البحرية .وشجّع المؤتمر مواصلة التدريب لدعم تحسين التنبؤات والخدمات البحرية )بما فيھا منسقي
مناطق األرصاد الجوية ) ((METAREAوتنظيم حلقات العمل التدريبية من قبيل حلقات العمل بشأن التنبؤ باألمواج
وعُرام العواصف .وطلب المؤتمر من اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMبدعم من األمين العام ،مواصلة تقييم
المتطلبات الوطنية واإلقليمية لتطوير القدرات ووضع استراتيجيات بھدف التصدي ألوجه القصور المحددة في تنفيذ
برامج األرصاد الجوية للمحيطات بما فيھا الرصدات واالتصاالت وإدارة البيانات والتنبؤات والخدمات .وشجّع كذلك
المؤتمر األعضاء على تحديد المتطلبات اإلنمائية الخاصة بھم وعلى المشاركة بشكل نشط في أنشطة بناء القدرات ،بما
في ذلك من خالل تعزيز مرافق التدريب والبرامج الوطنية واإلقليمية ومن خالل إقامة شراكات بين األعضاء على حد
سواء.
وأحاط المؤتمر علما ً بمشاركة برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPفي المناقشات
3.1.129
بشأن تطوير القدرات على مستوى الجمعية الدولية لخدمات المساندة المالحية وسلطة المنارات البحرية )(IALA
المشتركة بين المنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAالتي جرت داخل
منظومة األمم المتحدة .وطلب المؤتمر من األمين العام واللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMاالستمرار في تبادل
المعلومات والعمل بشكل وثيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى من أجل استخدام الموارد المشتركة بفعالية فيما يتعلق
بتقديم أنشطة تطوير القدرات المتصلة بالمحيطات.

إدارة الجودة
والمؤتمر إذ يشير إلى القرار  26الصادر عن المؤتمر السادس عشر بشأن إطار إدارة الجودة التابع
3.1.130
ً
للمنظمة ) ،(WMOفقد أحاط علما مع التقدير بنجاح المشروع اإليضاحي الذي أشرف عليه المكتب األسترالي لألرصاد
الجوية نيابة عن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبشأن شھادة  ISO 9001التي تقدمھا المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) (ISOلقاء خدمات طقس البحار .وأشار المؤتمر إلى الفرصة التي أتاحھا ھذا المشروع كما أعرب عن تقديره لوثيقة
المبادئ التوجيھية الناجمة لمساعدة البلدان األخرى على اتخاذ مبادرات مماثلة .وطلب المؤتمر من اللجنة مواصلة
تطوير نھج إدارة الجودة للخدمات البحرية واألوقيونوغرافية في إطار النھج الشامل للمنظمة ) ،(WMOوتشجيع اعتماد
إدارة الجودة من األعضاء اآلخرين .وأحاط المؤتمر علما ً بأن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد أجرت تقييما ً أوليا ً
لتشغيل اللجنة استناداً إلى نھج المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISOوشجع المؤتمر اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
على مواصلة تطوير عمليات إدارة الجودة وتطبيقھا على عمل اللجنة.
وأشار المؤتمر إلى قرار المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين باستعراض الالئحة الفنية للمنظمة
3.1.131
ً
) (WMOوتنقيحھا فأحاط علما بالتقدم المحرز كما شدد على أھمية االستعراض والتنقيح المستمرين لمرجع خدمات
األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم  ،(558ودليل خدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم
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 .(471وطلب المؤتمر من األمين العام تقديم الالئحة المعدلة إلى المجلس التنفيذي ،منوھا ً إلى أن المنشورات الخارجية
تحتوي على إشارة لھاتين الوثيقتين ،وخاصة قرار المنظمة البحرية الدولية ) (IMOألف ) (10527فيما يتعلق بالمعلومات
واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية على نطاق العالم.
وأشار المؤتمر إلى أن خدمات األرصاد البحرية تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
3.1.132
إلى عدد متزايد من األعضاء على الرغم من عدم إيالء اھتمام خاص كامل السترجاع التكاليف لقاء تقديم الخدمات
البحرية .وأوصى بالنظر في استرجاع التكاليف في إطار إدارة المخاطر ،وبإجراء تحليل للمخاطر في فترة ما بين
الدورات للسماح بتقييم اآلثار على األعضاء ومرافقھا الوطنية ) .(NMHSsوطلب المؤتمر من الرؤساء المشاركين للجنة
الفنية المشتركة ) (JCOMMومن األمين العام النظر في ھذا المسألة ،بالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOمع
مراعاة سائر عمليات استرجاع التكاليف مثلما في حالة خدمات الطيران ،من أجل تقديم اإلرشادات إلى األعضاء
المعنيين.

متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري
أشار المؤتمر إلى توصية المؤتمر السادس عشر لجميع اللجان الفنية بتحديد متطلبات الكفاءة األساسية
3.1.133
للعاملين الذين يؤدون مھامھم الوظيفية الرئيسية ،فأعرب عن تقديره لتطوير اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلمجموعة
من متطلبات المؤھالت والكفاءات الالزمة للمتنبئين بالطقس البحري .ويتعيّن إدماج متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس
البحري في الالئحة الفنية باعتبارھا من الممارسات الموصى بھا ،كما ھي حال متطلبات عاملي األرصاد الجوية
للطيران التي تشكل جزءاً من الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد  ،1الفصل .5
وأحاط المؤتمر علما ً بأن مواءمة كفاءة المتنبئين بالطقس البحري على الصعيد العالمي سيأخذ في االعتبار
3.1.134
التباين الكبير في الوظائف المشروعة لمكاتب الطقس البحري ،بما فيھا الظروف المحلية )القانونية والمناخية والموجّھة
نحو المستخدمين( .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أنه ،استناداً إلى خبرة األعضاء في مجال األرصاد الجوية للطيران ،فإنھم
سيحتاجون إلى إرشادات عملية بشأن تنفيذ متطلبات الكفاءة ،بما فيھا اإلجراءات المحددة بوضوح لتقييم الكفاءة ،فطلب
أن تقوم اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبإعداد ھذه المواد اإلرشادية وبإسداء المشورة إلى األعضاء لتمكينھم من تنفيذ
متطلبات الكفاءة الخاصة بالمتنبئين بالطقس البحري بشكل فعال ومنسق .ونظر المؤتمر أيضا ً في ضرورة تدريب
مقيّمي الكفاءات على المستوى اإلقليمي بھدف تيسير ھذه العملية .وشجّع المؤتمر األقاليم على تعزيز تنفيذ متطلبات
الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري في أقاليمھم.
واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 6متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري .وطلب المؤتمر من
3.1.135
األمين العام نشر متطلبات الكفاءة الجديدة للمتنبئين بالطقس البحري في طبعة الالئحة الفنية لعام .2015

مستقبل برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
نظر المؤتمر في المتطلبات الھامة لتحسين خدمات األرصاد الجوية البحرية )انطالقا ً من الرصدات
3.1.136
ّ
ّ
مروراً بالتنبؤات( كما ذكر بالوصف المنقح لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات حسبما ورد في المرفق
الرابع بھذا التقرير( ،بما في ذلك أھداف البرنامج وأغراضه ونطاقه في األجل الطويل وإدارة البرنامج وھيكلته ،فأبقى
على سريان القرار  - (Cg-XVI) 24برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالمعلومات التي قدمھا األمين التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم
3.1.137
ً
المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو ،وأشار أيضا إلى أن األولوية القصوى قد منحت إلى المحيطات لبناء ما يطلق عليه
اسم "االقتصاد األزرق" وللتنبؤ بالكوارث الكبيرة .وأحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بافتتاح مركز دعم برامج الرصد
الموقعي التابع للجنة المشتركة ) (JCOMMOPSفي برست بفرنسا في آذار /مارس  ،2015والتزام اللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCبمواصلة المشاركة في العمل على الجوانب المتعلقة بالمحيطات واألرصاد الجوية في
سالمة األرواح والممتلكات على السواحل وفي البحار ،وخدمات الطقس والمناخ والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من
آثاره فضالً عن تعزيز وتطوير النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ).(GOOS
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لجنة األرصاد الجوية الزراعية
أخذ المؤتمر علما ً مع التقدير بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPمنذ
3.1.138
ً
ً
المؤتمر السادس عشر في  .2011وأخذ علما أيضا بتقرير الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية
)التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم  ((1134الذي ووفق عليه بالقرار  .(EC-66) 9وأعرب المؤتمر عن ارتياحه للنجاح في تنفيذ البرنامج وفقا ً
للتوجيه المقدم في الخطة االستراتيجية للمنظمة  (2015-2012) WMOوالذي ق ّدمه المؤتمر السادس عشر أيضا ً )انظر
البند  2.5من جدول األعمال( .وباإلضافة إلى ذلك ،الحظ المؤتمر الدور الرائد لبرنامج األرصاد الجوية الزراعية
 AgMPفي البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPواألنشطة األخرى للمنظمة  WMOالمتعلقة بالجفاف )انظر البند
 4.1من جدول األعمال(.
وأعرب المؤتمر عن إدراكه مع التقدير لعمل األمانة في تنظيم المؤتمر الدولي بشأن تعزيز المعلومات
3.1.139
الخاصة بالطقس والمناخ ألغراض الزراعة واألمن الغذائي الذي سبق الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية
الزراعية  .CAgM-16وشكر المؤتمر حكومة تركيا على استضافة حلقة العمل والدورة .CAgM-16

تنفيذ برنامج األرصاد الجوية الزراعية

AgMP

الحظ المؤتمر مساھمة برنامج األرصاد الجوية الزراعية في المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
3.1.140
) (SWFDPمن أجل شرقي أفريقيا التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSال سيما فيما يتعلق بتحديد احتياجات مستخدِمي
األرصاد الجوية الزراعية من نواتج التنبؤ بالطقس وإدماج معلومات التنبؤات المحسَّنة في نشرات األرصاد الجوية
الزراعية .وشجع المؤتمر اللجنتين على مواصلة االتصال بشأن المشروع  SWFDPفي شتى أقاليم العالم.
والحظ المؤتمر أنه باإلضافة إلى تأثيرات تلوث الھواء على بني البشر ،فإنه يؤثر تأثيراً سلبيا ً أيضا ً على
3.1.141
اإلنتاج الزراعي .وشجع المؤتمر لجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASعلى عقد حلقة
عمل مشتركة بشأن كيمياء الغالف الجوي واألرصاد الجوية الزراعية في  2015الستعراض ھذه التأثيرات واقتراح
إمكان تشكيل فرق خبراء مشتركة.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن حلقة العمل الدولية للجنة األرصاد الجوية الزراعية في  2014أوصت بوضع
3.1.142
مشروع تجريبي بشأن استخدام النواتج المتأتية من مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية التابعة للبرنامج العالمي
لبحوث الطقس ،ألغراض التطبيقات الزراعية .والحظ المؤتمر أن تطوير النواتج التجريبية ھذه سيضطلع به المعھد
الكوري للمعلومات العلمية والتكنولوجية ) (KISTIوجامعة بوكيونغ الوطنية التي تعمل بشكل وثيق للغاية مع إدارة
األرصاد الجوية الكورية ).(KMA
وأشار المؤتمر إلى أھمية الفينولوجيا لمراقبة المناخ وإلى أن لجنة علم المناخ ) (CClدأبت على المشاركة
3.1.143
في ھذه المسألة .وأعرب المؤتمر عن تقديره لعمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية في مجال الفينولوجيا وفي التنسيق
مع الجمعية الدولية لألرصاد الجوية البيولوجية ) .(ISBولذلك طلب المؤتمر إلى اللجان واألمين العام على حد سواء
بحث إنشاء فرقة خبراء مشتركة بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية /لجنة علم المناخ بشأن الفينولوجيا تشمل أيضا ً
التعاون الوثيق مع الجمعية الدولية لألرصاد الجوية البيولوجية.
وأشار المؤتمر إلى الحاجة إلى وضع معايير ومبادئ توجيھية لقياسات األرصاد الجوية الزراعية في
3.1.144
الموقع ،ال سيما لرطوبة التربة ،التي يمكن أن تحسّن نواتج األرصاد الجوية الزراعية ،ولتطوير نواتج ومعلومات
متكاملة في الموقع ومن االستشعار عن بُعد من أجل األعضاء .وأيّد المؤتمر توصية لجنة األرصاد الجوية الزراعية
إلنشاء وتنسيق مشروع إيضاحي بشأن رطوبة التربة ) (SMDPلوضع ھذه المعايير والمبادئ التوجيھية واألنشطة التي
تشمل أيضا ً أھداف النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS
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األنشطة اإلقليمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية
أخذ المؤتمر علما ً بأن معظم االتحادات اإلقليمية ) (RAsأنشأت ،أو ھي في طور إنشاء ،أفرقة عاملة معنية
3.1.145
بالخدمات المناخية مع أفرقة فرعية بشأن األرصاد الجوية الزراعية .وأقر المؤتمر مع توصية الدورة  16للجنة
األرصاد الجوية الزراعية بأن تتصل األمانة باالتحادات اإلقليمية إلنشاء ھذه األفرقة في جميع األقاليم .وأشار المؤتمر
إلى أن ثالثة أفرقة فرعية فقط معنية باألرصاد الجوية الزراعية )في االتحادات اإلقليمية الثالث والخامس والسادس( ھي
التي استطاعت أن تجتمع .وحث المؤتمر األمين العام على بذل الجھود الالزمة لتمكين ھذه األفرقة من االجتماع في
فترة ما بين الدورتين التالية ومحاولة تنسيق ھذه االجتماعات اإلقليمية مع فرقة الخبراء التابعة للجنة األرصاد الجوية
الزراعية أو مع اجتماعات فرقة العمل .وأوصت أيضا ً بأن يدعى رؤساء الفرق من االتحادات اإلقليمية إلى اجتماع فرقة
التنفيذ /التنسيق ) (ICTالتابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية وإلى االجتماعات األخرى للجنة األرصاد الجوية
الزراعية.

المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية

)(WAMIS

أشار المؤتمر مع التقدير إلى أن المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
3.1.146
) (http://www.wamis.orgلديه حاليا ً نواتج من أكثر من  60بلداً ومنظمة ،كما يوفّر أدوات وموارد لمساعدة البلدان على
تحسين نشراتھا وخدماتھا .وبالنظر إلى منافع المرفق  WAMISلألعضاء ،حث المؤتمر األعضاء على المشاركة في
نواتجه ونشرھا على المجتمع العالمي .وأثنى المؤتمر على الدعم الذي قدمته الواليات المتحدة األمريكية لصالح
الخادوم الرئيسي والخادوم االحتياطي للمرفق  WAMISوعلى المساعدة التي قدمتھا إيطاليا وجمھورية كوريا في توفير
الخواديم الموازية للمرفق .WAMIS
WAMIS

وشكر المؤتمر لجنة األرصاد الجوية الزراعية وإدارة األرصاد الجوية الكورية ألنھما كفلتا ،بمساعدة
3.1.147
البنية األساسية والمساعدة الفنية من المعھد الكوري للمعلومات العلمية والتكنولوجية ) ،(KISTIتشغيل مركز تجميع
البيانات أو النواتج  DCPCالتابع للمرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ،حاليا ً .والغرض من
مركز تجميع البيانات أو النواتج  DCPCالتابع للمرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية WAMIS
ھو انتاج البيانات المتعلقة باألرصاد الجوية الزراعية ،وجمعھا واستخراجھا ونشرھا في جميع أنحاء العالم ،إلى جانب
توفير عناوين مواقع على شبكة الويب تضم بيانات خام وبيانات وصفية .وأعرب المؤتمر عن تقديره لدائرة األرصاد
الجوية األلمانية ) (DWDلتعاونھا مع لجنة األرصاد الجوية الزراعية ،وإلدارة األرصاد الجوية الكورية في استخدام
الوصلة البينية لنظام معلومات المنظمة  WISمع البنية األساسية المشتركة ) (GCIللفريق المخصص المعني برصدات
األرض ،وكداعم محتمل لمركز تجميع البيانات أو النواتج  .DCPCوأُشير إلى أن إدارة األرصاد الجوية القطرية
) ،(QMDوالمعھد الوطني لألرصاد الجوية للبرازيل ) (INMETوالمركز الوطني لبحوث الغالف الجوي ) (NCARالتابع
للواليات المتحدة األمريكية أعربت عن استعدادھا لتقديم مساھمات عينية في ھذا الجھد .وشجع المؤتمر األمين العام
على النظر في توسيع قدرة مركز تجميع البيانات أو النواتج التابع للمرفق  WAMISعلى تناول بيانات من غير األرصاد
الجوية فضالً عن توفير سبل الوصول إلى األعضاء.
وأيّد المؤتمر جھود األمين العام وشركاء المنظمة  WMOفي تطوير المرفق  WAMISلمساعدة أعضاء
3.1.148
المنظمة  WMOعلى نشر نشرات ومعلومات األرصاد الجوية الزراعية .وأيّد المؤتمر توصية الدورة  16للجنة األرصاد
الجوية الزراعية بالقيام رسميا ً بإنشاء فرقة خبراء تابعة للمرفق  WAMISللعمل في إعداد المرحلة التالية للمرفق .WAMIS
وأعرب المؤتمر عن تقديره للحواسيب المركزية الموازية الجديدة في أستراليا والبرازيل في االتحادين اإلقليميين الخامس
والثالث ،وأيّد توسيع جھات الوصل اإلضافية للمرفق  WAMISعلى الويب لتوفير منطلقات االختبار وإيضاح تطبيقات
األرصاد الجوية الزراعية المعتمدة على الشبكة العالمية.
وأحاط المؤتمر علما ً بطلب األعضاء إتاحة التبادل التشغيلي لمعلومات األرصاد الجوية والمعلومات
3.1.149
البيئية عن القياسات في الموقع والتنبؤات بحبوب اللقاح المثيرة للحساسية والتفاعل .وطلب المؤتمر إلى لجنة األرصاد
الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة النظم األساسية ) (CBSإعداد مضمون ونسق يسمحان بتبادل ھذه المعلومات.
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التدريب وبناء القدرات
أعرب المؤتمر عن تقديره لنتائج مشروع  METAGRIللحلقات الدراسية الجوالة ) (2011-2008ومشروع
3.1.150
ً
 2012) METAGRI OPERATIONALفصاعدا( وشكر ھيئة األرصاد الجوية التابعة للدولة اإلسبانية )،(AEMET
وحكومة اليونان ،ووزارة الخارجية النرويجية على تقديم دعم مالي لھذه المشاريع الذي م ّكن  17مرفقا ً وطنيا ً لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsفي غربي أفريقيا من تنظيم حلقات دراسية جوالة بشأن الطقس والمناخ والمزارعين في
بلدانھا .وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى أنه من خالل ھذه المشاريعُ ،نظم ما مجموعه  350حلقة دراسية وتم تدريب
زھاء  14 000شخص .كما وزع ما مجموعه  7 200مقياس بسيط للمطر على المزارعين .وشجّع المؤتمر على ترتيب
إمكانية الحصول على تعليقات المزارعين والمستفيدين من المقاييس البسيطة للمطر بغية البناء على التقدم المحرز في
المشاريع حتى اآلن وضمان استدامتھا.
وأحيط المؤتمر علما ً بأن  10في المائة فقط من المشاركين في الحلقات الدراسية الجوالة ھن من النساء.
3.1.151
وأخذ علما ً بالنتائج والدروس المستفادة من مؤتمر المنظمة  WMOبشأن مراعاة الجنسين ،وشجع األمين العام على
مساعدة األعضاء على زيادة مشاركة المرأة في الحلقات الدراسية الجوالة ،واالجتماعات الرسمية للجنة األرصاد الجوية
الزراعية وغيرھا من األنشطة.
وأخذ المؤتمر علما ً بالمقارنات األولية بين قياسات األمطار التي تسجلھا مقاييس األمطار البسيطة
3.1.152
الموزعة على المزارعين في إطار مشروع  METAGRI OPERATIONALمع قياسات المقاييس المعيارية التي أجرتھا
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsوالتي ظھرت درجة عالية من الترابط .وطلب المؤتمر إلى
األمين العام مواصلة ھذه المقارنات ومتابعة التوحيد القياسي لمقاييس األمطار البالستيكية البسيطة من خالل الجھود
التعاونية فيما بين لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMوأشار المؤتمر إلى أن ھذا النشاط سيُسھم أيضا ً في النظام العالمي المتكامل
للرصد.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لألمانة لتمكنھا من تقديم الدعم إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
3.1.153
والھيدرولوجيا  NMHSsفي الھند ،وكرواتيا ،وإكوادور ،وبيرو ،ورومانيا ،وجمھورية مولدوفا ،لتنظيم حلقات دراسية
جوالة بشأن الطقس والمناخ والمزارعين .وطلب المؤتمر إلى األمين العام بذل جھود لحشد موارد مالية ،في حدود
اإلمكان ،لدعم الحلقات الدراسية الجوالة في بلدان أخرى ،والحوارات بين المزارعين وموفري المعلومات عن الطقس
والمناخ ،واالتصال بوكاالت األمم المتحدة األخرى من مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) (FAOلتنظيم ھذه
الحلقات الدراسية ومواصلة تعزيز الحلقات الدراسية الجوالة كأداة مفيدة لتوصيل المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ إلى
المستخدِمين النھائيين.
وأشار المؤتمر إلى أن إندونيسيا ّ
تنظم منذ عام  2007برامج مدارس المناخ الحقلية بھدف تحسين فھم
3.1.154
ً
المزارعين والعاملين في اإلرشاد الزراعي لمظاھر الطقس والمناخ من خالل التدريب .وأشار المؤتمر أيضا إلى أن مسار
"التعلم بالممارسة" مسار فعّال لنقل المعارف المناخية أو المعلومات المناخية إلى المزارعين .وأق ّر المؤتمر بأن مدارس
المناخ الحقلية تستدعي التزاما ً فعليا ً وتوفر برنامجا ً من برامج التواصل مع المستخدمين ،التي تش ّكل واحداً من مكونات
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوطلب المؤتمر إلى األمين العام تيسير الجھود الرامية إلى حشد الموارد
المالية لدعم برامج كھذه من مدارس المناخ الحقلية في األقاليم األخرى .وأعرب المؤتمر عن تقديره لإلنجاز الناجح لدورة
تدريب مدربي مدارس المناخ الحقلية التي ُخصّصت للموظفين في مجال األرصاد الجوية الزراعية العاملين في المرافق
الوطنية ) (NMHSsفي بلدان آسيا  -المحيط الھادئ ،وعقدت في الفترة  29 -26آب /أغسطس  2014في مركز التدريب
اإلقليمي التابع إلندونيسيا ،في سيتكو ،إندونيسيا .واعترف المؤتمر بأن ھذا البرنامج ھو برنامج منتظم في مركز التدريب
ّ
وحث األمين العام على إيجاد التمويل الالزم لھذا النشاط لضمان استمراره.
اإلقليمي التابع إلندونيسيا
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وأخذ المؤتمر علما ً مع التقدير بالنجاح في إتمام المشاريع التالية التي نسّقھا ويسّرھا برنامج األرصاد الجوية
3.1.155
الزراعية :تدريب المدربين بشأن المعلومات والنواتج المتعلقة بالطقس والمناخ ألغراض خدمات اإلرشاد الزراعي في
إثيوبيا مع الوكالة الوطنية لألرصاد الجوية اإلثيوبية ) (NMAEالتي تموّ لھا مؤسسة روكفلر ،ومشروع مبادرة األرصاد
الجوية الزراعية في منطقة البحر الكاريبي ) (CAMIالذي يموّ له االتحاد األوروبي .وأوصى المؤتمر بأن يواصل األمين
العام دعم المشاريع المماثلة في المستقبل وضمان توافر موارد بشرية كافية متعھَّد بھا من الصناديق المانحة إلدارة أي
مشروع في المستقبل على نحو مالئم.
وأخذ المؤتمر علما ً بما يساور رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية من قلق فيما يتعلق باالنخفاض في عدد
3.1.156
أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية ال سيما في المرافق  .NMHSsوشجّع المؤتمر األعضاء على بلورة فھم لألسباب التي
تقف وراء ھذا االنخفاض والنظر فيما يمكن عمله لعكس ھذا التوجّه ،وعلى تقاسم استنتاجاتھم مع البرنامج  .AgMPوطلب
المؤتمر إلى األعضاء التعاون على نحو نشط مع البرنامج  AgMPفي إعداد وتدريب أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية
في المستقبل لتحسين تقديم المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ المتأتية من مرافقھم الوطنية إلى األوساط الزراعية في
بلدانھم.

الشراكات
أعرب المؤتمر عن تقديره لألنشطة التعاونية المستمرة بين المنظمة  WMOوعدد من المنظمات الدولية
3.1.157
واإلقليمية في تنفيذ برنامج  AgMPمن مثل اتفاقية التنوع األحيائي ) ،(CBDواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) ،(UNCCDومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالفريق المخصص
المعني برصدات األرض ) (GEOوالمشروع العالمي لمراقبة الزراعة ) ،(GEOGLAMوأعمال التعاون األوروبي في
ميدان البحوث العلمية والفنية ) (COSTالتي تنفذھا المؤسسة العلمية األوروبية ،ومنظمة المزارعين العالمية )،(WFO
والمركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التشغيلية وتطبيقاتھما )(AGRHYMET
والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) .(ACMADوشجع المؤتمر االرتباطات المستمرة لھذه
المنظمات للمساعدة في عمل برنامج األرصاد الجوية الزراعية وغيره من أنشطة المنظمة  WMOمن مثل اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ).(WIS
وأشار المؤتمر بوجه خاص إلى إنشاء التحالف العالمي من أجل الزراعة الذكية في ظروف المناخ
3.1.158
) (GACSAفي أيلول /سبتمبر  2014في قمة األمم المتحدة للمناخ .وأعرب المؤتمر عن إدراكه أن عمل لجنة األرصاد
الجوية الزراعية يُسھم في تحقيق أھداف التحالف  .GACSAووافق المؤتمر على انضمام المنظمة  WMOإلى التحالف
 GACSAوأن تكون لجنة األرصاد الجوية الزراعية  CAgMھي ممثلھا الرئيسي.

مساھمات برنامج  AgMPولجنة

CAgM

في اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

أعرب المؤتمر عن تقديره لمساھمة رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية واألعضاء اآلخرون في اللجنة
3.1.159
في وضع مثال نموذجي للزراعة واألمن الغذائي ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وأيّد المؤتمر توصية لجنة
األرصاد الجوية الزراعية التي أنشأت برنامج التواصل مع المستخ ِدمين ألغراض الزراعة واألمن الغذائي )(UIP-AFS
ضمن مجال التركيز الخاص بتطوير القدرات في ھيكل لجنة األرصاد الجوية الزراعية وطلبت إلى األمين العام
مواصلة التعاون مع شتى وكاالت األمم المتحدة بشأن برنامج التواصل مع المستخدِمين .وأيّد المؤتمر تنظيم اجتماع
للبرنامج  UIP-AFSفي  2016/2015لتحديد احتياجات المستخدِمين باالعتماد على احتياجات بلدان مختارة وتحديث خطة
العمل.
وأشار المؤتمر إلى أنه حسبما ُ
طلب في الدورة  16للجنة األرصاد الجوية الزراعية )البند  5.1.4من جدول
3.1.160
األعمال( ،وُ ضعت مذكرة مفاھيمية بشأن المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) .(GIAMوأشار أيضا ً
إلى أن المبادرات  GIAMتتفق مع كل من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية وتيسر وتدعم مساھمة لجنة األرصاد

الملخص العام

73

الجوية الزراعية وبرنامج األرصاد الجوية الزراعية في تحقيق أھداف اإلطار العالمي للخدمات المناخية .ووافق
المؤتمر على أن تدعّم وتستكمل ھذه المبادرات عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية .وطلب إلى رئيس لجنة األرصاد
الجوية الزراعية واألمين العام تقديم تحديثات بشأن المبادرات العالمية  GIAMكجزء من تنفيذ خطة عمل لجنة األرصاد
الجوية الزراعية .وأعرب المؤتمر عن تقديره إلدارة األرصاد الجوية الكورية ألنھا قطعت على نفسھا التزاما ً بتوفير
مكتب تنسيق لتحسين تنفيذ المبادرات  .GIAMوأيّد المؤتمر جھود الرئيس إلشراك كيانات خارجية في وضع مفاھيم
وخطط تنفيذ  ،GIAMال سيما مع جامعة نانجينغ للمعلومات العلمية والتكنولوجية ) .(NUISTولذلك أيّد المؤتمر مذكرة
 GIAMالمفاھيمية )انظر المرفق الخامس بھذا التقرير( وطلب إلى األمين العام اعتبار إطار  GIAMبمثابة أساس لتنظيم
دعم لجنة األرصاد الجوية الزراعية وبرنامج األرصاد الجوية الزراعية لإلطار العالمي للخدمات المناخية .GFCS

الخطة االستراتيجية للمنظمة

WMO

طلب المؤتمر إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،ضمن ما تسمح به موارد الميزانية المتاحة،
3.1.161
لدعم األعضاء فيما يبذلونه من جھود ،على المستوى الوطني لتنفيذ األنشطة ذات األولوية لبرنامج  AgMPحسبما ورد
وصفھا في الخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة  ،2019-2016بما في ذلك دعم جھودھم فيما يلي:
)أ(

تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات؛

)ب(

النھوض بالبحوث العلمية وتطبيقاتھا ،فضالً عن تطوير وتنفيذ التكنولوجيا لدعم نتائج الخدمات المستمرة
بشأن جميع النطاقات وال سيما لمواجھة تحديات إدارة المخاطر المناخية والتكيف مع تقلبية المناخ وتغيره؛

)ج(

تعزيز تطوير القدرات من خالل التدريب على األرصاد الجوية الزراعية على المستويات اإلقليمية
والوطنية والمحلية؛

)د(

إقامة وتعزيز الشراكات والتعاون من خالل العمل على نحو تعاوني مع اللجان الفنية األخرى للمنظمة
 WMOوأعضائھا ،ووكاالت األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات ذات الصلة لخلق أوجه تآزر ،ولدعم
تحسين اإلنتاج الزراعي والتنمية االقتصادية.

وأشار المؤتمر إلى أن القرار  (Cg-XVI) 22بشأن برنامج  AgMPال يزال ساريا ً .وقرر أيضا ً اإلبقاء على
3.1.162
برنامج  AgMPللفترة  2019-2016حسبما ورد وصفه في المرفق الثاني بتقرير المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد
الجوية وتنفيذ األولويات الرئيسية للبرنامج حسبما قررتھا الدورة  CAgM-16وزوّ دتھا بالمعلومات ،الخطة االستراتيجية
للمنظمة .WMO

إدارة الجودة في تقديم الخدمات – الحالة الراھنة والتطور المستقبلي
ذ ّكر المؤتمر بأن إطار إدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة ) (WMOقد أُطلق في دورته الرابعة عشرة
3.1.163
المعقودة في عام  2003بھدف تعزيز تنفيذ إدارة الجودة كممارسة جيدة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوكان يُبتغى كذلك من إطار إدارة الجودة ) (QMFأن يش ّكل استجابة لمتطلبات منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOبشأن إدارة جودة معلومات األرصاد الجوية الموفرة لمستخدمي الطيران.
وذ ّكر المؤتمر أيضا ً بأنه نظراً للطبيعة الشاملة إلطار إدارة الجودة ) (QMFومشاركة جميع اللجان الفنية
3.1.164
في إعداده ،أنشأت الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي ) (2004فرقة عمل مشتركة بين اللجان ومعنية بإطار
إدارة الجودة ) .(ICTT-QMFوتتمثل المھام الرئيسية للفرقة ) (ICTT-QMFفي تنسيق أنشطة األعضاء المتعلقة بإدارة
الجودة ومراقبة التقدم ،كأساس إلعداد مواد تنظيمية وإرشادية تابعة للمنظمة ) .(WMOوفي الفترة المالية السادسة
عشرة ،وبنا ًء على توصية من الدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي )ُ ،(2011نقلت مھام الفرقة ) (ICTT-QMFإلى
فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) (TT/QMSفي إطار لجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMمع التركيز على
مساعدة األعضاء في تحقيق االمتثال لمتطلبات نظام إدارة الجودة ) (QMSلخدمات الطيران التي أصبحت معايير
المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOفي تشرين الثاني /نوفمبر .2012
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وأعرب المؤتمر عن تقديره للعمل االستباقي الذي اضطلعت به فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة
3.1.165
) (TT/QMSفي مساعدة األعضاء في أنشطة التنفيذ التي أفضت إلى ارتفاع ملحوظ في مجموع أعضاء المنظمة
) (WMOالذين تمكنوا من االمتثال لمتطلبات نظام إلدارة الجودة ) (QMSلتوفير الخدمات لقطاع الطيران .وأعرب
المؤتمر عن امتنانه لألعضاء الذين قدموا مواد عامة تتعلق بنظام إدارة الجودة ) ،(QMSمن قبيل االستمارات والعمليات
واإلجراءات وما إلى ذلك ،قصد تحميلھا على الموقع الشبكي ليستخدمھا األعضاء اآلخرون في تحسين نظمھم الخاصة
بإدارة الجودة ) .(QMSوأثنى المؤتمر بشكل خاص على الدعم النشط الذي قدمه مكتب األرصاد الجوية في استراليا
للفرقة ) (TT/QMSوالستضافته موقعا ً الكترونيا ً على شبكة الويب يتضمن موارد ومواد عن نظام إدارة الجودة )(QMS
) .(http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtmlوأعرب المؤتمر كذلك عن ارتياحه لتوفر مواد خاصة
بنظام إدارة الجودة ) (QMSعلى موقع شبكي تعليمي تستضيفه دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة
) .(http://www.caem.wmo.int/moodle/وتبيّن أن ھذه الموارد المتوفرة على شبكة االنترنت مفيدة جداً لألعضاء
الساعين إلى تطوير قدراتھم الوطنية في مجال إدارة الجودة.
وأشار المؤتمر إلى برامج تطبيقية أخرى تابعة للمنظمة ) ،(WMOإلى جانب الطيران ،تتناول جوانب
3.1.166
إدارة الجودة في مجاالت خدماتھا .وأق ّرت إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات بأن تنفيذ النظام ) (QMSأداة
حيوية لمواصلة تحسين النواتج والخدمات التي توفرھا المرافق الوطنية ) ،(NMHSsالذي يؤول إلى زيادة الكفاءة
والفعالية وتلبية احتياجات العمالء/المستخدمين .وللنظام ) (QMSأھمية خاصة في توفير خدمات داعمة لقرارات
القطاعات االقتصادية والجمھور ،وذلك بھدف الحد من المخاطر المرتبطة بالطقس ،وھو يعتبر بالتالي عنصراً من
اإلدارة األوسع نطاقا ً للمخاطر والسالمة في المنظمات المعنية .وشجّع المؤتمر بالتالي المضي في توسيع نھج النظام
) (QMSومنحه طابعا ً رسميا ً في تلك المجاالت الخدماتية ،ووافق على أنه ينبغي إرساء إدارة الجودة كمھمة محبَّذة
وعملية إدارية ّ
ينفذھا األعضاء في إطار الخدمات التي يوفرونھا دعما ً لقرارات المستخدمين ذات األثر الكبير اقتصاديا ً
واجتماعيا ً.
وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بالتطور المستمر لجوانب إدارة الجودة في مجاالت برامجية أخرى ،مثل
3.1.167
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ، (WISوبرنامج الھيدرولوجيا
وموارد المياه ) ،(HWRPوبرنامج المناخ العالمي ) /(WCPالبرنامج العالمي للخدمات المناخية ) ،(WCSPوالمثال
النموذجي للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRالخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالمراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ، (GAWالخ .وأنشأت اللجان الفنية المعنية عدة ھيئات خبراء مختلفة لمعالجة جوانب إدارة الجودة في
برامج كل منھا .لكن بدا من البديھي أن التركيز في إدارة الجودة قد يختلف من برنامج آلخر ،كما في بعض المجاالت
التي يتمثل الشاغل الرئيسي فيھا في جودة بيانات الرصد والمعلومات ذات الصلة المستقاة منھا ،بينما يتمثل في مجاالت
اخرى في تو ّفر نظام إلدارة الجودة ) (QMSمتعارف عليه/معتمد يكفل الجودة وفق اتفاق مستوى الخدمة .وبنا ًء على
ذلك ،وافق المؤتمر على ضرورة زيادة تطوير إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة ) (QMFلتبسيط األنشطة المتعلقة
بالجودة في مختلف البرامج واللجان الفنية وھيئات الخبراء ،بما يكفل اتساق ھذه األنشطة كجزء من السياسة الشاملة
إلدارة الجودة في المنظمة برمتھا.

وأعرب المؤتمر عن تقديره إلعداد ونشر دليل تنفيذ نظام إلدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
3.1.168
والھيدرولوجيا تابع للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،(1100الذي يو ّفر إرشادات عامة عن كيفية
إعداد وتنفيذ نظام إلدارة الجودة ) (QMSيكفل جودة منتجات المرافق الوطنية ) (NMHSsوخدماتھا ويعززھا .وأق ّر
المؤتمر بأن عدداً من المرافق الوطنية ) (NMHSsقد ن ّفذ نظاما ً إلدارة الجودة ) (QMSوفق معيار المنظمة الدولية
للتوحيد القياسي  ISO 9001للمجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات التي توفرھا )على سبيل المثال ،فإن  50بالمائة
من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي السادس قد ن ّفذت نظاما ً إلدارة الجودة ) (QMSمعتمد على مستوى
المنظمة ) (WMOوفق المعيار  .ISO 9001وشجّع المؤتمر األعضاء بقوة على اعتبار الحصول على شھادة lSO 9001
ممارسة فضلى تزيد من مصداقية المرافق الوطنية ) (NMHSsومكانتھا وقدرتھا التنافسية.
نظر المؤتمر في الجوانب التنظيمية إلطار إدارة الجودة ) (QMFكما ورد في الالئحة الفنية للمنظمة
3.1.169
) ،(WMOالمجلد  ،4إدارة الجودة )مطبوع المنظمة ) ،49 (WMOالمجلد  ،(4وأوصى باستعراض معمّق لھذه المادة
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لزيادة فائدتھا بالنسبة ألعضاء المنظمة ) (WMOوبرامجھا .وأوصى المؤتمر أيضا ً بمراجعة سياسة المنظمة )(WMO
بشأن الجودة التي اع ُتمدت في عام  ،2007وبإعداد وثيقة جديدة بشأن إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة )(QMF
بحيث تشمل بشكل كامل الجوانب المتلفة من إدارة الجودة التي ُتطوّ ر و ُتن ّفذ في البرامج المختلفة التابعة للمنظمة
) .(WMOوينبغي أن ُتكمّل الوثيقة الشاملة ھذه الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOمعززة بذلك التزاما ً طويل األمد
بالجودة في جميع أنشطة األعضاء ومرافقھم الوطنية ).(NMHSs
وأيّد المؤتمر وجود حاجة إلى مواصلة تطوير النظام ) (QMSكنھج شامل ومُح ّدد البنية لإلدارة التنظيمية
3.1.170
الرامية إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات بفضل عملية متواصلة من التنقيح تواكب التعليقات الواردة بوتيرة
مستمرة .وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن معياراً جديداً للمنظمة الدولية للتوحدي القياسي  ISO 9001:2015سيُطبّق
اعتباراً من أيلول /سبتمبر  2015ويضيف بعض التعديالت المھمة ،منھا التركيز على القيادة وإدارة
المخاطر .وسيتطلب كل ذلك إعداد المزيد من اإلرشادات لألعضاء وبذل جھود لبناء القدرات تدعمھا ھيئة خبراء
مالئمة ،وموارد مناسبة توفرھا األمانة .واقترح المؤتمر أن تحتفظ ھيئة خبراء جديدة كھذه ،معنية بإدارة الجودة
بالخبرات والتجارب التي اكتسبتھا الھيئات السابقة ،مثل فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة
) (ICTT-QMFوفرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) ،(TT-QMSوطلب إلى المجلس التنفيذي أن ينظر في إنشاء
ھيئة من ھذا القبيل في الھيكل المستقبلي لعمله.
3.1.171

وفي ھذا الصدد ،اعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 7إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة ).(QMF

تعديل األحكام المتعلقة بالكفاءة والتأھيل في المجلد  1من الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة )(WMO
رقم (49
ذ ّكر المؤتمر بأن النسخة الحالية من المجلد  1من الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة
3.1.172
ً
) (WMOرقم  (49تتضمن أحكاما تتعلق بكفاءات ومؤھالت العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران .ور ّحب
المؤتمر بأن عدداً من اللجان الفنية قد عملت خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين وفق طلب المؤتمر في دورته السادسة
عشرة ،على صياغة أحكام خاصة بالكفاءة في مجاالت الخدمة .وأقرّ المؤتمر بأن ض ّم ھذه األحكام واألحكام المقبلة
بشأن الكفاءة ،كممارسات موصى بھا في الالئحة الفنية كما درجت العادة ،يستدعي إعادة صياغة الفصل  5من
المجلد .1
ووافق المؤتمر على أنه من الضروري ،في إطار إعادة صياغة الفصل  ،5تعريف عبارات "تأھيل"
3.1.173
و"كفاءة" و"عاملون تشغيليون" .وأشار المؤتمر إلى أن تعريف العاملين التشغيليين قد اق ُتبس من التعبير المستخدم في
منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوھو ما يكفل مزيداً من االتساق بين المنظمتين في ھذا المجال .وأعرب
المؤتمر كذلك عن تقديره لكون استعراض األحكام العامة قد استدعى دمج مبادئ نظام مراقبة الجودة ) (QMSالمتعلقة
ببرامج األعضاء في مجالي حفظ السجالت وتقييم الكفاءة ،وأن ھذه األحكام العامة قد أُدرجت مع مراعاة الظروف
المحلية والمتطلبات واإلجراءات المعتمدة في الدول األعضاء في المنظمة ) .(WMOوطلب المؤتمر إلى جميع اللجان
الفنية ،السيما إلى لجنة األرصاد الجوية للطيران ،مواصلة استعراض متطلبات المؤھالت والكفاءات الخاصة بھا،
بسبب التغيرات في متطلبات العلوم والتكنولوجيا والخدمات ،وإدماج الدروس المستفادة من تنفيذ ھذه الممارسات.
واعتمد المؤتمر القرار  -(Cg-17) 8تعديل األحكام المتعلقة بالكفاءة والتأھيل في المجلد  1من الالئحة الفنية للمنظمة
)) (WMOمطبوع المنظمة ) (WMOرقم .(49
3.2

خدمات المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ) - (DRRأولوية )البند  3.2من جدول األعمال(

برنامج الحد من مخاطر الكوارث
أكد المؤتمر من جديد أن الحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن األخطار الجوية الھيدرولوجية ،من قبيل
3.2.1
الرياح القوية والعواصف الشديدة ،واألعاصير المدارية ،والفيضانات الخاطفة ،وعرام العواصف ،وحاالت الجفاف،
وحرائق الغابات ،وموجات الحرارة ،واالنھيارات األرضية ،والعواصف الرملية والترابية ،واألخطار البحرية والمتعلقة
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بالطيران إلخ ،ھو أحد المجاالت ذات األولوية االستراتيجية بالنسبة للمنظمة ) .(WMOوشدد المؤتمر على أن حماية
األرواح وسبل العيش والممتلكات في المجتمع ينبغي النھوض بھا من خالل تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRعلى كل من الصعيد المحلي والوطني
واإلقليمي والدولي .وفي ھذا السياق ،أشار المؤتمر إلى ما قرره في قراره  (Cg-XIV) 29بشأن إنشاء البرنامج
الشامل للحد من مخاطر الكوارث ،الذي حظيت رؤتيه وأولوياته االستراتيجية بدعم إطار عمل ھيوغو للفترة
 :2015-2005بناء قدرة الدول والمجتمعات على الصمود في مواجھة الكوارث ) (HFAالذي اعتمده  168بلداً في المؤتمر
العالمي الثاني للحد من الكوارث الذي عُقد في كوبي ،اليابان ،في عام .2005
وشدد المؤتمر على ضرورة أن تقدم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsنواتج
3.2.2
وخدمات لطائفة متنوعة من الجھات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ،من بينھا السلطات الحكومية ،والقطاعان العام
والخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،وعامة الجمھور ،ووسائط اإلعالم ،إلخ .ومن ثم ،يأخذ برنامج الحد من مخاطر
الكوارث بنھج موجه من المستخدمين في تطوير نواتج وخدمات الحد من مخاطر الكوارث لتقديم الدعم في مجاالت
مواضيعية من قبيل تحليل األخطار والمخاطر ،ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSوإدارة المخاطر
القطاعية ،والتخطيط واالستجابة اإلنسانيين ،وآليات تمويل المخاطر ونقل المخاطر المالية )المرجع :القرار .((EC-64) 8
وأكد المؤتمر مجددا أن برنامج الحد من مخاطر الكوارث شامل للقطاعات ويرتبط ارتباطا ال ينفصم
3.2.3
بغيره من البرامج الفنية واللجان الفنية ) (TCsواالتحادات اإلقليمية ) (RAsالتابعة للمنظمة ) .(WMOومن ثم ،فإن
أنشطة الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ،والشبكات التشغيلية والبحثية العالمية ،وكذلك الشركاء االستراتيجيين ،ينبغي
مواءمتھا مع برنامج الحد من مخاطر الكوارث عند مساعدة المرافق  NMHSsفي تنفيذ نھج متكامل في تطوير وتقديم
خدمات الطقس والماء والمناخ للجھات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وألوساط المستخدمين .ولذا ،فمن األھمية
بالنسبة إلى برنامج الحد من مخاطر الكوارث كفالة التنسيق بدقة بين كافة الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ).(WMO
والحظ المؤتمر أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015قد اع ُتمد في مؤتمر األمم
3.2.4
المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRالذي عُقد في سينداي ،اليابان ،من  14إلى  18آذار/
مارس  .2015ويتناول اإلطار الجديد أربع أولويات عمل ھي ما يلي:
)أ(

فھم مخاطر الكوارث؛

)ب(

تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث إلدارة تلك المخاطر؛

)ج(

االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة على الصمود في مواجھتھا؛

)د(

تعزيز التأھب للكوارث من أجل االستجابة الفعالة لھا ،و”إعادة البناء على نحو أفضل“ في عمليات
اإلنعاش واإلصالح وإعادة التعمير؛

ويحدد دور الجھات المعنية ودور التعاون الدولي والشراكة العالمية.
والحظ المؤتمر أيضا ً أن أعضاء المنظمة ) (WMOيساھمون في عدد من األنشطة في كل مجال من
3.2.5
مجاالت العمل ذات األولوية لإلطار ،السيما في مجال العمل ذي األولوية  ،4الذي يشير إلى اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSومسائل األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،وسلّط الضوء على أن الھدف العالمي رقم  7لإلطار ،وھو
”تحقيق زيادة كبيرة في توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات المتعلقة بمخاطر الكوارث
وتيسير سبل وصول األشخاص إليھا بحلول عام  ،“2030وثيق الصلة على وجه الخصوص بالمنظمة )(WMO
)المرجع :الفقرات من .(3.2.73-3.2.42
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اإلنجازات والتقدم المحرز بخصوص تقديم خدمات الحد من مخاطر الكوارث
سلّم المؤتمر بأن االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج الفنية تسھم جميعھا تقريبا في أولوية الحد من
3.2.6
مخاطر الكوارث وفي الھدف األساسي لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث المتمثل في مساعدة األعضاء بتقديم نواتج
وخدمات الحد من مخاطر الكوارث بطريقة فعالة بالنسبة للتكلفة ومستدامة دعما لسالمة األرواح وسبل العيش
والممتلكات .والحظ المؤتمر على وجه الخصوص نتائج وإنجازات أنشطة البرامج المختلفة الداعمة لھذا الھدف على
النحو التالي:

التقدم المحرز في تنفيذ نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
)أ(

المطبوع المعنون الشراكات المؤسسية في نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة الذي يتضمن سبع
ممارسات جيدة في نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSمن بنغالديش ،ومدينة شنغھاي
الضخمة في الصين ،وكوبا ،وفرنسا ،وألمانيا ،واليابان ،والواليات المتحدة األمريكية ،مع كون وجود
أساس متين فيما يتعلق بتقييم المخاطر على نطاق األخطار المتعددة يشكل جزءا أساسيا من كل نظام من
تلك النظم ) (MHEWSفي البلدان السبعة؛

)ب(

تحسين رصد ومراقبة األخطار ،وتحسين خدمات التنبؤ واإلنذار ،وتحقيق أوجه تقدم سريعة في القدرات
الفنية لتحسين نشر الخدمات والمعلومات مما يؤدي إلى تحقيق أوجه تقدم في نظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة )(MHEWS؛

)ج(

التشديد على االلتزام المؤسسي والتنسيق الفعال باعتبارھما السبيل إلى إنشاء نظم إنذار شاملة موجھة نحو
المستخدمين وقائمة على أساس اآلثار ،بشأن األخطار المتعددة والحاجة إلى إقرار سياسي قوي بأھمية
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)د(

تحسين نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSبإدراج المعلومات المتعلقة باآلثار والمخاطر
المرتبطة بالطقس المتطرف وتغير المناخ من أجل اإلنذار المسبق لألفراد والجماعات والمجتمعات المحلية
المعرضين للخطر ،وكذلك صانعي القرار ،وتوجيھھم في اتخاذ إجراءات مناسبة بشأن الوقاية من خسائر
الكوارث والحد منھا )المرجع :البند ) 3.1(3من جدول األعمال  -الخدمات العامة في مجال الطقس(؛

)ھـ(

تنفيذ تكنولوجيات نشر موحدة من قبيل بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPفي المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsكأداة فعالة لنشر اإلنذارات العامة ،وتسجيل سلطات تلك المرافق القائمة
بالتحذير في سجل المنظمة ) (WMOلسلطات التحذير )المرجع :البند ) 3.1(3من جدول األعمال -
الخدمات العامة في مجال الطقس(؛

أوجه التقدم في التنبؤ باألخطار الجوية الھيدرولوجية وتقديم خدمات اإلنذار الخاصة بھا
)و(

تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى التنبؤ بظواھر الطقس
القاسي ،مثالً من خالل ”عملية تنبؤ متسلسلة“ )من المستوى العالمي إلى المستوى اإلقليمي إلى المستوى
الوطني( وھو ما يجري تنفيذه من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالتابع
للمنظمة )) (WMOالمرجع :البند  4.1.2من جدول األعمال :معالجة البيانات والتنبؤ :مسائل الطقس( ،ومن
خالل نظم التوجيه الخاصة بالفيضانات الخاطفة )(FFGS؛ وتحسين موثوقية اإلنذارات والفترات الالزمة
إلعدادھا )المرجع :البند ) 3.1(3من جدول األعمال  -الخدمات العامة في مجال الطقس(؛

)ز(

الحد من أوجه الھشاشة بتحسين التنبؤات التشغيلية والقدرة على اإلنذار بشأن المخاطر واآلثار المحتملة
من جراء الغمر الساحلي ،الذي ينجم عن عرام العواصف ،وحركات المد والجذر الضخمة ،واألمواج،
وحاالت الشذوذ في ارتفاع مستوى سطح البحر ،وذلك من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر
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الساحلي ) (CIFDPالتابع للمنظمة )) (WMOالمرجع :البند ) 3.1(5من جدول األعمال  -األرصاد الجوية
البحرية وعلوم المحيطات(؛

التحسينات في إدارة الفيضانات ومخاطر الفيضانات
)ح(

تحسين إدارة الفيضانات ومخاطر الفيضانات من خالل البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات
)) (APFMالمرجع :البند ) 4.1(5من جدول األعمال  -المسائل المائية( ،بالتعاون مع الشراكة العالمية
للمياه ) ،(GWPوذلك بإعداد وإنتاج وثائق وأدوات إرشادية دعما ً لإلدارة المتكاملة للفيضانات ولمخاطر
الفيضانات؛

تحسين إدارة الجفاف
)ط(

تعزيز السياسة المتعلقة بالجفاف ومراقبته واإلنذار المبكر به وإدارة مخاطره ،من خالل البرنامج المتكامل
إلدارة الجفاف )) (IDMPالمرجع :البند ) 4.1 (4من جدول األعمال  -المناخ بما في ذلك نظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPالتابعان لإلطار العالمي للخدمات
المناخية )((GFCS؛

خطة مراقبة عرام العواصف
)ي(

زيادة استخدام إشعارات المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCمن خالل إدراج
المعلومات المتعلقة بعرام العواصف في اإلشعارات من جانب عدد من تلك المراكز التي تعمل بشأن
األعاصير المدارية )المرجع :البند ) 3.1(4من جدول األعمال  -برنامج األعاصير المدارية(؛

أنشطة التصدي للطوارئ )(ERA
)ك(

التصدي بفعالية للطوارئ البيئية المصاحبة للمخاطر المحمولة جوا ومنھا مثال تلك التي تتسبب فيھا
حوادث أو أحداث نووية ،واالنفجارات البركانية ،والحوادث الكيميائية ،والدخان المنبعث من الحرائق
الكبيرة ،وغير ذلك من األحداث ،والتي تتطلب دعما من نماذج االنتقال الجوي والتشتت الطارئين )(ATM
)المرجع :البند ) 4.1(3من جدول األعمال  -المسائل المتعلقة بالبيئة(.

أفرقة الخبراء االستشارية للتواصل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )(UI-EAGs
أشار المؤتمر إلى إقرار الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي ألربعة أفرقة خبراء استشارية للتواصل
3.2.7
مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (UI-EAGsفي أربعة مجاالت مواضيعية ذات أولوية للحد من مخاطر
الكوارث ،تشمل ما يلي:
)أ(

تحليل وتقييم األخطار والمخاطر؛

)ب(

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)ج(

تمويل الخدمات المناخية المتعلقة بمخاطر الكوارث؛

)د(

خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية لتحسين التخطيط واالستجابة اإلنسانيين.

وقد أُنشئت أفرقة الخبراء االستشارية ) (UI-EAGsھذه كي تقوم بما يلي:

الملخص العام
)أ(

توجيه عملية توثيق الممارسات الجيدة وإعداد احتياجات المستخدمين ومتطلباتھم فيما يتعلق بالحصول
على نواتج وخدمات لدعم المجاالت المواضيعية في عملية صنع القرارات بشأن الحد من مخاطر
الكوارث؛

)ب(

دعم إعداد النواتج المعرفية لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة ) (WMOوتوفير تعليقات
عليھا؛

)ج(

دعم تنفيذ خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث للفترة .2015-2012
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وتضم أفرقة الخبراء االستشارية ھذه كبار خبراء أوساط مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )من القطاعين
العام والخاص( ،واألمم المتحدة وغيرھا من الوكاالت الدولية الشريكة العاملة في المجاالت اإلنسانية واإلنمائية،
والمؤسسات األكاديمية ،وكذلك من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومنسقي الحد من
مخاطر الكوارث التابعين للجان الفنية والبرامج الفنية ).(DRR FP TC-TP
وتسليما بعمل أفرقة الخبراء االستشارية ) (UI-EAGsھذه وبمساھمتھا في أنشطة المنظمة )(WMO
3.2.8
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ،شجع المؤتمر على استمرار اتباع ھذه ال ُنھُج الموجھة من المستخدمين في إعداد
النواتج المعرفية للحد من مخاطر الكوارث ،والخدمات المستندة إلى العلم والمستنيرة بالمخاطر ،وفي تنفيذ مشاريع
إيضاحية .وطلب المؤتمر من األمين العام إعداد مجموعة من نتائج متوخاة واضحة للتمكن من تتبع التقدم المحرز.

المشاريع الوطنية لتطوير القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث باستخدام أطر التعاون اإلقليمية
الحظ المؤتمر النجاح في عام  2013في استكمال مشروع كوستاريكا لنظام اإلنذار المبكر باألخطار
3.2.9
الجوية الھيدرولوجية الذي موَّ له المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ) .(GFDRRوقد كان الغرض من ھذا
المشروع ھو وضع إطار فعال لنظام إنذار مبكر تشغيلي ،تكون فيه منطقة حوض نھر سارابيكوي منطقة تجريبية،
وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين المعھد الوطني لألرصاد الجوية ) ،(IMNواللجنة الوطنية لمنع المخاطر والتصدي
للطوارئ ) ،(CNEوالمعھد الكوستاريكي للكھرباء ) .(ICEوھذا التعاون فيما بين الوكاالت الحكومية الوطنية
والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي كان الھدف منه تعزيز التأھب للطوارئ والتصدي لھا ،وقد تضمن
مشاركة مجتمعية في تنفيذ ھذا المشروع وتطويره .وأعرب المؤتمر عن تقديره للمعھد الوطني لألرصاد الجوية )(IMN
لتعاونه النشط في تنفيذ ھذا المشروع .وشدد المؤتمر على ضرورة االستناد إلى الدروس المستفادة من ھذا المشروع
وشجع على زيادة التوسع في المشاريع الوطنية لتطوير القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث باستخدام أُطر
التعاون اإلقليمية.
جار إلعداد مشروع ثنائي مشترك بين إكوادور وبيرو لوضع نظام
3.2.10
وأشار المؤتمر إلى أن العمل ٍ
للفيضانات الخاطفة في حوض نھر زاروميال ،وستنفذ المنظمة ) (WMOھذا المشروع .كما أشار إلى أن المعھد الوطني
لألرصاد الجوية للبرازيل ) (INMETباالتحاد اإلقليمي الثالث قد أعد ،بدعم مالي مبدئي من برنامج التعاون األيبيري
األمريكي ،نظام إنذار مبكر يسمى  ALERT-ASللجزء الجنوبي من أمريكا الالتينية .وھذا النظام يعمل في البرازيل
وسيوسع نطاقه ليشمل المرافق الوطنية ) (NMHSsفي األرجنتين وباراغواي وأوروغواي .ويستخدم النظام مدخالت من
مصادر مختلفة لمعلومات األرصاد الجوية ،فضالً عن معلومات من الحماية المدنية بشأن الظواھر المتطرفة السابقة
المتعلقة بالطقس وآثارھا .و ُتنشر اإلنذارات من خالل بروتوكول التحذير الموحد ).(CAP
والحظ المؤتمر عقد حلقة عمل بشأن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSمن أجل المناطق
3.2.11
الحضرية في كانون األول /ديسمبر  2013في كوستاريكا شارك فيھا عدد من الممثلين من أمريكا الوسطى وأمريكا
الجنوبية وكذلك من بلدان منطقة الكاريبي .وكان تركيز حلقة العمل ينصب على تطوير نظم إنذار مبكر بشأن األخطار
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء من أجل المدن المتوسطة والكبيرة الحجم .وفي إطار ذلك ،سلطت حلقة العمل الضوء
على أھمية وجود شراكة قوية بين اإلدارات الوطنية المعنية بإدارة مخاطر الكوارث ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالحكومات المحلية ،والمجتمع المدني.
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والحظ المؤتمر مع االرتياح أن المرحلة الثانية من مشروع جنوب شرق أوروبا المعنون بناء القدرة على
3.2.12
الصمود في مواجھة الكوارث في منطقة غرب البلقان وتركيا ،الذي تموّ له المفوضية األوروبية )المديرية العامة

للتوسّع( ،بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRقد اس ُتكمل في عام  .2014وقد أخذ
المشروع في االعتبار سبعة بلدان مستفيدة في منطقة غرب البلقان وتركيا معرّضة لطائفة متنوعة من األخطار الطبيعية
المتماثلة .وعزز المشروع التعاون فيما بين الوكاالت الوطنية وشجع التعاون اإلقليمي .وأعرب المؤتمر عن تأييده
التباع نھج متعدد الجنسيات في ھذا المشروع ،بما في ذلك توصيات المشروع التي تتضمن اتخاذ مزيد من اإلجراءات
في بناء منصة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ستسھم في تحسين التعاون وتجانس اإلنذارات واإلشعارات في
المنطقة.
والحظ المؤتمر أن المنظمة ) (WMOقامت أثناء عامي  ،2011-2010بدعم من شركاء إقليميين ودوليين،
3.2.13
بإجراء تقييم للقدرات واالحتياجات المؤسسية والفنية في المنطقة الكاريبية لدعم نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
وتقييم المخاطر .وقد اشتمل المشروع على عقد عدد من الحلقات واالجتماعات التدريبية بشأن تلك النظم .وأبرز
المؤتمر كون ھذه األنشطة تو ّفر األساس الالزم لمشاريع تنمية القدرات المستقبلية في المنطقة.
والحظ المؤتمر التقدم المحرز في إصالح المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
3.2.14
ھايتي بعد أن دمرھا الزلزال في عام ) 2010المرجع :البند  5.3من جدول األعمال  -برنامج المنظمة ) (WMOلصالح
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية( .وقد أسفر ھذا اإلصالح ،الذي موّ لته وزارة البيئة الكندية ،عن
تحسين ظروف العمل بالنسبة للموظفين؛ وبدأ تشييد مبنى جديد قادر على تحمّل أعاصير الھاريكين والزالزل؛ وجرى
تأمين الوصول إلى المعلومات والبيانات األساسية .وكان التعاون مع البرنامج التجريبي للبنك الدولي بشأن القدرة على
الصمود في مواجھة المناخ ) ،PPCRالذي سيبدأ في حزيران /يونيو  (2015قويا منذ بدايته .والحظ المؤتمر استمرار
تحديات من قبيل إنشاء آليات مناسبة للوصول إلى البيانات ،ودفع المرتبات في الوقت المناسب ،وملكية المعدات ،وطلب
إلى األمين العام مواصلة دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في ھايتي.
وحث المؤتمر االتحادات اإلقليمية على القيام ،بدعم من األمانة ،بتوثيق الدروس المستفادة من نھج برنامج
3.2.15
الحد من مخاطر الكوارث ومشاركة االتحادات اإلقليمية في تنفيذ مشاريع تنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر
الكوارث وتقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي بشأن الكيفية التي يمكن بھا أن تشارك االتحادات اإلقليمية بفعالية في
الترويج لھذا النھج في األقاليم األخرى التابعة للمنظمة ).(WMO

النواتج المعرفية
الحظ المؤتمر الجھود المضطلع بھا والجارية لوضع مبادئ توجيھية ،ومعايير ،وتقارير تقييم ،ووحدات
3.2.16
تدريبية في مجاالت العمل الرئيسية لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث تتفق مع مبادئ نظام إدارة الجودة )(QMS؛
وسيجري إيضاحھا وزيادة تطويرھا في مشاريع تطوير القدرات السالفة الذكر . .ويظل تقديم خدمات فعالة لألطراف
المعنية المحلية واإلقليمية والوطنية ھو مناط تركيز المرافق الوطنية ) .(NMHSsوفيما يتعلق بتقديم الخدمات المحددة
أولوياتھا ،فإن دعم المعارف المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة )(MHEWS؛ وتمويل مخاطر الكوارث،
وسياسات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ ،والتخطيط المؤسسي والمالي ،وإدارة المخاطر القطاعية،
والعمليات ،يمكن أن تساعد على تنوير المرافق الوطنية ) .(NMHSsولذا ،طلب المؤتمر من األمين العام أن يقدم مزيداً
من اإلرشاد لألعضاء في ھذا المجال.
3.2.17

والحظ المؤتمر مع التقدير نشر عدة نواتج معرفية بشأن الحد من مخاطر الكوارث من بينھا ما يلي:

)أ(

تعزيز تقييم المخاطر ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة بشأن األخطار الجوية والھيدرولوجية
والمناخية في منطقة الكاريبي )مطبوع المنظمة رقم (2011 ،1082؛

)ب(

الشبكات المؤسسية في نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة :تجميع لسبع ممارسات جيدة وطنية ومبادئ
توجيھية )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(2012 ،؛

الملخص العام
)ج(

تعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتقييم المخاطر في منطقة غرب البلقان وتركيا :تقييم
للقدرات والثغرات واالحتياجات )(2012 ،DRR-SEE-1؛

)د(

أطلس حاالت الوفاة والخسائر االقتصادية الناجمة عن ظواھر الطقس والمناخ والماء المتطرفة
)) (2012-1970مطبوع المنظمة رقم .(1123
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وشدد المؤتمر على أھمية المواد التدريبية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،التي يمكن أن تساعد أيضا
3.2.18
على تعزيز الترتيبات المؤسسية الوطنية .والحظ المؤتمر قيام األعضاء ومراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsبإعداد قدر
كبير من الوحدات التدريبية التي يمكن توسيع نطاقھا وبلورتھا من خالل تضمينھا مواد إضافية من شركاء من قبيل
البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة الشريكة األخرى .وطلب المؤتمر إلى األمين العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة
إلجراء استعراض وتحديث منتظم لھذه الوحدات والبرامج التدريبية ولتيسير الوصول إلى ھذه المواد كمساھمة في
استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات .وطلب المؤتمر من األمين العام أن يدرج في خارطة تنفيذ برنامج المنظمة
للحد من المخاطر استعراضا ً للمواد التدريبية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

مساھمة البرامج المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
إذ الحظ المؤتمر أن الحد من مخاطر الكوارث ھو أحد المجاالت ذات األولوية وأن تنفيذ أنشطة الحد من
3.2.19
مخاطر الكوارث يمكن أن يدلل على قيمة الخدمات المناخية لعملية صنع القرارات بشأن الحد من مخاطر الكوارث
استنادا إلى المخاطر ،فإنه وافق على أن فرق الخبراء االستشارية للتواصل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر
الكوارث ) (UI-EAGsيمكن أن تساھم في برنامج التواصل مع مستخدمي اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCS/UIPوأن اإلنجازات المتوخاة لخارطة الطريق للحد من مخاطر الكوارث التي أعدتھا المنظمة ) (WMOھامة
لتعزيز برنامج التواصل مع المستخدمين ).(UIP

التنسيق مع اللجان الفنية والبرامج الفنية
الحظ المؤتمر إنشاء جھات تنسيق تابعة لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث في اللجان الفنية والبرامج
3.2.20
الفنية ) (DRR FP TC-TPورؤساء اللجان الفنية ) (PTCوآليات التنسيق ذات الصلة للبرامج الفنية األخرى في عام
 ،2013والتقدم الجاري إحرازه لتحديد األدوار واألنشطة ذات الصلة للجان الفنية ولالتحادات اإلقليمية والستحداث
عمليات لتنسيقھا في تنفيذ أنشطة برنامج الحد من مخاطر الكوارث .وطلب المؤتمر أن تشمل جھات التنسيق (DRR FP
) TC-TPالمنسقين المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث في االتحادات اإلقليمية.
وإذ الحظ المؤتمر توصية جھات التنسيق التابعة لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث في اللجان الفنية
3.2.21
والبرامج الفنية ) (DRR FP TC-TPوالتوصيات الالحقة لھا الصادرة عن اجتماع رؤساء اللجان الفنية في كانون الثاني/
يناير  2014الداعية إلى بدء مشروع إيضاحي للحد من مخاطر الكوارث في جنوب شرق آسيا يركز على تنمية القدرات
في مجال تحليل المخاطر ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،فإنه طلب إلى األمين العام أن يقوم ،إلى جانب رؤساء
اللجان الفنية وبدعم من جھات التنسيق التابعة لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث في اللجان الفنية والبرامج
الفنية ) (DRR FP TC-TPواالتحاد اإلقليمي الثاني واألعضاء والشركاء ،بتيسير تحديد نطاق االقتراح ليكون مكمالً
للمشاريع واألنشطة القائمة ذات الصلة وذلك تجنبا لتكرار الجھود .وطلب المؤتمر من األمين العام أن يقدم معلومات
ذات صلة تشمل تحديد نطاق االقتراح الذي سينظر فيه المجلس التنفذي.
والحظ المؤتمر نشاط فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعنية بتقديم المساعدة في مجال
3.2.22
األرصاد الجوية التشغيلية للوكاالت اإلنسانية ،من خالل النظام العالمي لمعالجة البيانات ) (GDPFSوبرنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ) ،(PWSكمساھمة مباشرة من لجنة النظم األساسية في أولوية الحد من مخاطر الكوارث
باعتبار اللجنة ) (CBSفريق خبراء استشاريا للتواصل مع المستخدمين ) .(UI-EAGوأخذ المؤتمر علما ً باستمرار
التعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة اإلنسانية ) (UNOCHAفي االستعراض الشامل الحتياجات الوكاالت
اإلنسانية إلى نواتج وخدمات جوية وھيدرولوجية تشغيلية ،مما سيؤدي إلى وضع ترتيبات إجرائية لتقديم المساعدة في
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مجال األرصاد الجوية والمساعدة الھيدرولوجية ألغراض التخطيط للطوارئ اإلنسانية والتأھب لھا واإلنذار المبكر بھا،
وأنشطة التصدي واإلنعاش .ولذا طلب المؤتمر إلى لجنة النظم األساسية أن تقوم ،بالتعاون مع لجنة علم المناخ )(CCI
ولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyوبالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAبمواصلة العمل
على تنقيح ترتيبات تقديم المساعدة في مجال األرصاد الجوية للبعثات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة ،الوارد بيانھا في
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  ،485المجلد األول ،التذييل  ،(5-1وذلك
مع إجراء اختبار مناسب لھا.

التنسيق مع االتحادات اإلقليمية ،والبرامج الوطنية واإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث ،والمنتديات
شدد المؤتمر على الدور البالغ األھمية الذي تقوم به االتحادات اإلقليمية في تنفيذ مشاريع المنظمة
3.2.23
) (WMOللحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني واإلقليمي بتوفير مدخالت بشأن احتياجات وأولويات
األعضاء واألقاليم وشجّع رؤساء االتحادات اإلقليمية على تيسير التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية إلدارة
ّ
وحث المؤتمر على مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواالتحادات
مخاطر الكوارث.
اإلقليمية في المنتديات الوطنية واإلقليمية إلدارة مخاطر الكوارث بالنظر إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعزيز
الشراكات والتعاون في تحديد وتنفيذ مشاريع تنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث .والتعاون مع الحماية
الوطنية ،وأجھزة التخطيط في البرامج الوطنية واإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث ،والمنتديات ،أمر ھام خاصة وأن
القرارات على المدى الطويل والمدى القصير تتخذ على ھذا المستوى .وأكد المؤتمر على أھمية إشراك االتحادات
اإلقليمية ،من خالل مختلف أفرقتھا العاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،في مشاريع تنمية القدرات في ذلك
المجال لكي تسدي المشورة وتقدم الخبرة الفنية بشأن الجوانب المتعلقة بالتنفيذ واستعراض وتقييم النتائج ،ولكي تقدم
توصيات من أجل إدخال تحسينات وتحقيق استدامة المشاريع والتوسّع فيھا.

التصدي للكوارث الرئيسية المتعلقة بأخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية منذ المؤتمر السادس عشر
سلّط المؤتمر الضوء على حدوث عدد من الكوارث أثناء الفترة الفاصلة بين الدورتين .والحظ على وجه
3.2.24
الخصوص الدمار الذي تسبب فيه الزلزال الذي حدث في نيبال في نيسان /أبريل  ،2015وإعصار التيفون العاتي
"مايزاك" في واليات ميكرونيزيا الموحدة في نيسان /أبريل  ،2015و اإلعصار المداري الشديد بام في فانواتو في 14
آذار /مارس  2015واإلعصار المداري القاسي "يان" في تونغا في كانون الثاني /يناير  ،2014والفيضانات الشديدة التي
حدثت في منطقة البلقان في عام  ،2014والكوارث الكبرى التي لحقت ببلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
) (SADCفي  2010و 2014و ،2015مثل الفيضان الكبير الذي حدث في زمبابوي في شباط /فبراير  ،2014وتيفون ھايان
الذي دمر منطقة وسط الفلبين في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013وزلزال جزر سليمان واألمواج السنامية فيھا في شباط/
فبراير  ،2013وإعصار إيفان الذي ضرب فيجي في عام .2012
والحظ المؤتمر مع التقدير الجھود التي تبذلھا األمانة لتيسير االستجابة المنسقة للمرافق الوطنية لألرصاد
3.2.25
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي أعقاب ھذه الكوارث .وإذ الحظ المؤتمر أن الكوارث الكبرى مثل الزلزال الذي
حدث في نيبال والفيضانات التي ضربت شبه جزيرة البلقان لھا بعد دولي وتقتضي استجابة منسقة من جانب طائفة
أوسع نطاقا من الوكاالت والمنظمات وضرورة وجود تواصل محسّن وفعال ،والحاجة إلى بذل جھود مستمرة لتثقيف
الجمھور لزيادة وعيه وفھمه واستعداده للمخاطر ،واتخاذه اإلجراءات المناسبة عند صدور إنذارات رسمية ،فطلب من
األمين العام أن يقوم ،بالتنسيق مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمراكز ) (RSMCsوالمراكز التشغيلية األخرى،
بتحليل المسألة وإعداد مشروع اتفاق عمل يوضح األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بتنسيق استجابة المنظمة )(WMO
للطلبات التي يقدمھا األعضاء التماسا ً للمساعدة ،مع مالحظة أن المسؤولية التشغيلية تقع على كاھل األعضاء ،ورفع
تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي لينظر فيه.

محددات فھرسة ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة
فيما يتعلق بظواھر الطقس والمناخ المتطرفة واإلبالغ عنھا من جانب أعضاء المنظمة ،الحظ المؤتمر
3.2.26
تشديد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015على ضرورة تحقيق انخفاض كبير في الخسائر

الملخص العام
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الناجمة عن الكوارث من خالل تنفيذ أولويات وممارسات إدارة الحد من مخاطر الكوارث استنادا إلى فھم لمخاطر
الكوارث بجميع أبعادھا ،بما في ذلك خصائص األخطار .وفي ھذا الصدد الحظ المؤتمر ضرورة توصيف وفھرسة
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة في شكل يتيح أن تحيل البيانات المتعلقة بالخسائر واألضرار إلى ھذه الظواھر .وفي
ھذا الصدد ،أقر المؤتمر بأن قاعدة بيانات اآلثار المناخية في منطقة البحر الكاريبي ) (CCIDالتي بدأ العمل بھا في
سانت لوسيا في أيار /مايو  ،2015والتي ُتخزن فيھا معلومات اآلثار )بما في ذلك المعلومات الخاصة بالخسائر
واألضرار( المرتبطة بظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،خطوة إيجابية في ھذا االتجاه.
والحظ المؤتمر أن عدة لجان فنية من بينھا لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة األرصاد الجوية الزراعية
3.2.27
) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASوكذلك االتحادات اإلقليمية والبرامج الفنية ذات الصلة تعالج جوانب مختلفة من ظواھر الطقس
من قبيل المؤشرات الخاصة بكل قطاع ،وتعاريف ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،وإعداد خدمات مناخية متعلقة
بالتطرفات ،إلخ ،وأن ھذا العمل من الالزم توحيده.
3.2.28

واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 9محددات فھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة.

الشراكات من أجل الحد من مخاطر الكوارث
الحظ المؤتمر شراكة المنظمة ) (WMOمع المنظمات العالمية واإلقليمية والوكاالت الدولية في األقاليم
3.2.29
المختلفة التي تؤثر على سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط لھا وتمويلھا وتطوير المؤسسات المتعلقة بھا ،من
قبيل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل
األحمر ) (IFRCوالتجمعات االقتصادية اإلقليمية التابعة ألمم المتحدة )مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الھادئ ) ،((UNESCAPومصارف التنمية )البنك الدولي على وجه الخصوص(؛ ومع المؤسسات
األكاديمية والقطاع الخاص .ومن خالل بحث ضرورة وأھمية المرافق الوطنية ) (NMHSsفي كافة مراحل عملية إدارة
الحد من الكوارث ،ليس فقط فيما يتعلق بكوارث األحوال الجوية الھيدرولوجية ولكن أيضا ً في كافة أنواع الكوارث،
أشار المؤتمر أيضا ً إلى ضرورة تحسين العالقات والشراكات مع سلطات إدارة مخاطر الكوارث ،والھيئات الوطنية
األخرى ،واألطراف المعنية العالمية ،من أجل إدارة جميع المخاطر بكفاءة ،بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث
والوقاية من التسبب في مخاطر جديدة.
والحظ المؤتمر أن النظام العالمي لتنسيق اإلنذارات بالكوارث ) ،(GDACSوھو إطار للتعاون بين األمم
3.2.30
المتحدة )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبرنامج التطبيقات الساتلية التشغيلية التابع لمعھد األمم المتحدة
للتدريب والبحث ) .((UNITAR/UNOSATوالمفوضية األوروبية )من خالل مركز البحوث المشتركة التابع لھا
) ،((JRCومديري الكوارث على نطاق العالم لتحسين اإلنذارات وتبادل المعلومات والتنسيق في المرحلة األولى بعد
حدوث كوارث مناخية كبرى ،يمر بعملية التسجيل لدى نظام معلومات المنظمة ) .(WISوأشار المؤتمر إلى تحذير
الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي من أن اإلنذارات والتحذيرات الصادرة عن النظام  GDACSينبغي أال تقوّ ض
اإلنذارات الموثوقة التي تصدر عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بشأن األخطار المتعلقة باألحوال
الجوية والھيدرولوجية والبيئية األخرى .وشجّ ع المؤتمر النظام  GDACSعلى استخدام المعلومات الموثوقة المتاحة من
خالل نظام معلومات المنظمة ) (WISوالحظ أن المعلومات التي يقدمھا النظام  GDACSمن خالل نظام معلومات
المنظمة يمكن أن تساعد األعضاء في إدارة األعمال التي يقومون بھا للتأھب والتصدي للكوارث .وذ ّكر المؤتمر جميع
مراكز نظام معلومات المنظمة ،ومن بينھا النظام  GDACSوغيره من النظم المماثلة ،بضرورة مراعاة أقصى قدر من
العناية وضمان أال تنتقص أي إرشادات تنشرھا تلك المراكز من خالل نظام معلومات المنظمة من قيمة اإلنذارات التي
تصدرھا سلطات التحذير المسجلة .ولذا طلب المؤتمر من األمين العام أن يستھل حواراً شامالً مع النظام )(GDACS
ومقدمي الخدمات اآلخرين لتيسير تحسين أنشطة التعاون والتنسيق ،مع التركيز في الوقت ذاته على ضرورة تأكيد
الدور المنوط بالمرافق الوطنية ) (NMHSsاالضطالع به.
وطلب المؤتمر إلى األمين العام أن يقوم بزيادة تعزيز شراكات المنظمة ) (WMOمع مكتب األمم المتحدة
3.2.31
للحد من مخاطر الكوارث ) (UNISDRوغيره من الشركاء ذوي الصلة لتنفيذ المشاريع الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالحد
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من مخاطر الكوارث على نحو يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030-2015بما يشمل
شراكات االتحادات اإلقليمية والھيئات من قبيل اللجان اإلقليمية ألعاصير التيفون /الھاريكين التي لديھا في كثير من
الحاالت ھياكل عمل للحد من مخاطر الكوارث .والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة مع الھيئات اإلقليمية التابعة
للمنظمات الدولية وغيرھا من الشركاء.

خارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث
الحظ المؤتمر القرار  (EC-66) 8والذي يطلب إلى األمين العام ”أن يعد على وجه االستعجال خارطة
3.2.32
طريق للمنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ،تتضمن أنشطة وإنجازات متوخاة محددة األولويات وواقعية،
تتماشى مع الخطط االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوكذا مع خطط عمل البرامج والمشاريع ذات الصلة
التابعة للمنظمة ).“(WMO
وأكد المؤتمر أن أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال الحد من مخاطر الكوارث تستند إلى العمل األساسي
3.2.33
الذي تقوم به المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وتدعمه .ومن ثم ،ينبغي لبرنامج الحد من مخاطر
الكوارث التابع للمنظمة ) (WMOأن يقوم ،بالتعاون الوثيق مع البرامج الفنية ذات الصلة وبصفة خاصة برنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) ، (HWRPبتيسير الجھود التي تعزز
تقديم معلومات تنبؤ وإنذار موثوقة لسلطات صنع القرار على كل من الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي،
وبتقديم التحليالت والتقييمات الخاصة باألخطار لمساعدة إدارة مخاطر الكوارث.
وطلب المؤتمر من األمين العام االستفادة من الوثائق التوجيھية الموجودة بالفعل والتي أعدتھا فرق خبراء
3.2.34
في إطار اللجان الفنية ،وأن يجمع الدروس المستفادة من المرافق الوطنية ) (NMHSsوالشركاء في إدارة المخاطر ،وأن
يحدد الثغرات التي تعتور مخطط خارطة طريق الحد من مخاطر الكوارث ،والتي يلزم سدھا ،فھذا سيرفع الكفاءة
وسيقلل إلى أدنى حد ازدواجية الجھود نظراً إلى تطور خارطة طريق الحد من مخاطر المناخ وعمليات التخطيط
األخرى.
وشدد المؤتمر على ضرورة مباشرة كافة أنشطة الحد من مخاطر الكوارث مع مراعاة جميع التوجيھات
3.2.35
والوثائق ذات الصلة التي أعدتھا فرق خبراء في إطار اللجان الفنية ،وكذلك المدخالت المستمدة من خرائط الطريق
التابعة للمرافق ) (NMHSsوأطرھا وأفضل ممارساتھا الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث.
والحظ المؤتمر مع التقدير إعداد مشروع خارطة طريق للمنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث
3.2.36
وإرسالھا إلى جميع األعضاء من أجل استعراضھا والتعليق عليھا.
والحظ المؤتمر أن المجاالت المواضيعية المحددة التي ستتناولھا خارطة الطريق ينبغي أن ترتبط ارتباطا ً
3.2.37
وثيقاًبأولويات العمل الخاصة بإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015بما في ذلك التشديد على اتباع
نھج يركز على الناس ويراعي األخطار المتعددة في الحد من مخاطر الكوارث ويرتكز على العلم والتكنولوجيا.
والحظ المؤتمر أن خارطة الطريق تشدد على الدور الذي يلزم أن تؤديه المرافق الوطنية لألرصاد
3.2.38
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsعلى جميع النطاقات الزمنية ،بما في ذلك تقديم إنذارات مبكرة خاصة بالطقس ،مع تحسين
الفترات الفاصلة بين اإلنذار والحدث ،وبتقديم معلومات ذات صلة بالظواھر الفصلية أو المناخية التي تبدأ ببطء.
والمعلمات ذات الصلة بالمخاطر ألغراض التخطيط والوقاية ،بما في ذلك خفض المخاطر القائمة والحيلولة دون حدوث
مخاطر جديدة .وفي ھذا السياق ،فإن خارطة الطريق:
)أ(

توفر مرجعا ً للتطورات في القدرات من قبيل التنبؤ باألخطار المتعددة والتنبؤ القائم على األثر؛ ال سيما في
توزيع وإيصال اإلنذارات المبكرة إلى مديري حاالت الطوارئ والجمھور واألطراف المعنية ذات الصلة
األخرى ،مع التركز على دعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أشد األعضاء تأثراً ،وتحديداً أقل البلدان
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
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)ب(

توفر إطاراً ألعضاء المنظمة ) (WMOلتعزيز مساھمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOفي جھودھم الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،وخاصة
باستخدام إمكانات البرامج الوطنية واإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث ،والمنتديات ،بما في ذلك التنبؤ،
واإلنذار ،وتقديم الخدمات ،وإبالغ الجمھور بالتنبؤات واإلنذارات ،وجھود تثقيف الجمھور؛

)ج(

توفر آلية لتعزيز تعاون أعضاء المنظمة ) (WMOوالتعاون بين البرامج فيما يتعلق بالحد من مخاطر
الكوارث؛

)د(

تحدد الفرص التكتيكية واالستراتيجية على السواء لتعزيز دور األرصاد الجوية الھيدرولوجية وبالتالي
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االستراتيجيات العالمية واإلقليمية
والوطنية ودون الوطنية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ؛

)ھـ(

توفر آليات للمشاركة مع الجھات الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ،ومنھا مثال منظومة األمم
المتحدة ،والمنظمات والتجمعات االقتصادية اإلقليمية ،والقطاع الخاص ،والوكاالت اإلنسانية.

)و(

توفير التوجيه واألدوات للمرافق الوطنية ) (NMHSsلتوطيد الصالت مع مديري حاالت الطوارئ وصناع
القرار في القطاعات التي تتأثر باألحوال الجوية الھيدرولوجية ،ومع الجمھور ،بشأن الحد من مخاطر
الطقس والطقس الفضائي والمناخ والماء.

وإذ الحظ المؤتمر األھمية الھائلة إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015بالنسبة
3.2.39
ألولوية الحد من مخاطر الكوارث من أولويات المنظمة ) (WMOوضرورة مساعدة أعضاء المنظمة في تنفيذ ھذا
اإلطار بفعالية من خالل ما يلي:
)أ(

إعداد نواتج معرفية في مجال الحد من مخاطر الكوارث )مثال ،مبادئ توجيھية ،ومعايير ،ووحدات
تدريبية( في المجاالت المواضيعية من قبيل تقييم األخطار والمخاطر ،ونظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ) ،(MHEWSوالتخطيط واالستجابة اإلنسانيين ،وتمويل التصدي لمخاطر الكوارث؛

)ب(

المساعدة بتنسيق األنشطة الوطنية واإلقليمية لتنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ
مشاريع إيضاحية في ھذه المجاالت المواضيعية؛

)ج(

التشجيع على إقامة شراكات بين جھات معنية متعددة في مجال الحد من مخاطر الكوارث على مستويات
شتى ،واالنخراط في تلك الشراكات وتيسيرھا.

وفي ھذا الصدد ،طلب المؤتمر إلى األمين العام أن يُع ّد نسخة نھائية من خارطة طريق المنظمة )(WMO
3.2.40
للحد من مخاطر الكوارث ،بالتشاور مع األعضاء وبالتعاون مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،وعرضھا على
المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين العتمادھا .وطلب إلى المجلس التنفيذي أن يوجّ ه ،زيادة تطويرھا وتنفيذھا،
بما يشمل الرصد والتقييم ،والتحديث ،تماشيا مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015الذي اعتمده
 187بلداً وغيره من األطر اإلنمائية الدولية ذات الصلة )مثال ،بشأن التنمية المستدامة ،وتغير المناخ ،والمساعدة
اإلنسانية ،والقضايا الحضرية(.
وإذ أكد المؤتمر مجددا أن برنامج الحد من مخاطر الكوارث ھو برنامج شامل ينسّق خدمات الحد من
3.2.41
مخاطر الكوارث التي تدعمھا برامج شتى تابعة للمنظمة ) ،(WMOفإنه طلب إلى المجلس التنفيذي إنشاء آلية مناسبة
للحوكمة لتوجيه تنفيذ أولويات المنظمة للحد من مخاطر الكوارث من خالل برنامج الحد من مخاطر الكوارث وذلك
بھدف تعزيز قدرات أعضاء المنظمة ،ال سيما قدرات مرافقھا الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ودور الشبكات
التشغيلية والبحثية التابعة للمنظمة ) (WMOوالكيانات المحددة من المنظمة والتي تساعدھا وتتعاون معھا ،لتقديم خدمات
عالية الجودة للحد من مخاطر الكوارث من أجل بناء القدرة على الصمود في مواجھة مخاطر الكوارث على المستويات
كافة.
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مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

)(WCDRR

أشار المؤتمر إلى أن مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث )،(WCDRR
3.2.42
ً
ً
المنعقد في سينداي ،اليابان ،من  14إلى  18آذار /مارس  2015شھد حضورا مكثفا بمشاركة ما يربو على 6 500
مندوب ،بمن فيھم  2 800ممثل من  187حكومة ،في اللقاءات الحكومية الدولية ولقاءات أصحاب المصلحة المتعددين
والبالغ عددھا  150لقاء ،وما يزيد على  143 000مشارك في  350لقاء جانبيا ً ُنظمت في المنتدى العام.
أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة أن أكثر من  60ممثالً عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
3.2.43
ً
ً
ً
والھيدرولوجيا ) (NMHSsينتمون إلى أكثر من  42بلدا )من جميع االتحادات اإلقليمية ،بما فيھا  24ممثال دائما لدى
المنظمة ) ((WMOقد شاركوا في المؤتمر ،أغلبھم أعضاء في وفودھم الوطنية الخاصة .وشارك ممثلون عن المرافق
الوطنية ) (NMHSsوموظفون بأمانة المنظمة ) (WMOبنشاط وساھموا في المناقشات التي جرت خالل مؤتمر األمم
المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ).(WCDRR

إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة

2030-2015

أقر المؤتمر مع االرتياح باعتماد  187بلداً إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRللفترة
2.2.44
 2030-2015والمشاركة الواسعة للمنظمة ) (WMOفي مختلف المشاورات ذات الصلة والعمليات التحضيرية في الفترة
ما بين  2013و .2015ويعالج إطار سينداي ) (SFDRRأربع أولويات للعمل (1) :فھم مخاطر الكوارث؛ ) (2تعزيز
الحوكمة المتصلة بمخاطر الكوارث بھدف إدارة مخاطر الكوارث؛ ) (3االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث
بھدف المقاومة؛ ) (4تعزيز التأھب لمواجھة الكوارث من أجل استجابة فعالة و"إعادة البناء بشكل أفضل" في مرحلة
االنتعاش وإعادة التأھيل وإعادة البناء وتحديد دور أصحاب المصلحة والتعاون الدولي والشراكة العالمية.

العملية التشاورية
أعرب المؤتمر عن تقديره للمساھمة والمشاركة النشطة لألعضاء واالتحادات اإلقليمية وأمانة المنظمة
3.2.45
)) (WMOبما في ذلك المكاتب اإلقليمية( في العمليات التشاورية لإلطار في مرحلة ما بعد  2015بغرض الحد من
مخاطر الكوارث التي يسھّلھا مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRوالتي شملت دورة المنتدى
العالمي للحد من مخاطر الكوارث في  ،2013والمنتديات اإلقليمية والمؤتمرات الوزارية للحد من خاطر الكوارث،
والدورات الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث )،(WCDRR
باإلضافة إلى االجتماعات التشاورية والتفاوضية غير الرسمية ومفتوحة العضوية التي عُقدت في عامي  2014و.2015
وأعرب المؤتمر عن تقديره للدعم الفني الذي قدمته المنظمة لفريق العمل غير الرسمي المعني باألھداف والمؤشرات
للجنة التحضيرية.
أشار المؤتمر إلى مساھمة الفريق العامل ألمانة المنظمة المعني بإطار الحد من مخاطر الكوارث في
3.2.46
مرحلة ما بعد  2015ومؤتمر األمم المتحدة العالمي ) (WCDRRلضمان المشاركة الفعالة للمنظمة في العمليات التشاورية
المفضية إلى اعتماد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRوعمليات التنظيم المفضية إلى عقد مؤتمر األمم
المتحدة العالمي ) .(WCDRRوأشار المؤتمر أيضا ً إلى التنسيق الوثيق لألمانة مع الوكاالت األخرى لألمم المتحدة من
خالل مشاركتھا المكثفة ضمن الفريق المشترك بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ) (IAGواللجنة رفيعة المستوى
المعنية بفريق اإلدارة العليا للحد من مخاطر الكوارث والمقاومة ) (HLCP-SMGفي مختلف االستعدادات للمؤتمر األمم
المتحدة العالمي ).(WCDRR

أھمية إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRللمنظمة

)(WMO

أقر المؤتمر باألھمية الكبيرة إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRفيما يتعلق بأولوية
3.2.47
المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث على أساس الھدف المبيّن في إطار سينداي ) (SFDRRبشأن "منع مخاطر

كوارث جديدة والحد من المخاطر القائمة من خالل تنفيذ تدابير اقتصادية وھيكلية وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية
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وتربوية وبيئية وتكنولوجية ومؤسسية متكاملة وشمولية تحول دون التعرض والحد من المخاطر وقابلية التأثر لھا،
وتحسين مستوى التأھب لالستجابة واالنتعاش ومن ثم تعزيز المقاومة".
أشار المؤتمر إلى أن أعضاء المنظمة والمرافق الوطنية يساھمون في عدد من األنشطة في إطار كل
3.2.48
أولوية من أولويات العمل األربع إلطار سينداي ) ،(SFDRRوسلط الضوء على أن الھدف العالمي رقم  7لإلطار
وعنوانه "تحقيق زيادة كبيرة في توفير ُنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة وتوفير المعلومات بشأن مخاطر الكوارث
وعمليات التقييم وزيادة إمكانية وصول السكان إليھا بحلول عام  "2030يعتبر ذا صلة تامة بالمنظمة ).(WMO
أكد المؤتمر على أن األحكام التالية ذات الصلة الوثيقة بالمنظمة تعتبر من بين أحكام إطار سينداي للحد
3.2.49
من مخاطر الكوارث ) (SFDRRالتي دعت إليھا الدول ووُ جّھت إليھا:
)أ(

تعزيز وتقوية نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSللتطوير واالستثمار في آليات اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة على المستوى اإلقليمي ،لتيسير تقاسم المعلومات وتبادلھا بين البلدان كافة،
ولبلوغ الھدف العالمي لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)ب(

تعزيز وتقوية الجوانب المناخية عند صياغة أنشطة الوقاية وذلك بالتعاون مع باقي الشركاء والمؤسسات
الحكومية األخرى؛

)ج(

تعزيز وتنفيذ اآلليات العالمية بشأن قضايا األرصاد الجوية الھيدرولوجية للتوعية بتحسين فھم مخاطر
الكوارث المتصلة بالماء؛

)د(

تطوير وتطبيق منھجيات لتقييم مخاطر الكوارث ،وقابلية التأثر والتعرض لجميع األخطار؛

)ھـ(

دعم التعاون الدولي للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز تنسيق استراتيجيات األمم المتحدة والمنظمات
والمؤسسات الدولية واإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

)و(

إدارة عمليات الرصد الموضعية والمستشعرة عن بعد لألرض والمناخ ،وتقويتھا؛

)ز(

تعزيز جمع البيانات المھمة والمعلومات العملية ،وتحليلھا وإدارتھا واستخدامھا .وضمان نشر ھذه البيانات
والمعلومات مع أخذ احتياجات الفئات المختلفة من المستخدمين في الحسبان ،حسب االقتضاء؛

)ح(

تعزيز إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة في الوقت الفعلي ،واالستفادة من المعلومات المتعلقة
بالفضاء والمعلومات الموضعية ،بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISواستخدام االبتكارات
التكنولوجية في مجالي المعلومات واالتصاالت لتعزيز أدوات القياس وجمع البيانات وتحليلھا ونشرھا؛

)ط(

اتباع نھج في الحد من مخاطر الكوارث ير ّكز أكثر من ذي قبل على الناس ،واتباع ممارسات متعددة
القطاعات وجامعة وسھلة التطبيق.

المنظمة ) (WMOومؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

)(WCDRR

القطاع الحكومي الدولي والمناسبات رفيعة المستوى
أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة أن اإلدارة التنفيذية للمنظمة ) (WMOنقلت رسائل أساسية عن دور
3.2.50
المرافق الوطنية في إدارة مخاطر الكوارث ) (DRMفي القطاع الدولي لمؤتمر األمم المتحدة ) .(WCDRRوشارك األمين
العام في المناسبة الخاصة رفيعة المستوى لألمم المتحدة "توحيد األمم والشعوب والعمل من أجل المقاومة" .وشارك
األمين العام أيضا ً في الدائرة المستديرة الوزارية "استراتيجيات االستثمار العامة للحد من مخاطر الكوارث" لبحث
أھمية االستثمارات المستديمة في تطوير نظم الرصد والبحث العلمي والتكنولوجيا .فضالً عن ذلك قدمت أمانة المنظمة
) (WMOنتائج مؤتمر المنظمة بشأن مراعاة البعد الجنساني في إطار خدمات الطقس والمناخ المقدمة لمنظمي حوار
رفيع المستوى المتعلق بالشراكة بين أصحاب المصلحة "الحشد لريادة المرأة في الحد من مخاطر الكوارث" ،وساھمت
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في تحديد مفھوم المائدة المستدير الوزارية "الحد من مخاطر الكوارث في المواقع الحضرية" والحوار رفيع المستوى
المتعلق بالشراكة بين أصحاب المصلحة "إدارة شمولية للحد من الكوارث :العمل الجماعي للحكومات والمجتمعات
المحلية والمجموعات".
أعرب المؤتمر عن تقديره لبيان أمانة المنظمة ) (WMOفي الجلسة العامة لمؤتمر األمم المتحدة
3.2.51
) (WCDRRلتوضيح اإلنجازات والتحديات وااللتزامات العامة للمنظمة ) (WMOمن أجل الحد من مخاطر الكوارث.

قطاع أصحاب المصلحة المتعددون
تضمّن قطاع أصحاب المصلحة المتعددون  34جلسة عمل تناولت تجارب الدول والتقدم المحرز في تنفيذ
3.2.52
إطار عمل ھيوغو ) (HFAللفترة  ،2015-2005والمخاطر الناشئة ،والمشاركة في تنفيذ اإلطار في مرحلة ما بعد 2015
للحد من مخاطر الكوارث ،وتسريع وتيرة ھذا التنفيذ.
أعرب المؤتمر عن تقديره للدور الرئيسي الذي قامت به المنظمة في تنظيم دورات العمل التالية قطاع
3.2.53
أصحاب المصلحة المتعددين:
)أ(

اإلنذار المبكر )األولوية  2إلطار عمل ھيوغو )((HFA؛

)ب(

اإلدارة المتكاملة إلدارة الموارد المائية )(IWRM؛

)ج(

تطبيق العلم والتكنولوجيا في اتخاذ القرار بشأن الحد من مخاطر الكوارث؛

)د(

مخاطر المناخ والكوارث :تسريع المبادرات الوطنية والمحلية؛

)ھـ(

األمن الغذائي ومقاومة الكوارث الزراعية والتغذية.

أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة أن المنظمة ساھمت أيضا ً في التحضير لجلسات عمل أخرى
3.2.54
والمناقشة خالل ھذه الجلسات ،بما فيھا تلك التي خصصت لبحث "عوامل المخاطر األساسية" ،ومعايير للحد من
مخاطر الكوارث" و"عمليات رصد األرض والتكنولوجيا المتطورة للحد من المخاطر" و"دروس مستخلصة من
الكوارث الكبيرة".

المنتدى العام
أشار المؤتمر مع التقدير إلى أن المنظمة ) (WMOنظمت منتدى وعرضت الممارسات الجيدة في معارض
3.2.55
خالل المنتدى العام الذي الذي كان جزءاً ھاما ً من مؤتمر األمم المتحدة ) (WCDRRودعم تقاسم مسؤولية الحد من
المخاطر وبناء القدرة على المقاومة.
وعقدت المنظمة ) (WMOالمنتدى الدولي بشأن نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوتقديم
3.2.56
الخدمات بمشاركة  127مندوبا ً بمن فيھم  19مديراً لمرافق وطنية ) .(NMHSsوقدم المنتدى الدعم لمؤتمر األمم المتحدة
) (WCDRRلعقد لقاء لخبراء في نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSبھدف حصر آخر ما تحقق من تقدم
في مجال الرصد ،والتنبؤ السلس لألخطار وتحديد آثارھا ومخاطرھا وتقديم المعلومات والخدمات ،والتباحث حول
مستقبل الحد من مخاطر الكوارث والدور والتحديات الناشئة التي تواجه المرافق الوطنية ) .(NMHSsوناقش المشاركون
كيف يمكن للشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين أن تحدث فرقا ً في تحقيق الرؤية الخاصة بنظم اإلنذار المب ّكر
باألخطار المتعددة ) (MHEWSوكيف يمكن مواصلة تأمين واستدامة وتعزيز اإلنجازات التي حققتھا المرافق الوطنية
) (NMHSsفي بناء مجتمع يتمتع بقدرة أكبر على المقاومة .واتفق المشاركون في المنتدى على أنه للقيام بذلك ،من
الضروري ) (iكفالة االستفادة من أفضل المعارف العلمية المتاحة وأفضل الخدمات لإلنذارات المبكرة بالمخاطر؛ )(ii
بناء قدرة نظم البنية التحتية والخدمات على المقاومة؛ ) (iiiتوفير تأمين مالئم ضد مخاطر الكوارث.
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ورحّب المؤتمر بإطالق المنظمة ) (WMOلمبادرة تأھب األمم لمواجھة مخاطر الطقس ،بالتعاون مع
3.2.57
المرفق الوطني للطقس في الواليات المتحدة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) .(USAIDوھذه المبادرة ھي عبارة عن
برنامج جديد يرمي إلى تحسين فھم ظواھر الطقس والماء والمناخ الشديدة التأثير .وستستند مبادرة تأھب األمم لمواجھة
مخاطر الطقس إلى أفضل الممارسات المتبّعة في الكثير من البلدان لمعالجة ھذه المسألة من خالل دمج خبرات البلدان
وتقاسمھا إلعداد مبادرات تتجه نحو نظام للتنبؤ واإلنذار يستند إلى اآلثار ويُطلع الناس على األثر الذي سيتركه الطقس
على المستخدمين ،بدالً من االكتفاء بإعالمھم بظروف الطقس المتوقعة.
بالتعاون مع الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
3.2.58
ً
ً
التابعة لليونسكو ،نظمت المنظمة معرضا خاصا بشأن القدرة على مواجھة تغير الطقس والمناخ .وأتاحت منصة
العرض رسائل مصورة وأشرطة فيديو وثائقية للجمھور عن الممارسات الجيدة ونظم اإلنذار المب ّكر التي يتقاسمھا
األعضاء ،وأشرطة فيديو تعليمية عن مخاطر أعاصير التيفون )أنتجتھا ھونغ كونغ ،الصين لصالح لجنة أعاصير
التيفون التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ).((UNESCAP

)(IOC

وأعرب المؤتمر عن سروره بمالحظة أن المنظمة ) ،(WMOفي إطار خطط اتصاالتھا المتعلقة بمؤتمر
3.2.59
األمم المتحدة ) ،(WCDRRقامت بإعداد وتوزيع كتيّب يبرز التقدم الذي حققه األعضاء في تقديم خدمات الطقس
والمناخ ،بما في ذلك نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) .(MHEWSباإلضافة إلى ذلك نسّقت المنظمة بشكل وثيق
مع فريق االتصاالت التابع الستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRحول شؤون وسائل اإلعالم
وعقد مؤتمر صحفي.
وأعرب المؤتمر عن شكره العميق للوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAعلى التعاون الكبير والدعم
3.2.60
المقدم للمنظمة ) (WMOوألعضائھا خالل مؤتمر األمم المتحدة ).(WCDRR

إجراءات المتابعة
أكد المؤتمر على أن ھناك عدداً من إجراءات المتابعة الرئيسية التي ينبغي اتخاذھا لضمان أفضل مساھمة
3.2.61
من المنظمة ) (WMOفي إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ).(SFDRR
شجع المؤتمر جميع األعضاء على نھج أسلوب مشترك مع الوكاالت والمنظمات ذات الصلة على
3.2.62
المستوى الوطني لدعم تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) . (SFDRRوفي ھذا الشأن ،أشار المؤتمر إلى أنه
تم إبراز خطة عمل األمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث فيما يتعلق بالقدرة على المقاومة وذلك في المناسبة
رفيعة المستوى لألمم المتحدة أثناء مؤتمر األمم المتحدة ) ،(WCDRRكما قدم استراتيجية إلدماج الحد من مخاطر
الكوارث في عمليات األممم المتحدة على المستوى القُطري .وھذه االستراتيجية موجھة إلى جميع األعضاء الملتزمين
بالحد من المخاطر التي تشكلھا الكوارث وزيادة قدرة مجتمعاتنا على المقاومة .وأكد المؤتمر على الحاجة إلى مجموعة
التزامات وإجراءات أساسية لمعالجة مسألة القدرة على المقاومة.
في معرض االستجابة لنداء الدول ضمن إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRللنھوض
3.2.63
بنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSعلى مختلف المستويات ،أكد المؤتمر على الحاجة إلى المزيد من
الجھود إلضفاء الطابع المؤسسي وتعزيز نظم إنذار مبكر ) (EWSباألخطار المتعددة وشاملة وتركز على األشخاص في
كافة المجتمعات .وأشار المؤتمر إلى أن التعاون الدولي واإلقليمي باإلضافة إلى الشراكة بين أصحاب المصلحة
المتعددين على جميع المستويات ھي عوامل ھامة جداً بالنظر إلى طبيعة مخاطر األرصاد الجوية الھيدرولوجية التي ال
تعترف بالحدود.
إقراراً بالتأثير المتزايد للكوارث وطابعھا المعقد في العديد من بقاع لعالم ،أعلن المندوبون في مؤتمر
3.2.64
األمم المتحدة ) (WCDRRإرادتھم دعم وتكثيف الجھود للحد من الخسائر في األرواح واألصول بسبب الكوارث في
جميع أنحاء العالم .وأكد المؤتمر من جديد التزام المنظمة ) (WMOبدعم الحد من مخاطر الكوارث باعتباره أحد مجاالت
المنظمة ) (WMOاالستراتيجية ذات األولوية .وحث المؤتمر األعضاء على االلتزام بشكل استباقي في إدارة مخاطر

90

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

الكوارث على المستوى الوطني واالضطالع بدور رائد في المجاالت ذات الصلة كاإلنذار المبكر و/أو نظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة للمساعدة في وضع إجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPsفيما يتعلق بالحد من مخاطر
الكوارث من أجل استجابة مالئمة لھذه اإلنذارات.
أشار المؤتمر إلى أن عدداً من الشراكات اق ُترحت و/أو أنشئت أثناء مؤتمر األمم المتحدة ) (WCDRRمثل
3.2.65
الشراكات الخاصة بنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSوعمليات رصد األرض وتقاسم البيانات والنواتج
وتبادلھا لدعم االستراتيجيات الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ،والحد من مخاطر االنھيارات األرضية ،وإدارة الموارد
المائية ،واالتساق مع مبادرات التكيف مع تغير المناخ ،وإقامة شراكة دولية للمعارف العلمية والتكنولوجيا لدعم تنفيذ
استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث ) .(SFDRRوشجع المؤتمر أعضاء المنظمة ) (WMOواألمانة على االنخراط في
الشراكات ذات الصلة من أجل تنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRتنفيذاً فعاالً ،خاصة من أجل
االضطالع بدور رائد في مجاالت نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوفي تحديد/تصنيف فئات الطقس
القاسي وآثاره ،وظواھر الماء والمناخ ،بالتعاون مع جميع أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالمرجع:
القرار .((Cg-17) 9
والمنتديات الوطنية واإلقليمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRھي آليات يمكن للمرافق الوطنية
3.2.66
) (NMHSsأن تؤدي فيھا دوراً نشطا ً ورائداً إلدراج منظور األرصاد الجوية الھيدرولوجية في النطاق الزمني لإلنذارات
المبكرة ،وكذلك الجوانب المرتبطة بالتخطيط طويل األمد والوقاية .ويكتسي التعاون مع شركاء آخرين من القطاعين
العام والخاص أھمية حاسمة للدفع قدما ً بإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRوتنفيذه.
طلب المؤتمر من األمين العام تقدم الدعم الكامل لجھود األعضاء في تنفيذ استراتيجية للحد من مخاطر
3.2.67
الكوارث ).(SFDRR

الشبكة الدولية المعنية بنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSواقتراح عقد مؤتمر دولي لنظم اإلنذار
المبكر )(MHEWS
اتفق المؤتمر على أن الشراكة وإعداد شبكة بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة والفاعلين المعنيين تعتبر
3.2.68
ً
ً
ً
عنصرا حاسما ومؤشرا للجيل القادم من نظم اإلنذار المبكر ) (EWSوتقديم الخدمات للحد من مخاطر الكوارث وبناء
القدرة على المقاومة بغرض وضع أسلوب خاص باألخطار المتعددة يشتمل على معلومات ذات صلة بشأن اآلثار
والمخاطر.
أشار المؤتمر إلى أنه أثناء جلسة العمل بشأن اإلنذار المبكر )األولوية  2إلطار عمل ھيوغو ) ((HFAفي
3.2.69
ُ
ّ
قطاع أصحاب المصلحة المتعددين ،قدم مقترح اشتركت في إعداده المنظمة ) (WMOوالوكاالت األخرى التابعة لألمم
المتحدة والمنظمات الدولية المعنية ،لوضع شبكة دولية تعنى بنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )(IN-MHEWS
).(https://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/IN-MHEWSConceptPaper16415.pdf
كان من دواعي سرور المؤتمر أن يالحظ أن عدة منظمات دولية أعربت عن نيّـتھا في التعاون
3.2.70
والمساھمة في األنشطة األولية للشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSكشركاء في الشبكة.
وتشمل ھذه المنظمات وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية بما فيھا منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPولجنة المحيطات العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو ) ،(UNESCO-IOCولجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادي ) ،(UNESCAPواستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
) ،(UNISDRومكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي/برنامج األمم المتحدة الستخدام المعلومات الفضائية في
إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ ) ،(UNOOSA/UN-SPIDERواالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية
والالسلكية ) ،(ITUواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCومنظمات وطنية مثل ومركز
البحوث األلماني لعلوم األرض ) ،(GFZوالجمعية األلمانية للتعاون الدولي ) .(GIZوأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن استحداث
الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSحظي بدعم من أعضاء الوفود الوطنية لكل من
الصين وإكوادور وفرنسا وألمانيا والھند وإندونيسيا وإيطاليا والفلبين.
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أشار المؤتمر إلى أنه من أجل تنفيذ الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار
3.2.71
بفعالية أكبر وعلى نطاق أوسع من قبل األعضاء ،من الضروري توثيق الممارسات الجيدة وغيرھا من التجارب
الوطنية في تنفيذ الشبكة الدولية نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSوإعداد مبادئ إرشادية بشأن
التنسيق المؤسسي والتعاون باإلضافة إلى دور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تنفيذ الشبكة الدولية ).(IN-MHEWS
وأشار المؤتمر إلى خطط تنظيم مؤتمر دولي لبحث ھذه القضايا وشجع على تنظيم مؤتمر دولي في  2016بشأن نظم
اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSبالتعاون مع المؤسسات والوكاالت الدولية واإلقليمية والوطنية ذات
الصلة المكلّفة بدراسة المخاطر األخرى كالمخاطر الجيوفيزيائية والبيولوجية والمخاطر الناجمة عن األنشطة البشرية
)يمكن اإلطالع على مشروع مذكرة مفاھيمية على الموقع التالي:
.(https://www.wmo.int/drr/ConceptNoteIntConfMHEWS

المتعددة )(IN-MHEWS

كان من دواعي سرور المؤتمر أن يالحظ أن اللجنة األلمانية المعنية بالحد من الكوارث ) (DKKVأعربت
3.2.72
بشكل غير رسمي عن اھتمامھا بالمساھمة والمشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي.
اعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 10إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة
3.2.73
ومشاركة المنظمة ) (WMOفي الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ).(IN-MHEWS
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تعزيز البحوث والتطبيقات العلمية وتطوير التكنولوجيا وتنفيذھا )البند  4من جدول األعمال(

4.1

معالجة البيانات والتنبؤ :الطقس والمناخ والماء )البند  4.1من جدول األعمال(

معالجة سلسة للبيانات والتنبؤ
إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل
ذ ّكر المؤتمر بقرار المؤتمر العالمي السادس عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي
4.1.1
بأن مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  (485ھو المصدر الوحيد لالئحة
الفنية بشأن كافة النظم التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ في أعضاء المنظمة ) .(WMOوأشار المؤتمر إلى أن المجلس
التنفيذي قد شدّد مجدداً ،في دورته الخامسة والستين في عام  ،2013على أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) ،(GDPFSشأنه شأن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )،(WIS
يشكل نظاما ً شامالً ،بما في ذلك نظم معالجة البيانات والتنبؤ التي تتولى تنسيقھا لجنة النظم األساسية ) ،(CBSباالشتراك
مع لجان فنية أخرى و/أو برامج المنظمة ) (WMOاألخرى ،وكذلك مع منظمات دولية أخرى .كما أشار المؤتمر إلى أن
لجنة النظم األساسية قد اتفقت في دورتھا االستثنائية لعام  2014على أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSھو لب النظام التشغيلي للمنظمة ) .(WMOوحتى يستطيع ھذا النظام أن يدعم بدرجة كافية أولويات المنظمة
) (WMOالعالية الخمس ،فعليه أن يتطور وأن يتسم بالمرونة وبالقدرة على التكيف ليتمكن من تلبية االحتياجات الحالية
والناشئة بكفاءة.
2011

وفي ھذا الصدد ذ ّكر المؤتمر بأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSھو الشبكة العالمية
4.1.2
النطاق لنظم المراكز التشغيلية التي يديرھا أعضاء المنظمة ) (WMOوالتي تستھدف في األساس التنبؤ بالطقس في
الغالف الجوي من خالل استخدام تقنيات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPونظام تنبؤ المجموعات ) (EPSبغية توفير
الخدمات لعدد كبير من المستخدمين .وذ ّكر المؤتمر أيضا ً بأن المؤتمر السادس عشر اعتمد إستراتيجية تقديم الخدمات
وأن المجلس التنفيذي وافق في دورته الخامسة والستين على خطة تنفيذھا في مجاالت جديدة مطروحة على بساط
البحث ،مثل التنبؤ على أساس اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر ،مما يعني إدراج معلومات أو بيانات مجتمعية
في بيئة النظام ) (GDPFSمن أجل معالجة البيانات والتنبؤ بفعالية لتقديم الخدمات المستھدفة .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى
أن احتياجات المستخدمين أصبحت أكثر تطوراً وتنوعا ً وأن التكنولوجيا آخذة في التطور بسرعة ،وأن تغير المناخ
وتقلبيته يطرحان تحديات جديدة أمام المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتقتضي منھا إنتاج
معلومات على نطاقات زمنية متنوعة.
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ونظر المؤتمر في استنتاجات المؤتمر العلمي العالمي المفتوح األول للطقس ) ،WWOSC-2014مونت﷼،
4.1.3
كندا ،آب /أغسطس  (2014الذي نظمه البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،أقر المؤتمر بأن النظام السلس ينطوي على
نقاط عدة منھا ما يلي:
)أ(

نطاقات زمنية تبدأ بالتنبؤ على المدى القصير جداً ،بما في ذلك التنبؤ اآلني ،مروراً بالتنبؤات الجوية أليام
وأسابيع ووصوالً إلى التنبؤات طويلة المدى على نطاقات فصلية ونطاقات متعددة السنوات؛

)ب(

التنبؤات بالمخاطر المتعددة ،بما في ذلك المخاطر المقترنة المتصلة بالطقس مثل المخاطر الھيدرولوجية
)مثل الفيضانات والغمر( ،والبحرية والساحلية )مثل األمواج وعُرام العواصف( ،والجيوفيزيائية )مثل
االنھياالت األرضية( ،وفترات تلوث الجو ،والعواصف الرملية والترابية ،ومخاطر أخرى مشابھة من
قبيل المخاطر الناجمة عن االضطرابات في الطقس الفضائي .وستتطور النظم الداعمة للتنبؤ من نظم
للتنبؤ بالطقس ،بما في ذلك التنبؤات االحتمالية ،لتصبح نظما ً مقترنة ومدمجة بالكامل للتنبؤ البيئي ،تجمع
بين الغالف الجوي والمحيطات والغالف الجليدي واليابسة ،مع تمثيل كامل للبارامترات البيئية مثل
األھباء الجوية والملوثات التي تؤثر على جودة الھواء؛

)ج(

التنبؤ ليس فقط بالعناصر المتصلة بالطقس ولكن أيضا ً تقييم أرجحية واحتماالت اآلثار والتداعيات
المرتبطة بالمخاطر ،مع مراعاة ھشاشة األوضاع والتعرض للمخاطر ،وسبل تأثير تلك اآلثار على
المجتمع لدعم اتخاذ قرارات قائمة على المخاطر دعما ً كامالً.

وأشار المؤتمر إلى أن التطورات التكنولوجية ومجاالت البحث الجديدة مثل استخدام ونشر نواتج التنبؤ
4.1.4
العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات ) (NWP/EPSفي التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWوإدارة المخاطر ومشاريع
ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوغيرھا من المشاريع البحثية )بما في ذلك
مشروع التنبؤات القطبية ،والتنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية ،والطقس شديد التأثير ،ونظام اإلنذار بالعواصف الرملية
والترابية وتقييمھا التابع للمنظمة ) ((WMOستقتضي االنتقال إلى مرحلة التطبيق العملي ،وعليه وافق المؤتمر على
الشروع في عملية تدريجية إلنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل ،واعتمد القرار
 – (Cg-17) 11نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل.

مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالمنقح
ذ ّكر المؤتمر بقراره  (Cg-XVI) 6باعتماد مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالمنقح
4.1.5
)مطبوع المنظمة رقم  ،(485والذي اتفق فيه على أن ھذا المرجع ھو المصدر الوحيد لالئحة الفنية بشأن كافة النظم
التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ في الدول األعضاء للمنظمة ) . (WMOوأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن
عملية تعديل المرجع قد أوشكت على االنتھاء ،وأشاد بالتعاون النشط والتنسيق المحسن بين اللجان الفنية
المختصة والمنظمات الشريكة )مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAوا لمنظمة الطيران المدني الدولي
) ، ((ICAOفي إدراج جميع الجوانب ذات الصلة بجميع نظم معالجة البيانات والتنبؤ التابعة للمنظمة في النسخة
المنقحة من المرجع ) . (GDPFSوعمال ً بتوصيات لجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورتھا االستثنائية لعام
 2014بوضع خطة انتقالية لتنفيذ المرجع الجديد )الذي سيحل محل النسخة الحالية( إلدارة مسائل التغ ي يرات
الفنية و التسمية المبدئية للمراكز الجديدة لل نظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ( GDPFSكما ھي مبينة في
المرجع الجديد ،بما في ذلك مراكز األرصاد الجوية العالمية )  ( WMCsومراكز األرصاد الجوية اإلقليمية
المتخصصة ) ،( RSMCsاعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 12تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية
) ،(CBSبشأن بدء العمل بالمرجع الجديد للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ))(GDPFSمطبوع المنظمة رقم .(485
وذ ّكر المؤتمر بأن التقرير المرحلي الفني السنوي للمنظمة ) (WMOبشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات
4.1.6
والتنبؤ ) (GDPFSوبحوث التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPھو المصدر الوحيد للمعلومات عن نظم التنبؤ العددي
بالطقس ) (NWPالتشغيلية وأنشطة البحوث ذات الصلة .ووافق المؤتمر على أن التقرير المذكور ينبغي أن يستخدم
كأساس لتيسير تنفيذ المراجعة المنتظمة المتثال مراكز األرصاد الجوية اإلقليمية المتخصصة ) ،(RSMCsوالتي سيبدأ
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العمل بھا مع المرجع الجديد ،تنفيذاً فعاالً .ومع ذلك فإن معرفة األعضاء بالوضع الراھن لتنفيذ النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) (GDPFSأمر حاسم لتقييم التقدم المحرز نحو تطور النظام ) (GDPFSفي المستقبل .وعليه
طلب المؤتمر من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تراجع المحتويات وأساليب رفع التقارير لتيسير إسھام األعضاء في
التقرير ،وذلك بالتعاون مع لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASوبمساعدة من األمين العام .وشجع أيضا ً لجنة النظم
األساسية ) (CBSواألمين العام على استطالع جدوى استخدام قاعدة البيانات التابعة للمنظمة ) (WMOعن المالمح
القطرية للسماح لألعضاء بالحصول على المعلومات عن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوتحديثھا
سريعا ً.
المسائل المتعلقة بالطقس
أشار المؤتمر إلى ظواھر الطقس المتطرفة الكثيرة وتأثيراتھا الكبيرة على األرواح والممتلكات على مدى
4.1.7
السنوات القليلة األخيرة ،مثل فيضان  2012الذي تضرر جراءه  70في المائة من الواليات في نيجيريا وأسفر عن وفاة
 363شخصا ً وعن خسائر قيمتھا  16.9مليار دوالر ،وإعصار التيفون ھايان في الفلبين في  2013الذي أدى إلى وفاة
أكثر من  6200شخص وتدمير أو إتالف أكثر من مليون مسكن؛ وفي  2014أدت األمطار الغزيرة إلى وفاة  47شخصا ً
وإلى خسائر قدرھا مليونا دوالر في البنية التحتية في كوت ديفوار؛ وعمليات التساقط الغزير لألمطار في  2014الذي
سبّب فيضانات وفيضانات خاطفة في الھند وباكستان ضربت قرابة  1000قرية وقتلت أكثر من  665شخصاً؛ ومنذ فترة
قريبة في  ،2015عانت موزامبيق ومالوي )كانون الثاني /يناير( من أمطار غزيرة تسبّبت في حدوث فيضانات
وفيضانات خاطفة أدت إلى وفاة  117شخصا ً وتدمير أكثر من  11000مسكن في موزامبيق ،ووفاة  48في مالوي؛ وفي
آذار /مارس  ،2015عانت جمھورية تنزانيا المتحدة ظاھرتين شبيھتين بالطورناد تسببا في سقوط ال َب َرد وأودت بحياة 47
شخصا ً وأصيب  91شخصا ً بجراح ،وأدت إلى نزوح  3500شخص وتدمير  634منزالً ،وإلى أمطار غزيرة اقترنت
بفيضانات خاطفة أدت إلى وفاة  12شخصاً ،ومؤخراً جعل برد الشتاء القارس والسقوط الكثيف للثلج في شرقي كندا
والواليات المتحدة األمريكية الحياة صعبة على السكان .وفي ھذا السياق ،أعرب المؤتمر عن تعاطفه مع جميع البلدان
التي تعيّن عليھا التصدي لآلثار الشديدة لظواھر الطقس المتطرفة ،وحث أعضاء المنظمة ) ،(WMOواألمين العام والھيئات
المكوِّ نة للمنظمة ) (WMOعلى منح أولوية متقدمة لوضع وتنفيذ آليات للمساھمة في الحد من فقدان األرواح والممتلكات.
وباإلضافة إلى ذلك ،وافق المؤتمر على أن يشمل ذلك تعزيز إظھار أھمية ومصداقية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي بلدانھا ،وبالتالي تيسير زيادة دعم الحكومات والشراكات لتلك المرافق .وأشار المؤتمر مع
التقدير إلى إسھام خبراء المنظمة ) (WMOفي عمليات تقييم احتياجات ما بعد الكوارث ).(PNDA
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى المناقشة التي دارت في المؤتمر العالمي العلمي األول المفتوح المعني بالطقس
4.1.8
) ،WWOSC-2014مونت﷼ ،كندا ،آب /أغسطس  ،(2014وأفضت إلى إعداد ورقة بيضاء بشأن التحديات والفرص
المقبلة المتصلة بمسائل الطقس .وحث المؤتمر األمين العام للمنظمة  WMOوالھيئات المكونة لھا على استغالل
التوصيات الواردة في الورقة البيضاء بمجرد نشرھا.

النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

أشار المؤتمر إلى أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيشمل شبكة المراكز التشغيلية
4.1.9
على النطاق العالمي التي يشغلھا أعضاء المنظمة  .WMOوالغرض األساسي منھا في ظروف التشغيل ھو أن تتيح
لجميع أعضاء المنظمة  WMOنواتج وخدمات متفق عليھا من نظم التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPبما في ذلك نظم تنبؤ
المجموعات ) ،(EPSمن أجل التطبيقات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة .واعترف المؤتمر بأن النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ يم ّكن من تحقيق أوجه تقدم علمية وتكنولوجية في مجال األرصاد الجوية والمجاالت المتعلقة به
وتبادلھا بأكثر السبل كفاءة وفعالية فيما بين أعضاء المنظمة ولفائدتھم )بما في ذلك بناء القدرات في البلدان النامية(.
وأعرب المؤتمر عن إدراكه أن األنشطة والھيكل التنظيمي للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ وعملياته مصمّمة
على نحو نظامي وفقا ً الحتياجات أعضاء المنظمة  WMOوقدرتھم على المساھمة في النظام واالستفادة منه بطريقة تتسم
بالكفاءة ،وتقليل االزدواج إلى أدنى حد .وفي ھذا السياق ،أشار المؤتمر إلى قراره الشروع في نظام ّ
معزز متكامل
ومُحكم لمعالجة البيانات والتنبؤ تابع للمنظمة  WMOكجزء من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )المرجع:
الفقرات  :4.1.6 - 4.1.1معالجة البيانات والتنبؤ بشكل محكم( ،وأقر بأن ھذا النھج المتكامل والمحكم من شأنه توفير

94

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

قدرات تنبؤية متعددة األبعاد لالستجابة على نحو يتسم بالكفاءة لالحتياجات الراھنة والمستجدة لبرامج تطبيق الخدمات
من مثل خدمات الطيران والخدمات البحرية والخدمات المتعلقة بالزراعة والصحة والخدمات العامة في مجال الطقس،
فضالً عن االحتياجات الناشئة من طائفة واسعة من حاالت الطوارئ المتعلقة باألحوال الھيدرولوجية والجوية ،أو من
تنفيذ استراتيجيات التخفيف من آثار الكوارث.
وأبرز المؤتمر أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ يسھم في كثير من األولويات المتقدمة للمنظمة
4.1.10
 WMOمن خالل ‘1’ :استخدام التنبؤ العددي بالطقس ونظم تنبؤ المجموعات ) (EPSللتنبؤ بالطقس القاسي ،خاصة من
خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالذي يسھم في الحد من مخاطر الكوارث ،وتنمية قدرات
أقل البلدان نمواً؛ ’ ‘2تطبيق التنبؤ العددي بالطقس /نظام تنبؤ المجموعات للتنبؤ بظواھر الطقس القاسية والشديدة
التأثير ،بما في ذلك نشر تنبؤات الطقس في النماذج الخاصة بالتأثيرات التي تسھم في الحد من مخاطر الكوارث؛
’ ‘3شبكة مراكز تنفذ تنبؤات عالمية شھرية وفصلية ،أساسية لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع لإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ ’ ‘4تقديم منافع للقطاعات االجتماعية  -االقتصادية األخرى ،بما في ذلك الطيران
والزراعة والسالمة البحرية ،والنقل ،والسياحة ،والطاقة
وأعرب المؤتمر عن إدراكه للتقدم الكبير الذي أُحرز منذ دورته األخيرة في مجاالت كثيرة للنظام العالمي
4.1.11
لمعالجة البيانات والتنبؤ ،من مثل :التنبؤ بالطقس القاسي )ال سيما من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
 ،(SWFDPونظم تنبؤ المجموعات ) ،(EPSوالتنبؤ الممتد والطويل األمد ،والتنبؤ على المدى القصير جداً ،والتحقق من
التنبؤ .وبوجه خاص ،أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة العمل المنتج لخبراء لجنة النظم األساسية فيما يتعلق بالنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،باإلضافة إلى أنشطة االستجابة للطوارئ ) ،(ERAبما في ذلك التعاون مع اللجان الفنية
ذات الصلة األخرى الذي أنتج التوصية  (CBS-Ext.(2014)) 2العتماد التعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  (485والمتعلقة بما يلي )أ( تسمية المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
) (RSMCsلتقديم نواتج التتبع العكسي للغالف الجوي؛ )ب( الترتيبات اإلقليمية والعالمية لتقديم نواتج نماذج االنتقال في
الغالف الجوي للتصدي لحاالت الطوارئ البيئية ،وللتتبع العكسي للغالف الجوي؛ )ج( تسمية المراكز المناخية اإلقليمية
) .(RCCsواعتمد المؤتمر التوصية  2للجنة النظم األساسية من خالل القرار  - (Cg-17) 13تقرير الدورة االستثنائية
) (2014للجنة النظم األساسية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ وأنشطة التصدي للطوارئ.

عملية التنبؤ التشغيلي بالطقس ودعمه
شدّد المؤتمر على أن أنشطة التحقق من التنبؤ بالطقس بالغة األھمية لضمان الجودة وإدارة نواتج النظام
4.1.12
ُ
ُ
 ،GDPFSكما أن بعض أنشطة التحقق "الرئيسية" ينبغي أن تح َّدد وتعتبر بمثابة أنشطة أساسية ،وأن تتاح نتائجھا
لتستخدمھا المراكز التشغيلية .وفي ھذا السياق ،الحظ المؤتمر أن لجنة النظم األساسية قدمت في دورتھا الخامسة عشرة
) ،CBS-15جاكرتا ،إندونيسيا ،أيلول /سبتمبر  (2012توجيھا ً لوضع إجراءات معيارية للتحقق السطحي .والحظ المؤتمر
مع االرتياح التقدم الذي أُحرز حتى اآلن وطلب إلى لجنة النظم األساسية العمل نحو التبكير بإتمامه .وطلب إلى األمين
العام ،القيام ،بالتنسيق مع لجنة النظم األساسية ،بتعزيز تنفيذ اإلجراءات المعيارية للتحقق السطحي من جانب أعضاء
المنظمة .WMO
وأثنى المؤتمر على المراكز الرائدة في مجال التحقق من التنبؤات ،بما في ذلك المركز األوروبي للتنبؤات
4.1.13
الجوية المتوسطة المدى  ECMWFعلى التنبؤات العددية بالطقس ،القطعية ،والوكالة اليابانية لألرصاد الجوية JMA
)اليابان( على نظم تنبؤ المجموعات ،ومكتب مركز العمليات الوطنية ) BNOCدائرة األرصاد الجوية األسترالية ،BoM
أستراليا( باالشتراك مع مركز األرصاد الجوية الكندي )) (CMCوزارة البيئة الكندية  ،ECكندا( للتنبؤات طويلة األمد،
على تنسيق تبادل المعلومات بشأن التحقق من تنبؤات الھواء العلوي .ولئن كان المؤتمر يدرك أن مراكز تشغيلية كثيرة
تدير تنبؤات عددية بالطقس ،عالمية وتنفذ تحققا ً من تنبؤات الھواء العلوي ،فإن المؤتمر الحظ محدودية االمتثال لتنفيذ
اإلجراءات المعيارية للتحقق من الھواء العلوي حسبما ورد وصفھا في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
)مطبوع المنظمة رقم  ،(485وحث المؤتمر مراكز  GDPFSعلى اعتماد ھذه اإلجراءات المعيارية ،حسب االقتضاء.
وأشار المؤتمر إلى أن األعضاء يقدمون بيانات رصدية جديدة من خالل نظام معلومات المنظمة ) (WISالذي يمكن أن
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يؤثر على أداء النماذج .ولذا طلب المؤتمر من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تجري ،بالتعاون مع لجنة علوم الغالف
الجوي ) ،(CASدراسة عن مدى تأثر نتائج التحقيق بالتفاوتات في توافر الرصدات واستخداماتھا.
وذ َّكر المؤتمر بطلبه في دورته السادسة عشرة ) ،(Cg-XVII, 2011إلى األمين العام ولجنة النظم األساسية
4.1.14
ّ
وضع استراتيجية لمساعدة األعضاء على تنفيذ تنبؤ عددي بالطقس إقليمي محسّن وعالي االستبانة بما في ذلك تمثل
البيانات .وأخذ المؤتمر علما ً بأن لجنة النظم األساسية تضع إطاراً لمبادئ توجيھية بشأن التنبؤ العددي بالطقس ،عالي
االستبانة .ور ّكز على أنه يتعين أن تعالج المبادئ التوجيھية استخدام وتفسير نماذج التنبؤ العددي بالطقس عالي
االستبانة ،وتطبيق التنبؤ العددي بالطقس عالي االستبانة على التنبؤ بالطقس القاسي ،وتنفيذ نموذج إقليمي )عالي
االستبانة( للتنبؤ العددي بالطقس ونظم لتمثيل البيانات ،وآلية لجمع المعلومات وأفضل الممارسات .ور ّكز المؤتمر أيضا ً
على أھمية ھذه المھمة لألعضاء ،وحث لجنة النظم األساسية على تناول ھذه المسألة على سبيل األولوية والعمل مع
األمين العام من أجل التعجيل بنشر مبادئ توجيھية على األعضاء .وطلب المؤتمر أيضا ً من اللجنة ) (CBSأن تقدم،
بالتعاون مع اللجنة ) ،(CASتوجيھات بشأن التصدي لمسائل قابلية التوسع فيما يتعلق بإعداد التنبؤ العددي بالطقس بشكل
محسن وعالي االستبانة ،بما في ذلك تمثل البيانات ،من أجل تحقيق المؤامة المثلى بين شفرات النماذج والمعدات وكفاءة
المدخالت/المخرجات ،وكلھا عناصر ضرورية لتطوير استراتيجيات التخفيف من آثار الكوارث.
واعترف المؤتمر بأنه لئن كان بعض األعضاء لديه القدرة على إدارة نماذج للتنبؤ العددي بالطقس عالية
4.1.15
االستبانة ،فإن أعضاء كثيرين آخرين ليست لديه ھذه القدرة .وأشار المؤتمر إلى اتجاه إضفاء الطابع اإلقليمي على
خدمات األرصاد الجوية ،مثل خدمات األرصاد الجوية للطيران ،وإلى الطلب المتزايد على التنبؤات الشبكية بالطقس
عالية االستبانة لدعم كافة مجاالت تقديم الخدمات .كما أشار إلى أن إعداد التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة مع
التركيز على الجانب اإلقليمي ،لالستفادة من فرص تمثل الكم الكبير من بيانات رصد الطقس اإلقليمية والمحلية في
نماذج إقليمية للتنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة ،سيدعم بشكل أفضل تقديم الخدمات على الصعيد اإلقليمي.
ولمواجھة ھذه المسائل ،طلب المؤتمر من األعضاء واالتحادات اإلقليمية أن تتقصى بدعم من اللجنة ) (CBSواألمين
العام ،حسب االقتضاء ،إمكانية إنشاء اتحاد شركاء )كونسورتيوم( إقليمي لنموذج المنطقة المحدودة ) (LAMلتيسير
الوصول إلى التنبؤ العددي بالطقس عالي االستبانة وفي نفس الوقت بناء قدرة األعضاء المشاركين من خالل مھمات
التدريب والتطوير .وأشار المجلس إلى التقدم المحرز في المشروعين التجريبيين قيد التنفيذ في االتحاد اإلقليمي الثاني
والمتعلقين بتطوير القدرات فيما يتعلق بالتنبؤ العددي بالطقس وتقديم تنبؤات بالطقس على المدى المتوسط .ولذا ،طلب
المؤتمر من اللجنة ) (CBSواألفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني ومنسقي المشاريع التجريبية أن يستطلعوا
إمكانية تقديم إسھامات في المبادئ التوجيھية بشأن استخدام نماذج التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة وتفسيرھا.
وأخذ المؤتمر علما ً بأن أعضاء قليلين شرعوا بالفعل في التنبؤ على أساس اآلثار ،واإلنذارات القائمة على
4.1.16
المخاطر ،وطلب إلى لجنة النظم األساسية جمع الدروس المستفادة لفائدة جميع أعضاء المنظمة  WMOوتقديم إرشادات
بشأن اعتماد التنبؤ القائم على اآلثار واإلنذارات على أساس المخاطر ،والتحقق منھا .وأعرب المؤتمر عن إدراكه أن
تنفيذ التنبؤات على أساس اآلثار وخدمات اإلنذارات القائمة على المخاطر من قبل األعضاء سيحدث بوتائر مختلفة رھنا ً
بحالة استعدادھم .وأعرب أيضا ً عن إدراكه أن تفعيل ھذه العملية يتطلب الجمع بين قسوة أخطار الطقس والمعلومات
المتعلقة بسرعة التأثر والتعرض غير المتاحة بسھولة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجية .NMHSs
ولمواجھة ھذه المسألة ،طلب المؤتمر إلى األمين العام القيام ،بالتعاون مع لجنة النظم األساسية وغيرھا من اللجان الفنية
ذات الصلة ،واالتحادات اإلقليمية ببناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة لتيسير إتاحة المعلومات المجتمعية
وإدماجھا في نظم التنبؤ التشغيلية.
وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي ،ناقش في دورته الخامسة والستين ) ،(2013 ،EC-65انتقال المرافق
4.1.17
) (NMHSsإلى التنبؤ على أساس اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر فيما يتعلق بتوفير التنبؤات العامة وخدمات
اإلنذارات دعما ً للمرونة االجتماعية .وأشار أيضا ً إلى أن خبراء الخدمات العامة في مجال الطقس قد أعدوا مبادئ توجيھية
للمنظمة  WMOبشأن خدمات التنبؤات واإلنذارات باألخطار المتعددة على أساس اآلثار ،لتيسير تنفيذ ھذا المفھوم
)المرجع :البند ) 3.1(3من جدول األعمال :الخدمات العامة في مجال الطقس( .وبغية تيسير التنفيذ التشغيلي في المرافق
) ،(NMHSsطلب المؤتمر إلى لجنة النظم األساسية النظر في وضع منھجيات وأدوات وتقنيات تشغيلية فضالً عن تحديد
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مكونات نظم معالجة البيانات والتنبؤ التي قد تحتاج إلى تعديل لتيسير تقديم خدمات التنبؤات على أساس اآلثار واإلنذارات
القائمة على المخاطر .وأعرب المؤتمر عن إدراكه أن خدمات التنبؤات على أساس اآلثار واإلنذارات القائمة على
المخاطر يمكن تنفيذھا من خالل مرحلة إيضاحية من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالراسخ تماماً،
مما ييسر إدخال ھذه المنھجيات في مرافق ) (NMHSsكثيرة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .وطلب إلى األمين العام
القيام ،بالتعاون مع لجنة النظم األساسية وغيرھا من اللجان الفنية ذات الصلة بوضع المبادئ التوجيھية المتعلقة بتنفيذ ھذه
المنھجيات.
والحظ المؤتمر أن التكنولوجيا تتحسّن بوتيرة عالية وأن بعض األعضاء من البلدان النامية يستفيد استفادة
4.1.18
تامة منھا ،وخاصة من خالل إتاحة وفرة زاخرة من المعلومات ألخصائي التنبؤات لمعالجتھا وبالتالي تيسير صنع
القرار الخاص بالتنبؤات بكفاءة وفعالية .وسلم المؤتمر بأن أحجام البيانات آخذة في الزيادة ،إذ ُتستمد قواعد البيانات
عالية الجودة ونماذج المجموعات من مجموعة متنوعة من المصادر ،مع تقاسم بيانات المرافق الوطنية )(NMHSs
والمنظمات الشريكة األخرى على نحو يقبل التشغيل المتبادل .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى التحسن المستمر للمعارف
الكامنة وراء النماذج وإلى تغير دور المتنبئ في بعض البلدان مع تحول متطلبات الزبائن نحو مشورة رسمية متكاملة
أكثر مرونة وقائمة على اآلثار والخدمات .وفي ھذا السياق ،طلب المؤتمر إلى األمين العام ولجنة النظم األساسية القيام،
بالتعاون مع األعضاء والشركاء ،بتقصي السبل الكفيلة باستحداث نظم مالئمة للمتنبئين تلبي احتياجات أقل البلدان نمواً
ومتطلبات تغير وسائل تقاسم البيانات.

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

)(SWFDP

أخذ المؤتمر علما ً مع االرتياح بالجھد المستمر من خالل مشروع  SWFDPفي بناء قدرة موظفي المرافق
4.1.19
ً
 NMHSsونقل المھارات إليھم في  41من أقل البلدان نموا ،والبلدان النامية يتم من خالله تدريب أكثر من  300متنبئ
وأخصائي في الخدمات العامة في مجال الطقس ) .(PWSوأكد المؤتمر على أن ھذا النجاح لم يكن من الممكن تحقيقه
بدون التفاني والعمل الرائد لمرافق  NMHSsفي جنوب أفريقيا ،وبوتسوانا ،ومدغشقر ،وموزامبيق ،وجمھورية تنزانيا
المتحدة وزمبابوي ،ومراكز اإلنتاج العالمية للتنبؤات في المركز األوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ،ECMWF
ودائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ) ،(Exeterوالمركز الوطني للتنبؤات البيئية  - NCEPمركز التنبؤ بالمناخ
) CPCمكتب أفريقيا ،الواليات المتحدة األمريكية( ،والمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية  RSMCفي بريتوريا
)جنوب أفريقيا( ،والمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية  -التعاون الفني ) La Réunion -فرنسا( الذي شرع
في تنفيذ ھذه المبادرة في  .2006وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى التنفيذ المبكر للمشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي
جنوب غربي المحيط الھادئ وشرقي أفريقيا ،تحت قيادة المركز ) (RSMCفي ويلينغتون )نيوزيلندا( بدعم من المركز
) – (RSMCالتعاون الفني في نادي )فيجي( ،وقيادة المركز ) (RSMCفي نيروبي )كينيا( بدعم من مركز دعم التنبؤات
اإلقليمية ) (RFSCدار السالم )جمھورية تنزانيا المتحدة( .وشكر المؤتمر ھؤالء الرواد وحث األمين العام على القيام،
بالتعاون مع المرافق  NMHSsھذه ،والمراكز العالمية واإلقليمية على تطوير وإتاحة الدروس المستفادة لفائدة المرافق
 NMHSsفي البلدان األخرى لدفعھا إلى االنضمام إلى المشروع  .SWFDPوإضافة إلى ذلك ،أشار المؤتمر مع االرتياح
إلى أن المشروع اإليضاحي ) (SWFDPفي الجنوب األفريقي لم يعد مشروعا ً إيضاحياً ،وأنه أصبح اآلن عامالً بشكل
كامل بين جميع دول الجنوب األفريقي منذ  .2011وأشار المجلس إلى أنه قد يكون من المالئم الترويج لمشروع
إيضاحي للتنبؤ في أمريكا الجنوبية ،يرتبط بالتجربة الميدانية ) ،(RELAMPAGOوتطوير القدرات المتعلقة بالتنبؤ اآلني
على المستوى المحلي.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن أنشطة التحقق من التنبؤات ،بما في ذلك تطبيق أساليب تحقق جديدة ،قد ُنفذت
4.1.20
ُ
من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي  .SWFDPوإذ يالحظ مع االرتياح أن مبادئ توجيھية قد أعدت
بشأن التحقق من التنبؤات من أجل مشاريع  SWFDPsاألفريقية )مطبوع المنظمة رقم  ،(1132طالب المؤتمر األمين
العام القيام ،بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ،بتشجيع استخدام أساليب التحقق من التنبؤات التي وُ صفت في ھذه
المبادئ التوجيھية ،في مشاريع  SWFDPsإقليمية أخرى.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للجنة النظم األساسية على تنسيق تنفيذ وتوسيع مشروع  SWFDPوعمليات
4.1.21
تنبؤه المتعاقبة التي تتسم بالكفاءة وتوفر للمتنبئين في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة
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معلومات عالية القيمة ،وبالتالي تحسّن قدرتھم ،خاصة من خالل التدريب لتحسين تنبؤاتھم وخدمات إنذاراتھم من أجل
صنع القرار المتسم بالكفاءة والفعالية.
وأخذ المؤتمر علما ً بطلب االتحاد اإلقليمي األول ،في دورته السادسة عشرة ) ،(2015 ،RAI-16إلى لجنة
4.1.22
النظم األساسية واألمين العام توسيع نطاق مشروع  SWFDPليشمل غربي أفريقيا ،ثم باقي أفريقيا .وأيد المؤتمر ھذا
الطلب وأعرب عن سروره لمالحظة أن التخطيط إلقامة مشروع  - SWFDPغرب أفريقيا قد بدأ بتمويل أول قدمته
جمھورية كوريا التي يعرب لھا المؤتمر عن خالص تقديره.

وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن مشروع  SWFDPيعمل أو يجري إعداده للعمل في خمسة أقاليم جغرافية ھي:
4.1.23
جنوبي أفريقيا ،جنوب المحيط الھادئ ،شرق أفريقيا ،جنوب شرق آسيا ،وخليج البنغال .وإن التوسُّع المقترح للمشروع
 SWFDPفي أفريقيا على النحو الذي اقترحته الدورة  16لالتحاد اإلقليمي األول ،والتوسع المخطط في الدول الجزرية
الصغيرة النامية ) (SIDSفي منطقة البحر الكاريبي ،وآسيا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا يتطلبان زيادة كبيرة في الموارد
لدعم التدريب ،ومساھمات من مراكز اإلنتاج العالمية المشاركة والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ،RSMCs
ومھام تنسيقية من قِبل أمانة المنظمة  .WMOوذ َّكر المؤتمر بأنه أعرب عن إدراكه في دورته السادسة عشرة )،Cg-XVI
 ،(2011أن توسيع مشروع  SWFDPال يمكن تحقيقه إال بتوفير مكتب للمشروع مالئم ومزود بالموارد في أمانة المنظمة
 ،WMOوبمساھمات من خارج الميزانية لزيادة اعتمادات الميزانية العادية .ويواصل المؤتمر دعمه لتوسيع مشروع
 ،SWFDPعلى النحو المبين في مقترح ميزانية المنظمة ) WMOالمرجع :البند  10.2من جدول األعمال :الميزانية الخاصة
بالفترة المالية السابعة عشرة ).((2019-2016
وباإلضافة إلى ذلك ،الحظ المؤتمر أنه في األقاليم الفرعية حيث اختتمت المرحلة اإليضاحية لمشروع
4.1.24
 ،SWFDPسيكون من الضروري االنتقال إلى المرحلة التشغيلية ،وإعادة تسمية المشروع على نحو مالئم كنشاط تشغيلي.
والحظ أيضا ً أن المرحلة التشغيلية تتطلب كيانا ً إقليميا ً مسؤوالً عن كفالة جميع البلدان تحقيق ومواصلة االمتثال،
واإلشراف على إدارة المشروع /البرنامج والجوانب المتعلقة به مع الدعم المستمر من مكتب المشروع الكائن في أمانة
المنظمة  .WMOوأعرب المؤتمر عن سروره أن يالحظ العمل المنتج لخبراء لجنة النظم األساسية فيما يتعلق بالتطوير
العام للمشروع  SWFDPوإدارته وتنفيذه التي أفضت إلى التوصية  (CBS-Ext.(2014)) 23باعتماد إنشاء آلية موسعة
لتعزيز المراكز التشغيلية على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني باالعتماد على الدروس المستفادة من خالل
المشروع  .SWFDPواعتمد المؤتمر التوصية  23للجنة  CBSمن خالل القرار  - (Cg-17) 13تقرير الدورة االستثنائية
) (2014للجنة النظم االساسية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،وأنشطة االستجابة للطوارئ.
وأشار المؤتمر إلى التوجيه الذي قدمه في دورته السادسة عشرة ) ،(2011 ،Cg-XVIلمشروع
4.1.25
بإشراك جميع برامج المنظمة  WMOالمعنية بالتنبؤ في الوقت الفعلي بأخطار األرصاد الجوية المائية من خالل لجانھا
الفنية الخاصة ،من الرصدات إلى تبادل المعلومات إلى تقديم الخدمات والتعليم والتدريب ،وتحويل نواتج البحوث الواعدة
ذات الصلة إلى عمليات .وبنا ًء عليه ،أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة التعاون بين لجنة النظم األساسية ولجنة
الھيدرولوجيا ) (CHyإلدماج مشروع  SWFDPفي نظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSفي جنوبي أفريقيا،
وشجعھا على بحث توسيع ھذا النھج إلى أقاليم أخرى ،حسب االقتضاء .وأقر المؤتمر بأن ھذا اإلدماج )بما في ذلك التآزر
مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي  - CIFDPانظر الفقرة  (4.1(2).22سييسّر تنفيذ الدعم التشغيلي لنظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة.
SWFDP

وأكد المؤتمر على قيمة التعاون المشترك بين اللجان لضمان الكفاءة في تقديم الخدمات إلى األعضاء.
4.1.26
ً
وتحقيقا لھذه الغاية ،شجع لجنة النظم األساسية  CBSولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyواللجنة الفنية المشتركة  JCOMMعلى
النظر في إقامة أوجه تآزر بين المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPوالمشروع  SWFDPلالستفادة من
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي  SWFDPالراسخ ،ومن الدعم والتنسيق من جانب مكتب مشروعه .وإضافة
إلى ذلك ،دعا المؤتمر اللجنة ) (CBSواللجنة ) (CASإلى إنشاء أوجه تآزر بين المشروع ) (SWFDPومشروع التنبؤ
بالطقس شديد التأثير ،الذي يقوده البرنامج ) ،(WWRPال سيما بشأن الرياح المتطرفة في مناطق محددة والفيضانات
الحضرية.
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وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي أعرب عن إدراكه في دورته الخامسة والستين )(2013 ،EC-65
4.1.27
أنه في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية  ،GFCSفإنه يمكن أن يكون أيضا ً للمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات
) (GPCsالطويلة المدى ) ،(LRFوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية )(RCOFs
دور في نموذج المشروع  ،SWFDPدعما ً إلعداد نظم إنذار مبكرة إقليمية مُحكمة .وأيّد المؤتمر مالحظات الدورة 65
للمجلس التنفيذي ومؤداھا أن نموذج المشروع  SWFDPيمكن من حيث المبدأ تطبيقه أيضا ً على التنبؤ على نطاقات زمنية
أطول ،وبالتالي طلب إلى لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ ) (CCIتقصي سبل س ّد ثغرة "الطقس /المناخ" على األقل
من المدى المتوسط إلى التنبؤ دون الفصلي لكفالة تنبؤ مُحكم عبر النطاق الزمني الذي يصل على األقل إلى  15يوما ً.
ورحب المؤتمر بمبادرة التنبؤ اآلني للمعالجة المنسّقة المستدامة للبيانات البيئية من أجل مراقبة المناخ
4.1.28
) (SCOPEفي إطار البرنامج الفضائي للمنظمة  WMOالذي يستغل قدرة السواتل للمساعدة في التنبؤ اآلني ،خاصة في
المناطق التي تعاني من ندرة البيانات )المرجع :البند ) 4.2.4(1من جدول األعمال :البرنامج الفضائي للمنظمة .(WMO
وأشار إلى أن التنبؤ اآلني  SCOPEيُنتج صوراً ساتلية ،ملونة باأللوان األحمر واألخضر واألزرق ،وتقديرات للھطول
قائمة على السواتل ،باستخدام أجھزة التصوير الحالية والمقبلة للمساعدة في التنبؤ بالطقس القاسي .وطلب المؤتمر إلى
األمين العام القيام بالتعاون مع لجنة النظم األساسية بوضع مبادئ توجيھية للتنفيذ التشغيلي لنواتج  - SCOPEالتنبؤ
اآلني ،خاصة في المناطق الجغرافية للمشروع .SWFDP

التنبؤات التشغيلية من النطاقات دون الفصلية إلى النطاقات الزمنية األطول

)(OPSLS

4.1.29

أخذ المؤتمر علما ً بالتعاون الممتاز بين لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ من خالل:

)أ(

فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ والمعنية بالتنبؤات التشغيلية من
النطاقات دون الفصلية إلى النطاقات الزمنية األطول ) (ET-OPSLSالتي أنشئت لدعم وضع نظم اإلنتاج
التشغيلية لتوفير المعلومات فيما يتجاوز المدى المتوسط .وأعرب المؤتمر عن إدراكه أن التنبؤ التشغيلي
في المدى التنبؤي دون الفصلي إلى تنبؤات النطاقات األطول أجالً يش ّكل مساھمة ھامة للجنة النظم
األساسية في نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
وفي تطوير لجنة علم المناخ التحديث الموسمي للمناخ العالمي )(GSCU؛

)ب(

إنشاء فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية بشأن المراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsلتيسير المناقشات المشتركة بين اللجان بشأن تعيين المراكز المناخية اإلقليمية .وشجع المؤتمر
جميع اللجان على تقصي إمكانية التعاون بينھا من أجل تحقيق االتساق والكفاءة.

4.1.30

والحظ المؤتمر وشجع األنشطة الجديدة المستھلة دعما ً للتنبؤ السلس بما في ذلك:

)أ(

نشاط تجريبي يرمي إلى إعداد واستخدام نواتج مجموعات متعددة النماذج تشمل صوراً للعرض،
وإجراءات قياسية للتحقق من التنبؤات الممتدة النطاق التي يمكن استخدامھا في دعم التبادل التشغيلي لھذه
النواتج .ويمكن أن يشمل ھذا عرض تنبؤات دون موسمية في الوقت الحقيقي من المراكز العالمية
للمعالجة ) (GPCsالتي تجعل التنبؤات دون الموسمية تطبيقية .ويجري ھذا التبادل ،الذي ينسقه المركز
الرائد للتنبؤات الطويلة المدى ،على أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج )،(LC-LRFMME
بالتعاون الوثيق مع مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية المشترك بين البرنامج )(WWRP
والبرنامج )(WCRP؛

)ب(

دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمواصلة تبادل التنبؤات المتعددة السنوات إلى التنبؤات
العقدية في الوقت الحقيقي ،والذي تستضيفه حاليا ً بشكل غير رسمي دائرة األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة .وأشار المؤتمر إلى المناقشات التي دارت في الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CClوفي الدورة
االستثنائية ) (2014للجنة ) ،(CBSوإلى أعمال فرقة الخبراء ) ،(ET-OPSLSفطلب من اللجنة )(CBS
ولجنة علم المناخ ) (CClأن تقوما ،بالتعاون الوثيق مع البرنامج ) ،(WCRPبتقييم مدى مالءمة التنبؤات
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المتعددة السنوات إلى العقدية في الوقت الحقيقي لالستخدام التطبيقي ،وتقديم توصيات ،حسب االقتضاء
إلى الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن ترتيب رسمي جديد ،مثالً من خالل مركز
رائد جديد ) ،(LC- LRFMMEحتى يمكن لألعضاء االستفادة من ھذه القدرة الجديدة على التنبؤ.
وأخذ المؤتمر علما ً مع االرتياح بالتقدم الكبير الذي أحرز في المجاالت التالية) :أ( التطوير المستمر لنظم
4.1.31
التنبؤ في المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات؛ )ب( تطوير التنبؤات ونواتج التحقق من أجل التحديث الموسمي للمناخ
العالمي من قِبل المركز الرائد لتنبؤ المجموعات متعدد النماذج الطويل المدى ) (LC-LRFMMEباستخدام خط أساس
مشترك؛ و)ج( إدراج التحقق من تنبؤ المجموعات متعدد النماذج في موقع  LC-LRFMMEعلى اإلنترنت .وأعرب
المؤتمر أيضا ً عن ارتياحه لالستخدام الراسخ بوجه عام للمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ،ونواتج  LC-LRFMMEمن ِقبل
معظم المراكز المناخية اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجية  ،NMHSsفضالً عن المنتديات
اإلقليمية للتوقعات المناخية  ،RCOFsموضحا ً أن النواتج اإللزامية وبعض النواتج الموصى بھا أساسية إلنجاز وظائفھا
اإللزامية الخاصة بالتنبؤات طويلة المدى .إال أن المؤتمر الحظ أن الشراكات بين المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات/
والمراكز المناخية اإلقليمية /والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تحتاج إلى تعزيز لتيسير توفير عمليات
التبادل للبيانات والدعم الالزمة لتزويد أعضاء المنظمة  WMOبالمعلومات الممكنة بشأن جميع النطاقات الزمنية .ولذلك
طلب المؤتمر إلى لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ تقصي السبل الكفيلة بتعزيز الشراكات بين المراكز العالمية
إلنتاج التنبؤات والمراكز المناخية اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )المرجع :البند ) 4.1(4من
جدول األعمال :معالجة البيانات والتنبؤ :المسائل المتعلقة بالمناخ(.
وأشار المؤتمر إلى أنه وفقا ً لتوصية حلقة العمل المشتركة بين لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ بشأن
4.1.32
"التنبؤ التشغيلي الطويل المدى :دعم المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ،والمراكز المناخية اإلقليمية للمرافق NMHSs
والمنتديات ) "RCOFsبرازيليا ،البرازيل ،تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2013فإن لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ
استعرضتا إتاحة بيانات التكھنات االستعادية وتنبؤات المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات في موقع المركز LC-LRFMME
على الشبكة العالمية في سياق فھم سياسة البيانات الخاصة بكل مركز عالمي إلنتاج التنبؤات ،وأعربا عن إدراكھما أن
ھناك إمكانية للتحسين في إتاحة البيانات لموقع المركز  LC-LRFMMEعلى الشبكة العالمية .وفي ھذا السياق ،أقر المؤتمر
تنفيذ التعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،المجلد األول المتعلق بالوصول إلى بيانات المركز
العالمي إلنتاج التنبؤات ونواتج العرض التي يقدمھا المركز  LC-LRFMMEباالعتماد على توصية من رئيسي لجنة النظم
األساسية ولجنة علم المناخ .واعتمد المؤتمر توصية رئيسي اللجنتين في مشروع القرار  - (Cg-17) 14تعديالت على
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم .(485

التعاون مع البحوث
ذ َّكر المؤتمر بأن المجلس التنفيذي قد أيّد في دورته السادسة والستين ) (2014 ،EC-66مشروع البحث
4.1.33
والتطوير ألغراض الطيران ) (AvRDPالذي يديره البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،بالتعاون مع لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) ،(CAeMلزيادة تطوير القدرة على التنبؤ اآلني وتقنيات النمذجة للنطاق المتوسط دعما ً للجيل المقبل من نواتج
وخدمات طيران )المرجع :البند ) 4.3(3من جدول األعمال :البرنامج العالمي لبحوث الطقس( .وطلب المؤتمر إلى لجنة
النظم األساسية أن تنسق بشكل وثيق مع اللجنة ) (CAeMفي مراقبة التطبيقات الممكنة للبحوث الجاري إجراؤھا.
وأشار المؤتمر إلى العرض الناجح لتقنيات التنبؤ اآلني من قبل بعض األعضاء في لقاءات دولية شتى من
4.1.34
مثل األلعاب األولمبية ،والمعرض العالمي ،وطب إلى األمين العام القيام بالتنسيق مع لجنة النظم األساسية واللجان الفنية
األخرى ذات الصلة ،بجمع الدروس المستفادة وأفضل الممارسات ،ووضع مبادئ توجيھية بشأن تقنيات التنبؤ اآلني لفائدة
جميع أعضاء المنظمة  .WMOوأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن ذلك يشكل مساھمة كبيرة في المسعى الرامي إلى معالجة
البيانات والتنبؤ بشكل مُحكم )المرجع :البند ) 4.1(1من جدول األعمال :نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مُحكم(.
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وذ َّكر المؤتمر بالمشروعين االستراتيجيين المشتركين بين لجنة علوم الغالف الجوي  /CASوالبرنامج
4.1.35
العالمي لبحوث الطقس اللذين أقرھما المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ) :(2014 ،EC-66مشروع التنبؤ
دون الفصلي إلى الفصلي ) (S2Sومشروع التنبؤات القطبية ) .(PPPوأشار أيضا ً إلى المشروع المخطط للتنبؤ بالطقس
الشديد التأثير ) (HIWeatherوالذي يديره البرنامج العالمي لبحوث الطقس ويشمل خمسة مكونات ھي :التحديد المكاني
للرياح المتطرفة ،وحرائق البراري ،والفيضانات الحضرية ،والحر الحضري /جودة الھواء والطقس الشتوي المعوّ ق
)المرجع :البند ) 4.3(3من جدول األعمال :البرنامج العالمي لبحوث الطقس( .وأعرب المؤتمر عن إدراكه أن تفعيل
نتائج البحوث ھذه يحتاج إلى مشاركة كبيرة من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،وأشار إلى أھمية مشاريع
البحث والتطوير ،والمشاريع اإليضاحية للتنبؤات ) (RDPs/FDPsفي كفالة التحوّ ل السلس من النتائج العلمية إلى
العمليات .ولذلك طالب المؤتمر لجنة النظم األساسية بالعمل بشكل وثيق مع لجنة علوم الغالف الجوي /البرنامج العالمي
لبحوث الطقس لكفالة تحقيق مرحلة إليضاح التنبؤات التشغيلية لكل من ھذه المشاريع عقب إتمام مرحلة وضع البحوث.
وطلب أيضا ً إلى األمين العام القيام ،بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ولجنة علوم الغالف الجوي بوضع المبادئ
التوجيھية ذات الصلة من أجل تنفيذ التقنيات الجديدة.

المسائل المتعلقة بالبيئة
أقر المؤتمر بأن البلدان المختلفة في أنحاء العالم تواجه منذ فترة احتياجا ً ال ينفك يتزايد للتعايش مع تواتر
4.1.36
الظواھر الجوية الھيدرولوجية والبيئية شديدة التأثير وعواقبھا البشرية واالقتصادية .وأشار إلى أن ھذه الحاجة المتزايدة
يحركھا البعد اإلنساني الذي يشمل النمو األسي لعدد سكان العالم ،والتغيرات في استخدام األراضي والتحوالت
الديموغرافية التي تعمل على تركيز السكان في المناطق الحضرية والسھول الفيضية والمناطق الساحلية وغيرھا من
المناطق شديدة التأثر .وقد أدى ھذا إلى مطالب كبيرة من أجل خدمات جوية ھيدرولوجية مركزة تحولت إلى المطالبة
بضرورة توسيع نطاق جانب التنبؤ بالطقس ليشمل التنبؤ البيئي )العواقب المترتبة عن الطقس مثل الفيضانات،
واالنھيارات الجليدية ،وإدارة المياه ،ونوعية الھواء ،وتدفق وسائل النقل ،والزراعة ،وإنتاج الطاقة النظيفة( ،بما في ذلك
االتصاالت الفعالة ونقل التكنولوجيا .باإلضافة إلى ذلك ،أشار المؤتمر إلى أن المبادرة االثيوبية المسماة االقتصاد
األخضر المقاوم لظروف المناخ ) (CRGEوالھادفة إلى حماية البلد من اآلثار السلبية لتغيّر المناخ وبناء اقتصاد أخضر
من شأنه أن يساعد في تنفيذ نموذج جديد ومستدام للنمو ،وشجّع لجنة النظم األساسية ) (CBSواألمين العام على أخذ ھذه
المبادرة في الحسبان عند تناول مسائل التنبؤ البيئي.
وأُحيط المؤتمر علما ً بأحد أھداف الموتمر العلمي العالمي المفتوح األول للطقس )،WWOSC-2014
4.1.37
مونت﷼ ،كندا ،آب /أغسطس  (2014المتمثل في استطالع التطبيقات العديدة الخاصة بالتنبؤ بالطقس لتطبيقھا على البيئة
الطبيعية بما أنھا تعتبر وسيلة فعالة لتلبية الطلبات االجتماعية االقتصادية بشأن خدمات الطقس .وأشار المؤتمر إلى أن
عدداً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجية ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة ) ،(WMOتصدر بالفعل
توقعات بشأن نوعية الھواء وغيرھا من التنبؤات ذات الصلة بالبيئة ،بالتعاون مع شركائھا في بعض الحاالت ،وذلك من
أجل تلبية احتياجات مستخدميھا .كما أشار المؤتمر إلى أن ھذه التنبؤات توضع من خالل مشاريع البحوث التي يضطلع
بھا البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWبما في ذلك عناصر
كثيرة لبناء القدرات .وفي ھذا السياق ،شدد المؤتمر على ضرورة تبادل تقنيات التنبؤ البيئي بين أعضاء المنظمة
) ،(WMOوحث من ثم األعضاء على تبادل خبراتھم التي اكتسبوھا في إطار مشاريع البحوث .وشجع األعضاء ذوي
الخبرة على تدريب أقل البلدان نمواً على اعتماد التنبؤات البيئية .وطلب المؤتمر من األمين العام على أن يقوم ،بالتعاون
مع لجنة النظم األساسية واللجان الفنية ذات الصلة األخرى ،بتجميع الدروس المستقاة ووضع مبادئ توجيھية ،لصالح
جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOبشأن أفضل الممارسات الخاصة بالتنبؤات بنوعية الھواء وغيرھا من التنبؤات البيئية
ذات الصلة.
وأق ّر المؤتمر بأن الكثير من المسائل البيئية ومسائل التصدي للطوارئ البيئية يتطلب وجود روابط وثيقة
4.1.38
بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجية ) (NMHSsووكاالت الجيوفيزياء المعنية .وتشمل األمثلة عن ھذه
المسائل تساقط الرماد البركاني على المناطق المأھولة والمحاصيل ،والغازات البركانية التي تؤثر على البنى األساسية
وصحة البشر ،وتفاعالت األرصاد الجوية مع البيئة المضطربة ،كالتساقط الغزير لألمطار على منحدرات التالل

الملخص العام
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المتدھورة الذي يزيد من التحات .وفي ھذا الصدد ،شجّع المؤتمر األعضاء على تعزيز العالقة بين المرافق الوطنية
) (NMHSsووكاالت الجيوفيزياء المعنية للمساعدة في معالجة ھذه المسائل .وفي ھذا السياق ،أحاط المؤتمر علما ً مع
التقدير بالدعم المتواصل الذي يقدمه االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGوالتعاون الذي
يُبديه.
وأقر المؤتمر بأنشطة البحوث المھمة ) المرجع :البند  4.3.3من جدول األعمال :البرنامج العالمي لبحوث
4.1.39
الطقس والبند  4.3.5من جدول األعمال :األنشطة البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ((GAWالمتعلقة بالتنبؤ البيئي )مثل
مشروع التنبؤ بالطقس شديد التأثير ،والنظام الخاص بتقرير األحوال الجوية ،والتقييم بشأن اإلنذار بالعواصف الرملية
والترابية ) ،(SDS-WASومشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،(GURMEوأشار إلى الحاجة المستمرة إلى إدراج البحوث في األنشطة التي دخلت بالفعل مرحلتھا التشغيلية.
وفضالً عن ذلك فقد شدد على ضرورة تعزيز إمكانيات مراكز برنامج النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSمن أجل اعتماد التنبؤ البيئي .وفي ھذا الصدد ،حث المؤتمر األعضاء على تحيّن الفرص لتعزيز أنظمتھم،
وطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تضمن ،بالتعاون الوثيق مع اللجان الفنية ذات الصلة األخرى ،إدراجا ً سريعا ً
لنتائج البحوث في العمليات ،إلى جانب وضع مبادئ توجيھية لينفذھا أعضاء المنظمة.

أنشطة التصدي للطوارئ )(ERA
ذ ّكر المؤتمر بأن برنامج أنشطة التصدي للطوارئ ،المنفذ باالقتران الوثيق مع النظام العالمي لمعالجة
4.1.40
البيانات والتنبؤ )المرجع :البند  4.1.2من جدول األعمال :المسائل المتعلقة بالطقس( ،يعمل على مساعدة المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت الوثيقة الصلة األخرى التابعة لألعضاء ،عالوة على
المنظمات الدولية الوثيقة الصلة األخرى ،في التصدي بفعالية للطوارئ البيئية المصاحبة للمخاطر المحمولة جواً،
والناجمة مثالً عن حوادث أو أحداث نووية ،واالنفجارات البركانية ،والحوادث الكيميائية ،والدخان المنبعث من الحرائق
الكبيرة ،وغير ذلك من األحداث ،والتي تتطلب دعم نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي ) .(ATDMويجري
االضطالع بھذا البرنامج من خالل) :أ( تقديم منتجات وخدمات متخصصة من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSبواسطة مراكز األرصاد الجوية اإلقليمية المتخصصة ) (RSMCالمسماة التي يستضيفھا أعضاء في المنظمة
) ،(WMOلتوفير نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي )) (ATDMللتصدي للطوارئ البيئية و /أو التتبع العكسي(؛
)ب( إعداد وتنفيذ إجراءات طوارئ فعالة لتوفير وتبادل بيانات ومعلومات ونواتج محددة تتصل بالطوارئ البيئية؛ )ج(
القيام بتمارين منتظمة؛ )د( تدريب المستخدمين.
وذ ّكر المؤتمر أيضا ً بأن األنشطة المتصلة بمخاطر النويدات المشعة المنقولة جواً تندرج في فئتين .أوالً،
4.1.41
تندرج الحوادث النووية أو الحوادث اإلشعاعية في إطار اتفاقيتين دوليتين ،تتعلق إحداھما باإلنذار المبكر ،وتتعلق
األخرى بالمساعدة ،والمنظمة ) (WMOطرف فيھما ،إلى جانب المنظمات الدولية المعنية األخرى ،تحت التنسيق العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ) .(IAEAوثانيا ً ،تتعاون المنظمة ) (WMOمع منظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب
النووية ،وتقدم دعما ً للنمذجة التشغيلية المتخصصة لنظام التحقق التابع للمعاھدة .وفي ھذا الصدد ،وافق المؤتمر على أن
يساھم برنامج أنشطة التصدي للطوارئ في األولويات العالية للمنظمة ) (WMOالتي تتعلق بالحد من المخاطر وتطوير
القدرات ،من خالل استخدام تطبيقات التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات ) (NWP/EPSوالتدرب عليھا ،مثل
نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي ألنشطة التصدي للطوارئ البيئية ).(ERA
وأشار المؤتمر إلى أن لجنة النظم األساسية ) (CBSاستجابت لطلبه في الدورة السادسة عشرة
4.1.42
) (2011،Cg-XVIوقامت باستعراض إجراءات التصدي للطوارئ البيئية ) (EERلتعزيز ھذه الجوانب في دليل النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم ) (485المرجع :البند  4.1.2من جدول األعمال:
الطقس( .ووافق المؤتمر على وجه الخصوص على أن التحسينات المُدخلة على نواتج نمذجة االنتقال والتشتت في
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المستقبل والمصدر
الغالف الجوي ) (ATDMتكتسي أھمية فائقة ،وأشار إلى أن حساب نطاق الحساسية بين
ِ
ألغراض التتبع العكسي قد أُدرجت في الدليل ،بھدف دعم منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ) (CTBTOفي حال
رصد نويدات مش ّعة شاذة.
)(SRS

نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي
أحاط المؤتمر علما ً باألنشطة الناجحة التي تضطلع بھا لجنة النظم األساسية ) (CBSفي إطار أنشطة
4.1.43
التصدي للطوارئ ،وأنشطة فرقة العمل التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بالتحليالت الجوية لحادث محطة الطاقة
النووية في فوكوشيما دايتشي ،لوضع تدابير معززة في مجال أنشطة التصدي للطوارئ النووية وغير النووية في أعقاب
الحادث النووي الذي وقع في اليابان )آذار /مارس – نيسان /أبريل .(2011
وأشار المؤتمر إلى أن المنظمة ) (WMOقد شاركت بشكل فعال في أنشطة منظومة األمم المتحدة )ال سيما
4.1.44
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) ،(IAEAوكذلك من خالل اللجنة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالطوارئ اإلشعاعية
والنووية( ،عقب حادث محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي ،الستعراض وتقييم نظم التأھب للطوارئ والتصدي لھا.
وقد س ّر المؤتمر لمالحظة أن عمل فرقة العمل التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بتحليالت األرصاد الجوية لحادث
محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي قد اكتمل ،وأن النتائج قد ُنشرت في تقرير بعنوان :تقييم التحليالت الجوية
النتشار وترسب النويدات المشعة الناجمة عن حادث محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي " Evaluation of
Meteorological Analyses for the Radionuclide Dispersion and Deposition from the Fukushima Daiichi Nuclear

) "Power Plant (NPP) Accidentمطبوع المنظمة رقم  .(1120والحظ أيضا ً أن ذلك يساھم في الدراسة الالحقة للحادث
التي تضطلع بھا لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ) (UNSCEARعن مستويات اإلشعاع المنبعث
من الحادث وتأثيراته .وأعرب المؤتمر عن تقديره للخبراء من عدة بلدان أعضاء في المنظمة ) ،(WMOالذين يشاركون
بنشاط في ھذا العمل.
ومن ضمن األنشطة الناجحة التي اضطلع بھا فريق العمل التابع للمنظمة ) (WMOالمعني بالتحليالت
4.1.45
الجوية لحادث محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي ،أنه درس بالتعاون مع دوائر البحث إمكانيات إدماج األساليب
التي تتناول حدود إفالت غير محددة تساعد على استنتاج حد إفالت معين ،والنھج الموافق إلرسال الحسابات ،ونواتج
أخرى عالية االستبانة لنمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي ) (ATDMعلى نطاق محلي .وشجّع المؤتمر بالتالي
على تعزيز تعاون المنظمة ) (WMOمع المنظمات الدولية األخرى المعنية ،بما فيھا الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ) (IAEAومنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية ) ،(CTBTOلبحث سبل تحسين توفر المعلومات
المتعلقة بحد اإلفالت لكي تستخدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي التصدي للطوارئ.
ّ
سينظم
وأشار المؤتمر إلى أن رئيس الفريق المعني بأنشطة التصدي للطوارئ في االتحاد اإلقليمي الثاني
4.1.46
ً
في فترة  2016-2015استقصاءا للمستخدمين بشأن نواتج نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي ) (ATDMبالتعاون
مع أمانة المنظمة ) ،(WMOوشجّ ع األعضاء على االستجابة بفعالية.
وأشار المؤتمر إلى أن طريقة مصفوفة معامل االنتقال ) ،(TCMقد ُدرست واخ ُتبرت بنجاح في إطار عمل
4.1.47
فريق العمل التابع للمنظمة ) (WMOالمعني بالتحليالت الجوية لحادث محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي وأن وضع
منھجية خاصة بمصفوفة معامل االنتقال ) (TCMفيما يتعلق بأنشطة التصدي للطوارئ النووية من شأنه أن يساعد على
إنشاء نظام بإمكانه أن يعزز تقديرات حدود اإلفالت للنويدات األساسية في حالة وقوع حادث أو طارئ نووي .ومن ثم،
طلب المؤتمر إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تواصل تقييم منھجية مصفوفة معامل االنتقال ) ،(TCMوأن تنظر،
حسب االقتضاء ،في إمكانية تنفيذھا في العمليات.

الملخص العام

103

اتباع نھج المجموعات في نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي )(ATDM
أحاط المؤتمر علما ً باألنشطة الجارية لتقييم أساليب المجموعات ،وطلب إلى لجنة النظم األساسية )(CBS
4.1.48
ً
أن تحدد الخطوات الالزمة لتقييم مجموعات نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي ) (ATDMوتنفيذھا عمليا قدر
المستطاع.
قضايا المناخ

برنامج المناخ العالمي
 4.149أشار المؤتمر ،في قراره  (Cg-XVI) 18إلى القرار الذي اتخذه بإعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي ،بما يتماشى
بشكل وثيق مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأشار المؤتمر كذلك إلى أن الدورة الخامسة والستين
للمجلس التنفيذي أكدت ،من خالل القرار  ،(EC-65) 6على إدراج البرنامج العالمي للبحوث والمعني بالتأثر بتغير
المناخ وبآثاره والتكيف معه ) ،(PROVIAوالذي ينفذه برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPكمكونا ً من مكونات برنامج
المناخ العالمي .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن ذلك يوفر ھيكالً شامالً لبرنامج المناخ العالمي ،واعتمد قراراً موحداً
 - (Cg-17) 15برنامج المناخ العالمي ،يضم النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPوالبرنامج العالمي الجديد للخدمات المناخية ) ،(WCSPوبرنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) (UNEPوالمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه.
وأكد المؤتمر مجدداً على وصف برنامج المناخ العالمي ومكوناته ) (GCOSو) (WCRPو) (WCSPعلى
4.1.50
النحو الذي اعتمده المؤتمر السادس عشر )المدرج في المرفق الثاني من التقرير( والحظ أن وصف البرنامج العالمي
للبحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه يرد في إطار الفقرات  .4.3.106 – 4.3.103كما الحظ المؤتمر
أن المسائل المتصلة بالنظام العالمي لرصد المناخ ُتنظر في إطار البند  4.2.5من جدول األعمال وأن المسائل المتعلقة
بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ُتنظر في إطار البند ) .4.3(2وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن معظم القضايا المتصلة
بالبرنامج العالمي للخدمات المناخية )ُ (WCSPتنظر في إطار البند الحالي من جدول األعمال ،ولكن الجوانب المتصلة
بالبيانات المناخية للبرنامج ) (WCSPتنظر في إطار البند  4.2.3من جدول األعمال.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن المكونات األربعة لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPيجري تنفيذھا في مسارات
4.1.51
مختلفة مع رعاة وھياكل إدارية مختلفة وأقر بضرورة التعاون الوثيق والتنسيق فيما بينھا لتلبية رؤية وأھداف برنامج
المناخ العالمي بشكل كامل وفعال بما في ذلك دعمھا لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .ولذلك طلب المؤتمر من
المجلس التنفيذي أن يبقي التنسيق الشامل لمكونات برنامج المناخ العالمي قيد االستعراض ،وأن ييسر التعاون بينھا من
خالل آليات مالئمة.

أنشطة التنسيق المناخية
أشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي نظر في المسائل الشاملة ذات الصلة ببرنامج المناخ العالمي
4.1.52
ً
) ،(WCPومكوناته األربعة وتفاعلھا مع اإلطار  GFCSبطريقة متكاملة .وأشار أيضا إلى الدور األساسي للبرنامج
 ،WCPمنذ إنشائه ،في علم المناخ والبحوث والنمذجة والرصد ،وإدارة البيانات المناخية ،والمراقبة وفي التطبيقات
والخدمات .وشدد المؤتمر على الدعم المستمر والمعزز للبرنامج  WCPللتكيف مع المناخ لمصلحة األمن الغذائي،
والماء ،والصحة ،والقطاعات األخرى الحساسة للمناخ.
وأقر المؤتمر كذلك بأن التفاعل المباشر فيما بين العناصر األربعة للبرنامج  ،WCPباإلضافة إلى أنه يوفر
4.1.53
دعما ً منسقا ً لإلطار  ،GFCSيوفر أساسا ً متينا ً للمساھمة في تنفيذ المبادرات المھمة األخرى في إطار اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCمثل البحث والرصد المنھجي ،وآلية وارسو للخسائر واألضرار
المرتبطة بآثار تغير المناخ ،وخطط العمل الوطنية للتكيف ) (NAPونداء ليما إلى العمل ألجل المناخ .وطلب المؤتمر
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إلى األمين العام أن يواصل جھوده الرامية إلى إبالغ دور المرافق
مشاركتھا في تنفيذ المبادرات المذكورة أعاله.

NMHSs

ونھجھا في األنشطة المناخية وضمان

الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ )(CCl-16
أحاط المؤتمر علما ً بنتائج الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CCl-16المعقودة في الفترة من  3إلى
4.1.54
 8تموز /يوليو  2014في ھايدلبرغ ،ألمانيا ،وخاصة ھيكل عملھا الجديد المؤلف من خمسة أفرقة مفتوحة لخبراء لجنة
علم المناخ ) .(OPACEsواعتمد المؤتمر القرار  -(Cg-17) 16تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ.

مراقبة وتقييم المناخ
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة
أشار المؤتمر مع التقدير لالھتمام الذي توليه لجنة علم المناخ في خطة عملھا وھيكلھا لتعريف الظواھر
4.1.55
الجوية والمناخية المتطرفة ،وخاصة بھدف توفير التوجيه بشأن تعريف الظواھر الطقسية والمناخية المتطرفة
واستحداث أدوات لمراقبتھا ،بما في ذلك موجات الحر وموجات البرد واألمطار الغزيرة ونوبات الجفاف ،والعواصف
الرملية ،الخ .وستتيح ھذه التوجيھات مراقبة ھذه الظواھر بشكل منسق على المستويين الوطني واإلقليمي .وشدد
المؤتمر على أھمية ذلك لدعم الخدمات المناخية التشغيلية لألعضاء بما في ذلك اإلنذار المبكر بالمناخ /عمليات مراقبة
المناخ ،والتنبؤ بالمناخ؛ ولدعم البحوث والدراسات المتعلقة بالظواھر المناخية المتطرفة ،وعزوھا وتأثيرھا؛ ولدعم
عمليات السياسات الرفيعة المستوى مثل االتفاقية  ،UNFCCCوإطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث
وأھداف التنمية المستدامة .وحث المؤتمر على االنتھاء مبكراً من ھذا العمل المھم مع تقديم توصيات بشأن التعاريف
المتفق عليھا وصياغتھا واألدوات للنظر فيھا بالشكل المناسب إلدراجھا أو اإلشارة إليھا في الالئحة الفنية للمنظمة
.WMO
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه إذ الحظ تطور أنشطة مراقبة المناخ اإلقليمية بدعم من المراكز المناخية
4.1.56
ً
اإلقليمية ) .(RCCsوبصفة خاصة ،أحاط المؤتمر علما مع التقدير بأن المراكز المناخية اإلقليمية /شبكات المراكز
المناخية اإلقليمية ) (RCCتوفر بصورة روتينية ،كجزء من وظائفھا اإللزامية ،نواتج تتعلق بمراقبة المناخ وتتيحھا
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا خالل الظواھر المتطرفة التي تؤثر على مناطق واسعة وعلى نطاق
زمني يمتد ألكثر من أسبوع إلى عدة أشھر.
وشدد المؤتمر على أھمية استخدام األعضاء لنظم مراقبة المناخ كآلية لتمديد األطر الزمنية لعمليات
4.1.57
المراقبة واإلنذارات لتغطية حاالت الشذوذ الواسعة النطاق مما يؤدي ،مثالً ،إلى موجات الحر ،وموجات البرد،
والفيضانات والجفاف ،واالنھيارات األرضية ،الخ.
وأشار المؤتمر إلى الحاجة إلى توفير اإلرشادات الفنية للمنظمة  WMOبشأن نظم مراقبة المناخ للمرافق
4.1.58
 NMHSsبحيث يمكن لألعضاء إصدار تحذيرات مراقبة المناخ على المستوى الوطني في الوقت المناسب .وينبغي أن
تراعي في ذلك البنى التحتية لألعضاء والخبرة في تحذيرات الطقس ،ومراقبة المناخ ،والتنبؤ الشھري والموسمي التي
يمكن حشدھا بشكل فعال لدعم أنشطة مراقبة المناخ.

نواتج المراقبة المناخية والمؤشرات المناخية
أشار المؤتمر إلى أن لجنة علم المناخ أعدّت قائمة من ستة نماذج لنواتج المراقبة الوطنية للمناخ
4.1.59
) ،(NCMPsيُفترض أن يُصدرھا األعضاء على أساس طوعي ،واقترحت إنشاء مراكز تنسيق وطنية لنواتج المراقبة
متأن ودقيق
الوطنية للمناخ لدعم إسھام األعضاء في ھذا النشاط .وأشار المؤتمر كذلك إلى أھمية إجراء استعراض
ٍ
لآلثر المحتمل الذي يمكن أن تخلّفه ھذه المبادرة على خدمات األعضاء التشغيلية في مجال المناخ.
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4.1.60
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالدعم المستمر الذي تقدمه لجنة علم المناخ ،واللجنة الفنية المشتركة
 ،JCOMMوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPلعمل فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ )(CCl
وبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARواللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوالمعنية بالكشف عن تغير
المناخ ومؤشراته ) ،(ET-CCDIوھي عناصر ساعدت في تحسين فھم تقلبية المناخ وتغيره وتحديد خصائصھما ،لما
لذلك من أھمية بالغة في تطوير الخدمات المناخية .وأشار المؤتمر إلى ضرورة تعزيز التعاون بين األعضاء لدعم عمل
فرقة الخبراء ) (ET-CCDIمن خالل إعداد مجموعات بيانات من المؤشرات المناخية ذات الصلة وتحديثھا بانتظام
وتبادلھا.

وأشار المؤتمر إلى طلب الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي تعزيز متابعة عمل فرقة الخبراء )(ET-CCDI
4.1.61
من خالل تعيين منسقين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsومن األمثل أن يكون ھؤالء
المنسقون قد شاركوا في حلقات عمل فرقة الخبراء ) (ET-CCDIوأن يتولوا المسؤولية عن تحديث المؤشرات والتواصل
مع فرقة الخبراء ).(ET-CCDI
كما أ ّكد المؤتمر على ضرورة مواصلة بناء القدرات اإلقليمية لمراقبة التغيرات في الظواھر المتطرفة.
4.1.62
وطلب إلى فرقة الخبراء ) (ET-CCDIواألمانة تنظيم حلقات عمل إقليمية إضافية بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية،
وتقديم الدعم إلى المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي ھذا الشأن.
وفي ضوء ما ذكر أعاله ،اتفق المؤتمر على أن مفھوم مراكز التنسيق الوطنية المعنية بنواتج المراقبة
4.1.63
ً
الوطنية للمناخ سيساعد في دعم تنفيذ النواتج الوطنية لمراقبة المناخ وسيوفر مدخال وطنيا ً بشأن المؤشرات المناخية
والتحليل العالمي لتغير المناخ والظواھر المتطرفة.

المعدالت المناخية القياسية للمنظمة )(WMO
رحب المؤتمر بالدور النشط الذي تضطلع به لجنة علم المناخ ) (CClبالتعاون مع اللجان والبرامج األخرى
4.1.64
إلعادة النظر في تقدير المعدالت المناخية القياسية للمنظمة  .WMOواعتمد المؤتمر ،من خالل القرار ،(Cg-17) 16
توصية الدورة السادسة عشر للجنة علم المناخ بأن يتم حساب المعدل المناخي القياسي كل عشر سنوات في بداية العام
األول من كل عقد جديد ،فيكون المع ّدل المناخي القياسي الرسمي المح ّدث ،على أن يطبق ذلك على فترة الثالثين سنة
األخيرة ،وأن تكون الفترة  2010 -1981ھي المعيار الحالي الجديد؛ وأن تظل الفترة  1990 -1961بوصفھا الفترة
المرجعية على الدوام ،أو لحين ظھور أسباب علمية قوية لتغييرھا ،لغرض محدد ھو رصد تغير المناخ على المدى
الطويل.

بيانات المنظمة ) (WMOومطبوعاتھا المتعلقة بالمناخ
أشار المؤتمر مع التقدير إلى زيادة إسھام األعضاء في البيان السنوي للمنظمة ) (WMOعن حالة المناخ
4.1.65
العالمي ،وجھود األمانة في توفير الوثائق التي تقدمھا بلغات المنظمة الست في الوقت المناسب .وشكر المؤتمر المراكز
العالمية للبيانات والتحليالت المناخية ،والمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمرافق  NMHSsالتي تسھم بفعالية في
بيان المنظمة  WMOبشكل منتظم.
وأحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بأن البيان السنوي للمنظمة  WMOعن حالة المناخ العالمي ،والذي سُلط
4.1.66
عليه الضوء على نطاق واسع في المؤتمر العشرين لألطراف في االتفاقية  (COP 20) UNFCCCوالمؤتمرات الصحفية
التي يقودھا األمين العام في جنيف ونائب األمين العام في ليما ،بيرو ،أثبت أنه آلية مھمة إلبالغ الصوت الرسمي
للمنظمة  WMOبشأن المناخ العالمي سنويا ً .وحث المؤتمر األعضاء على مواصلة وتعزيز مساھماتھم في ھذا المنشور
المھم واالستفادة المثلى من ذلك بتشاطر محتوياته مع السياسات الوطنية وصناع القرار .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى
الجھود التي تبذلھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي إجراء عمليات تقييم وطنية منتظمة للمناخ ،وشجّع على مواصلتھا.
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ورحب المؤتمر بالمنشور المعنون ’حالة المناخ العالمي  ،2010-2001عقد من الظواھر المتطرفة‘ الذي
4.1.67
ً
ً
حظي باھتمام ممتاز من قبل األعضاء ووسائل اإلعالم .فقد قدم المنشور تقييما لحالة المناخ استنادا إلى استعراض
النظراء للجودة العالية لمجموعات البيانات باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من  139عضواً استناداً إلى استقصاء
خاص .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالشراكة التي أقيمت خالل عملية إعداد ھذا التقرير ،مع العديد من الھيئات
والمؤسسات التي ساعدت في تقييم الظواھر المناخية المتطرفة وتأثيراتھا االجتماعية االقتصادية .وشجع المؤتمر إعداد
التقرير المقبل المتعلق بالفترة  ،2020-2011وطلب أن يتم التخطيط له جيداً مسبقا ً.
ورحب المؤتمر بالبدء في إعداد ملخص المناخ لخمس سنوات بدعم من فريق اإلدارة التابع للجنة علم
4.1. 68
المناخ ،عن حالة المناخ للفترة  .2015-2011وأكد المؤتمر أھمية إصدار نسخة مطورة من ھذا المنشور في الدورة
الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCفي باريس
باإلضافة إلى البيان السنوي للمنظمة  ،WMOالذي يوفر تقييما ً على المدى الطويل.

استخدام المنتجات الساتلية لمراقبة المناخ وتقييمه
أحاط المؤتمر علما ً بأن ھناك حاجة متزايدة للنواتج الساتلية الستكمال المناطق التي تفتقر للتوثيق والتي
4.1.69
ً
تستند حاليا بصورة أساسية على البيانات الموقعية .ووافق المؤتمر على أن من األھمية بمكان بالنسبة للمنظمة  WMOأن
تواصل تعزيز مراقبة ورصد نظم المناخ باستخدام البيانات الساتلية للمساھمة ،في جملة أمور أخرى ،في مراقبة وتقييم
التغيرات الشاذة في درجات الحرارة واتجاھاتھا ،وفي كمية األمطار والمناخ الذي تقترن به ،وحجم الجليد البحري في
المنطقة القطبية الشمالية ،والغطاء الثلجي ،الخ .ويمكن أن تكون النواتج األخرى مثل تقديرات عمق الثلج ومؤشر
حرائق الغابات ،استناداً إلى الجمع بين البيانات الموقعية والبيانات الساتلية ،بحسبان ذلك مساھمة في أنشطة مراقبة
المناخ اإلقليمية.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن لجنة علم المناخ أنشأت فرقة عمل معنية باستخدام بيانات ومنتجات
4.1.70
االستشعار عن بعد في مراقبة المناخ لتعزيز استخدام البيانات الفضائية القاعدة في مراقبة المناخ وتقييم مالءمتھا لھذا
الغرض ،والعمل بشكل وثيق مع البرنامج الفضائي للمنظمة  WMOبشأن وضع توجيه من أجل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوھيئات المستخدمين اآلخرين لالستفادة من بيانات ونواتج االستشعار عن
بُعد في مراقبة المناخ والخدمات المناخية.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالجھود التي بذلھا البرنامج الفضائي للمنظمة  ،WMOخالل االجتماع
4.1.71
الثاني واألربعين لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMS-42لتلبية متطلبات المنظمة  WMOإلى
البيانات والنواتج الساتلية ،من أجل عمليات التقييم المناخية للمنظمة  .WMOوحث المؤتمر على زيادة التعاون بين لجنة
علم المناخ وفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في مراقبة وتقييم المناخ على المستويين العالمي واإلقليمي.

نظام معلومات الخدمات المناخية
الحظ المؤتمر أن المنظمة ) (WMOأنشأت بالفعل أو عينت عدداً من الكيانات المخصصة لدعم العمليات
4.1.72
المناخية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبما في ذلك المراكز عالية التخصص التي حددتھا
المنظمة ) (WMOعلى أساس المواصفات والمعايير .كما الحظ المؤتمر مع االرتياح أن خطة تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSتسلط الضوء بشكل مالئم على ھذه الكيانات كجزء من ركيزة نظام معلومات الخدمات
المناخية ) (CSISالتي اعتمدھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية .وحث المؤتمر األعضاء على تعزيز
إسھاماتھم في اإلطار العالمي للخدمات المناخية بدعم كيانات نظام معلومات الخدمات المناخية وبتحديد الفجوات وسدھا
على المستويات العالمية ،واإلقليمية ،والوطنية.
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وأشار المؤتمر إلى القرار  ،(Cg-XVI) 17بإنشاء نظام معلومات الخدمات المناخية في إطار برنامج المناخ
4.1.73
العالمي ) (WCPبكيانات عالمية وإقليمية ووطنية لتوفير المعلومات المناخية التشغيلية بما في ذلك البيانات ،والمراقبة
ونواتج التنبؤات واالسقاطات ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأشار المؤتمر كذلك إلى قراره
بإغالق مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSبحلول عام  2015ونقل أنشطته إلى عملية تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوخاصة من خالل نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISومن ثم ،قرر
المؤتمر أن يغلق مشروع  CLIPSبشكل رسمي في  31كانون األول /ديسمبر .2015
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير باإلسھامات الكبيرة لمشروع  ،CLIPSمنذ نشأته في عام  ،1995في
4.1.74
تطوير مفھوم الخدمات المناخية .وأبرز المؤتمر ،على وجه الخصوص ،نجاح المشروع  CLIPSفي وضع وتنفيذ
المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsوتيسير دعمھا للمرافق .NMHSs
وأكد المؤتمر على الحاجة إلى المضي قدما ً في تراث المشروع  CLIPSفي تنفيذ النظام  .CSISومن ثم ،أثنى المؤتمر
على لجنة علم المناخ ) ،(CClوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPللتنظيم الناجح للمؤتمر الفني تحت عنوان
’’الخدمات المناخية – االعتماد على إرث مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) 30) (CLIPSحزيران /يونيو 2 -
تموز /يوليو  ،2014ھايدلبرغ ،ألمانيا( ،وأحاط علما ً بنتائجه.
أشار المؤتمر أيضا ً إلى قراره ،من خالل القرار  ،(Cg-XVI) 17بتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية
4.1.75
ً
بتوجيه من لجنة علم المناخ ) (CClفي تعاون وثيق مع لجنة النظم األساسية ) .(CBSوأحاط المؤتمر علما مع التقدير
بأن لجنة علم المناخ أعطت أولوية عليا لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISفي ھيكل عملھا وأنشأت فرقة لتنسيق
تنفيذ النظام  .CSISوأعرب المؤتمر عن دعمه لجھود لجنة علم المناخ في وضع الدليل المرجعي الفني لنظام معلومات
الخدمات المناخية ،ومجموعة أدوات الخدمات المناخية ،وشبكة جھات االتصال الوطنية لنظام معلومات الخدمات
المناخية ،الخ ،وحث األعضاء على اإلسھام بنشاط في عمل لجنة علم المناخ في ھذا الصدد .وطلب المؤتمر إلى
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSضمان وجود ارتباط وثيق بين الدور الريادي الذي تؤديه لجنة علم
المناخ في توجيه تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية  CSISواآلليات ذات الصلة التي توجه تنفيذ اإلطار .GFCS

التنبؤات المناخية التشغيلية
أحاط المؤتمر علما ً بأوجه التقدم العلمي السريع في تقدير حاالت التقلبية المناخية في المستقبل ،وتغيرھا
4.1.76
على المستويات الزمنية والمكانية المختلفة ،وتزايد اعتراف األعضاء بأھمية نواتج التنبؤات والتوقعات المناخية في دعم
عملية التكيف مع المناخ وإدارة المخاطر وخاصة بالنسبة لنظم اإلنذار المبكر والتخطيط المسبق .وأحاط المؤتمر علما ً
أيضا ً بأن التنبؤات والتوقعات المناخية تشكل الحد األدنى من الوظائف ذات األولوية العالية المحددة لنظم معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISفي خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بتعزيز التعاون بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية )(CBS
4.1.77
بشأن التنبؤات المناخية التشغيلية ،والذي يسرته فرقة الخبراء المشتركة بين اللجنتين  CCl/CBSوالمعنية بالتنبؤات
التشغيلية على المستويات دون الفصلية والطويلة األجل ) (ET-RCCsوفرقة الخبراء المشتركة بين اللجنتين CCl/CBS
والمعنية بالمراكز المناخية اإلقليمية ) .(ET-RCCsوالحظ المؤتمر مع التقدير أن حلقة العمل المشتركة بين اللجنتين
 CCl/CBSبشأن "التوقعات التشغيلية الطويلة األجل :المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) (GPCsوالمراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsلدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات
المناخية ) "(RCOFsقد عقدت في برازيليا ،البرازيل في الفترة من  25إلى  27تشرين الثاني /نوفمبر  2013لتحديد
األولويات لتوثيق التعاون وتعزيز تبادل البيانات والطرائق واألدوات فيما بين المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة
األجل ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوسبل تحسين العملية التشغيلية في التوقعات الطويلة األجل بما
في ذلك لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
) .(RCOFsوأشار المؤتمر إلى ضرورة استمرار ھذا التفاعل بشكل منتظم.
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تحديث المعلومات المناخية الموسمية العالمية
أشار المؤتمر إلى أن ھدف عملية تحديث المناخ الفصلي على الصعيد العالمي ) (GSCUھو مساعدة
4.1.78
المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ).(RCOFs
وأحاط المؤتمر علما ً بأن فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بتحديث المناخ الفصلي على الصعيد
العالمي ) (GSCUقد حققت تقدما ً في مرحلة التجارب من تحديث المناخ الفصلي على الصعيد العالمي ) ،(GSCUوأنه
تم إنتاج عدد من ھذه التحديثات لتقييم المحتوى فضالً عن االحتياجات التشغيلية .ووافق المؤتمر على مواصلة تطوير
عملية تحديث المناخ الفصلي على الصعيد العالمي ) (GSCUفي شكل جھود مشتركة بين لجنة علم المناخ ولجنة النظم
األساسية بغرض تحويلھا إلى منتج تشغيلي ،استناداً إلى اإلرشادات التي قدمھا المجلس التنفيذي في دورته الرابعة
والستين ).(EC-64

المراكز المناخية اإلقليمية
أحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح باالعتراف بالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsبوصفھا عناصر رئيسية
4.1.79
في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوبأنه يجري بالتدريج التوسع في ھذه المراكز ).(RCCs
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن الفترة األخيرة الفاصلة بين الدورتين شھدت تعيين مراكز مناخية إقليمية )(RCCs
جديدة ،وبأن مراحل إيضاحية للعديد من المراكز المناخية اإلقليمية ) /(RCCsشبكات المراكز المناخية اإلقليمية قد بدأت
في مناطق مختلفة ،ال سيما في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا وأفريقيا
الوسطى وجنوب آسيا .وأشار المؤتمر بارتياح إلى أن االلتزام الرفيع المستوى ،بما في ذلك في إطار اجتماعات رؤساء
الدول والوزراء ،قد سھّل التقدم نحو إنشاء مركز مناخي إقليمي ) (RCCألفريقيا الوسطى .وأعرب المؤتمر عن تقديره
للتنسيق المباشر للكيانات ذات الصلة المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSفي دعم عملية
تعيين المراكز المناخية اإلقليمية في جميع األقاليم ،وشجعھما على بذل جھود متضافرة مع الھيئات ذات الصلة في
االتحادات اإلقليمية لضمان إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي جميع األقاليم لتلبية االحتياجات الفورية لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأحاط المؤتمر علما ً بجھود لجنة علم المناخ في متابعة توحيد نواتج
المراكز المناخية اإلقليمية وخدماتھا ،ودورھا المستمر في توفير اإلرشادات في ھذا الجانب وغيره من الجوانب
التشغيلية للمراكز المناخية اإلقليمية .وحث المجلس رؤساء االتحادات اإلقليمية ولجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم
األساسية ) (CBSعلى العمل معا ً بصورة وثيقة لضمان نجاح إنشاء وتشغيل المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي
جميع األقاليم وتيسير االستخدام الفعال لمنتجاتھا وخدماتھا من جانب المرافق الوطنية ).(NMHSs
وشدد المؤتمر كذلك على أھمية الحفاظ على المستوى المرتفع من الدعم الذي تقدمه المراكز المناخية
4.1.80
اإلقليمية لألعضاء في توفير نواتج مناخية بصورة منتظمة لكونھا تساعد المرافق  NMHSsفي إعداد وتقديم الخدمات
المناخية لمستخدميھا الوطنيين .وحث األعضاء على تعزيز التفاعل مع المراكز  RCCsمن خالل تقديم تغذية مرتدة
بشأن فائدة النواتج التي تقدمھا المراكز المناخية اإلقليمية.

المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
أقر المؤتمر بدور المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsباعتبارھا منابر فعالة للجمع بين
4.1.81
البلدان ذات الخصائص المناخية المشتركة ،وتيسير االتساق في الحصول على المعلومات المتوافرة وتفسيرھا ،وتقديم
طائفة من نواتج المراقبة والتوقعات اإلقليمية .وأقر المؤتمر كذلك أن ھذه المنتديات ) ،(RCOFsباإلضافة إلى إعداد
النواتج ،والربط الشبكي ،وفرص تطوير القدرات التي توفرھا لألعضاء ،تعزز أيضا ً توعية أصحاب المصلحة،
والحصول على تعليقاتھم والنواتج الموجھة نحو دعم القرار .وأحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بالعمليات المستدامة
للمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية العاملة ،والتوسع في المفھوم ليشمل العديد من األقاليم الفرعية األخرى .وفي ھذا
الصدد ،اعترف المؤتمر بإنشاء أو إعادة تفعيل عدد من المنتديات ) (RCOFsحول العالم ،ال سيما في أفريقيا ،وجنوب
شرق آسيا وجنوبھا ،وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ،وأمريكا الجنوبية ،ومنطقة البحر األبيض المتوسط
الكبرى .وقد ساھم مسار المنتديات ) (RCOFsفي بناء القدرات في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوخاصة في كيفية
االستفادة على أفضل وجه من المعلومات الوافرة التي تتيحھا المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) .(GPCsوأحاط المؤتمر

الملخص العام

109

علما ً مع االرتياح بأن لجنة علم المناخ أنشأت فرقة عمل معنية بالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية لتيسير اتباع نھج
حسن التركيز لتعزيز وتدعيم عملية المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية وتوسيع نطاقھا ،وتحسين المدخالت والطرائق
الفنية ،وتعزيز جوانب الكفاءة ،وزيادة التركيز على المستخدمين ،سوف تزيد من استدامة ھذه المنتديات ).(RCOFs
وحث المؤتمر األعضاء على الدعم النشط لعمليات المنتديات .RCOF

المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية )(NCOFs
أحاط المؤتمر علما ً بأن المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية
4.1.82
ُ
) (NCFsتعد منصات وطنية رئيسية لتعزيز الحوار والتنسيق المنتظمين بين الوكاالت في االستجابة لتقلبية المناخ
وتغيره ،وتوفر معلومات مناخية على المستوى الوطني لنطاقات زمنية مھمة من خالل حوار منتظم ودائم ومتعدد
الجھات بين مقدم )مقدمي( المعلومات ومستعمليھا ،وتعمل كسطح فعال ومستدام للتواصل مع المستخدمين في نظام
معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن بعض األعضاء بدؤوا بالفعل في تنفيذ
المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية  /المنتديات المناخية الوطنية ) ،(NCOFs/NCFsوطلب إلى لجنة علم المناخ أن
توفر ما يلزم من إرشاد تقني لممارساتھم التقنية .وحث المؤتمر جميع األعضاء على أن يتبنوا تنفيذ المنتديات الوطنية
للتوقعات المناخية ) (NCOFوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NFCكمكونان رئيسيان من عملية تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستوى الوطني ،وطلب إلى األمين العام تيسير تطوير توجيھات لمساعدة المرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى تنظيم وتنسيق منتديات وطنية للتوقعات المناخية ومنتديات مناخية وطنية بانتظام .وش ّدد
المؤتمر على أھمية التنسيق الفعال لألنشطة المناخية لضمان نشر المعلومات عن المناخ والطقس على نحو متجانس،
وشجّع على إعداد أُطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني.

المعلومات المناخية من أجل التكيف وإدارة المخاطر
حث المؤتمر األعضاء على دعم وتعزيز مشاركة المستخدمين من خالل المنتديات اإلقليمية للتوقعات
4.1.83
المناخية ) (RCOFsوالمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsعن طريق
المنتديات المناخية للمستخدمين أو المنتديات المناخية ذات المنحى القطاعي )مثل المنتديات الھيدرولوجية أو الزراعية،
أو التي تركز على الجوانب الصحية( ،والمشاريع اإليضاحية ،وحلقات العمل والتدريب المشتركة بين التخصصات،
واألنشطة الميدانية ،بما في ذلك المنتديات المتجوّ لة ،التي تمثل نجاحا ً مرموقا ً في الخدمات المناخية لقطاع الزراعة .وإذ
رأى المؤتمر أن المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات الوطنية المناخية ) (NCFsيمكن أن تستقطبا
أعداداً كبيرة من المشاركين من قطاعات المستخدمين وأنھما من الوسائل الممكنة لبناء قدرات مستخدمي المعلومات
المناخية ،وافق على أن المنتديات ) (NCOFsيمكن أن ُتعد كذلك مفھوما ً فعاالً لتنفيذ برامج التواصل مع المستخدمين
على المستوى الوطني ،ولتوفير فرص ممتازة للمرافق الوطنية ) (NMHSsلكي تتفاعل مع الجھات المعنية األخرى.
وأقر المؤتمر بالحاجة إلى تطبيق عملي محسن ل ُنھج إدارة المخاطر المناخية على المستوى المحلي ،للحد
4.1.84
من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره .وأعرب المؤتمر عن تقديره لتوجيھات لجنة
علم المناخ بشأن إدارة المخاطر المناخية ،وحث األعضاء على استخدام ُنھج إدارة المخاطر المناخية الموصى بھا ،بما
في ذلك إجراء دراسات حالة إليضاح الممارسات الجيدة في إدارة المخاطر المناخية ،وتشاطر النواتج مع لجنة علم
المناخ للمساعدة في مواصلة تحسين مفاھيم إدارة المخاطر المناخية.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير أن فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ بشأن المخاطر المناخية
4.1.85
والمؤشرات المناخية في قطاعات محددة ) (ET-CRSCIأعدت مجموعة برمجيات تسمى ’’ ‘‘ClimPACTبھدف توفير
أسلوب سھل ومتسّق إلنتاج مؤشرات مناخية لقطاعات معينة .وأعرب المؤتمر عن تقديره كذلك لفرقة العمل ET-CRSCI
الضطالعھا بتقديم بيان عملي لتوضيح مفھوم لحلقة عمل لتوفير التدريب دون اإلقليمي وتيسير الحساب التعاوني لمؤشرات
مناخية لقطاعات معينة تشمل مقدمي المعلومات المناخية فضالً عن المستخدمين .وإدراكا ً للقيمة المضافة لمعلومات
المناخ ذات المنحى التطبيقي ،أبرز المؤتمر الحاجة إلى االضطالع بھذه الحلقات التدريبية في جميع األقاليم لتعزيز
استخدام ھذه البرمجية على نطاق واسع.
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وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بنشر التوجيه المتعلقة بتنفيذ نظم اإلنذار المبكر بشأن االرتباط بين الصحة
4.1.86
والحر ) ،(HHWSالذي جاء نتيجة لجھود تعاونية لخبراء من المنظمة  WMOومنظمة الصحة العالمية ) .(WHOوأقرّ
المؤتمر باألھمية البالغة لھذا التوجيه نظراً إلى تزايد وتيرة موجات الحر وشدتھا في العقود األخيرة وحث األعضاء
على استخدامھا لتنفيذ نظم متكاملة لإلنذار المبكر بشأن االرتباط بين الصحة والحر ).(HHWS

فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء والماء )(JEG-CFW
أحاط المؤتمر علما ً بعمل فريق الخبراء المشترك بين اللجنة ) (CClواللجنة ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا
4.1.87
) (CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWوبتوصياته إلى المجلس التنفيذي .وأعرب المؤتمر عن دعمه
لتوصية فريق الخبراء ) (JEG-CFWبتحديث مطبوع المنظمة ) (WMOالسابق بشأن الطقس والمناخ واألمن الغذائي
بإضافة الجوانب المتعلقة بالماء إلى الموضوع .وأُبلغ المؤتمر باقتراح إنشاء ھيئة حكومية دولية معنية بالماء ،تقدمت به
المكسيك خالل المؤتمر العشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC COP 20
الذي عُقد في ليما ،بيرو .وشجّع المؤتمر على زيادة التشديد على المسائل المرتبطة بالماء في عمل فريق الخبراء المعني
بالمناخ والغذاء والماء ) .(JEG-CFWودعم المؤتمر كذلك استخدام الرصدات البسيطة لألمطار التي ينجزھا المتطوعون
وطلب إلى كل من لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMولجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة الھيدرولوجيا )،(CHy
ولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOالعمل معا ً لتطوير ھذه الرصدات وتعزيزھا ،ال سيما في البلدان النامية.

مبادرات الجفاف
أحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بنجاح تنظيم االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف
4.1.88
) ،(HMNDPوأشاد بالتعاون بين المنظمة ) (WMOومنظمة األغذية والزراعة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) (UNCCDومنظمات شريكة أخرى .وأحاط المؤتمر علما ً بأن اإلعالن النھائي لالجتماع الرفيع المستوى HMNDP
)انظر المرفق السادس بھذا التقرير( الذي اعتمده الجزء الرفيع المستوى من االجتماع ،قد حث المنظمة )(WMO
واالتفاقية ) (UNCCDومنظمة األغذية والزراعة ووكاالت وبرامج األمم المتحدة ذات الصلة األخرى ،فضالً عن
األطراف المعنية األخرى ،على مساعدة الحكومات ،السيما حكومات البلدان النامية ،في إعداد وتنفيذ سياسات وطنية
إلدارة الجفاف .وشجّع المؤتمر جميع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تقديم دعمھا الكامل وحث الوزارات والھيئات
ذات الصلة في بلدانھا على تقديم دعم نشط لتطبيق اإلعالن .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن مجلة ظواھر الطقس
والمناخ المتطرفة نشرت عدداً خاصا ً عن االجتماع الرفيع المستوى  .HMNDPوشكر المؤتمرالجھات المانحة كافة على
ما قدمته من دعم قيم لتنظيم االجتماع الرفيع المستوى .HMNDP
وأحاط المؤتمر علما ً بأن وحدة الدعم الفني ) (TSUالتابعة لبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف
4.1.89
ُ
) (IDMPقد أنشئت في آب /أغسطس  2013داخل إدارة المناخ والماء التابعة ألمانة المنظمة ) .(WMOوأعرب المجلس
عن تقديره لقيام الشراكة العالمية للمياه ) (GWPبإعارة خبير لوحدة الدعم الفني ) (TSUولتوفير الحكومة الكندية
األموال الالزمة ليبدأ برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPعمله .وحث المؤتمر األمين العام على استكشاف شركاء
إضافيين للبرنامج  ،IDMPودعم وحدة الدعم الفني التابعة له .ومن ثم ،اعتمد المجلس القرار  - (Cg-17) 17البرنامج
المتكامل إلدارة الجفاف ).(IDMP
وأحاط المؤتمر علما ً بأنه ال توجد حاليا ً معلومات عالمية ،وموثوقة ،ومتسقة عن الجفاف يمكن لجميع
4.1.90
المستخدمين الوصول إليھا بسھولة ،بما في ذلك عمليات التقييم اآلنية للجفاف المستمر ومعلومات بشأن الفھم الحالي
لآلليات الفيزيائية وإمكانية التنبؤ بالجفاف .وبعد أن أخذ المؤتمر ذلك في الحسبان ،دعم جھود أمانة المنظمة ،WMO
ووحدة الدعم الفني للبرنامج  ،IDMPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ،والفريق المعني بالرصدات األرضية )،(GEO
واإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات واألرصاد الجوية ) (NOAAفي الواليات المتحدة األمريكية ،لمواصلة تطوير النظام
العالمي للمعلومات الخاصة بالجفاف ).(GDIS
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وأحاط المؤتمر علما ً بتعاون برنامج تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة للمياه )،(UNW-DPC
4.1.91
والمنظمة ) ،(WMOواتفاقية التنوع البيولوجي ) ،(CBDواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDومنظمة
األغذية والزراعة من خالل مبادرة السياسات الوطنية إلدارة الجفاف التي عقدت خمس حلقات عمل إقليمية .وأعرب
المؤتمر عن تقديره لجھود ھؤالء الشركاء وأحاط علما ً بأن ھذه المبادرة الخاصة ستنتھي في  .2015وأحاط المؤتمر
علما ً بأن ھذه المبادرة أعدت في إطار مفاھيم االجتماع الرفيع المستوى  HMNDPومن ثم طلب من األمين العام أن
يواصل تنسيق نواتج ھذه المبادرة والتواصل مع ھؤالء الشركاء فيما يتعلق بالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ).(IDMP
وأحاط المؤتمر علما ً بأن لدى المنظمة  WMOأنشطة أخرى مرتبطة بمسائل الجفاف ،مثل برنامج المنظمة
4.1.92
) (WMOللحد من مخاطر الكوارث وجھات التنسيق التابعة للجان والبرامج الفنية واألنشطة الدولية من قبيل تطوير
إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015وشجّع المؤتمر األمانة على التواصل مع الجھات المعنية بھذه
األنشطة والتنسيق معھا لضمان التمثيل المالئم لمسائل الجفاف.

مسائل المياه
استعرض المؤتمر برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه استناداً إلى التقارير الواردة المقدمة من رئيس لجنة
4.1.93
الھيدرولوجيا ) (CHyواألمين العام ،وسجّل أموراً عديدة منھا الخطوات التي اتخذتھا لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyواألمانة
استجابة للقرار  – (Cg-XVI) 12برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ،والقرار  -(Cg-XVI) 13إطار إدارة الجودة –
الھيدرولوجيا؛ والقرار  – (Cg-XVI) 14النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية؛ والقرار  - (Cg-XVI) 15إنشاء
فريق استشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات التابعة للمنظمة ).(WMO

لجنة الھيدرولوجيا
أحاط المؤتمر علما ً بأن الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) (CHy-14التي عُقدت في جنيف ،في
4.1.94
تشرين الثاني /نوفمبر  2012اعتمدت خمسة مجاالت مواضيعية لعمل اللجنة ) (CHyخالل الفترة الفاصلة بين الدورتين
:2016-2013
)أ(

إطار إدارة الجودة – الھيدرولوجيا؛

)ب(

عمليات البيانات وإدارتھا؛

)ج(

تقييم موارد المياه؛

)د(

التنبؤات والتوقعات الھيدرولوجية؛

)ھـ(

الماء والمناخ وإدارة المخاطر.

وأُبلغ المؤتمر أن اللجنة ) (CHyأعدت مجموعات من األنشطة المقابلة والنواتج والنتائج المتوقعة لكل
4.1.95
مجال من ھذه المجاالت المواضيعية ،وأن فرقا ً مفتوحة العضوية من خبراء لجنة الھيدرولوجيا ) (OPACHEsتدعم ھذه
المجاالت.
وشجّع المؤتمر األعضاء على تسمية مزيد من الخبراء في األفرقة المفتوحة العضوية من خبراء لجنة
4.1.96
ً
الھيدرولوجيا ) (OPACHEsالتي ينبغي أن تتضمن خبراء روادا يشاركون بنشاط في أعمال اللجنة ) (CHyفي مجاالت
المواضيع ذات األولوية الخمسة .وشجع المؤتمر األعضاء كذلك على تيسير استخدام خبراء من بلدانھم للوحة
اإللكترونية والمنتدى اإللكتروني التابعين للجنة ) ،(CHyباعتبارھما آليات لتعزيز التواصل وتبادل التعليقات بين
األعضاء بشأن بنود ذات أھمية.
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وأحاط المؤتمر علما ً بارتياح بأن اللجنة ُتجري تقييما ً لفعالية نھج المناقشات اإللكترونية التمھيدية للدورة
4.1.97
فيما يتعلق ببعض من وثائقھا الھامة .ويھدف ھذا النھج إلى تمكين الخبراء من المشاركة والمساھمة من دون حضور
دورات اللجنة شخصيا ً.
وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لإلسھامات العديدة التي قدمھا الدكتور ) Ödön Starosolszkyھنغاريا(
4.1.98
إلى المنظمة ) ،(WMOحيث شغل منصب رئيس لجنة الھيدرولوجيا في الفترة من  1984وحتى  .1993وأشار المؤتمر
إلى أن الذكرى التاسعة لرحيله تحل في  3حزيران /يونيو  ،2015وأعرب عن تقديره للدور الھام والمستمر الذي لعبه
الدكتور  Starosolszkyفي توجيه مسار تطور الھيدرولوجيا في المنظمة ).(WMO
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 18برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ،ووصف البرنامج بصورته
4.1.99
الواردة في المرفق الثاني لتقرير المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية.

إطار إدارة الجودة ) – (QMFالھيدرولوجيا
أُبلِغ المؤتمر أن الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا )  ( CHy-14واصلت دعم نھج إلدارة الجودة
4.1.100
ُ
وتطبيقه في جميع أعمالھا وأنشطتھا .وأبلغ المؤتمر على وجه الخصوص أن في سياق التعاون مع المنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ) ،(ISOتجري حاليا ً عملية اعتماد دليل المنظمة ) (WMOالخاص بقياس االنسياب ،المجلدان األول
والثاني ،كتقرير فني يندرج ضمن فئة النواتج األخرى للمنظمة ) ،(ISOوذلك في أعقاب النقاشات التي دارت في إطار
اجتماع  ISO/TC113 – Hydrometryالذي عُقد في أيار /مايو  2015في طوكيو ،اليابان .كذلك قدم المؤتمر دعمه
لإلجراءات المتخذة لتحسين استفادة األعضاء من معايير ) (ISOالمتعلقة بالھيدرولوجيا.
وأُبلِغ المؤتمر بالتقدم المحرز في مشروع اللجنة )" (CHyتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق"
4.1.101
ً
)المشروع العاشر( خالل إعداد المواد التوجيھية بشأن تقدير جوانب الشك في قياس التصريف وتحديده ،فضال عن
إجراء اختبارات لمعايرة األدوات واختبار أداء أدوات وتقنيات القياس واإلبالغ عن نتائج االختبار .ووضعت مجموعة
من الممارسات للجنة إدارة المشروع لتيسير تبادل الوثائق واالتصاالت فيما بين المشاركين.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لكون صفحة الويب المتعلقة بإطار إدارة الجودة – الھيدرولوجيا قد أنشئت
4.1.102
ّ
وحث األعضاء على استخدام الموقع للوصول إلى
ضمن الموقع االلكتروني لبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
المعلومات المتعلقة بإدارة الجودة من منظور ھيدرولوجي.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن النسخ الفرنسية والروسية واإلسبانية من دليل الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع
4.1.103
المنظمة رقم  (168قد صدرت وأن النسخ الصينية والفرنسية واإلسبانية من مرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا
)مطبوع المنظمة رقم  (1072قد أُعدّت بفضل مساھمات الصين وفرنسا والمكسيك .وفيما يخص مرجع قياس االنسياب
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1044ا ُتخذ قرار بترجمة المواد التدريبية المستفيضة التي أعدّھا خبيران من خبراء اللجنة
) (CHyعوضا ً عن ترجمة الدليل بحد ذاته )انظر كذلك الفقرة  .(4.1(5).27وأصدرت المنظمة ) (WMOواليونسكو في
عام  2013الطبعة الثالثة من المسرد الدولي لمصطلحات الھيدرولوجيا.

عمليات البيانات وإدارتھا
أحاط المؤتمر علما ً بالتقدم المحرز بخصوص تطبيق اللغة الترميزية  .WaterML 2.0وأُبلغ المؤتمر أن
4.1.104
اللغة الترميزية  WaterML 2.0جھد متعدد الجھات وذو أھمية آلت إلى اعتماده من قبل االتحاد الجيوفضائي المفتوح،
بوصفه معياراً دوليا ً لتبادل البيانات الخاصة بالمياه ،وساھم أيضا ً في تطوير السالسل الزمنية  ،TimeSeriesMLالتي
ستطبق على بيانات الطقس واألرصاد الجوية .وذ ّكر المؤتمر بأن اللجنة ) (CHyقررت بموجب القرار  (CHy-14) 3أن
تبدأ عملية ،تشمل االختبار في مشاريع رائدة وتطبيقات تشغيلية ،قد تؤدي إلى اعتماد اللغة الترميزية WaterML 2.0
كمعيار للمنظمة ) (WMOمن أجل تبادل المعلومات .وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لما أُحرز من تقدم ،بفضل خبير
معيّن من قبل اللجنة ) (CHyفي اختبار ح ّل فني )برمجية مفتوحة( في عدد من أقاليم المنظمة ) ،(WMOيدعم تبادل
البيانات الھيدرولوجية باستخدام اللغة الترميزية  .WaterML 2.0وأحاط المؤتمر علما ً بأن ھذه البرمجية تستخدم أيضا ً

الملخص العام
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لدعم إنشاء نظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) .(WMOوأشار أيضا ً إلى إنشاء موقع الكتروني تابع
للمنظمة ) (WMOيتعلق باللغة الترميزية  .WaterML 2.0وشجع المؤتمر اللجنة ) (CHyعلى مواصلة تطوير ھذه المادة
لدعم العمل باللغة الترميزية  ،WaterML 2.0واتفق على أن إضافة دراسات حالة بشأن تنفيذ اللغة الترميزية WaterML
 2.0سيساعد األعضاء كثيراً.
وأُبلغ المؤتمر بإنشاء نظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOمؤخراً بھدف توفير
4.1.105
المدخالت الھيدرولوجية في النظام ) .(WIGOSوأشار إلى أن النظام ) (WHOSيجري تنفيذه على مرحلتين ،قدرة
قصيرة األجل على النفاذ إلى البيانات الھيدرولوجية لدى المرافق الوطنية ) (NMHSsالمتاحة بالفعل على شبكة اإلنترنت
مجانا ً وعلى نحو مفتوح ،وھي المرحلة التي سيتم إطالقھا بحلول تموز /يوليو  ،2015Kوقدرة طويلة األجل تتوافق مع
النظام ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوتستفيد من نظام المعلومات الھيدرولوجية الذي يم ّكن من تسجيل
البيانات واستعادتھا والنفاذ إليھا .ورحب المؤتمر بھذا الجھد وحث رئيس اللجنة ) (CHyعلى مواصلة توجيه النظام
) (WHOSحتى تمام التنفيذ.
واُبلغ المؤتمر أن المنظمة ) (WMOقد دعمت ،في إطار المشروع الذي يموله االتحاد األوروبي "بناء
4.1.106
القدرة على مقاومة الكوارث في غربي البلقان وتركيا" ،اللجنة الدولية لحوض نھر سافا في وضع سياسة لتبادل
البيانات ،استناداً إلى القرار  - (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية ،ووفق السياسات الوطنية المعتمدة.
وشجع المؤتمر على مواصلة تعزيز القرار  (Cg-XIII) 25في قطاع المياه ،كوسيلة لتعزيز التعاون داخل أحواض
األنھار العابرة للحدود.
وأُبلغ المؤتمر بأن مجموعة ممارسات بشأن نظم إدارة قواعد البيانات أنشئت حسبما طلبت الدورة الرابعة
4.1.107
عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHy-14ألجل نظام المصادر المفتوحة لألرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا
) .(MCHوكانت مجموعة الممارسات قد أُطلقت خالل اجتماع عُقد في مدريد في كانون األول /ديسمبر  2014وشھد
تقدما ً ملحوظا ً في رسم مستقبل المصادر المفتوحة لألرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا ) .(MCHوقد أع ّدت
المكسيك نظام ) (MCHأساسا ً باللغة اإلسبانية ،و ُكيف ھذا النظام واس ُتخدم في الجمھورية الدومينيكية ،وإكوادور،
وغواتيماال ،وھندوراس ،والمكسيك ،وباراغواي ،وأوروغواي ،وجمھورية فنزويال البوليفارية من قبل البرنامج
اإليبري األمريكي الذي تموله اسبانيا .ووُ ضع النظام في خدمة أعضاء المنظمة ) (WMOأثناء المؤتمر السادس عشر
) ،(Cg-XVIو ُترجم منذ ذلك الحين إلى اللغتين اإلنكليزية والفرنسية واس ُتخدم في غانا وبليز وكوراساو وسان مارتين
وألبانيا والبوسنة والھرسك وأقاليم الكاريبي البريطانية .وفي كل بلد من ھذه البلدانُ ،درب موظفو المرافق الوطنية
للھيدرولوجيا ) (NHSعلى تشغيل النظام وإدارته .وشجع المؤتمر األعضاء اآلخرين على االستفادة من ھذه البرمجية
المفتوحة المصادر والحظ أن إجراءات روتينية/بروتوكوالت قد وُ ضعت للتمكين من نقل المعلومات من الحساب اآللي
للمناخ ) (CLICOMإلى نظام ).(MCH
ووافق المؤتمر على أن البيانات الھيدرولوجية التي تجمعھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
4.1.108
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتوجيھات اللجنة ) (CHyالمتعلقة بتحليل البيانات الھيدرولوجية يمكن أن تؤدي دوراً محوريا ً
في تصميم آليات المراقبة ودعم القرارات الخاصة بأھداف التنمية المستدامة ،ال سيما تلك المتعلقة بالمياه والكوارث
المتصلة بالمياه .وشجع المؤتمر بالتالي األمين العام واللجنة ) (CHyعلى المشاركة بفعالية في المناقشات المتعلقة
بمراقبة أھداف التنمية المستدامة ضمن اإلطار الذي تؤمنه لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ).(UN-Water
وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن ألمانيا تساھم في ھذا المسعى من خالل المركز العالمي الجديد للبيانات المتعلقة بالموارد
المائية.
ويدعم المركز العالمي للبيانات المتعلقة بالموارد المائية تخطيط إدارة المياه من خالل تركيبته الفريدة
4.1.109
المكونة من البيانات المتاحة مجانا ً بخصوص كميات المياه والمستمدة من المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي
التابع للمنظمة ) (GRDC) (WMOوتلك المتعلقة بجودة المياه والمستمدة من المركز العالمي المعني بجودة المياه والتابع
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) .(UNEPويوجد المركزان في المعھد الفيدرالي للھيدرولوجيا في كوبلنز ،ما يعزز العمل
المشترك بينھما .وأشاد المؤتمر بالدعم المستمر المقدم من حكومة ألمانيا إلى المركز العالمي ) (GRDCعلى مدار 27
سنة واستعداد المركز العالمي للبيانات المتعلقة بالموارد المائية لتقديم خدمات إضافية ،ال سيما دعما ً لتطوير النظام
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) (WHOSواإلطار العالمي ) (GFCSوتوفير البيانات الھيدرولوجية بغرض رصد أھداف التنمية المستدامة .كما أقر
المؤتمر بالدور النشط الذي لعبه المركز العالمي ) (GRDCفي وضع معايير وممارسات تبادل البيانات.
وطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CHyأن تراقب التطور في مجال عمليات البيانات وإدارتھا وأن ترفع تقاريراً
4.1.110
إلى المجلس التنفيذي بشأن دور المركز العالمي للبيانات المتعلقة بالموارد المائية اآلخذ في التطور ،ودور المراكز
األخرى للبيانات ،مثل المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ) (IGRACوالمركز الدولي للبيانات بشأن ھيدرولوجيا
البحيرات والخزانات ) ،(HYDROLAREوعالقة ھذه المراكز بالمنظمة ) ،(WMOمن ضمن جھات أخرى ،فيما يخص
مراقبة وقياس ما تحقق من انجازات في مجال أھداف التنمية المستدامة ،ومساھمتھا في المبادرات األخرى التابعة للجنة
).(CHy

تقييم موارد المياه
أعرب المؤتمر عن ارتياحه لما أحُرز من تقدم في إعداد دليل تقييم موارد المياه .ونشرت اللجنة )(CHy
4.1.111
ّ
ً
لھذا الغرض تقريرا عن المواد الفنية لتقييم موارد المياه ونظمت اجتماعين لفرق خبراء ،األول في جمھورية كوريا
وحضره خبراء من االتحاد اإلقليمي الثاني ،والثاني في بنما وحضره خبراء من االتحاد اإلقليمي الرابع ،وأنشأت فرقة
عمل إلنجاز الدليل في صيغته النھائية .وكانت فرقة العمل قد اجتمعت في أيار /مايو  2015ووضعت خطة عمل بھدف
إعداد نسخة الستعراض النظراء بنھاية عام  2015ونشرت نسخة للدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجية )(CHy-15
ّ
وحث جميع األعضاء على المساھمة في
في نھاية عام  .2016وأشار المؤتمر إلى أھمية ھذا الدليل على وجه التحديد
إعداده حسبما ھو مناسب.

التنبؤات والتوقعات الھيدرولوجية
 4.1.112أعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن االجتماع األول للفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضان ) ((FFI-AGعُقد
في جنيف في الفترة من  7إلى  9تشرين األول /أكتوبر  ،2013استجابة للقرار  15الصادر عن المؤتمر السادس عشر
) ،(Cg-XVIالذي أنشأ الفريق االستشاري ) .(FFI-AGوأيّد المؤتمر النھج الذي اتبعه الفريق االستشاري ) (FFI-AGفي
مواءمة مجموعة من المشاريع التي ُتن ّفذ في المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) ،(SWFDPونظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSمع التغطية العالمية ،والمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالغمر الساحلي ) .(CIFDPوأعرب المؤتمر عن سروره ألن مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث )(OFDA
التابع لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDيدعم إدخال المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) (SWFDPونظام التوجيه الخاص بالفيضانات السريعة ) (FFGSبواسطة مرحلة توضيحية إلى منطقة الجنوب
االفريقي لتعزيز اإلنذارات المبكرة بمخاطر األحوال الجوية الھيدرولوجية  .وطلب المؤتمر إلى رؤساء لجنة علوم
الغالف الجوي ) ، (CASولجنة النظم األساسية ) ، (CBSولجنة الھيدرولوجيا) ، (CHyواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMالتعاون على تحسين الصالت وأشكال
التفاعل بين المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوالمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي
) (CIFDPونظام التوجيه الخاص بالفيضانات السريعة ) .(FFGSونظراً إلى تعدد ظواھر الفيضانات الكبرى التي
شھدتھا بلدان جنوب آسيا في السنوات األخيرة ،طلب المؤتمر النظر في ضم منطقة جنوب آسيا إلى المرحلة اإليضاحية
بھدف إدماج مشروع ) (SWFDPفي نظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSإذ سيمثل ذلك مساھمة ھامة
في إنشاء نظام قوي للتنبؤ باألمطار الغزيرة والفيضانات .وطلب المؤتمر أيضا ً إيالء اھتمام خاص بمنطقة غرب
الھيمااليا عند الشروع في ھذه المبادرة.
وأُبلغ المؤتمر بالجھود التي تضطلع بھا اللجنة ) (CHyإلعداد تقرير حول "دعم القرار الختيار نماذج
4.1.113
التنبؤ بالفيضانات" .كذلك أعرب عن ارتياحه لمعرفة أن ھذه المواد التوجيھية ستساعد األعضاء في اختيار وتطبيق
نماذج التنبؤ بالفيضانات في ظل حاالت الفيضانات المختلفة وفي األوضاع البيئية والمؤسسية المختلفة وفي ضوء تنوع
القدرات المھنية في المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ).(NHSs
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وإقراراً بأھمية الخدمات الفعالة للتنبؤ بالفيضانات ،باعتبارھا مكونا ً أساسيا ً في الحد من مخاطر الكوارث،
4.1.114
أشار المؤتمر مع االھتمام إلى التقرير حول "تحسين فعالية خدمات التنبؤ بالفيضانات – وضع إطار لتقييم قدرات أداء
الخدمات الھيدرولوجية" الذي اُعد في إطار استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات .وطلب المؤتمر من اللجنة
) (CHyإنشاء عملية لتحسين قدرات المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsعلى تقديم الخدمات في مجال التنبؤ
بالفيضانات.
وأُبلغ المؤتمر بأن إيطاليا قد عرضت في الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) (CHy-14إتاحة نظام
4.1.115
ً
) (DEWETRAمجانا ألعضاء اللجنة ) .(CHyونظام ) (DEWETRAنظام متكامل للتنبؤ في الوقت الحقيقي بمخاطر
األحوال الجوية الھيدرولوجية وحرائق البراري ،ومراقبتھا والوقاية منھا .ولھذا النظام القدرة على استيعاب البيانات من
مصادر مختلفة وإنتاج أنواع متعددة من الخرائط المتكاملة المفيدة لصانعي القرار المعنيين بإدارة المخاطر .ووُ قعت
اتفاقية تعاون بين المنظمة ) (WMOوإدارة الحماية المدنية اإليطالية )"صاحبة" البرمجية( ،وأوفدت البعثات األولى
المكلفة بوضع البرمجية في نيسان /أبريل وأيار /مايو  .2014وأعرب المؤتمر عن تقديره لحكومة إيطاليا إلتاحة النظام
) (DEWETRAألعضائه ،وشجع األعضاء على االستفادة من ھذا العرض ،حاذين حذو الصين وكرواتيا وإكوادور
والفلبين.
وأحاط المؤتمر علما ً بعمل اللجنة ) (CHyواللجنة ) ،(CBSوكذا اإلسھامات القيمة التي قدمھا األعضاء،
4.1.116
ُ
مما أدى إلى االستيعاب الموسع لنظام التوجيه العالمي ) .(FFGSونفذت العناصر اإلقليمية لنظام التوجيه العالمي
) (FFGSأو يجري تنفيذھا ،على النحو المطلوب في القرار ) (Cg-XV 21وبالدعم المالي المقدم من طرف مكتب
المساعدات الخارجية في حالة الكوارث ) (OFDAالتابع لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDفي أمريكا
الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوبي أفريقيا والبحر األسود والشرق األوسط وھيسبانيوال وجنوب شرق أوروبا وجنوب
آسيا ووسط آسيا .وعُقدت حلقة عمل تخطيطية أولية في إطار نظام التوجيه العالمي ) (FFGSفي وسط آسيا في أوائل
أيار /مايو  ،2015حيث عرضت كازاخستان استضافة المركز اإلقليمي المعني .كذلك بدأ العمل في مشروع إيضاحي
تابع لنظام التوجيه العالمي ) (FFGSفي حوض نھر زاروميال ،أما مشروع إقليم آسيا  -أوقيانوسيا في جنوب شرق آسيا
فھو قيد الدراسة .وتم أيضا ً تنفيذ المشاريع الممولة وطنيا ً أو المقترحة في جنوب أفريقيا ورومانيا والمكسيك وعُمان.
وبفضل الدعم المالي الذي قدمته الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،أضيف األردن إلى مشروع نظام التوجيه العالمي
) (FFGSللبحر األسود والشرق األوسط .وأُبلغ المؤتمر أنه من المزمع عقد مؤتمر في عام  2016بمناسبة مرور عشر
سنوات على انعقاد المؤتمر الدولي األول بخصوص التنبؤ بالفيضانات الخاطفة ،وأقر المؤتمر االقتراح كما طلب
المؤتمر من األمين العام استكشاف آليات الستمرار مشاريع نظام التوجيه العالمي ) (FFGSونظم النمذجة المصاحبة.
وأُبلغ المؤتمر أن البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMبالتشارك مع الشراكة العالمية للمياه
4.1.117
) ،(GWPوبدعم مالي أمّنته على مر السنين سويسرا واليابان والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وايطاليا )في حين
تموّ له سويسرا وحدھا في الوقت الراھن( ،يواصل تجميع وثائق توجيھية وأدوات لدعم اإلدارة المتكاملة للفيضانات
وإنتاجھا .ور ّحب المؤتمر بصدور أحد عشر مطبوعا ً جديداً منذ انعقاد المؤتمر السادس عشر ) ،(Cg-XVIش ّكلت مراجع
لمواضيع محددة تتعلق بإدارة الفيضانات ،وأُتيحت على الموقع اإللكتروني للبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات
) .(APFMوأحاط المؤتمر علما ً بأن  33طلب مساعدة قد لُبّت عبر مكتب المساعدة بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات
) ،(IFMوھي منصة سھلة االستخدام يمكن من خاللھا للبلدان الحصول على مساعدات في مجال بناء القدرات ،أو
اإلرشادات الفنية ،أو في مجال وضع السياسات من أجل تنفيذ استراتيجيات إدارة الفيضانات .وأحاط المؤتمر علما ً
بالمساھمة القيّمة التي قدمتھا  23مؤسسة شريكة ش ّكلت أساس الدعم لمكتب المساعدة ،ودعا البلدان األعضاء إلى
ّ
وحث المؤتمر األعضاء
استخدام الموارد المتاحة من خالل مكتب المساعدة بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات ).(IFM
على المساھمة ماديا ً وفنيا ً في البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMبما يسمح بزيادة قدراته على مساعدة
المزيد من البلدان.
وأُبلغ المؤتمر بأن المجلس التنفيذي طلب في دورته الخامسة والستين إلى اللجنة ) (CHyتوفر توجيھات
4.1.118
ً
تتعلق بمشاركة المنظمة ) (WMOفي الشراكة العالمية للفيضانات ) .(GFPوأحاط المؤتمر علما بأن رئيس اللجنة
) (CHyناقش دعوة من الشراكة العالمية للفيضانات ) (GFPللمنظمة ) (WMOلتكون شريكا ً في الفريق العامل
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االستشاري التابع للجنة ) (CHyووافق على توصيته بعدم انضمام المنظمة ) (WMOإلى الشراكة ) (GFPبصفة شريك،
وشجع اللجنة ) (CHyعلى مواصلة التفاعل مع الشراكة ) ،(GFPبما يضمن االتساق مع دور المرافق الوطنية
) (NMHSsومسؤولياتھا في تقديم خدمات التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.
وعبّر القرار عن التركيز الحالي على البحوث مقابل القدرات التشغيلية للشراكة ).(GFP

إدارة مخاطر المياه والمناخ
أُبلغ المؤتمر أن اللجنة ) (CHyقدمت مساھمة مھمة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن
4.1.119
خالل المثال النموذجي الخاص بالمياه وأن البرنامج المشترك بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه )(GWP
بشأن إدارة الفيضانات والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ،التي تن ّفذ بالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه )(GWP
ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) (FAOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة )اليونسكو( ،تش ّكل مساھمات من برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
).(GFCS
وأشار المؤتمر إلى أن مجموعة من األنشطة قد ُن ّفذت في مجال التنبؤ الھيدرولوجي الممتد ،بما في ذلك
4.1.120
تنظيم ندوة عن التنبؤ الموسمي – التحديات الحالية والفوائد المحتملة في مجال صنع القرار في قطاع المياه ،عُقدت في
كوبلنز ،ألمانيا ،في تشرين األول /أكتوبر  ،2014وحلقات عمل ضمّت خبراء من قطاع المياه بالشراكة مع المنتديات
اإلقليمية للتوقعات المناخية ،ال سيما في االتحاد اإلقليمي الثاني بالتعاون مع اللجنة الدولية للري والصرف .وأعرب
المؤتمر عن ارتياحه لما تقرر من تطوير لمواد توجيھية ودراسات حالة عن تطبيق التنبؤات الموسمية بالمناخ في
الموارد الھيدرولوجية والمائية ،وتوجيھات حول استخدام أساليب نمذجة المناخ على المستوى اإلقليمي وتصغير النطاق
في التطبيقات الھيدرولوجية.
ووافق المؤتمر على أن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن أن تؤدي دوراً رئيسيا ً في استراتيجيات
4.1.121
التكييف لمواجھة تقلبية المناخ وتغيره ،للدفع قدما ً باالستراتيجيات الھادفة إلى الحد من الخسائر في األرواح وحماية
الممتلكات واالزدھار من الفيضانات والجفاف .وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأن إدارة المياه تتطلب إدماج خدمات الطقس،
والخدمات المناخية ،والخدمات الھيدرولوجية .وش ّدد المؤتمر على ضرورة إيالء االھتمام الالزم للدفع قدما ً بتنفيذ اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية عبر اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالجھود العالمية الحالية الھادفة إلى الحد من
مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه.

تطوير القدرات )بما في ذلك النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية )((WHYCOS
أحاط المؤتمر علما ً بأن اللجنة ) (CHyتواصل تحديث إستراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن التعليم
4.1.122
والتدريب في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه وتنفيذھا ،وسلّم بأنھا تش ّكل إطاراً ممتازاً لتلبية احتياجات األعضاء
لتطوير القدرات في ھذا المجال.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن عدداً من دورات التعليم عن بعد في مجال العلوم األساسية والمتقدمة في
4.1.123
الھيدرولوجيا قد عُقدت في آسيا وافريقيا .وتشترك في تنظيم ھذه الدورات الدراسية المنظمة ) ،(WMOوالبرنامج
التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(COMETواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
) (NOAAومركز إقليمي محلي للتدريب ) (RTCتابع للمنظمة ) ،(WMOواألكاديمية الوطنية الھندية للمياه )في حالة
آسيا( ،ومعھد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية ) (IMTRفي كينيا )بالنسبة ألفريقيا( .وعالوة على ذلك،
أعرب المؤتمر عن سروره لإلشارة إلى دورات الھيدرولوجيا اإللكترونية التي يقدمھا المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا إلى المجتمعات اإلقليمية والدولية .وعلى وجه التحديد ،القت الدورة التي اُقيمت حول إعداد خرائط
للسھول الفيضية إقباالً ملحوظا ً من خارج منطقة الكاريبي.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن المواد التدريبية في مرجع المنظمة ) (WMOالخاص بقياس االنسياب
4.1.124
ُترجمت إلى الفرنسية والروسية واإلسبانية ،وأن مجموعة من المدربين الناطقين بھذه اللغات يخضعون للتدريب .وعقب
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دورات باإلنكليزية ُن ّ
ظمت إلندونيسيا وغرب أفريقيا ،عقدت دورة تدريب للمدربين الناطقين باإلسبانية بشأن قياس
االنسياب في المكسيك في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013ومن المقرر عقد دورة أولى بالفرنسية للبلدان األفريقية في
تموز /يوليو عام  2015في بنن ،أما الدورة األولي بالروسية فس ُتعقد في  .2016وأُع ّدت مجموعة ممارسات للمدربين في
مجال قياس االنسياب وأصبحت مشتغلة في كانون األول /ديسمبر  .2014وأُعدّت كذلك مواد تدريب على مرجع التنبؤ
بالفيضانات واإلنذار بھا وعُقدت دورات أولية في الصين وتركيا لمنطقة غرب البلقان وتركيا .وأشار المؤتمر إلى زيادة
تواتر ظواھر الفيضانات في البلدان األفريقية وطلب مد الدورات التدريبية في المستقبل كي تشمل ھذه البلدان.
وأُبلغ المؤتمر ،بناء على طلب تقدم به المؤتمر السادس عشر ) (Cg-XVIإلى اللجنة ) (CHyالستعراض
4.1.125
تعريف األخصائيين الھيدرولوجيين وفنيي الھيدرولوجيا وحزم التعليم األساسي المرتبطة بھما ،ووضع معايير كفاءة
للمھام الرئيسية للعمل في مجال الھيدرولوجيا ،أن فرقة عمل مشتركة مع اليونسكو ) ،(UNESCOوالرابطة الدولية
للھندسة والبحوث الھيدرولوجية ) (IAHRوالرابطة الدولية لعلوم الھيدرولوجيا ) ،(IAHSبدأت أعمالھا في ھذا
الموضوع ،بدعم من الفريق التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب .وتمثل الھدف في تقديم نتائج أعمال فرقة
العمل إلى اللجنة ) (CHy-15في أواخر عام  2016العتمادھا.

النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية )(WHYCOS
أحاط المؤتمر علما ً بأن الدورة العاشرة للفريق االستشاري الدولي ) (WIAG-10عُقدت في جنيف في يومي
4.1.126
 10و 11تشرين األول /أكتوبر  .2013وناقش االجتماع متابعة استعراض عام  2011للنظام ) (WHYCOSوالحظ أن
أمانة المنظمة ) (WMOتتخذ إجراءات بشأن التوصيات وتدرس أفضل الترتيبات العملية في األمانة لتوفير أقصى قدر
ممكن من الدعم لتنفيذ البرنامج ومكوناته .وتناول استعراض المبادئ التوجيھية للنظام ) (WHYCOSبعضا ً من ھذه
التوصيات .وأشار المؤتمر بارتياح إلى اقتراح إنشاء مكتب للنظام ) (WHYCOSفي المنظمة ) (WMOومركز ابتكار
في قطاع المياه ير ّكز على ابتكارات في قياس موارد المياه ومراقبتھا وتقييمھا ،وذلك بدعم مالي من الوكالة السويسرية
للتنمية والتعاون .وفي ھذا الصدد ،اعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 19مكتب النظام العالمي لرصد الدورة
الھيدرولوجية ).(WHYCOS
وأحاط المؤتمر علما ً بإحراز تقدم في السنوات األربع األخيرة في عدد من مشاريع مكونات النظام
4.1.127
) ،(WHYCOSبما في ذلك نظام رصد الدورة الھيدرولوجية للمنطقة القطبية الشمالية ) ،(Arctic-HYCOSونظام رصد
الدورة الھيدرولوجية لمنطقة البحر الكاريبي ) ،(Carib-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لحوض نھر الكونغو
) ،(Congo-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة ھندو -كوش بجبال الھيمااليا ) ،(HKH-HYCOSونظام
رصد الدورة الھيدرولوجية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) ،(IGAD-HYCOSونظام رصد الدورة
الھيدرولوجية لمنطقة حوض نھر الميكونغ ) ،(Mekong-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة حوض نھر
النيجر ) ،(Niger-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة حوض نھر فولتا ) .(Volta-HYCOSوأعرب
المؤتمر عن سروره لتنامي العمل بشأن نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة بحيرة تشاد )،(Lake Chad-HYCOS
ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة نھر اويابوك ) (Oyapock-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة
حوض نھر السنغال ) ،(Senegal-HYCOSوتنفيذ مرحلة جديدة من نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة ھندو-
كوش بجبال الھيمااليا ) (HKH-HYCOSونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لبلدان الجماعة اإلنمائية لمنطقة الجنوب
األفريقي ) .(SADC-HYCOSويجري كذلك استقصاء إمكانية وضع نظام لرصد الدورة الھيدرولوجية لمنطقة حوض
نھر النيل ،مع البلدان المعنية .وأعرب المؤتمر عن امتنانه لشركاء التنمية ،ال سيما االتحاد األوروبي ،وفرنسا ،ومرفق
المياه األفريقي ،وغيرھم ،ممن يدعمون تنفيذ شتى مكونات نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) .(HYCOSوكذلك أحاط
المؤتمر علما ً ببعض األنشطة غير المنفذة من المراحل السابقة في نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لنھر فولتا )Volta-
 (HYCOSوالمرحلة الثانية من النظام ) ،(SADC-HYCOSوالتي تستلزم تدخل المنظمة ) (WMOإلتمامھا .وأشار
المؤتمر إلى أن المبادئ التوجيھية للنظام )ُ (WHYCOSن ّقحت و ُحدّثت و ُنشرت ،مقدمة توجيھات قيّمة للمكونات القائمة
من نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSومكوناته اآلخذة في التطور.
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التعاون في المسائل المتعلقة بالمياه
أحاط المؤتمر علما ً بأن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterال تزال تضطلع بفعالية
4.1.128
بتنسيق أنشطة الوكاالت والصناديق والبرامج والمكاتب التابعة لألمم المتحدة المعنية بمسائل المياه .وأعرب المؤتمر عن
ارتياحه ألن األمين العام للمنظمة )ُ (WMOعيّن رئيسا ً للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterفي عام
 ،2012ثم ُجدّد له لوالية ثانية في عام  ،2014وأن ذلك ساھم في إعالء مكانة المنظمة ) ،(WMOبفضل قيادته المخلصة
والحيادية ،داخل منظومة األمم المتحدة فيما يخص األنشطة المرتبطة بالمياه ،وكذلك إعالء شأن لجنة األمم المتحدة
المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterمن بين مختلف آليات التنسيق داخل منظومة األمم المتحدة .ال سيما بشأن
التطورات ذات الصلة بجدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام  ،2015بما في ذلك وضع أھداف للتنمية المستدامة
وبذل جھود عالمية للحد من مخاطر الكوارث .وذ ّكر المؤتمر أيضا ً بأن المنظمة ) (WMOتواصل أداء دورھا الريادي
في تنسيق المجال المواضيعي ذي األولوية الخاص بالمياه وتغير المناخ.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن المنظمة ) (WMOواليونسكو أعدتا توطيد عالقة العمل الوثيقة التي
4.1.129
تربطھما بفضل توقيع اتفاق عمل بشأن التعاون الطويل األجل بين اليونسكو والمنظمة ) (WMOفي مجال الھيدرولوجيا
وموارد المياه )المياه العذبة( ،وألن الدورة األولى للجنة االتصال المنشأة بموجب اتفاق العمل قد عُقدت في كانون
األول /ديسمبر .2014
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن المنظمة ) (WMOواصلت التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية
4.1.130
ألوروبا ) (UNECEموفرة بذلك مساندة فنية للمشاريع التجريبية بشأن التكيّف مع تغير المناخ في قطاع المياه ومساھمة
في نشر دراسات الحالة ذات الصلة ،ومن خالل العديد من أعضائھا ،لمعالجة مسألة نوعية المياه السطحية.
وأحاط المؤتمر علما ً كذلك باستمرار التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية واالتحادات المھنية.
4.1.131
ّ
وتنظم المنظمة ) (WMOبالتعاون مع الرابطة الدولية للعلوم الھيدرولوجية ) ،(IAHSواليونسكو جلسة في إطار المؤتمر
الذي سيعقد تحت عنوان "مستقبلنا المشترك في ظل تغيّر المناخ" قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف
) (COP 21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCفي عام  .2015وأعدّت المنظمة )(WMO
والرابطة الدولية للعلوم الھيدرولوجية ) (IAHSمنھجا ً دراسيا ً لبرنامج تدريب ألخصائيي الھيدرولوجيا في الفلبين.
وواصلت المنظمة ) (WMOواليونسكو والرابطة الدولية للعلوم الھيدرولوجية ) (IAHSمنح الجائزة الدولية للھيدرولوجيا
كل عام .وتعاونت الرابطة الدولية للھندسة والبحوث الھيدرولوجية ) (IAHRوالرابطة الدولية للعلوم الھيدرولوجية
) (IAHSمع المنظمة ) (WMOفي تنظيم دورات تدريب على قياس التدفقات استناداً إلى دليل المنظمة ).(WMO
والرابطة الدولية للھندسة والبحوث الھيدرولوجية ) (IAHRوالرابطة الدولية للعلوم الھيدرولوجية ) (IAHSعضوان في
مشروع تقييم أداء أدوات وأساليب قياس التدفق .و ُن ّ
ظم كذلك اجتماع تعليمي بشأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
) (IWRMباعتبارھا أداة للتكيف مع تغير المناخ ،وذلك بالتعاون مع برنامج بناء القدرات من أجل اإلدارة المتكاملة
لموارد المياه .Cap-Net
وأُبلغ المؤتمر أن المنظمة ) (WMOتواصل تعاونھا مع المجلس الوزاري األفريقي المعني
4.1.132
بالمياه ) (AMCOWفي إطار أنشطة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية /أفريقيا ،وھي شاركت بنشاط في
األسبوع األفريقي الخامس للمياه الذي عُقد في داكار ،السنغال ،والذي كان األمين العام أبرز المتحدثين فيه عن مسائل
المياه .وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالمياه )،(AMCOW
واصال ،إلى جانب بنك التنمية األفريقي ،التعاون في تنفيذ مصرف التنمية األفريقي الذي يوفر الدعم المالي لألنشطة
الھيدرولوجية ،وال سيما الدعم لمشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSفي البلدان األعضاء.
وأعرب المؤتمر عن شكره لمؤتمر مديري المرافق الوطنية ) (NMHSsاإليبرو-أمريكية )(CIMHET
4.1.133
للدعم الذي قدموه لألنشطة التعليمية والتدريبية في مجال المياه للبلدان اإليبرو-أمريكية ،وطلب إلى األمين العام أن
يستكشف إمكانية إقامة عالقات أوثق مع مؤتمر مديري المياه في البلدان اإليبريو-أمريكية ).(CODIA

الملخص العام
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األنشطة اإلقليمية المرتبطة بالمياه
أعادت جميع االتحادات اإلقليمية إنشاء فريق عامل معني بالھيدرولوجيا والموارد المائية )أو اسم مشابه(.
4.1.134
ً
ً
وأنشأ االتحاد اإلقليمي الرابع منتدى افتراضيا إلكترونيا للھيدرولوجيا ليكون بمثابة منصة لمناقشة جميع المسائل
والتحديات المتعلقة بتشغيل الشبكات والخدمات الھيدرولوجية فيما بين الخبراء في المرافق الوطنية للھيدرولوجيا
) (NHSsباإلقليم .كذلك أنشأ االتحاد اإلقليمي الخامس منتدى إقليميا ً لتوفير آلية تم ّكن من مناقشة المسائل والتحديات
المماثلة في األوساط الھيدرولوجية .واقترح المؤتمر أن تتبع األقاليم األخرى ھذه األمثلة .ويش ّغل الفريق العامل التابع
لالتحاد اإلقليمي الثالث صفحة نشطة للغاية على شبكة اإلنترنت ،بينما خصص االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي
الرابع واالتحاد اإلقليمي الخامس اجتماعات لمسائل محددة مھمة على الصعيد اإلقليمي .وثمة اقتراح في االتحاد
اإلقليمي األول لتنشيط عمل الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا ) (WGHليكون بمثابة مكمّل لمشاريع نظام رصد
الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSالناجحة في اإلقليم ،من جملة أمور أخرى .وقد سجّ لت أنشطة ھذا الفريق العامل
المعني بالھيدرولوجيا القليل من التأخير بسبب تأجيل الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول .وتشارك المنظمة
) (WMOكذلك عبر الفريق العامل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا التابع لالتحاد اإلقليمي السادس ،بصفة مراقب في
أنشطة المفوضية األوروبية المرتبطة بتنفيذ التوجيه اإلطاري الخاص بالمياه والتوجيه الخاص بالفيضانات.

المسائل الجنسانية
أشار المؤتمر باھتمام إلى أن مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ ،الذي عُقد في جنيف في
4.1.135
الفترة  7-5تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014قد قدّم التوصيات القطاعية التالية فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية:
)أ(

توجيه المداخالت على كافة المستويات ،من األطفال إلى الشباب والكبار )بكافة صفاتھم(؛

)ب(

تمكين أصحاب المناصب الرفيعة من التأثير في عملية صنع القرار المرتبطة باألنشطة الجنسانية ،من
خالل زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين؛

)ج(

تجميع المؤشرات المصنفة حسب الجنس وفق ما تقوم به لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ((UN Water؛

)د(

استھداف الفئات األكثر تعرضا ً للخطر – ومنھا الفقراء والمھمشون  -وفھم تطلعاتھا واحتياجاتھا؛

)ھـ(

إقامة شراكات وتحسين التنسيق بين مختلف األطراف المعنية والمشاريع المختلفة )ال سيما المشاريع
القائمة(؛

)و(

نشر المعلومات من خالل أنسب وسائل االتصاالت )كاالجتماعات الشخصية والتلفاز والراديو،
والمعلومات المصورة( ،مع الحرص على أن تكون الرسائل الموجھة موجزة وبسيطة؛

)ز(

ضمان إتاحة معلومات القياس باللغات المحلية لتلبية االحتياجات المحددة وتوسيع نطاق التواصل مما يكفل
الفعالية في االتصاالت وإيصال اآلراء؛

)ح(

دمج المعارف المحلية والفھم العلمي – بناء الثقة؛

)ط(

توفير وصول المدارس فعليا ً لمرافق المياه والطقس )مثل محطات الطقس( ،وإجراء زيارات ،وحوارات
بشأن المستقبل الوظيفي؛

)ي(

التركيز على القيمة المجتمعية للمسارات الوظيفية العلمية؛

)ك(

إنشاء شبكات تضم شابات يعملن في المھن المتعلقة بالماء وإدارة ھذه الشبكات؛

)ل(

إتاحة التمييز اإليجابي في تعيين المرشحين متساوي الكفاءات ،وترقيتھم ،كنقطة بداية فقط؛
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)م(

منح إجازات أسرية مدفوعة لألمھات واآلباء؛

)ن(

فحص كافة السياسات والبرامج من منظور جنساني.

 4.1.136وطلب المؤتمر إلى األمين العام ورئيس اللجنة ) (CHyأن يضمنا الترويج لتنفيذ ھذه التوصيات لدى المرافق
الوطنية ) (NMHSsوفي أنشطة المنظمة ) (WMOالمرتبطة بالمياه خالل الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين.
4.2

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) – (WISأولوية

)البند  4.2من جدول األعمال(
4.2.1

برنامج المراقبة العالمية للطقس )البند  4.2.1من جدول األعمال(

سلم المؤتمر بأن المراقبة العالمية للطقس ال تزال تمثل المرفق التشغيلي "األساسي" بالنسبة لجميع برامج
4.2.1.1
المنظمة والمبادرات الجديدة كاإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
وكذلك بالنسبة لكثير من البرامج الدولية التابعة لوكاالت أخرى .وأكد المؤتمر من جديد أن برنامج المراقبة العالمية
للطقس ) (WWWال يزال يشكل ،مع التطوير المستمر في مكوناتھا الخاصة بالرصد والمعلومات ومعالجة البيانات
والتنبؤ ،البرنامج األساسي للمنظمة الذي يساھم بشكل مباشر في األنشطة الشاملة للمنظمة ) (WMOوفي جميع برامج
تطبيقات المنظمة ).(WMO
وأكد المؤتمر من جديد أن ثمة حاجة إلى تعزيز مكوّ نات ھذا البرنامج الفريد للمنظمة ،خاصة في البلدان
4.2.1.2
النامية ،ودعا األمين العام إلى اتخاذ الترتيبات الالزمة وتشجيع األعضاء من أجل توفير الموارد الضرورية.
4.2.1.3

واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 20برنامج المراقبة العالمية للطقس.

وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي في دورته الحادية والستين )القرار  ((EC-LXI) 7كان قد فوّ ض
4.2.1.4
للجنة النظم األساسية ) (CBSإجراءات قبول بعض الفئات الخاصة بإدخال تغييرات في مطبوع المنظمة رقم  306دليل
الشفرات وأن ھذه اإلجراءات كانت قد أثبتت فعاليتھا .وأق ّر المؤتمر بأن التغييرات الالزمة لدعم عمليات الطيران
المدني الدولي لم تكن دائما ً ضمن فئة التغيير التي فوّ ضھا المؤتمر للجنة النظم األساسية ،لكنه كان يمكن أن تخضع ھذه
التغييرات لتمحيص من طرف األعضاء المتأثرين خالل إجراءات الموافقة داخل منظمة الطيران المدني الدولي
) .(ICAOوأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن فعالية المراقبة العالمية للطقس ) (WWWستستفيد من تطبيق إجراءات مماثلة
لتحديث بعض جوانب المراجع واألدلة األخرى ،ومن ثم اعتمد القرار  - (Cg-17) 21إجراءات استيفاء المراجع واألدلة
التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتھا.

النظام العالمي للرصد

)(GOS

أشار المؤتمر إلى أن النظام العالمي للرصد ) (GOSحظي باالعتراف به كأھم مكوّ ن لنظام الرصد التابع
4.2.1.5
للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوال يزال النظام العالمي للرصد ) ،(GOSمن خالل النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSومن خالل الجھود المنسّقة التي يبذلھا األعضاء ،يقدم بيانات ومعلومات خاصة
بالرصد فريدة ومستدامة عن حالة األرض وغالفھا الجوي لتلبية االحتياجات المستجدة للمستخدمين المختلفين .وأق ّر
المؤتمر أنه تم تحقيق مزيد من التحسينات بشكل عام في جودة وتوافر البيانات التي تقدمھا عناصر أخرى ،ال سيما
عمليات الرصد البحرية ومن الطائرات.
وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة أن يواصل النظام ) (GOSمھمته األساسية المتمثلة في تقديم بيانات جوية
4.2.1.6
في حينھا وموثوقة ومتسقة ،من خالل الجھود المنسقة التي يبذلھا األعضاء ،لتلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية
والعالمية .ومع التأكيد على أن النظام ) (GOSمن المكوّ نات األساسية لنظم الرصد الخاصة بالنظام العالمي المتكامل
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للرصد ) ،(WIGOSونظراً لألھمية المتزايدة للنظام ) (GOSوتأثيره على عمليات النظام العالمي ) ،(WIGOSاعتمد
المؤتمر القرار  – (Cg-17) 22النظام العالمي للرصد.

النظام العالمي لالتصاالت

)(GTS

وإذ أشار المؤتمر إلى استمرار النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSباعتباره الجزء ألف من نظام معلومات
4.2.1.7
المنظمة ) ،(WISأكد على أھمية االتصاالت الوطنية والدولية و ُنظم وتطبيقات النظام ) (GTSلدعم األنشطة التشغيلية
لألعضاء .ومن ثم حث المؤتمر األعضاء على ضمان فعالية قدرتھا على االتصال في إطار النظام العالمي لالتصاالت
) (GTSوتلبية احتياجاتھا الخاصة ،وكذلك ،بالنسبة لألعضاء الذين يقدمون خدمات في إطار النظام العالمي لالتصاالت
) (GTSإلى غيرھم من األعضاء كالمراكز اإلقليمية لالتصاالت ،وتلبية احتياجات اآلخرين.
وأشار المؤتمر إلى أن توفير خدمات التنبؤات القائمة على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر
4.2.1.8
تتطلّب معلومات لم يتم تبادلھا في الماضي بشأن النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSوأن األعضاء بتقديمھم مثل ھذه
الخدمات سيستفيدون من المعلومات التي توفرھا وكاالت دولية لم تكن لھا صلة بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو
الھيدرولوجيا .ومن ثم ،ش ّجع المؤتمر على استخدام النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSلنقل ھذه المعلومات اإلضافية
ذات الصلة واألھمية البالغة وينبغي تقديمھا لألعضاء على وجه السرعة ،شريطة أن يبيّن التوفير الكافي أن ھذه
المعلومات ذات طابع استشاري وليست معلومات موثوقة .وأشار أيضا ً إلى أنه حيثما كانت ھذه المعلومات خارج إطار
والية المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالطقس والمناخ والماء ،ينبغي على األمين العام ضمان التنسيق بين الجھات التي تطلب
نشر ھذه المعلومات وأن يسبق نظر الجھاز الموثوق ذي الصلة تبادل ھذه المعلومات بشأن النظام العالمي لالتصاالت
).(GTS

النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

أكد المؤتمر من جديد على الدور الھام الذي يقوم به النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSفي
4.2.1.9
دعم أولويات المنظمة من خالل إدماج أوجه التقدم في التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPونظام تنبؤ المجموعات ) (EPSفي
التنبؤ التشغيلي واستخدام أدوات وتقنيات جديدة لتقديم معلومات خاصة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ذات قيمة عالية
من أجل اتخاذ قرارات فعالة .وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى مساھمة المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) (SWFDPفي تطوير القدرات والحد من مخاطر الكوارث عن طريق تزويد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجية ) (NMHSsبمعلومات ذات جودة عالية ،من خالل عملية متوالية ،وبالتالي تمكين المرافق الوطنية
) (NMHSsمن توفير تنبؤات وإنذارات بشأن الطقس في الوقت المناسب إلى السكان الذين يضطلعون بخدمتھم.
اتفق المؤتمر على أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيؤدي عمله بشكل جيد ضمن
4.2.1.10
أسرة برامج المراقبة العالمية للطقس ) .(WWWوأشار المؤتمر بوجه خاص إلى التقدم الذي حققه المشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوعمليته المتوالية التي تزوّ د أوساط التنبؤ من أقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية
الصغيرة النامية ،بنواتج مخرجات عالية الجودة في مجال التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPونظام تنبؤ المجموعات )(EPS
من أجل بناء قدراتھا على التنبؤ وتعزيز الخدمات المق ّدمة للمستخدمين فيما يتعلق بالتنبؤ واإلنذار .وأشار المؤتمر أيضا ً
إلى أن احتياجات المستخدمين أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً ،وأن تغير المناخ وتقلّبيته تطرح تحديات جديدة أمام المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجية ) (NMHSsوتفرض عليھا إعداد مجموعة متنوعة من المعلومات على مختلف
النطاقات الزمنية .وخلُص المؤتمر إلى أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيحتاج لتوسيع نطاق
خدماته لتشمل خدمات سلسة في معالجة البيانات والتنبؤ لكي يكون ذا صلة بأصحاب القرار والمستخدمين .ولتحقيق ھذه
الغاية ،طلب المؤتمر من األمين العام ولجنة النظم األساسية إعداد خطط وتقديم توصيات لألعضاء بشأن تنفيذ نظام
عالمي ) (GDPFSعصري وخفيف وأكثر مرونة لتلبية االحتياجات الناشئة.
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إدارة بيانات المراقبة العالمية للطقس

)(WWWDM

أشار المؤتمر إلى أنه تم إدخال نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFلتسھيل تبادل محتوى المعلومات الجديدة
4.2.1.11
بكفاءة وفعالية دون حاجة إلى وضع برنامج إلكتروني جديد لمعالجة تمثيل كل نوع جديد من البيانات .وقد كانت نماذج
الشفرات الجدولية ) ،(TDCFعلى سبيل المثال ،ضرورية لتوسيع مدى محدّدي المحطة بالنسبة للمحطات األرضية.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن الھدف من نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFھو االتصال فيما بين اآلالت وأن يكون
التفاعل مع اإلنسان من خالل صفحة للتواصل في الحاسوب ،وأن محطات عمل لألرصاد الجوية ونظم اتصاالت
عصرية وعدة نظم للرصد ُ
صمّمت الستخدام نماذج الشفرات الجدولية ) .(TDCFوأعرب المؤتمر عن انشغاله إزاء عدم
قدرة الكثير من األعضاء من استخدام نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFفي عملياتھم ألن ذلك سيرفع تكاليف ھؤالء
األعضاء الذي يوفرون خدمات التحويل لآلخرين وينقص قدرة األعضاء على االستفادة من مصادر المعلومات الجديدة.
لذا ،حث المؤتمر األعضاء على إكمال عملية االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFوفقا ً للوائح المتفق عليھا،
ليكون في مقدورھم تقديم جميع خدماتھم دون االعتماد على صيغة الشفرات األبجدية الرقمية التقليدية ).(TAC

نشاط دعم نظام المراقبة العالمية للطقس ) ،(SSAبما في ذلك خدمة المعلومات التشغيلية )(OIS
طلب المؤتمر إلى لجنة النظم األساسية واالتحادات اإلقليمية أن تواصل تحديد الثغرات القائمة في تنفيذ
4.2.1.12
وتشغيل المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوتحديد مبادئ توجيھية لتخصيص األولويات لدعم تنفيذ النظم المكونة
للمراقبة العالمية للطقس للسماح ألعضاء المنظمة بتوفير الخدمات المطلوبة للمستخدمين .وأشار إلى تحسّن مستوى
التعاون بين لجنة النظم األساسية واالتحادات اإلقليمية وطلب مواصلة تحسينه .وطلب المؤتمر إلى األمين العام أن
يولي ،بالتعاون مع األعضاء ووكاالت التمويل ،أولوية قصوى لتعبئة الموارد لدعم تنفيذ وتشغيل المراقبة العالمية
للطقس ،والسيما من أجل التخفيف من آثار مواطن النقص الملحوظة.
والحظ المؤتمر مع التقدير أن الخدمات االستشارية المقدمة في شكل بعثات خبراء ومواد توجيھية
4.2.1.13
واجتماعات في إطار أنشطة دعم نظام المراقبة العالمية للطقس التي تساھم في تطوير وتحسين مكونات المراقبة العالمية
للطقس .وشدد المؤتمر على أھمية مواصلة تقديم تلك الخدمات االستشارية الفنية.
وقدم سجل برمجيات لجنة النظم األساسية المنشور على مخدم المنظمة ) (WMOمعلومات ألعضاء
4.2.1.14
المنظمة عن مجموعات البرمجيات التي يعرضھا آحاد األعضاء .وحيث إن فعالية المراقبة العالمية للطقس تعتمد بدرجة
كبيرة على التطبيقات والنظم الحاسوبية في تشغيلھا ،فقد دعا المؤتمر مراكز المراقبة العالمية للطقس للنظر في توفير
برمجيات تطبيق األرصاد الجوية من أجل تبادلھا بالمجان فيما بين األعضاء وتوفير تحديثات لسجل برمجيات لجنة
النظم األساسية لضمان أن تظل ذات أھمية .وطلب المجلس من األمين العام أن يبحث دمج نواتج القطاع الخاص في
سجل البرمجيات.
وأشار المؤتمر إلى أن ھدف نظام المعلومات التشغيلية ) (OISالتابع للمنظمة ) (WMOيتمثل في جمع
4.2.1.15
ومحدثة عن المرافق والخدمات والنواتج المتاحة في التشغيل اليومي للمراقبة العالمية للطقس من
معلومات تفصيلية
َ
أعضاء المنظمة ومراكز المراقبة العالمية للطقس ،وتوزيعھا عليھم .وقد كان من دواعي سرور المؤتمر أن يالحظ أن
المعلومات التشغيلية المُحدَ ثة متاحة على مُخدم المنظمة .وحيث إن الكفاءة العامة لخدمة المعلومات التشغيلية )(OIS
تعتمد على سرعة اإلخطار بالتغييرات والمعلومات المحدثة من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا،
شدد المؤتمر على أھمية مواصلة جميع األعضاء القيام باستعراض المعلومات التشغيلية وتحديثھا بحسب ما يتطلبه
األمر.

برنامج أدوات وطرق الرصد

)(IMOP

أشار المؤتمر إلى أن نوعية الرصدات ومقاييس األرصاد الجوية والمتغيرات البيئية ذات الصلة ،وثباتھا
4.2.1.16
الطويل المدى ،أساسي للتشغيل العام للمراقبة العالمية للطقس ) .(WWWوشدد المؤتمر على أھمية برنامج أدوات وطرق
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الرصد في إجراء الدراسات ذات الصلة وإعداد المواد التوجيھية المالئمة لألعضاء لدعم االستخدام الفعال واالقتصادي
لتكنولوجيا و ُنظم الرصد للوفاء بالمتطلبات التشغيلية وتطبيقات البحث الواردة في الفقرات .4.2.2.86 – 4.2.2.60

أنشطة التصدي للطوارئ

)(ERA

أشار المؤتمر مع االرتياح إلى مستوى التعاون بين المنظمة ) (WMOوالوكالة الدولية للطاقة الذرية
4.2.1.17
) (IAEAأثناء الحادث النووي في فوكوشيما دايتشي )آذار /مارس  (2011وأكد من جديد على الدور الھام الذي تقوم به
المنظمة ) (WMOفي مجال أنشطة التصدي للطوارئ ) .(ERAوطلب المؤتمر من األمين العام مواصلة تقوية العالقة مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAومركزھا للحوادث والطوارئ ) ،(IECسعيا ً إلى إدخال مزيد من التحسينات،
لضمان االستعداد الفعال والتصدي لألعطال /للحوادث النووية.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أھمية معالجة الطوارئ غير النووية )مثل حرائق الغابات والحوادث الكيماوية(
4.2.1.18
وإلى التقدم المحرز في ھذا المجال من طرف لجنة النظم األساسية .وشجع لجنة النظم األساسية على إعداد دليل للتفسير
موجه للمستخدمين بشأن النواتج الخاصة بنموذج االنتقال في الغالف الجوي غير النووي.

أنشطة المنظمة في المنطقة القطبية الجنوبية

)(WMOAA

أشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي قد نسّق بنجاح ،من خالل فريق الخبراء التابع له والمعني
4.2.1.19
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSتنفيذ وتشغيل النظم األساسية للمراقبة العالمية للطقس )(WWW
في المنطقة القطبية الجنوبية للوفاء بمتطلبات خدمات األرصاد الجوية وأنشطة األبحاث في المنطقة القطبية الجنوبية،
بما في ذلك مراقبة المناخ والبيئة.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لصيانة شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONمن خالل التعاون مع
4.2.1.20
منظمات دولية وجامعات وبرامج أخرى ،وتوفير البيانات لدعم المنظمة ) (WMOوالبرامج الدولية األخرى .وإقراراً
بالصعوبات التي تواجه تشغيل وصيانة محطات الرصد والمنصات والمراصد في البيئة القاسية التي تميز المنطقة
القطببية الجنوبية ،طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي استكشاف طرق لتحسين مستوى جمع بيانات الرصد ،وخاصة
أثناء فصل الشتاء في المنطقة القطبية الجنوبية.

4.2.2

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) WMOالبند  4.2.2من جدول األعمال(

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

WMO

أشار المؤتمر إلى قراره الخاص بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد )القرار  ((Cg-XVI) 50وأعرب
4.2.2.1
عن سروره إذا يالحظ اإلتمام الناجح ألكثر األنشطة أھمية إلطار النظام العالمي المتكامل للرصد التي يتعين تنفيذھا في
 2015وفقا ً للقرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIPوفي ھذا الخصوص ،أعرب
المؤتمر عن تقديره لإلنجازات الھامة التي تحققت منذ المؤتمر السادس عشر ،وو ّجه الشكر لجميع الخبراء على ما
أنجزوه من عمل وما بذلوه من جھد.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الجماعي الناجح للمجلس التنفيذي ،وفريق التنسيق المشترك بين
4.2.2.2
اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ،التابع له ) ،(ICG-WIGOSولألعضاء ،ولالتحادات اإلقليمية )،(RAs
واللجان الفنية ) ،(TCsوالمنظمات الشريكة واألمين العام على تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد.
وأعرب المؤتمر عن بالغ التقدير لعدد من األعضاء يشمل أستراليا ،والصين ،وألمانيا ،والنرويج،
4.2.2.3
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والواليات المتحدة األمريكية ،وأعضاء آخرين أسھموا في تنفيذ
النظام العالمي المتكامل للرصد سواء من خالل الصندوق االستئماني للنظام  WIGOSأو من حيث عمليات االنتداب التي
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أجُريت أثناء الفترة المالية الحالية .وأشار بوجه خاص مع التقدير إلى الدعم المقدم من سويسرا إلعداد وتوفير البنية
األساسية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة ألداة تحليل واستعراض قدرات نظم للرصد ).(OSCAR
وأعرب المؤتمر عن تقديره أيضا ً للتقدم المحرز في خطط التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل
4.2.2.4
للرصد ) .(R-WIPوأشار إلى أن جميع االتحادات اإلقليمية اعتمدت بالفعل خططھا اإلقليمية لتنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد آخذة في اعتبارھا االحتياجات واألولويات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
وأشار المؤتمر إلى أن االتحاد اإلقليمي الثالث ) (RA-IIIيعمل على تطوير مشروع النظام العالمي
4.2.2.5
المتكامل للرصد في الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية ) ،(WIGOS-SASوذلك كجزء من خطته اإلقليمية لتنفيذ النظام
) .(WIGOSوتجمع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت المعنية بالمياه /الطاقة في
األرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وباراغواي وأوروغواي ،بالتنسيق مع لجنة التنسيق الحكومية
الدولية لبلدان حوض البالتا ) ،(CICبين شبكاتھا وأنظمتھا في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSإلنشاء
مجموعات متجانسة لبيانات الرصد من أجل االستخدام األمثل من جانب األوساط المعنية باألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا والمناخ .ومن المقرر توسيع نطاق المشروع ليشمل أعضاء آخرين من االتحاد.
أقر المؤتمر مع المجلس التنفيذي بأن تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد بلغ مستوى من النضح
4.2.2.6
ِّ
المكونة له كما أنه مع توافر المكونات األولوية األساسية إلطار ھذا النظام
يم ّكن النظام  WIGOSمن تطوير ونشر النظم
مع حلول نھاية  ،2015تتاح الشروط األساسية الالزمة لمرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد في الفترة
من  2016إلى .2019

المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
الحظ المؤتمر مع التقدير تنقيح الالئحة الفنية للمنظمة  WMOالذي أجراه فريق التنسيق المشترك بين
4.2.2.7
اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد كي يعكس المتطلبات الخاصة بتنفيذ النظام  . WIGOSوحث المؤتمر
األعضاء على تنفيذ وتشغيل شبكات ونظام الرصد لديھم وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد
األول ،الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد ومرفقاته  -دليل النظام العالمي المتكامل للرصد.

مصادر معلومات النظام العالمي المتكامل للرصد
أخذ المؤتمر علما ً مع التقدير بالتطوير والتنفيذ الناجحين ألداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد
4.2.2.8
 .OSCARوأقر المؤتمر بأنه سيتعين على األعضاء تقديم البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد الالزمة
لألداة  OSCARوفقا ً للنظم المحددة في دليل النظام العالمي وحث األعضاء على تعيين مسؤولي التنسيق الوطنيين
المسؤولين عن تقديم بيانات  WIGOSالشرحية الالزمة لألداة  .OSCARوحث األعضاء على المساھمة في الصندوق
االستئماني للنظام العالمي المتكامل للرصد لدعم مواصلة تطوير األداة  OSCARثم كفالة تشغيلھا وصيانتھا على نحو
مستدام.
أقر المؤتمر أيضا ً أن األجزاء المتبقية من مصادر معلومات النظام العالمي المتكامل للرصد اليزال
4.2.2.9
يتعين إتمامھا ،فعلى سبيل المثال البوابة واألداة المرجعية للتوحيد القياسي للرصد ) (SORTتتسم بأھمية بالغة لذلك
النظام كما ستتطلب موارد أساسية لتطويرھا وتشغيلھا الالحق .ولذلك حث األعضاء على النظر في تقديم مساعدة
لتطويرھا وعملياتھا المقبلة .وطلب المؤتمر إلى األمين العام مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية ).(WIR
شدد المؤتمر من جديد على حاجة األعضاء إلى تسجيل جميع محطات الرصد عبر جميع نظم الرصد
4.2.2.10
المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد التي تعمل وفق معايير المنظمة  WMOداخل أقاليمھا ،وتوفر اإلحداثيات السليمة
والكاملة لمحطات الرصد لديھا ،كما تتيح رصداتھا في الوقت الفعلي .كما شجع المؤتمر األعضاء على إتاحة محددات
ھوية المحطات للمساھمين المحتملين من غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsفي النظام
العالمي المتكامل للرصد ومساعدتھم في تشغيل محطاتھم وفقا ً لمعايير المنظمة ) (WMOحيثما أمكن ذلك.
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التقدم المحرز في النظم المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد:
’ ‘1النظام العالمي للرصد
أشار المؤتمر إلى أنه لئن كانت بعض التحسينات قد تحققت في السنوات األخيرة ،ال سيما في إتاحة
4.2.2.11
رصدات الھواء العلوي في االتحاد اإلقليمي الثالث ،فإن إتاحة التقارير من الشبكات السينوبتيكية األساسية اإلقليمية
والشبكات المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBSN/RBCNالتزال قليلة ،كما أشار إلى أن عدداً من المحطات ال تصدر
تقارير حتى اآلن .وأعاد التأكيد على أن جھداً متضافراً من المجتمع الدولي ضروري لمساعدة أعضاء االتحاد اإلقليمي
األول على تنفيذ وتشغيل محطات الشبكات السينوبتيكية/الشبكات المناخية ،مع مالحظة أن نقص إتاحة بيانات الھواء
العلوي بوجه خاص فوق اإلقليم األول له تأثير سلبي على جودة نواتج التنبؤات متوسطة المدى فوق جميع األقاليم،
وليس فوق اإلقليم األول ذاته.
أخذ المؤتمر علما ً بأن اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
4.2.2.12
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية  JCOMMبدأت بالفعل تناول كثير من
األنشطة المدرجة في قائمة خطة تنفيذ اإلطار وفي إرث التوصيات المتضمنة من مشروع  JCOMMالتجريبي من أجل
النظام العالمي المتكامل للرصد ،ال سيما في ميادين قابلية التشغيل المشترك للبيانات ،وتنسيق المعايير وأفضل
الممارسات .وشملت إجراءات محددة وأنشطة اضطلعت بھا المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsلتشجيع
أفضل الممارسات ،والمعايرة المشتركة وتنمية القدرات ،وتنظيم حلقات عمل إلنشاء منتدى دولي لمستخدمي االتصاالت
الساتلية بھدف وضع أساس إلجراء مفاوضات موحدة مع مقدمي الخدمات الساتلية التجارية.
الحظ المؤتمر مع القلق أن تنفيذ نظم األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية حسبما تنسقه اللجنة
4.2.2.13
ً
ً
ً
الفنية المشتركة  JCOMMلم يتطور تطورا كبيرا منذ المؤتمر األخير ،وما فتئ بعيدا عن تحقيق أھداف التنفيذ األولوية،
وال سيما لبعض شبكات الرصد المكوّ نة لھا .وطالب األعضاء بالمساھمة في تحقيق أھداف تنفيذ مجاالت برنامج
 JCOMMللرصدات ،وتوفير مقومات االستمرار لنظام رصد األحوال الجوية البحرية واألوقيانوغرافية كأولوية عليا.
وبوجه خاص ،طالب المؤتمر األعضاء بتمويل وإنشاء بارامترات على جميع المحطات العائمة المنساقة المنشورة
مؤخراً.
والحظ المؤتمر التطور المستمر لنظام رصد المناطق المدارية بالمحيط الھادئ ) (TPOSوأنشطة
4.2.2.14
تصميم شبكة الرصد المتعلقة به ،وحث األعضاء على أن يعززوا من خالل شراكتھم ،مساھماتھم في دعم تنفيذ
وعمليات صفائف المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية ،وال سيما في المناطق المدارية بالمحيط الھادئ ،حيث
نقصت إتاحة البيانات نقصا ً كبيراً في العامين األخيرين .ويتسم بأھمية خاصة توفير وقت السفينة للمساعدة في نشر
وخدمة المحطات العائمة المنساقة في المناطق المدارية.
أشار المؤتمر إلى أھمية تناول مسألة أمن السفن ومواجھة القرصنة ،التي تؤثر على تنفيذ نظام سفن
4.2.2.15
الرصد الطوعية ونشر األدوات في البحار وأھمية منع تخريب المحطات العائمة لجمع البيانات ،وطلب إلى األمين العام
تنظيم اجتماع ثان رفيع المستوى بين المنظمة  WMOوالمنظمة البحرية الدولية  IMOفي العامين المقبلين للمحافظة على
المحطات الطافية في البحار .وأشار المؤتمر إلى القرار  ،(Cg-XVI) 25وحث األعضاء أيضا ً على متابعة توصيات
فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات )المتضمَّنة في الوثيقة الفنية رقم  ،41تخريب المحطات العائمة
لجمع البيانات في المحيطات  -وتناول الحادث ،وتأثيره ،واالستجابات إزاءه ،وأعرب عن تقديره ألوجه التقدم التي
حققتھا الدول األعضاء لمنع تخريب المحطات العائمة لجمع البيانات.
أقر المؤتمر بالتحوّ ل الناجح للمسؤولية البرنامجية عن برنامج إعادة ّ
بث بيانات األرصاد الجوية
4.2.2.16
الصادرة من الطائرات  AMDARمن فريق خبراء  AMDARالتابع للمنظمة  WMOإلى اللجان الفنية ،ولجنة النظم
األساسية  ،CBSولجنة أدوات وطرق الرصد  CIMOالتابعة للمنظمة  ،WMOوبأن فريق خبراء  AMDARأوقف جميع
أنشطته في تشرين الثاني /نوفمبر  .2012وفي ھذا الخصوص ،أعرب المؤتمر عن شكره لفريق خبراء  AMDARعلى
العمل الذي أداه خالل وجود الذي استمر  15عاماً ،معترفا ً بإنجازاته في إرشاد تطوير وتوسيع نطاق برنامج .AMDAR
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وإذ يالحظ المؤتمر استراتيجية وخطة تنفيذ برنامج الرصدات من على متن الطائرات التابع للمنظمة
4.2.2.17
 WMOواللتين أعدتھما على نحو مشترك ،لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد ،فإنه طالب االتحادات
اإلقليمية بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد في وضع ومواصلة وتنفيذ خطط إقليمية لتعزيز
وتوسيع نطاق الرصدات من على متن الطائرات ،وبرنامج  AMDARفي إطار الخطط اإلقليمية لتنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد الخاصة بكل اتحاد إقليمي .كما حث المؤتمر األعضاء على مواصلة تقديم مساھمات إلى الصندوق
االستئماني لنظام  AMDARلدعم أنشطة التطورات الفنية المستمرة وبناء القدرات المتعلقة بنظام .AMDAR
أخذ المؤتمر علما ً مع التقدير بعمل ومساھمة دائرة األرصاد الجوية التابع للدولة التركية ) (TSMSفي
4.2.2.18
إنشاء قاعدة بيانات رادارات الطقس ) (WRDالتابعة للمنظمة  WMOوتعھده بالمحافظة على ھذه القاعدة لمنفعة جميع
األعضاء .ومع إدراك المؤتمر أن قاعدة بيانات رادارات الطقس تحتوي اآلن على بيانات شرحية لقرابة  1000رادار
طقس عامل لنحو  80من أعضاء المنظمة  ،WMOفإنه حث جميع األعضاء على التعاون في تقديم معلومات راداراتھم
من خالل تعيين مسؤولي تنسيق ،وبالتالي كفالة إنجاز قاعدة بيانات رادارات الطقس ودورھا الحيوي في توفير البيانات
الشرحية دعما ً ألنشطة النظام العالمي المتكامل للرصد البالغة األھمية ،من مثل االستعراض المتجدد للمتطلبات ،وأداة
تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد  ،OSCARوحماية الترددات الراديوية الخاصة باألرصاد الجوية ،وإتاحة إبالغ
نواتج الرادارات على المأل.
وطالب المؤتمر األعضاء بالتعاون مع المنظمات الشريكة والوكالء المحددين في خطة تنفيذ تطوير
4.2.2.19
ّ
النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPفي تناول جميع اإلجراءات الواردة في الخطة بغية سد الثغرات المحددة في
الرصدات فيما يتعلق بمجاالت التطبيق التي حددتھا المنظمة.
وطالب المؤتمر أيضا ً من األعضاء الذين لم يعينوا بعد مراكز تنسيقھم الوطنية لمراقبة التقدم المحرز
4.2.2.20
بشأن اإلجراءات الواردة في خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد أن يفعلوا ذلك بحلول نھاية كانون األول /ديسمبر
 .2015وطالب لجنة النظم األساسية بإيجاد السبل الكفيلة بتحسين مشاركة األعضاء واألقاليم في إتمام اإلجراءات
الخاصة بخطة تنفيذ التطوير ،وحث األعضاء على حشد الموارد لدفع ھذه األنشطة قُدما ً.
أوصى المؤتمر بتقديم مساھمات م َّ
ُعززة من األعضاء لمواصلة البحث والتطوير الخاصين بأدوات تقييم
4.2.2.21
تأثير الرصدات المتجاورة القاعدة كتكملة لتجارب نظم الرصد ) (OSEsالتقليدية ،وإلجراء ھذه التجارب لتعزيز فعالية
الشبكات اإلقليمية المركبة ،وإلجراء التجارب  ،OSEsوتجارب محاكاة نظم نظام الرصد ) (OSSEsلتناول المسائل
العلمية المحددة التي تقترحھا لجنة النظم األساسية.
أعرب المؤتمر عن تقديره للخطوات المتخذة لتحسين إدماج المكون الفضائي القاعدي في النظام العالمي
4.2.2.22
المتكامل للرصد .ورحب المؤتمر أيضا ً بخطة اإلدماج التام للنظام الفضائي العالمي لتوحيد المعايير ) (GSICSفي
النظام العالمي المتكامل للرصد ،مشيراً إلى أن ذلك سييسر أيضا ً استخدام األعضاء للبيانات الساتلية.
أكد المؤتمر على أھمية مواصلة تطوير بنية مراقبة المناخ من الفضاء باعتبارھا مساھمة رئيسية للنظام
4.2.2.23
العالمي المتكامل للرصد في مكوّ ن الرصد والمراقبة من مكونات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وطلب إلى المجلس
التنفيذي وفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد بمراقبة وتنسيق ھذا التطور على
نحو فعال .وأشار المؤتمر إلى أن المنظمة  ،WMOعضو فعال في فريق العمل المشترك المعني بالمناخ الذي أنشأته
لجنة السواتل لرصد األرض  ،CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  ،CGMSالذي يضطلع
بمسؤوليات كبيرة عن تنسيق تطوير البنية المادية لمراقبة المناخ من الفضاء في شراكة مع جميع وكاالت الفضاء
ومشغلي السواتل ذوي الصلة.
أعرب المؤتمر عن إدراكه أن ھناك حاجة واضحة إلقامة صالت أوثق بين اللجنة الفنية المشتركة
4.2.2.24
 JCOMMوأوساط الرصد الساتلي .ويتعين بوجه خاص إجراء حوار أفضل فيما يتعلق بمتطلبات األوساط المعنية
بالسواتل من الرصدات في الموقع التي ُتستخدم ألغراض المعايرة وإثبات الصالحية .وأخذ المؤتمر علما ً بالعرض
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المقدم من لجنة النظم األساسية إلى اللجنة الفنية المشتركة بالتعاون بشأن ھذه المسألة ،وطالب بالسير في ذلك قدما ً
كأولوية لكلتا اللجنتين.

)مكون الرصد(
’ ‘2المراقبة العالمية للغالف الجوي
ّ
أقر المؤتمر بأن مزايا مواصلة إدماج المراقبة العالمية للغالف الجوي في النظام العالمي المتكامل
4.2.2.25
للرصد سوف تشمل تحسين وضوح متطلبات الرصد من خالل أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد OSCAR
فضالً عن تعزيز تمديد شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجوي ،على سبيل المثال من خالل تشجيع األعضاء على
أداء قياسات تكوين الغالف الجوي في المحطات السينوبتيكية القائمة .وأخذ المؤتمر علما ً باإلدماج المستمر لنظام
معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWSISفي أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد OSCAR
 سطحية القاعدة ،وأن ھذا التطور أمكن تحقيقه بفضل التآزر بين قاعدتي البيانات .وأعرب المؤتمر عن تقديره لھذاالتطور وأشار إلى أنه يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق الرؤية الخاصة بنظام رصد متكامل للمنظمة .WMO
أعرب المؤتمر عن إدراكه لعمل فريق العمل التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي المعني بالمتطلبات من
4.2.2.26
الرصدات والقياسات الساتلية فيما يتعلق بتكوين الغالف الجوي وما يتصل به من بارامترات مادية ،وتحديده مجموعة
جديدة من مجاالت التطبيق المحددة التي ستحل محل "كيمياء الغالف الجوي" الشاملة السابقة في االستعراض المستمر
للمتطلبات ) .(RRRوأعرب المؤتمر عن تقديره ألن ھذا العمل قد تم أداؤه بالتعاون مع فرقة الخبراء المعنية بنظم السواتل
) (ET-SATالتابعة للجنة النظم األساسية ،وأعرب عن دعمه لمواصلة العمل نحو إدماج متطلبات المراقبة العالمية للغالف
الجوي وقدرات الرصد في االستعراض المستمر للمتطلبات.
أخذ المؤتمر علما ً مع التقدير بأن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي أكمل مشروعين تجريبيين
4.2.2.27
للنظام العالمي المتكامل للرصد ھما (1) :تحسين قابلية التشغيل المشترك لمراكز البيانات العالمية التابعة للمراقبة
العالمية للغالف الجوي مع نظام معلومات المنظمة  WISوإنشاء خدمات نماذج أولية لتيسير وصول المستخدِمين إلى
بيانات المراقبة العالمية للغالف الجوي؛ و) (2تحسين نشر رصدات األوزون )العمود الكلي ،والمقاطع الرأسية،
والسطح( ورصدات الھباء الجوي من خالل نظام معلومات المنظمة.

’ ‘3نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة

WMO

أخذ المؤتمر علما ً باإلنشاء المقترح لنظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة  ،WMOوبأن
4.2.2.28
الغرض الواضح منه ھو توفير بوابة للبيانات قرب الوقت الفعلي والبيانات التاريخية لتدفق المجاري المائية )سواء من
حيث منسوب المياه أو التصريف( المتاح حاليا ً على اإلنترنت من تلك المرافق الھيدرولوجية الوطنية التي تفترض إتاحة
ھذه البيانات .وأشار المؤتمر إلى أن نظام الرصد الھيدرولوجي سيكون خطوة ھامة لألوساط المعنية بالھيدرولوجيا نحو
تحقيق ھدف النظام العالمي المتكامل للرصد الخاص بنشوء نظام متكامل وشامل ومنسق يتألف من جميع نظم الرصد
المكوّ نة التابعة للمنظمة WMO
أشار المؤتمر أيضا ً إلى حاجة واضحة وملحة لقاعدة بيانات للرصدات الھيدرولوجية عالية الجودة
4.2.2.29
المستمرة وفي الوقت الفعلي التي يتيسّر الوصول إليھا من مختلف أنحاء العالم ويمكن أن تلبي الحاجة إلى مدخالت
للنظام العالمي المتكامل للرصد .وأعرب المؤتمر أيضا ً عن إدراكه أن النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
 WHYCOSلن يكون كافيا ً باعتباره المكون الھيدرولوجي للنظام العالمي المتكامل للرصد .إال أنه ينبغي النظر إلى
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية باعتباره برنامجا ً لمواصلة تطوير ھذا المكون.

128

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

‘ ‘4المراقبة العالمية للغالف الجليدي
لئن كان المؤتمر يالحظ أن األنشطة القطبية للمنظمة  WMOيتم تناولھا في إطار البند  4.2.6من جدول
4.2.2.30
ً
األعمال ،فإنه اعترف بالمساھمات الھامة التي قدمتھا لجنة النظم األساسية وغيرھا من اللجان الفنية دعما ألنشطة
المنظمة  WMOالقطبية وفي الجبال العالية ،ولتطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
وأقر المؤتمر بأن أولوية فورية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي تتمثل في إنشاء الشبكة الرئيسية
4.2.2.31
الموحدة لمواقع القياسات السطحية القاعدة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي المشار إليھا على أنھا الشبكة الشاملة لرصد
الغالف الجليدي " ،"CryoNetالتي تشكل إحدى نظم الرصد األربعة المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد .وأعرب
المؤتمر عن تقديره ألن المراقبة العالمية للغالف الجوي تحدد ،على نحو متوازن ،أفضل الممارسات التي ستطبّق في
الشبكة الشاملة لرصد الغالف الجليدي وسيتم توثيقھا في المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد.

مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد )(2019-2016
قرر المؤتمر أن تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد سيستمر أثناء مرحلة ما قبل التشغيل في الفترة
4.2.2.32
المالية السابعة عشرة باالعتماد على واإلضافة إلى تلك المكونات الرئيسية إلطار النظام العالمي المتكامل للرصد التي
ُنفذت بالفعل ،مع تحويل التشديد من المستوى العالمي نحو أنشطة التنفيذ على المستويين اإلقليمي والوطني .والھدف ھو
جعل األعضاء وشركائھم يستفيدون من نظام كامل التشغيل اعتباراً من .2020
قرر المؤتمر كذلك أن مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد ستركز على ‘1’ :استكمال
4.2.2.33
المواد التنظيمية للنظام مع تقديم المواد اإلرشادية الضرورية التي تزود األعضاء بالبيانات الفنية الالزمة
للتنفيذ؛ ’ ‘2مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية التابعة للنظام ) (WIRمع التركيز بوجه خاص على النشر التشغيلي
لقاعدة البيانات السطحية/أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد OSCAR؛ ’ ‘3وضع وتنفيذ نظام مراقبة جودة
بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد؛ ’ ‘4التطوير المفاھيمي واإلنشاء األولي للمراكز اإلقليمية للنظام؛ و’ ‘5تنفيذ
النظام العالمي المتكامل للرصد على المستوى الوطني.
أعرب المؤتمر عن إدراكه أن المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (RWCsستؤدي دوراً
4.2.2.34
بالغ األھمية في تشغيل النظام  .WIGOSوستوفر المراكز  RWCsالتنسيق والدعم اإلقليميين لتطوير وعمليات النظام
على المستويين اإلقليمي والوطني ،والعمل بشكل وثيق مع مقدمي البيانات لتيسير ‘1’ :جمع البيانات الشرحية للنظام،
والمدخالت في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد سطحية القاعدة OSCAR/Surface؛ ’ ‘2مراقبة األداء اإلقليمي
لشبكات النظام ،بما في ذلك متابعة مقدمي البيانات في حالة نشوء مشاكل في إتاحة البيانات أو جودتھا؛ ’ ‘3تحديد
وتنسيق مشاريع التنفيذ اإلقليمية/دون اإلقليمية للنظام العالمي؛ و’ ‘4إسداء المشورة إلى األعضاء بشأن متطلبات تصميم
الشبكة اإلقليمية .وفي ھذا الخصوص ،طلب المؤتمر إعداد إرشادات تفصيلية عن المراكز اإلقليمية للنظام العالمي
المتكامل للرصد بشأن تقييم قدراتھا وأدائھا.
أعرب المؤتمر عن إدراكه للدور اإلدماجي الرئيسي الذي ينبغي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
4.2.2.35
والھيدرولوجيا أن تؤديه على المستوى الوطني في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ،سواء من خالل تعزيز نظم
الرصد الوطنية لديھا أو من خالل إقامة شراكات وطنية.
واعترف المؤتمر بالدور األساسي الذي يؤديه النظام العالمي المتكامل للرصد في تنفيذ اإلطار العالمي
4.2.2.36
للخدمات المناخية ،وفي الخدمات المتعلقة بالطقس والحد من مخاطر الكوارث ،وتنمية القدرات ،والخدمات المقدمة
للطيران وغيرھا من األولويات الرئيسية للمنظمة  .WMOكما أكد المؤتمر على أن النظام العالمي المتكامل للرصد يوفر
مع نظام معلومات المنظمة البنية األساسية الضرورية الالزمة الحتياز ونشر الرصدات التي تنبني عليھا قدرة األعضاء
على توفير خدمات بالغة األھمية إلى مواطنيھا.
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أعاد المؤتمر تأكيد الحاجة إلى تعزيز شبكات ونظم الرصد القائمة من خالل جھد متكامل للمرافق
4.2.2.37
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وشركائھا .وينبغي إيالء اھتمام خاص إلى توفير مقومات االستدامة لنظم
الرصد على المستوى الوطني ،ال سيما في البلدان ناقصة التطور وفي أقل البلدان نمواً .وحث المؤتمر األعضاء على
اتباع مبادئ تصميم شبكات الرصد المحددة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ،لدى تصميم وتنفيذ شبكات
الرصد لديھم.
طلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي توفير اإلشراف على مواصلة تطوير النظام العالمي المتكامل
4.2.2.38
للرصد باعتباره إحدى األولويات الرئيسية للمنظمة ،إلعادة إنشاء فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بذلك
النظام  ،ICG-WIGOSوتحديث واختصاصاته بنا ًء على ذلك.

المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد في
الرؤية الخاصة بنظم الرصد
ّ

2040

أقر المؤتمر بأن الدورة  66للمجلس التنفيذي طلبت إلى لجنة النظم األساسية أداء الدور الريادي في
4.2.2.39
وضع رؤية للنظام العالمي المتكامل للرصد في  ،2040تشمل "رؤية لنظم الرصد المكونة للنظام  WIGOSفي "2040
لتقديمھا إلى المؤتمر الثامن عشر  Cg-18المقرر عقده في .2019

إدارة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد
الحظ المؤتمر أن السياسات والبروتوكوالت القائمة الخاصة ببيانات المنظمة  WMOالموضوعة للنظام
4.2.2.40
العالمي للرصد ) (GOSوغيرھا من مكونات النظام العالمي المتكامل للرصد قد ال تكون كافية لتوفير تغطية كاملة
لمتطلبات ذلك النظام .ويتعلق شاغل خاص بإدماج البيانات المتأتية من مجموعة واسعة من المصادر الخارجية قد
يفرض بعضھا قيوداً على استخدام ومواصلة تبادل بياناتھا .ولئن كان معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل
للرصد يدرك ويستوعب القيود المحتملة المفروضة على البيانات الشريكة ،فإنه يظل من غير الواضح ما إذا كان التنفيذ
الفني ضمن نظم إدارة بيانات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ونظام معلومات المنظمة يمكن أن يوفرا
على نحو مالئم ،ظروفا ً من ھذا القبيل .ولذلك ،طلب المؤتمر إلى فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد مواصلة تقصي ھذه المسألة باالقتران مع نظام معلومات المنظمة وتقديم إرشادات إلى
األعضاء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة باالتفاقات الخاصة بالبيانات مع شركاء النظام العالمي المتكامل للرصد.
أعرب المؤتمر عن إدراكه كذلك أن اإلدارة الفعالة للبيانات على مدى دورة عمرھا ،أساسية لكفالة تم ّكن
4.2.2.41
األعضاء من استخالص القيمة الكاملة من رصداتھم ونظم الرصد الخاصة بھم .ومن ث ّم فإن وضع إرشادات بشأن إدارة
البيانات أمر ھام لنجاح النظام العالمي المتكامل للرصد ويحتاج إلى تركيز واھتمام خاصين .وطلب المؤتمر إلى جميع
اللجان الفنية ذات الصلة في إطار التنسيق اإلجمالي لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ،وباالقتران مع أنشطة لجنة علم المناخ بشأن إدارة البيانات المناخية ،أن تشرع بشكل كامل في وضع
اإلرشادات الخاصة بالبيانات التي ينبغي أن تتضمن مبادئ واستراتيجيات رفيعة المستوى إلدارة البيانات ضمن السياق
األع ّم للمنظمة .WMO

الموارد
ش ّدد المؤتمر على أن النظام العالمي المتكامل للرصد يوفر األساس الرصدي الجوھري الذي يبني
4.2.2.42
األعضاء خدماتھم استناداً إليه ،ولذلك فإن التزام األعضاء بالنظام العالمي المتكامل للرصد أساسي أيضا ً .ومن ث ّم ،حث
المؤتمر األعضاء على الدعم الكامل لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد في أقاليمھم ،بما في ذلك بتوفير موارد كافية.
وأقر المؤتمر كذلك بأن اإلتمام المناسب التوقيت ألنشطة تطوير مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي
4.2.2.43
المتكامل للرصد في الفترة المالية السابعة عشرة يعتمد بشكل مباشر على الموارد المتاحة .وقد حدد المؤتمر أولوية
متقدمة العتمادات الميزانية المقترحة ألنشطة النظام  .WIGOSكما حث المؤتمر األعضاء على مواصلة تقديم الموارد
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)على سبيل المثال من حيث انتداب الخبراء إلى مكتب مشروع النظام العالمي المتكامل للرصد و/أو تقديم الھبات إلى
الصندوق االستئماني للنظام ) ((WIGOSللمساعدة في دعم وتطوير النظام.

تطوير القدرات
ر ّكز المؤتمر على األولوية التي ينبغي منحھا لألنشطة التي من شأنھا مساعدة األعضاء على تنفيذ
4.2.2.44
خططھم الوطنية للنظام العالمي المتكامل للرصد مع التركيز الخاص على أقل البلدان نمواً ) ،(LDCsوالبلدان النامية
غير الساحلية ) (LLDCsوالدول النامية الجزرية الصغيرة ) (SIDSالتي ھي في أمسّ الحاجة إلى تلك األنشطة.
وتم بوجه خاص ،االعتراف بالخطة الخاصة بحلقة العمل المقبلة المشتركة بين االتحاد اإلقليمي الثاني -
4.2.2.45
واالتحاد اإلقليمي الخامس المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد من أجل الحد من مخاطر الكوارث باعتبارھا خطوة
إيجابية للغاية في ھذا االتجاه ،وطلب المؤتمر إلى األمين العام النظر في ترتيب عقد لقاءات مماثلة في األقاليم األخرى.

االتصاالت والتوعية
أكد المؤتمر على أن االتصاالت والتوعية ينبغي أن تؤديا أدواراً رئيسية أثناء مرحلة ما قبل تشغيل
4.2.2.46
النظام العالمي المتكامل للرصد .وداخليا ً بالنسبة ألوساط المنظمة  ،WMOھناك حاجة متزايدة إلى التفاعل مع األعضاء
مع نضوج النظام ،جزئيا ً إلبقائھم على عِ لم بتطورات النظام  ،WIGOSوجزئيا ً ليتعلموا من خبراتھم من الجھود الوطنية
واإلقليمية لتنفيذ النظام  .WIGOSوفي ھذا الخصوص ،رحب المؤتمر بالرسالة اإلخبارية للنظام العالمي المتكامل
للرصد باعتبارھا وسيلة عملية لتعزيز االتصاالت مع األعضاء .وخارجياً ،من المھم العمل مع الشركاء ،على سبيل
المثال المنظمات الدولية األخرى ،والمنظمات غير الحكومية ،والكيانات التجارية ،سواء إلبقائھم على عِ لم بتطور النظام
العالمي المتكامل للرصد أو لتعزيز إقامة الشراكات على جميع المستويات.

الشراكات الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد
أكد المؤتمر على أن مبدأً رئيسيا ً للنظام العالمي المتكامل للرصد ھو أنه نھج شامل إلدماج الرصدات
4.2.2.47
المتأتية من مجموعة مختلفة من نظم الرصد سواء المملوكة للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أو غير
المملوكة له ،في مجموعة مركبة من الرصدات لمساعدة األعضاء على تحسين خدماتھم عبر جميع مجاالت تطبيق
المنظمة .WMO
اعترف المؤتمر بالدور األساسي للرصدات الخارجية )المتأتية من مرصد غير المرفق الوطني
4.2.2.48
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا( في دعم برامج المنظمة  WMOومجاالت التطبيق المرتبطة بھا ،وبأھمية إقامة
شراكات مع كيانات غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لزيادة الحجم اإلجمالي للبيانات الرصدية
المتاحة في النظام العالمي المتكامل للرصد .وشدد المؤتمر أيضا ً على أھمية الدور الرائد للمرافق  NMHSsفي بناء
شراكات ذلك النظام ،وأشار إلى أن ذلك يمثل فرصة لجميع األعضاء ،سواء لتعزيز شبكات رصدھم الوطنية أو لتعزيز
ريادتھم الوطنية فيما يتعلق بالنواتج األخرى ذات األولوية للمنظمة  WMOبالنسبة لإلطار العالمي للخدمات المناخية
 GFCSوالحد من مخاطر الكوارث .DRR
وإذ يدرك المؤتمر الحاجة إلى مساعدة األعضاء فيما يتعلق بإقامة الشراكات واالتفاقات الرسمية مع
4.2.2.49
مختلف مقدمي البيانات ،طلب أن توضع المواد اإلرشادية الخاصة بھذه المسألة وأن تتضمن في الدليل الخاص بالنظام
العالمي المتكامل للرصد.
أخذ المؤتمر علما ً مع االرتياح بزيادة مشاركة نظم الرصد التي تحظى برعاية مشتركة من مثل النظام
4.2.2.50
العالمي لرصد المناخ والنظام العالمي لرصد المحيطات في النظام العالمي المتكامل للرصد .وطلب المؤتمر إلى أمانة
النظام العالمي لرصد المناخ وأفرقة الخبراء الخاصة بذلك النظام مواصلة إسداء المشورة بشأن عناصر الرصد المناخي
الخاص بالنظام  WIGOSوكفالة تعاون النظام العالمي لرصد المناخ بشكل كامل مع النظام العالمي المتكامل للرصد
ونظام معلومات المنظمة.
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أعاد المؤتمر تأكيد الدور الھام للشركاء الخارجيين والمشاركين الخارجيين في رعاية النظام العالمي
4.2.2.51
المتكامل للرصد ،ورحب بمبادرة فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد إلشراك
الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOوالشركاء في رعاية النظام العالمي لرصد المناخ ،في أنشطة
تنفيذه .وشدد المؤتمر على الحاجة إلى االعتماد على أوجه التآزر بين النظم واآلليات الخاصة بالنظام العالمي لرصد
المناخ والنظام العالمي لرصد المحيطات والنظام العالمي لرصد األرض والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض
 GEOSSإلقامة شراكات بناءة تمتد إلى أبعد من األوساط المعنية المباشرة للمنظمة  ،WMOبما في ذلك صناعة معدات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) ،(HMElبغية دعم رصدات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ومتطلبات المراقبة عبر
المجاالت المستھدفة لألمن الغذائي ،والصحة ،والماء ،والطاقة ،والحد من مخاطر الكوارث .وفيما يتعلق بنظم الرصد
األرضية ،أعاد المؤتمر التأكيد على أھميتھا لبرامج المنظمة  WMOوشجع بقوة إعادة تنشيط الجھود المبذولة لتنسيق
الرصدات األرضية على النطاق العالمي ،بالتعاون مع الشركاء اآلخرين في الرعاية.

خاتمة
أقر المؤتمر في الختام بأن النظام العالمي المتكامل للرصد ،بدعم من نظام معلومات المنظمة ،ينبغي أن
4.2.2.52
يستمر كإحدى األولويات الرئيسية للمنظمة  WMOفي الفترة المالية المقبلة .وإذ يحيط المؤتمر علما ً بالصعوبات في تنفيذ
ذلك النظام في بعض البلدان الناقصة التطور ،وأقل البلدان نمواً ،فإنه وافق على زيادة منح األولوية لدعم تنمية القدرات
الخاصة بالنظام في ھذه البلدان .وطالب المؤتمر المجلس التنفيذي ،واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية المشاركة في
تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد بإيالء اھتمام خاص للعمل معا ً في تقديم المساعدة والدعم الفني لألعضاء من أقل
البلدان نمواً ،والدول غير الساحلية ،والدول النامية الجزرية الصغيرة.
4.2.2.53

اعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 23مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع

للمنظمة.
اعتمد المؤتمر أيضا ً القرار  - (Cg-17) 24تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن
4.2.2.54
لالئحة الفنية للمنظمة  WMOفيما يتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة.

الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول – الجزء األول – النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
أشار المؤتمر إلى أن لجنة النظم األساسية )) (CBS-Ext.(2014قد أوصت بأن يعتمد المؤتمر السابع عشر
4.2.2.55
) (Cg-17المجلد األول  -الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن الالئحة الفنية
للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم .(49
وأقر المؤتمر بالحاجة الملحة إلى تعجيل تطوير المبادئ التوجيھية الخاصة بالنظام العالمي )(WIGOS
4.2.2.56
ومواده اإلرشادية لتيسير تنفيذ األعضاء لالئحة الفنية للنظام العالمي ) (WIGOSعلى النحو المحدد في المجلد األول،
الجزء األول ومرجع النظام العالمي )] (WIGOSالوثيقة ) .[4.2.2(3ولمساعدة األعضاء على تنفيذ لوائح النظام العالمي
) ،(WIGOSطلب المؤتمر من األمين العام وضع مجموعة من المبادئ اإلرشادية ونشرھا ضمن دليل مبدئي للنظام
العالمي ) (WIGOSيُقدم إلى الدول األعضاء في المنظمة ) (WMOبحلول  1تموز /يوليو  ،2016على أن ُينقح و ُيحسّن
تدريجيا ً خالل مرحلة ما قبل التشغيل للنظام العالمي ).(WIGOS
واعتمد المؤتمر القرار  -(Cg-17) 25الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء
4.2.2.57
األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة.
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الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  - (49مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)(WIGOS
 4.2.2.58أشار المؤتمر إلى توصية لجنة النظم األساسية لعام  (CBS-EXT.(2014)) 2014باعتماد مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن قِبل الدورة السابعة عشرة للمؤتمر )كمرفق الحق لالئحة الفنية
للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم .(49
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 26الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49مرجع النظام العالمي
4.2.2.59
المتكامل للرصد التابع للمنظمة.

برنامج أدوات وطرق الرصد
أقرّ المؤتمر بأن األعضاء يواجھون تحديات عديدة في إدارة نظم الرصد لتوفير بيانات ذات جودة مالئمة
4.2.2.60
تلبي متطلبات المستخدم .وأعرب المؤتمر عن تقديره لبرنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPوللجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOعلى جھودھما المتواصلة إلعداد توجيھات لألعضاء في مجال تشغيل نظم األدوات ودعم تطويرھا
باستمرار.
ونظراً ألھمية برنامج أدوات وطرق الرصد ومساھمته في األولويات القصوى للمنظمة ) ،(WMOاعتمد
4.2.2.61
المؤتمر القرار  – (Cg-17) 27برنامج أدوات وطرق الرصد.
وأحاط المؤتمر علما ً بتقرير الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوأعرب عن
4.2.2.62
تقديره لما أنجزته من عمل مھم في تعزيز بناء القدرات ،والتوحيد القياسي ألدوات وطرق الرصد ،وإعداد مواد
توجيھية وزيادة التعاون مع اللجان الفنية األخرى .واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 28تقرير الدورة السادسة عشرة
للجنة أدوات وطرق الرصد.
وأشار المؤتمر إلى أن لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOساھمت منذ زمن طويل في التحسين العالمي
4.2.2.63
لجودة بيانات الرصد وإمكانية تتبعھا عالميا ً بفضل أدوات الرصد األساسية ،التي نجمت بشكل رئيسي عن تنفيذ
إجراءات موحدة للمعايرة والصيانة والتشغيل ،وساھم في ذلك أيضا ً إنشاء المراكز اإلقليمية لألدوات والمراكز اإلقليمية
لقياس اإلشعاع التابعة للمنظمة ) .(WMOوأقرّ المؤتمر بأن اللجنة ) (CIMOعززت ھذه المساھمات من خالل مشاركتھا
في قيادة عملية تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوفي سياق رصدات الطائرات،
تحققت تحسينات مماثلة بفضل نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ).(AMDAR

توحيد الممارسات واإلجراءات لرادارات الطقس
أحاط المؤتمر علما ً بأن رادارات الطقس منتشرة بشكل واسع في جميع أنحاء العالم وأن األعضاء
4.2.2.64
يستثمرون مبالغ كبيرة جداً في ھذه التكنولوجيا ،بما في ذلك في البلدان النامية ،في حين تبقى ھناك أوجه قصور كبيرة
تعتري تأمين الجودة العامة للبيانات ودمجھا مع بيانات نظم الرصد األخرى.
وأشار المؤتمر إلى التنازع المتزايد بين تشغيل توربينات الرياح ونظم رادارات الطقس .والتوصيات
4.2.265
الحالية للجنة ) (CIMOبشأن المسافة الفاصلة بين توربينات الرياح ورادارات الطقس ،تستند إلى المشورة التي أسداھا
خبراء اللجنة ) .(CIMOوعدد كبير من األعضاء في حاجة إلى تسويغ علمي للدفاع عن تشغيل نظمھم دون انقطاع.
ومطلوب من اللجنة ) (CIMOأن تنسق الدراسات العلمية وأن تعمل على إعداد توصيات أكثر تحديداً بشأن المسافة
الفاصلة بين توربينات الرياح ونظم رادارات الطقس.
ووافق المؤتمر على التركيز على مجانسة العمليات واإلجراءات المستخدمة لتأمين جودة البيانات حيث
4.2.2.66
ً
يكون في ذلك منفعة لألوساط العالمية من المستخدمين ،وال تحول ھذه المجانسة دون االبتكار .ونظرا إلى الحاجة إلى
آلية دولية واحدة لتنسيق نظم رادارات الطقس وبياناتھا ونواتجھا ،وافق المؤتمر على ضرورة اتخاذ زمام مبادرة
جديدة ،تستخدم األجھزة الموجودة قدر اإلمكان  ،لتحقيق اتساق بيانات رادارات الطقس على نطاق العالم وسيكون ذلك
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مساھمة رئيسية في النظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWالمكوّ ن الرئيسي للنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CIMOوضع مبادرة تنسيق دولية
تتولى قيادتھا مع لجنة النظم األساسية ) (CBSلتوحيد الممارسات واإلجراءات لنظم رادارات الطقس ،على أن تضم
جميع األعضاء والشركاء والكيانات التي تش ّغل شبكات رادارات الطقس ،وتستثمر الخبرة اإليجابية التي اك ُتسبت في
إطار آليات التنسيق اإلقليمية مثل البرنامج العملي لتبادل معلومات الطقس ) ،(OPERAوشبكة رادارات الطقس في
منطقة بحر البلطيق ) (BALTRADفي أوروبا ،و ُترّ كز بقوة على تنمية القدرات بما يكفل تنسيق جودة بيانات رادارات
الطقس في جميع األقاليم.

توحيد التكنولوجيات األخرى للرصد السطحي القاعدة وتوفير التوجيھات بشأنھا
طلب المؤتمر أن تستعرض اللجنة ) (CIMOكذلك خيارات تتيح تحسين النظم والتقنيات األخرى للرصد
4.2.2.67
السطحي القاعدة ،ال سيما فيما يخص نظم االستشعار عن بعد مثل رادارات قياس سرعة واتجاه الرياح وتقنيات من قبيل
استرجاع بخار الماء باستخدام أجھزة استقبال النظم العالمية األرضية القاعدة لتحديد المواقع.
وفيما يخص تنوع تكنولوجيات الرصد البسيطة والمعقدة المتوفرة في السوق ،أق ّر المؤتمر بالتحديات التي
4.2.2.68
تواجھھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالصغيرة في اختيار حلول الرصد المناسبة التي
تلبي أغراضھا .وطلب المؤتمر أن ُتع ّد اللجنة ) (CIMOمواد توجيھية إضافية لمساعدة األعضاء في ممارسات الشراء
وفي تقييم جودة نظم الرصد ،كمحطات الطقس األوتوماتيكية ،ومدى مالءمتھا.
وأشار المؤتمر إلى أن بعض األعضاء خاضوا تجارب إيجابية في تحديد تقديرات ھطول األمطار من
4.2.2.69
خالل شبكات التواصل الخلوية .وأحاط المؤتمر علما ً بأن كثافة شبكات مقاييس الھطول تتدنى في جميع أنحاء العالم،
والقياسات نادرة جداً في بعض المناطق ،بينما تنتشر في المقابل شبكات التواصل الخلوي على نطاق واسع وحتى في
أقل البلدان نمواً ،في جميع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية .وشجّع المؤتمر األعضاء على التواصل مع شركات
الھواتف المتنقلة لالتفاق معھا على ترتيبات تتيح لھم استخدام بيانات تخفيف إشارات الھواتف النقالة ،وھو ما قد يدعمھم
في استخالص خرائط للھطول في بلدانھم .وطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CIMOأن ُتع ّد مواد توجيھية إضافية لمساعدة
األعضاء في استخدام ھذه التكنولوجيا لتقدير كميات الھطول.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن اللجنة ) (CIMOواالتحاد اإلقليمي السادس اتفقا على التعاون بشأن
4.2.2.70
تحديات الرصد التي تواجھھا المحطات الجبلية وشجّع التعاون بين اللجنة ) (CIMOواالتحادات اإلقليمية ألجل تعزيز
تنفيذ تكنولوجيات رصد فعالة في المناطق الجبلية وتشغيلھا ،وإلعداد توجيھات لألعضاء بشأن الممارسات الفضلى في
ھذا المجال الصعب من الرصدات.

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
أشار المؤتمر إلى أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ) (http://www.mercuryconvention.org/التي
4.2.2.71
وضعھا برنامج األمم المتحدة للبيئة ھي معاھدة عالمية لحماية صحة البشر والبيئة من اآلثار الضارة للزئبق ،ومن
المقرر أن تدخل حيز النفاذ في عام  .2020وأقرّ المؤتمر بأن ھذه االتفاقية سيكون لھا وقع كبير على األعضاء الذين ال
يزالون يستخدمون أدوات تعتمد على الزئبق ،وطلب إليھا وضع خرائط طريق لالستعداد الستحداث أدوات بديلة في
شبكاتھم ،حسب االقتضاء ،لكفالة استمرار وجودة رصداتھم ،بما في ذلك من خالل إجراء رصدات موازية ،حسب
االقتضاء .وطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CIMOأن تساند األعضاء في إعداد مواد توجيھية مناسبة ودعمھم في تحديد
ّ
وحث المؤتمر األعضاء الذين سبق وتخلوا عن استخدام الزئبق إلى نشر استنتاجاتھم وتبادل
األدوات البديلة المالئمة.
خبراتھم مع اآلخرين باستخدام نظام واحد متاح لجميع األعضاء.
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المراكز اإلقليمية لألدوات
أشار المؤتمر إلى أن جميع االتحادات اإلقليمية ر ّكزت بقوة على تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات
4.2.2.72
) ،(RICsبما في ذلك من خالل زيادة دعمھا ألعضاء اإلقليم في رسم خطط إقليمية لتنفيذ النظام ) .(WIGOSوأحاط
المؤتمر علما ً كذلك بأن بعض المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsأجرت مزيداً من عمليات التحسين والتحديث .ور ّحب
المؤتمر بتنامي وعي األعضاء واھتمامھم بالخدمات التي يمكن أن تقدمھا المراكز اإلقليمية لألدوات عبر تأمين إمكانية
ّ
وحث
تتبع المعايير المرجعية التي يستخدمھا األعضاء ،وعبر تنمية القدرات والتدريب على معايرة األدوات وصيانتھا.
المؤتمر األعضاء التي تستضيف مراكز إقليمية لألدوات على مواصلة جھودھم الرامية إلى الحفاظ على قدراتھم
وتحسينھا ،بما في ذلك مواصلة السعي للحصول على شھادات  ،ISO 17025وشجعھم على التواصل مع أعضاء إقليمھم
ودعمھم في تحقيق األھداف الواردة في خطط إقليمية لتنفيذ النظام ) .(R-WIPsوطلب المؤتمر إلى االتحادات اإلقليمية
إلى رصد االحتياجات اإلقليمية من خدمات المراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsلضمان التقييم المنتظم للمراكز )،(RICs
والتعاون بشكل فعال مع اللجنة ) (CIMOواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMفي تنظيم دورات تدريب
لتلبية احتياجات أعضائھا.
ورحّ ب المؤتمر بالمواد التوجيھية التي أُع ّدت لدعم المراكز اإلقليمية لألدوات ومختبرات المعايرة
4.2.2.73
التابعة لألعضاء لتقييم أوجه عدم اليقين ،وخطة تنظيم حلقة عمل تدريبية في ھذا الشأن .وأشار المؤتمر إلى االھتمام
القوي الذي أبداه األعضاء بدورات التدريب على معايرة األدوات وصيانتھا التي عُقدت مؤخراً .وشجّع المؤتمر
األعضاء الذين يستضيفون مراكز إقليمية لألدوات ) (RICsعلى تنظيم المزيد من ھذه الدورات لتلبية طلب األعضاء،
وتحسين إمكانية تتبع الرصدات وفقا ً للنظام الدولي للوحدات ) ،(SIوتحسين جودتھا .وذ ّكر المؤتمر أيضا ً بنتائج حلقة
العمل الخاصة بتحسين جودة البيانات السطحية القاعدة عبر تحسين توحيد اإلجراءات ،التي عُقدت في النغن في ألمانيا
)كانون األول /ديسمبر  (2014والتي أوصت بأن تسعى مختبرات المعايرة التابعة إلى األعضاء بج ٍد إلى الحصول على
شھادة .ISO 17025
وأحاط المجلس علما ً مع التقدير بأن الشبكة العالمية من المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية )(RMICs
4.2.2.74
ً
المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCالتي تشمل حاليا مركزين في
ميسيسبي ،في الواليات المتحدة األمريكية ،وفي تيانيان في الصين ،تابعين لالتحادين اإلقليميين الرابع والثاني ،أثبتت
فعاليتھا في توفير الدعم ،ال سيما من خالل خدمات خاصة باألدوات ،ومقارنات مخبرية ،وسلسلة من حلقات العمل
التدريبية التي تنظم لألعضاء في اإلقليمين المعنيين .وأشار المؤتمر كذلك إلى استمرار التقييم الذي تجريه اللجنة
) (JCOMMللمركز اإلقليمي المرشح الواقع في الدار البيضاء في المغرب ،لالتحاد اإلقليمي األول.

المواد التنظيمية الخاصة بالمنظمة )(WMO
أعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن دليل المنظمة ) (WMOألدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم
4.2.2.75
ً
 ،8دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOطبعة  ،2008المحدثة عام  ،(2010الذي لم يكن متوفرا إال باللغة
اإلنكليزيةُ ،نشر أيضا ً باللغات الفرنسية واإلسبانية والروسية ،وذلك لدعم تحسين جودة الرصدات وتوحيد أداء األدوات
في جميع أنحاء العالم .وأعرب المؤتمر عن شكره لألعضاء الذين أمنوا ترجمة دليل لجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOإلى تلك اللغات .وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة ) (CIMOتعاونت تعاونا ً حثيثا ً مع لجان فنية أخرى إلعداد طبعة
جديدة )طبعة عام  (2014من دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOاعتمدتھا الدورة السادسة عشرة للجنة
) ،(CIMOوھي تتضمن عدداً من الفصول المنقحة بشكل تام وجزءاً كبيراً جديداً مخصصا ً للرصدات الساتلية .ولفت
المؤتمر إلى ضرورة ترجمة الدليل إلى اللغات الرسمية في المنظمة ) (WMOبحيث يستفيد جميع األعضاء من المواد
التوجيھية الجديدة ،وطلب إلى األمين العام تحديد الموارد الالزمة لھذا الغرض ،وشجّع األعضاء على االستمرار في
التزامھم التطوع لترجمة الطبعة الجديدة من دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOأو تقديم المساھمات المالية لھذا
الغرض.
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وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن اللجنة ) (CIMOاتخذت خطوات إلعداد طبعة جديدة من األطلس
4.2.2.76
الدولي للسُحب ) – (ICAدليل رصد السحب والشھب األخرى )مطبوع المنظمة رقم  ،407المجلدان األول والثاني(
تكون إلكترونية ،كوثيقة متعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSأساسية لتشغيل المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما في البلدان النامية .وسيضمن إعداد ھذه النسخة ،أن يظل األطلس الدولي
للسحب المصدر المرجعي العالمي األول بشأن تصنيف السحب ،وأن يكون شامالً بشكل تام ويتضمن أحدث المعلومات.
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على توفير الخبراء والموارد المتوفرة لھذا الغرض ،والنظر في إعداد النسخة اإللكترونية من
األطلس الدولي للسُحب ) (ICAو /أو استضافتھا .وأق ّر المؤتمر ووافق على أن اعتماد النسخة المنقحة من األطلس
الدولي للسُحب ) (ICAينبغي أن يجري بالمراسلة لضمان إصداره بسرعة .وأقر المؤتمر بأن تحديث األطلس الدولي
للسُحب ) (ICAينبغي أن يجري بالمراسلة وفوّ ض المجلس التنفيذي بالموافقة على األطلس لضمان إصداره بسرعة .كما
أعلن دعمه لتمويل ھذا النشاط ضمن الميزانية العادية قدر المستطاع في حدود الموارد المتاحة.

المعايير
أعرب المؤتمر عن ارتياحه العتماد أول معيار مشترك بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد
4.2.2.77
القياسي ) (ISOاستناداً إلى "تصنيف المواقع لمحطات الرصد السطحي على البر" ،الذي أعدته في البداية اللجنة
) (CIMOألعضاء المنظمة ) .(WMOوطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CIMOالتعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) (ISOلتطوير المعيار الثاني المشترك بين المنظمتين" :االستشعار عن بعد األرضي القاعدة باستخدام رادار ليدار
دوبلر النبضي الخاص بالرياح" .ووافق المؤتمر على أن أشكال التآزر ھذه مفيدة لتحسين توحيد الرصدات وفق عملية
تنفيذ إطار البرنامج ) .(WIGOSوفي ھذا الصدد ،أق ّر المؤتمر بضرورة النظر في استحداث معايير مشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOحين تتشاطر المنظمتان موضوعا ً ذا مصلحة مشتركة
وأھداف مماثلة .وطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CIMOأن تراقب عملية إعداد معيار خاص برادارات الطقس التي قررت
منظمة ) (ISOاستحداثه والمساھمة في تلك العملية حسب االقتضاء.
ورحّ ب المؤتمر بالتعاون المستمر بين المنظمة ) (WMOوالمكتب الدولي للموازين والمقاييس )(BIPM
4.2.2.78
لضمان صيانة المقياس الدولي وتتبع القياسات التي تكتسي أھمية خاصة لضمان تتبع البيانات تحقيقا ً ألھداف النظام
العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوذ ّكر المؤتمر بأن المنظمة ُتعنى
بإدارة المرجع العالمي لقياس األشعة ) (WRRالذي حظي باعتراف المكتب الدولي للموازين والمقاييس ) ،(BIPMوأنھا
أُبلغت باالختالف الظاھر الذي رُصد بين المرجع العالمي لقياس األشعة ) (WRRومقياس إشعاعي مبّرد جديد يمكن
تتبعه بإرجاعه إلى النظام الدولي للوحدات ) .(SIوطلب المؤتمر إلى اللجنة ) (CIMOأن تتعاون مع المكتب الدولي
للموازين والمقاييس ) (BIPMلتقييم الوضع وتحديد ما إذا كان من حاجة لتغيير مرجع قياس األشعة لضمان استمرارية
السالسل الزمنية المتصلة بالمناخ.

المقارنات بين األدوات
وافق المؤتمر على الحاجة إلى مواصلة تنظيم المقارنات الدولية لمقاييس األشعة الشمسية ) (IPCsفي
4.2.2.79
فترات منتظمة لنشر المرجع العالمي لقياس األشعة ) (WRRبين األعضاء وجميع الجھات المعنية التي تعتمد على ھذا
المرجع المتوافق عليه عالمياً ،ورحّ ب بتولي المركز العالمي لقياس اإلشعاع في مدينة دافوس ،سويسرا ،تنظيم المقارنة
الدولية الثانية عشرة لمقاييس األشعة الشمسية في الفترة  28أيلول /سبتمبر إلى  16تشرين األول /أكتوبر .2015
وأشار المؤتمر أيضا ً مع االرتياح إلى دراسة الجدوى قيد اإلعداد من أجل إجراء مقارنة بين األدوات
4.2.2.80
األرضية القاعدة للكشف عن الرماد البركاني /األھباء وتحديد كميتھا ،وأقر بأھمية التحسينات الجارية لخدمات األرصاد
الجوية للطيران للتصدي العاجل لحاالت الثوران البركاني ،والتي تبرز التعاون الوثيق بين اللجان ) (CIMOو)(CAS
و) (CAeMإعماالً لمبدأ أن العلم يلبي االحتياجات المجتمعية.
وأحاط المؤتمر علما ً بالكلفة العالية الالزمة إلجراء مقارنات األدوات واستضافتھا وإلى حسن استثمار
4.2.2.81
ھذه الموارد لمصلحة األعضاء .وأعرب المؤتمر عن شكره لألعضاء الذين استضافوا حلقات سابقة من مقارنات اللجنة
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) (CIMOعلى المساھمات العينية الكبيرة التي قدموھا للمنظمة ) .(WMOوشجّع المؤتمر اللجنة ) (CIMOعلى مواصلة
أنشطة المقارنة وشجّع األعضاء على النظر في استضافتھا.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالتي تجريھا
4.2.2.82
ً
ً
ً
ً
ً
المنظمة ) (WMOحاليا استقطبت اھتماما واسعا من قبل األعضاء الذين ساھموا في  20موقعا في  16بلدا )أستراليا
وكندا وشيلي وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال ونيوزيلندا والنرويج وبولندا وجمھورية كوريا واالتحاد الروسي
وإسبانيا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية( وفي خمسة اتحادات إقليمية .وكان من دواعي سرور المؤتمر أن عدداً
من برامج ومبادرات المنظمة ) (WMOأعرب عن اھتمامه بتجربة ) ،(SPICEوشجع جميع األعضاء الذين يستضيفون
موقعا ً والجھات المعنية المھتمة على النظر في االستفادة من ھذه المواقع لدعم المبادرات األخرى ،من قبيل فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSوالتحقق من النماذج
ومعايرة الرادارات ،والتثبت على األرض من صالحية البيانات الساتلية وكفالة استمرار القياسات في ھذه المواقع.

التدريب
نظراً إلى اھتمام األعضاء القوي بالدورات التدريبية التي تتناول أدوات وطرق الرصد ،وإلى أھميتھا
4.2.2.83
لضمان جودة البيانات واستدامة نظم الرصد ،شجع المؤتمر اللجنة ) (CIMOعلى أن تستطلع ،بالتعاون مع برنامج التعليم
والتدريب ) ،(ETRإمكانية إعداد دورات تدريبية إنترنيتية بشأن األدوات ،يمكن أن تكمِّل الدورات التدريبية الشخصية.
كما شجع المؤتمر األعضاء على تقاسم أي دورات تدريبية يستحدثونھا إلتاحتھا على نطاق واسع لكافة األعضاء.
وأشار المؤتمر إلى أنه كان قد طلب من اللجان الفنية ،خالل دورته السادسة عشرة ،تحديد معايير الكفاءة
4.2.2.84
في مجاالت االھتمام الرئيسية لكل لجنة فنية .والحظ أن اللجنة ) (CIMOكانت في صدد وضع معايير الكفاءة للعاملين
المعنيين بإجراء رصدات الطقس ومعايرة المعدات وصيانتھا .كما شجع اللجنة ) (CIMOعلى وضع الصيغة النھائية
ألطر الكفاءة ھذه وعرضھا على المجلس التنفيذي كي ينظر فيھا ويدرجھا في الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOباعتبارھا
ممارسات موصى بھا.

محطات الرصد المئوية
أحاط المؤتمر علما ً بالدعم الذي أبدته اللجنة ) (CIMOللجنة علم المناخ في تطوير مفھوم إنشاء آلية
4.2.2.85
لالعتراف بمحطات الرصد المئوية ،على أن تتضمن معايير تسمية لحماية محطات الرصد طويلة العمر جيدة الموقع
ذات السالسل الزمنية الجيدة لبارامترات األرصاد الجوية ،التي تتناولھا الوثيقة ) Cg-17/Doc. 4.2.3(2بمزيد من
التفصيل.

الصندوق االستئماني للجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO
أشار المؤتمر إلى أن الموارد المخصصة لبرنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPلن تكون كافية لتحقيق
4.2.2.86
ّ
التطلعات الكبيرة لبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى واألنشطة ذات األولوية .وعليه ،حث المؤتمر األعضاء على
المساھمة في الصندوق االستئماني للجنة ) (CIMOبھدف تيسير تنفيذ أنشطة البرنامج ) (IMOPفي الوقت المناسب لتلبية
متطلبات األعضاء .ويشمل ذلك أموراً عدة منھا :التحديث المنتظم لدليل اللجنة ) (CIMOوترجمته إلى مزيد من اللغات،
والمقارنات المستقبلية ،وإعداد طبعة جديدة من األطلس الدولي للسُحب ) ،(ICAوتعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات.

تنسيق الترددات الراديوية
أحاط المؤتمر علما ً بالتقدم المحرز في التحضير ألعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية التابع
4.2.2.87
لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام  .(WRC-15) 2015وأعرب المؤتمر عن تقديره للفريق التوجيھي التابع للجنة النظم
األساسية ) (CBSوالمعني بتنسيق الترددات الراديوية لجھوده المتواصلة والدؤوبة في إدارة قضية تنسيق الترددات
الراديوية البالغة التخصص ،ولتحديثه ورقة موقف المنظمة ) (WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر ) (WRC-15بغرض
توجيه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوأشار المؤتمر إلى أن ورقة موقف المنظمة
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) (WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر ) (WRC-15عُرضت على االجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر وكذلك على
االجتماعات التحضيرية األخرى ذات الصلة بالمؤتمر.
وأحاط المؤتمر علما ً باآلثار المحتملة لقرارات المؤتمر ) ،(WRC-15وال سيما البند  1.1من جدول أعمال
4.2.2.88
المؤتمر ) (WRC-15المتعلق بمنح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد
ّ
وحث المؤتمر أعضاء
إضافية لالتصاالت المتنقلة الدولية ،لتسھيل تطوير تطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق.
المنظمة ) (WMOواالتحادات اإلقليمية على أن تضمن أن يأخذ مديرو طيف الترددات الراديوية الوطنيون واإلقليميون
علما ً تاما ً بورقة موقف المنظمة ) (WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر ) (WRC-15وأن تؤخذ تلك الورقة في االعتبار في
إعداد التحضيرات الوطنية واإلقليمية للمؤتمر ) .(WRC-15كما شجع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى الحفاظ على
تواصلھا الوثيق مع السطات المعنية بالترددات الراديوية خالل المؤتمر ) (WRC-15وبعده].ترد ورقة موقف المنظمة
) (WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر ).(WRC-15
وشدّد المؤتمر على أن أنشطة تنسيق الترددات الراديوية تبقى مسألة ذات أولوية قصوى نظراً إلى تنامي
4.2.2.89
الطلب على الطيف الراديوي واعتمد القرار  - 29الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة
بيئية.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي رصدت الحاجة إلى دليل بشأن مسائل
4.2.2.90
تنسيق الترددات الراديوية وإلى أن القرار  (EC-65) 9طلب مشاركة المرافق الوطنية ) (NMHSsبفعالية في العمليات
الوطنية والدولية المتعلقة بتنسيق الترددات الراديوية ،واعتمد القرار  - 30دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تنسيق الترددات الراديوية .وشجع المؤتمر جميع المرافق الوطنية )(NMHSs
واالتحادات اإلقليمية على استخدام ھذا الدليل لتعزيز فعاليتھا في مسائل تنسيق الترددات الراديوية على المستويات
الوطنية واإلقليمية والعالمية.
4.2.3

نظام معلومات المنظمة )) (WISالبند  4.2.3من جدول األعمال(

حالة نظام معلومات المنظمة

)(WIS

أعرب المؤتمر عن تقديره لمساھمات ألمانيا والصين واليابان في تنفيذ الوظائف الجديدة لنظام معلومات
4.2.3.1
المنظمة ) (WISمن خالل توفير أول ثالثة مراكز تشغيلية من المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsبحيث دخل
نظام معلومات المنظمة ) (WISطور التشغيل في  1كانون الثاني /يناير  .2012وأحاط المؤتمر علما ً بأن  11من المراكز
العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsالخمسة عشر المسماة دخلت طور التشغيل وأن بقية المراكز العالمية لنظام
المعلومات ) (GISCsقد اعتمدتھا لجنة النظم األساسية ) (CBSباعتبارھا ممتثلة لمتطلبات نظام معلومات المنظمة )(WIS
وأن تلك المراكز في سبيلھا ألن تصبح تشغيلية .وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأنه من المراكز العالمية لنظام المعلومات
) (GISCsالبالغ عددھا  375التي حُددت لتسجيلھا في نظام معلومات المنظمة ) (WISسمّى المؤتمر أو المجلس التنفيذي
 297مركزاً باعتبارھا مراكز تابعة لنظام معلومات المنظمة ) .(WISوكان  28مركزاً إضافيا ً قيد استعراض لجنة النظم
األساسية ) ،(CBSوقد اع ُتمد  16مركزاً منھا باعتبارھا ممتثلة لمتطلبات نظام معلومات المنظمة ) (WISوتقرر إدراجھا
في تحديث مطبوع المنظمة رقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .وأحاط المؤتمر علما ً
أيضا ً بأنه كان قد تم تمديد المھلة المتاحة لألعضاء العتماد لجنة النظم األساسية ) (CBSلمراكزھا التي سُميِّت بشكل
مشروط في القرار  (Cg-XVI) 51باعتبارھا ممتثلة لمتطلبات نظام معلومات المنظمة ) (WISبموجب القرارين (EC-64) 12
و (EC-65) 13وأن ھذين التمديدين قد انتھى أجلھما .وقرر المؤتمر مواصلة عملية التسمية المشروطة لھذه المراكز إلى
َّ
وحث جميع األعضاء الذين لم ين ّفذوا نظام معلومات
حين انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية )،(CBS
المنظمة ) (WISأو لم يستكملوا إجراءات االمتثال للنظام ) (WISأن يقوموا بذلك على سبيل االستعجال لتنظر فيھا اللجنة
) (CBSفي تلك الدورة.
وأعرب المؤتمر عن تأييده الشديد لإليضاحات المقترحة لمرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد
4.2.3.2
الجوية من لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن مسؤولية المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsعن مساعدة المراكز
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التي رشحتھا كمركز عالمي لنظام المعلومات ) (GISCمرتبط أو رئيسي والتي تتضمن كفالة توافر الترتيبات الالزمة
لوجود ربط لدى جميع المراكز إلقامة اتصاالت فعالة في مجال المسؤولية الخاص بھا الذي تحدده شبكات المناطق
لتوصيل بيانات األرصاد الجوية ) .(AMDCNوأكد المؤتمر على أن ھذا يتضمن كفالة وجود ترتيبات احتياطية مالئمة
إلتاحة استمرار تدفق المعلومات بين المراكز في شبكة  AMDCNللمراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCوغيرھا من
مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISفي حالة حدوث عُطل في مركز عالمي لنظام المعلومات ) .(GISCوأعرب
المؤتمر عن تقديره لجميع المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsالتي نفذت عملية تدريب وتنمية للقدرات من
خالل تنظيم دورات تدريبية وتعريفية لألعضاء الذين يُرجح أن يستخدموا شبكة المناطق الخاصة بھم لتوصيل بيانات
األرصاد الجوية ) .(AMDCNوأشار إلى أن ھذا التدريب يمثل دوراً أساسيا ً لجميع المراكز العالمية لنظام المعلومات
) (GISCsإذا كان المراد لھا أن تكفل اكتساب المراكز الموجودة ضمن مجال مسؤوليتھا للكفاءات الالزمة لكي تكون
قادرة على مواصلة اتصاالتھا الفعالة مع المركز العالمي لنظام المعلومات ) (GISCواالستفادة من نظام معلومات
المنظمة ) .(WISوشدد المؤتمر على أن المقصود بنظام معلومات المنظمة ) (WISھو توسيع نطاق تقاسم البيانات بما
يتجاوز بكثير ما يوفره النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSوأكد على الدور البالغ األھمية الذي تؤديه المراكز العالمية
لنظام المعلومات ) (GISCsفي تيسير ذلك ،من خالل تھيئة البيئات الفنية المالئمة وأيضا ً من خالل مساعدة األعضاء
على القيام بشكل منتظم بتبادل المعلومات التي ال ينقلھا النظام العالمي لالتصاالت ).(GTS

إدارة جودة نظام معلومات المنظمة

)(WIS

نظر المؤتمر في الجداول الواردة في المرفق  2للتوصية  (CBS-Ext.(2014)) 20وحث األعضاء ذوي
4.2.3.3
الصلة على استكمال عملية إيضاح نظام معلومات المنظمة ) (WISفي أقرب وقت ممكن ،وتشغيل مراكز نظام معلومات
المنظمة ) (WISالمحددة ،وكفالة مواصلة المراكز االمتثال لمتطلبات وظائف نظام معلومات المنظمة ) (WISالمطلوبة.
وأعرب المؤتمر عن ترحيبه باقتراح لجنة النظم األساسية ) (CBSإجراء استعراضات بصفة منتظمة المتثال مراكز
نظام معلومات المنظمة ) (WISلمعايير وممارسات ذلك النظام من أجل دعم تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات
مستخدمي نظام معلومات المنظمة ) .(WISوطلب المؤتمر من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تقوم بزيادة تطوير
مراقبة أداء نظام معلومات المنظمة ) (WISقُرب الوقت الحقيقي وبعده بھدف كفالة وجود مستوى مرتفع من الخدمة،
وأشار إلى أن مراقبة النظام  WISسوف تتركز على الكيفية التي يُدار بھا تبادل المعلومات بدالً من التركيز على محتوى
المعلومات المتبادلة.
وإدراكا ً الحتمال أن تتجاوز طلبات التبادل المنتظم للمعلومات من خالل نظام معلومات المنظمة
4.2.3.4
قدرة الشبكة األساسية لذلك النظام التي تتسم بدرجة عالية من التوافر وقدرة البنية التحتية األخرى التي يمكن أن يتيحھا
األعضاء ،أعرب المؤتمر عن تأييده القتراح لجنة النظم األساسية ) (CBSوضع إجراءات التخاذ قرارات بشأن
األولويات ذات الصلة لتبادل مختلف أنواع المعلومات ُتراعى فيھا آثار تقاسم المعلومات وكذلك الموارد الالزمة للتمكين
من ذلك التبادل .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى دور األمانة في تيسير التنسيق بين المساھمين في المحتوى المتعلق بنظام
معلومات المنظمة ) (WISلكفالة وجود تمييز واضح بين المعلومات الموثوقة والمصادر الثانوية من خالل استخدام
البيانات الشرحية الكشفية وسجل سلطات التحذير.
)(WIS

وإذ ذ َّكر المؤتمر بأنه كان قد طلب في دورته السادسة عشرة من اللجان الفنية تحديد كفاءات الموظفين
4.2.3.5
ً
الذين يؤدون أدوارا داعمة للعمليات ،فإنه استعرض الكفاءات المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ) (WISالتي أوصت بھا
لجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورتھا االستثنائية التي عُقدت في عام  2014ونظر في الكيفية التي ينبغي بھا تسجيل
ھذه الكفاءات في اللوائح الفنية وفي أدلة المنظمة ) (WMOوخلص المؤتمر إلى أنه ينبغي توثيق الكفاءات المتعلقة بنظام
معلومات المنظمة ) (WISفي مرجع نظام معلومات المنظمة ) (WISودليل نظام معلومات المنظمة ) (WISلحين
استحداث مرجع يغطي الكفاءات المتعلقة بجميع جوانب األنشطة التشغيلية لألعضاء.
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)(WIS

أشار المؤتمر مع التقدير إلى القيادة القوية التي يوفرھا المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة
4.2.3.6
المدى ) (ECMWFفي االنتقال إلى مورِّ د جديد للشبكة اإلقليمية لتوفير بيانات األرصاد الجوية ) ،(RMDCNالتي تدعم
الشبكة الرئيسية لالتصاالت ) (MTNوتوفر الشبكة األساسية لنظام معلومات المنظمة ) .(WISوأشار المؤتمر إلى التقدم
الكبير الذي تحقق في الشبكات اإلقليمية ،ولكن القلق كان يساوره الستمرار وجود أوجه قصور خطيرة في بعض أقاليم
المنظمة ) .(WMOوأكد المؤتمر أھمية استمرار تحسين العنصر اإلقليمي من النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSلدعم
خدمات األرصاد الجوية لدى كل عضو وكذلك للتمكين من تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISوالمبادرات الجديدة
األخرى للمنظمة ) ،(WMOمثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوحث األعضاء واالتحادات اإلقليمية على
تحقيق التزامھم في ھذا الجھد واتخاذ إجراءات فعالة لتحديث نظمھم الوطنية واإلقليمية لجمع البيانات وخاصة لربط
أكبر عدد ممكن من المراكز الوطنية لألرصاد الجوية بالنظام العالمي لالتصاالت ) .(GTSوشجّع األمين العام على
التركيز على تحسين النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSوخاصة في البلدان النامية واألقل نمواً ،لدى تنفيذ تدابير بناء
القدرات والحد من مخاطر الكوارث في الفترة المالية القادمة .وأبرز المؤتمر أھمية اإلشراف اإلقليمي على تنفيذ النظام
 WISوأعرب عن ارتياحه لوجود خطط لدى األقاليم الثاني والثالث والخامس والسادس لتنفيذ ذلك النظام )(WIS IP
ولقيام اإلقليمين األول والرابع بوضع خطتيھما لتنفيذ ذلك النظام .وأشار مع االرتياح إلى أن جميع خطط تنفيذ النظام
 WISتشمل الحاجة إلى مراقبة ذلك التنفيذ.
وطلب المؤتمر من لجنة النظم األساسية ) (CBSزيادة تنقيح ھيكل النظام العالمي لالتصاالت )،(GTS
4.2.3.7
والمضي في التطوير السلس لشبكات وما يتصل بھا من تطبيقات ،مثل النظم المؤتمتة لتحويل الرسائل من الطبولوغيا
الحالية من نقطة لنقطة إلى بنية خدمة شبكة االتصاالت الخاصة بالبيانات العاملة على مستويين .وعلى وجه الخصوص،
طلب المؤتمر من لجنة النظم األساسية مواصلة استكشاف جوانب الكفاءة المحتملة في التكنولوجيات والخدمات اإلضافية
الممكنة في البنية الجديدة .وأحاط المؤتمر علما ً بأن الترتيبات اإلدارية والمالية المبتكرة والشراكات مطلوبة لتقاسم
وتحقيق المنافع الكاملة من خدمات الشبكات الجديدة تلك ،ودعا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsللعمل مع المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsالمرتبطة بھا وللتحلي بأكبر قدر من المرونة في ھذا
الصدد ،مع مراعاة السياسات الوطنية لكل منھا.
والحظ المؤتمر مع التقدير أن خدمات توزيع البيانات المعتمدة على السواتل ما زالت تش ّكل مكوّ نا ً ھاما ً
4.2.3.8
من مكونات النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSلتوزيع أحجام كبيرة من المعلومات ،وأنه قد جرى تنفيذ واسع النطاق،
وعمليات ارتقاء تكنولوجية كبيرة .وعالوة على ذلك ،الحظ المؤتمر أن بعض النظم الساتلية توفر أيضا ً خدمة لجمع
البيانات .وحث المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى النظر في االستفادة من ھذه الخدمة
الجديدة في تصميم ُنظمھا الجديدة للرصد واإلنذار .وأعرب المؤتمر عن امتنانه لجميع األعضاء والمنظمات الذين
يتولون تشغيل ُنظم توزيع وجمع بيانات األرصاد الجوية المعتمدة على السواتل لفائدة جميع المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsونظر المؤتمر في الفوائد المحتملة لتنسيق جھود مستخدمي ُنظم االتصاالت الساتلية،
ورأى أن ھذه الفوائد تبرر التكلفة التي تق ّدر بمبلغ  10,000فرنك سويسري سنويا ً بالنسبة لألمانة لتنسيق منتدى
مستخدمي النظم الساتلية إلبالغ البيانات ) (SATCOMالمقترح في التوصية .(CBS-Ext.(2014)) 9
والحظ المؤتمر أن اإلنترنت استمرت في االضطالع بدور متزايد األھمية في الوصول إلى طائفة
4.2.3.9
عريضة من البيانات والنواتج وتقديمھا وكعنصر مكمل للدارات المخصصة للنظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSمع
وجود أھمية خاصة لھا بالنسبة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsاألصغر حجما ً .وذ ّكر
المؤتمر بالدور المكمِّل للنظام العالمي لالتصاالت واإلنترنت في تلبية مختلف االحتياجات التشغيلية وغيرھا من
االحتياجات وفي ضمان متانة النظام بوجه عام .وأشار المؤتمر إلى المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات،
وأعرب عن تقديره للجنة النظم األساسية ) (CBSلنشرھا مطبوع المنظمة رقم  1115دليل أمن تكنولوجيا المعلومات
ومطبوع المنظمة رقم  1116دليل الشبكة الخاصة االفتراضية ) (VPNعن طريق اإلنترنت بين مراكز النظام العالمي
لالتصاالت ) (GTSوطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSمواصلة إيالء اھتمام خاص ألمن تكنولوجيا المعلومات
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ومواصلة استعراض وتحديث ما يتصل بذلك من ممارسات وإجراءات ومبادئ توجيھية ،وال سيما تلك المتصلة بتأمين
عدم توافر المعلومات إال لمن وُ وفق على نفاذھم إليھا.
واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 31تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن مراكز
4.2.3.10
وشبكات نظام معلومات المنظمة ).(WIS
وأحاط المؤتمر علما ً بخطة لجنة النظم األساسية ) (CBSللقيام ،بمشاركة اللجان الفنية ذات الصلة،
4.2.3.11
ً
بمواصلة تطوير معيار البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ) ،(WISالمعروف رسميا باسم المالمح
الرئيسية للمنظمة ) (WMOلمعيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) 19115 (ISOبشأن البيانات الشرحية ،للحفاظ على
االتساق مع معياري المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) 19115-1 (ISOو 19115-2وما يتصل بھما من معايير ،وتعزيز
أھميته بالنسبة لألعضاء .والحظ المؤتمر استمرار تبادل رسائل عن طريق النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSال توجد
لھا سجالت بيانات شرحية مقابلة ،وأن ھذا من شأنه أن يطيل المدة عندما يحتاج األعضاء إلى الحفاظ على كل من
المجلد جيم 1-وسجالت البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ) .(WISوأكد المؤتمر الحاجة إلى مساعدة
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تنفيذ إنتاج بيانات شرحية وتبادلھا ،واتفق على أن لجنة النظم
األساسية ينبغي أن تواصل تطوير الممارسات واإلجراءات والمبادئ التوجيھية الموصى بھا للتشغيل ،بما في ذلك
التدريب.
وإذ الحظ المؤتمر أن عدة مراكز إقليمية لالتصاالت لم تنفذ المحافظة على األجزاء الخاصة بھا من
4.2.3.12
المجلد جيم 1-و /أو لم توفر تحديثات لفھرس توجيه النشرات الخاص بھا ،و /أو لم تكفُل قيام المراكز المرتبطة بھا
بتوريد أو تحديث سجالت البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ) ،(WISفإنه حث األعضاء الذين يقومون
بتشغيل ھذه المراكز على التنفيذ الكامل لإلجراءات المعيارية للمحافظة على المجلد جيم 1-والممارسات الموصى بھا
لتحديث فھارس توجيه النشرات والبيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ).(WIS
وبعد أن الحظ المؤتمر جوانب القصور في تحديث وعرض المجلد جيم 2-من مطبوع المنظمة رقم - 9
4.2.3.13
برامج البث ،فإنه طلب من أعضاء المنظمة ) (WMOاستعراض محتويات المجلد جيم 2-وإرسال التعديالت إلى أمانة
المنظمة ) (WMOحسب ما ھو مطلوب .وشدد المؤتمر على أن عدم االلتزام بالممارسات المتفق عليھا للنظام العالمي
لالتصاالت ) (GTSيؤثر سلبا ً على سائر المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا مما يؤدي إلى فقدان بيانات
ونواتج ضرورية لعملياتھا.

تمثيل بيانات المنظمة

)(WMO

أعرب المؤتمر عن تقديره الستحداث تمثيل للبيانات بلغة ترميزية قابلة للتوسع لدعم تبادل المعلومات
4.2.3.14
ً
دعما ً للمالحة الجوية الدولية لتلبية احتياجات منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوعن تقديره أيضا لمراعاة ذلك
االستحداث الحاجة إلى تطبيق نفس المنھجية على تحديد عمليات تمثيل أنواع أخرى من المعلومات .وأعرب المؤتمر
عن سروره لمالحظة أن تمثيل البيانات قد صُمم باستخدام تقنية لنمذجة البيانات ،وأنه استند إلى معايير وضعھا االتحاد
الجيوفضائي المفتوح ) (OGCواعتمدته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي .والحظ المؤتمر أن النھج المتبّع قد أتاح
التشغيل المتبادل لمختلف ُنظم تمثيل البيانات )مثالً ،تلك المعتمدة على اللغة الترميزية القابلة للتوسع ) ،(XMLوالفاكس
الرقمي المش َّفر عبر الشبكة ) ،(NetCDFونسق البيانات الھرمية ) ((HDFالمستخدمة ،أو المقرر استخدامھا ،في تبادل
معلومات الطقس والمناخ والماء وأتاح الحصول عليھا داخل أوساط المنظمة ) (WMOوخارجھا ،وأن إمكانية التشغيل
المتبادل مع نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFيمكن زيادة تبسيطھا في طبعات مستقبلية من نماذج الشفرات الجدولية.
وفضالً عن ذلك ،أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة التطور المستمر لمواصفات التنفيذ الجديدة في إطار برنامج
معايير االتحاد الجيوفضائي المفتوح ) (OGCتلبية لمتطلبات المنظمة )) (WMOكتشفير معلومات السالسل الزمنية العامة
في اللغة الترميزية القابلة للتوسع ) (XMLعلى سبيل المثال( بواسطة مشاركة األعضاء في الفريق العامل المعني بمجال
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األرصاد الجوية للمحيطات التابع لالتحاد ) .(OGCوقرر المؤتمر الحاجة إلى مجلد إضافي من مطبوع المنظمة رقم
 - 306مرجع الشفرات لتوثيق تمثيل البيانات المصمَّم باستخدام تقنيات نمذجة البيانات.
وأحاط المؤتمر علما ً بالجھد الكبير الذي بذله الكثير من األعضاء للوفاء بنجاح بالحد الزمني لالرتحال إلى
4.2.3.15
نماذج الشفرات الجدولية ) ،(TDCFوالدعم الكبير المقدم من خبراء لجنة النظم األساسية ) .(CBSوأشار إلى أن الموعد
المستھدف الرتحال بيانات الفئة  ،SYNOP) 1و ،TEMPو ،PILOTو (CLIMATالذي ُن ّقح بحيث أصبح تشرين الثاني/
نوفمبر  2014لم يتم الوفاء به بصورة كاملة .وسلّم بأن لجنة النظم األساسية ) (CBSقد أدخلت تدابير لتمكين جميع
أعضاء المنظمة ) (WMOمن مواصلة القدرة على النفاذ إلى بيانات الرصد المتاحة على النظام العالمي لالتصاالت
) (GTSبالشكل المالئم.
وحث المؤتمر األعضاء على ضمان إمكانية استخدامھم ،وإنتاجھم ،معلومات في صيغة نماذج الشفرات
4.2.3.16
الجدولية ) (TDCFألن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمن
الالزم أن ينفذا سمات ،مثل اإلبالغ عن عمق الثلوج وتوسيع نطاق مح ِّددات ھوية المحطات ،لم تكن متوائمة مع
الشفرات األبجدية العددية التقليدية ) (TACولم يكن من الممكن استيعابھا بواسطة البث الموازي للمعلومات .ودعما ً
لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSحث المؤتمر األعضاء على تبادل المعلومات عن تراكم سقوط األمطار في
تقاريرھم التي يجري توزيعھا عالمياً ،بدالً من قصر ھذه المعلومات على التبادل الوطني أو اإلقليمي .وشدد المؤتمر
على استمرار الحاجة إلى تقديم مساعدة لبعض البلدان النامية لتنفيذ االرتحال وأعرب عن امتنانه لألعضاء والمنظمات
الذين أتاحوا برمجيات التحول إلى نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFأو أسھموا في حلقات العمل التدريبية الستكمال
ھذه المھمة.
واستعرض المؤتمر توصيات الدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية ذات الصلة بنظام معلومات
4.2.3.17
المنظمة ) (WISوالتي تضمنت تعديالت على الالئحة الفنية ،ومرجع نظام معلومات المنظمة ) ،(WISودليل نظام
معلومات المنظمة ) ،(WISومرجع النظام العالمي لالتصاالت ،ومرجع الشفرات .واعتمد المؤتمر القرار - (Cg-17) 32
تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية المتعلقة بالنظام العالمي لالتصاالت ،وإدارة
البيانات ،ونظام معلومات المنظمة ).(WIS

مستقبل نظام معلومات المنظمة

)(WIS

ذ َّكر المؤتمر بأنه كان قد وافق في دورته الخامسة عشرة )مطبوع المنظمة رقم  ،1026الفقرة (3.1.2.9
4.2.3.18
على تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISفي جزأين متوازيين .الجزء ألف :التطوير المستمر للنظام العالمي لالتصاالت
) (GTSوتوسيع نطاقه ليلبي االحتياجات التشغيلية لجميع برامج المنظمة )(WMO؛ والجزء باء :توسيع نطاق خدمات
المعلومات من خالل خدمات مرنة للمستخدمين المرخص لھم الكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا ،فضالً
عن خدمات تقديم سريعة ومرنة .وإذ أخذ المؤتمر في االعتبار تزايد االحتياجات من عدد متزايد من مجاالت التطبيق،
مثل ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوأنشطة البحث ،وإلدارة المعلومات على األجل الطويل ،ولزيادة الضمانات بشأن منبع
المعلومات ،والستخدام المعلومات المستقاة من طائفة واسعة من المصادر ،فإنه خلص إلى الحاجة إلى توجيھات إضافية
بشأن المسائل المتعلقة بإدارة البيانات.
وكلَّف المؤتمر لجنة النظم األساسية ) (CBSبتطوير ”الجزء جيم“ من نظام معلومات المنظمة ) (WISالذي
4.2.3.19
من شأنه أن يوفر المساعدة لألعضاء في المسائل المتعلقة بجميع مراحل إدارة المعلومات .وينبغي أن يشمل ذلك توجيھات
بشأن أفضل الممارسات في جمع أو إنتاج المعلومات )بما في ذلك ضمان مالءمة المعلومات للغرض( ،وإدارة تخزين
المعلومات ،وتقاسم المعلومات )بما في ذلك تحديد وإنفاذ قيود على استخدام المعلومات( ،واستخدام المعلومات لتحقيق
فوائد منھا ،وصيانة )حفظ( المعلومات على األجل الطويل ،والتصرف في المعلومات التي لم تعد ھناك حاجة إليھا )بما في
ذلك توجيھات بشأن الكيفية التي ينبغي بھا اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في المعلومات( .وكلَّف المؤتمر لجنة النظم
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األساسية أيضا ً بوضع معايير قابلة للمراجعة بشأن إدارة المعلومات تطبّقھا مراكز البيانات التي تدير المعلومات لصالح
برامج المنظمة ) (WMOحيثما يكون من شأن تلك المعايير تعزيز قدرة األعضاء على جني فائدة من المعلومات ،والنظر
في ترتيبات مالئمة لالحتفاظ على األجل الطويل بالمعلومات لتلبية االحتياجات المستقبلية لبرامج المنظمة ).(WMO
وسلّم المؤتمر بأھمية الحفاظ على مفردات حديثة لمصطلحات محددة جيداً يمكن أن ُتستخدم بال لبس في
4.2.3.20
اللوائح الفنية ،وعمليات توصيف المعلومات والبيانات ،والوثائق الفنية ،ولذا طلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن
تضع وتنفذ إجرا ًء إلعداد وصيانة مجموعة موثوقة من تعاريف المصطلحات من أجل استخدامھا في نظام معلومات
المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوأن تحدد أن ھذه التعاريف موثوقة في التطبيق الخاص
بقاعدة بيانات مصطلحات المنظمة ) .(METEOTERMووافق المؤتمر على القرار  - (Cg-17) 33تقرير الدورة
االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن التوحيد القياسي لممارسات إدارة البيانات.
والحظ المؤتمر أن التطور السريع الذي تشھده تكنولوجيا المعلومات يطرح تحديات ويفتح فرصاً ،على
4.2.3.21
حد سواء ،أمام قدرات ونماذج التشغيل وتقديم الخدمات من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي جوانب من قبيل تطبيق تكنولوجيا المعلومات العصرية ،وتحسين نوعية المعلومات ،ومعايير المعلومات،
وإدارة المعلومات ،وأمن المعلومات ،وتوسيع نطاق تبادل المعلومات وتطبيقاتھا ،وما إلى ذلك .والمضي قدما ً في تنفيذ
وتعزيز النظام ) (WISسيكون له تأثير جوھري على جميع المجاالت االستراتيجية ذات األولوية للمنظمة ).(WMO
ووافق المؤتمر على ضرورة إيالء أھمية كبيرة لألنشطة المتعلقة بالنظام ) (WISعند إعداد الخطط واألنشطة التشغيلية
المقبلة في إطار األولويات االستراتيجية.

إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا
نظم إدارة البيانات المناخية )(CDMS
بعد نتائج استقصاء أجرته لجنة علم المناخ ) (CCIعن حالة نظم إدارة البيانات المناخية ) ،(CDMSsتشير
4.2.3.22
إلى أن ما يقرب من نصف أعضاء المنظمة ) (WMOال يملكون نظاما مالئما يعمل بشكل كامل إلدارة البيانات المناخية،
حث المؤتمر األعضاء واألمانة على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية وأقل البلدان نمواً لتنفيذ نظم إدارة البيانات
المناخية .وفي ھذا السياق ،أحاط المؤتمر علما بوجود مجموعة متنوعة ومتزايدة من الحلول الخاصة بنظم إدارة
البيانات المناخية ،وأعرب عن تقديره للتعاون بين مطوري نظم إدارة البيانات المناخية والمنظمة ) (WMOوأعضائھا.
ورحب المؤتمر بمنشور مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية للمنظمة ) (WMOكوسيلة قوية لدعم التقارب المستقبلي
بين ممارسات إدارة البيانات المناخية لألعضاء .وأشار المؤتمر إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذت خالل الدورة
السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CCI-16والدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية )) (CBS-Ext.(2014إلدراج
عناصر من مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOواعتمد المؤتمر القرار (Cg-17) 34
– تحديد معايير نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSومرجعيتھا في نظام معلومات المنظمة ).(WIS

إنقاذ البيانات
الحظ المؤتمر أنه بالرغم من الجھود المتواصلة التي تبذلھا لجنة علم المناخ واألمانة لتشجيع وتوجيه إنقاذ
4.2.3.23
البيانات المناخية ،ما زالت ھناك حاجة ماسة لجھود كبيرة على الصعيد العالمي إلنقاذ البيانات والرقمنة وعالوة على
ذلك ،سلم المؤتمر بالحاجة إلى تحسين التنسيق بين المبادرات العديدة الجارية على الصعيد العالمي إلنقاذ البيانات
والرقمنة .كما رحب بمبادرة لجنة علم المناخ إلعداد البوابة الدولية إلنقاذ البيانات )(www.idare-portal.org ،I-DARE
والتي من شأنھا توفير نقطة استضافة مركزية لتنسيق المعلومات حول مبادرات إنقاذ البيانات المناخية على الصعيد
العالمي ،إلى جانب توجيھات بشأن أفضل الممارسات في مجال تقنيات إنقاذ البيانات .وشجّ ع المؤتمر األعضاء واألمانة
بشدة على مواصلة الدعم المقدم إلى البلدان النامية وأقل البلدان نموا في تطبيق مبادرات إنقاذ البيانات ) ،(DAREوشجع
على التعاون الدولي مع مشاريع إنقاذ البيانات ،ورحب بتحسن التعاون مع المبادرات والمنظمات مثل مشروع استعادة
رصدات دوران الغالف الجوي فوق األرض ) (ACREوالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية ) .(IEDROوشجّع المؤتمر
لجنة علم المناخ ) (CClولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyعلى التعاون إلنقاذ البيانات الھيدرولوجية أيضا ً.
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وشدّد المؤتمر على أھمية المراقبة المستمرة للتقدم المحرز في أنشطة ومبادرات إنقاذ البيانات إلى جانب
4.2.3.24
استشارة الخبراء في ھذا المجال وتقاسم المعارف إلنجاح تنفيذ إنقاذ البيانات.
ورحب المؤتمر بمختلف الجھود اإلقليمية إلنقاذ البيانات ،وشجّ ع بقوة األعضاء في األقاليم نفسھا وفيما
4.2.3.25
بينھا على التعاون في ھذه المبادرات الستخدام مرافقھا ومعارفھا وتشاطرھا من أجل االستخدام األمثل للموارد .ورحّب
المؤتمر بالتعاون الدولي بين األعضاء إلنقاذ السجالت المناخية الخاصة بأقاليم كانوا يتولون إدارتھا في السابق .وشجّع
المؤتمر األعضاء على مواصلة ھذا التعاون.

إطار إدارة البيانات العالمية عالية الجودة من أجل المناخ
أُبلغ المؤتمر بالمبادرة المشتركة بين البرامج التي تقودھا لجنة علم المناخ للعمل من أجل إعداد إطار
4.2.3.26
عالمي إلدارة البيانات العالمية العالية الجودة من أجل المناخ ) ،(HQ-GDMFCمن خالل فرقة الخبراء المنشأة حديثا ً
والمشتركة بين البرامج والمعنية ببرنامج تحديث البيانات المناخية ) .(IPET-CDMPوترمي ھذه المبادرة إلى دراسة
وتقديم توصيات لتحسين الممارسات الحالية في إدارة البيانات المناخية ومراقبة جودتھا ،وكذلك تحسين استغالل قدرات
األشكال األخرى من البيانات لتحسين الخدمات المناخية ،بما في ذلك قدرات االستشعار عن بعد والنماذج المناخية
والبيانات الواردة من جھات أخرى والرصدات الطوعية .وستوفر ھذه المبادرة الفرصة لمعالجة التناقضات والثغرات
في التعاريف واإلجراءات ذات الصلة بإدارة البيانات المناخية .وعالوة على ذلك ،سوف يُع ّد إطار إدارة البيانات
العالمية عالية الجودة من أجل المناخ ) (HQ-GDMFCوينشر دليالً يتضمن أفضل الممارسات حول األساليب
واإلجراءات ،والتقنيات ،وكذا األدوات والبنية األساسية فيما يتعلق بإنقاذ البيانات المناخية والمحافظة عليھا وأرشفتھا،
وإجراءات مراقبة وضمان الجودة ،وحساب اإلحصاءات وبارامترات المناخ ،والتجانس والتكيف وغيرھا .وسوف
تتعاون ھذه المبادرة بشكل وثيق مع مبادرة مشتركة بين البرامج وأوسع نطاقا ً تھدف إلى تحديث البنية األساسية
والعمليات الخاصة بإدارة بيانات برامج المنظمة ).(WMO
وشدد المؤتمر على ضرورة إعداد مفھوم للعمليات ) (ConOpsإلطار إدارة البيانات العالمية عالية الجودة
4.2.3.27
من أجل المناخ ،لعرضه على المجلس التنفيذي للنظر فيه كمساھمة من المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات
المناخية  /نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(GFCS/CSISكما طلب المؤتمر من لجنة علم المناخ واألمانة تقييم الفائدة
من ربط ھذه المبادرة بالمبادرات الدولية األخرى مثل مبادرات البيانات التابعة لألمم المتحدة )البيانات الكبيرة ،ثورة
البيانات ،الخ( المناقشة في إطار البند  9.1من جدول األعمال.
وش ّدد المؤتمر على الحاجة إلى تأمين تجانس البيانات المناخية أثناء عملية االنتقال من الرصدات التقليدية
4.2.3.28
إلى الرصدات األوتوماتية .وأعرب المؤتمر عن تقديره لمواصلة لجنة علم المناخ ) (CClولجان وبرامج فنية أخرى
العمل على توجيه األعضاء في ھذا المجال ،وأشار إلى أنه يتطلع إلى إنجازه.

سجالت الطقس العالمية
أُبلغ المؤتمر بالنجاح في تنفيذ نھج جديد للتقديم السنوي لسجالت الطقس العالمية .وشدد على أھمية
4.2.3.29
توفير وتبادل ھذه المجموعات من البيانات لدعم دراسات وبحوث تقييم المناخ العالمي ،وحث األعضاء على تقديم
بياناتھم في الوقت المحدد ،أي بعد نھاية العام ،على أال يتجاوز ذلك شھر يونيو من العام التالي كما ھو موضح في
القرار  .(EC-64) 14وشدّد المؤتمر على أھمية نشر ھذه السجالت في أسرع وقت ممكن لما في ذلك من فائدة
لألعضاء.

اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
أقرّ المؤتمر بأھمية الرصدات الطويلة األمد ،كتلك اآلتية من محطات الرصد المئوية ،والتي لديھا سالسل
4.2.3.30
ً
ً
زمنية جيدة لبارامترات األرصاد الجوية .وتوفر ھذه المحطات إرثا مناخيا ال يُثمّن للعلوم والتطبيقات في مراقبة تغيّر
المناخ والتكيّف معه.
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وأشار المؤتمر إلى أن بعض ھذه المحطات مُھدد باإلغالق أو بفقدان المعايير الدنيا للرصد ،بسبب
4.2.3.31
التغيرات الكبيرة في البيئة المحيطة )مثل الھياكل االصطناعية( أو بسبب اإلغالق أو النقل نتيجة لتنافس المصالح
المجتمعية.
وذ ّكر المؤتمر بطلب المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOفي دورته الخامسة والستين من لجنة علم المناخ
4.2.3.32
) (CClبأن تقوم باالشتراك مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOبدراسة
آليات اعتماد المواقع ومعايير الشبكات ومبادئ المراقبة ،وإعداد آلية مالئمة للمنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات
الرصد المئوية بنا ًء على مجموعة دنيا من معايير التقييم الموضوعية .ورحّ ب المؤتمر بتنظيم اجتماع تحديد للنطاق في
جنيف في حزيران /يونيو  2014ض ّم خبراء من لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة
النظم األساسية ) (CBSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوذلك لتحديد مجموعة من المعايير لالعتراف
بالمحطات المئوية التي تمتلك سجالت مناخية تغطي  100عام على األقل.
ووافق المؤتمر على إعداد آلية مالئمة للمنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد .ويمكن
4.2.3.33
توسيع اآللية لتغطي محطات رصد طويل األجل لفترات تصل إلى  50عاماً ،و 75عاما ً وما يزيد على  100عام ،على
أن تستخدم مستويات اعتماد كالمستوى البرونزي والفضي والذھبي تباعا ً .واعتمد المؤتمر القرار - (Cg-17) 35
اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد.

نظام البيانات المناخية البحرية

)(MCDS

أشار المؤتمر إلى التطورات األخيرة التي شھدتھا اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفيما يتعلق بنظام
4.2.3.34
البيانات المناخية البحرية ) ،(MCDSوإنشاء شبكة مؤلفة من المراكز المعنية ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات
المناخية الخاصة بالمحيطات ) .(CMOCsكما أشار مع التقدير إلى نجاح اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي تقييم
التزام الدائرة الوطنية للبيانات والمعلومات البحرية ) (NMDISالتابعة لإلدارة الحكومية للمحيطات ) (SOAفي تيانيان،
الصين لكي تصبح مركزاً ) ،(CMOCواعتمد القرار  - 36تسمية المركز المعني ببيانات األرصاد الجوية البحرية
والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات ) (CMOCفي تيانيان ،الصين ،رھنا ً بموافقة جمعية لجنة اليونسكو الدولية
الحكومية للعلوم والمحيطات ) .(IOCوأزجى المجلس الشكر للصين على التزامھا في ھذا الصدد وأشار إلى الفوائد
الكبيرة المتوقعة من المراكز ) (CMOCsفي تلبية متطلبات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSإلى البيانات
المناخية البحرية.
4.2.4

البرنامج الفضائي للمنظمة )) (WMOالبند  4.2.4من جدول األعمال(

تنفيذ البرامج الساتلية
أشار المؤتمر إلى الدور الحيوي للرصدات الساتلية عبر جميع مكونات نظم الرصد التابعة للنظام العالمي
4.2.4.1
المتكامل الرصد لدعم برامج وتطبيقات المنظمة ) (WMOالتي تشمل مراقبة الطقس والتنبؤ به ،والتنبؤ اآلني ،ومراقبة
المناخ وتغير المناخ ،كما يشمل التطبيقات المتعلقة بتكوين الغالف الجوي ،والھيدرولوجيا ،واألوقيانوغرافيا ،والغالف
الجليدي ،ومراقبة البيئة ،والطقس الفضائي ،كما يشمل تطبيقات محددة من مثل التنبؤ باألعاصير المدارية والعواصف
الرملية والترابية أو كشف الرماد البركاني.
شكر المؤتمر األعضاء الذين يشغلون نظما ً ساتلية داعمة لبرامج المنظمة  .WMOوأثنى بوجه خاص على
4.2.4.2
أعضاء فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSعلى استجابتھم للرؤية الخاصة بالنظام العالمي
للرصد ) (GOSفي  2025وموافقتھم على مواصلة البعثات الساتلية على أساس تشغيلي أو متواصل طويل األمد من
خالل اعتماد خط األساس لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية من أجل المساھمة التشغيلية في النظام
العالمي للرصد.
أعرب المؤتمر عن تھانيه لألعضاء على سلسلة اإلطالقات الناجحة التي استكملت مؤخراً وشملت منذ
4.2.4.3
أوائل  :2014البعثات المعنية بقياس معدل ھطول األمطار في العالم ) (GPMوالمرصد الرئيسي الذي أطلقته اليابان
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والواليات المتحدة األمريكية )(USA؛ والساتل  Sentinel-1Aالذي أطلقته وكالة الفضاء األوروبية ) ،(ESAوالساتلين
 ALOS-2و Himawari-8اللذين أطلقتھما اليابان؛ ومرصد الكربون الدوار ) (OCO-2وإطالق الواليات المتحدة األمريكية
للساتل ـ DSCOVERو) (SMAPلرصد رطوبة التربة الناشطة والمنفعلة؛ وإطالق االتحاد الروسي لـ  Meteor-M2؛
وإطالق الصين والبرازيل لـ CBERS-4؛ وإطالق الصين للساتل  .FY-2Gوأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن بدء تشغيل
الساتل  ،Himawari-8وھو الساتل األول من الجيل الجديد من السواتل الثابتة المدار ،مقرر في  7تموز /يوليو  2015في
النقطة  140°شرقا ً .وستوزع بيانات الساتل  Himawariعبر خدمة بث تستخدم ساتل اتصاالت ،و ُتدعى خدمة
 ،HimawariCastوخدمة قائمة على شبكة اإلنترنت ُتدعى  .HimawariCloudوقد بدأ تشغيل ھاتين الخدمتين لتيسير
استعداد المستخدمين واالنتقال إلى االستخدام التشغيلي .وأثنى المؤتمر على اليابان التي زوّ دت ما يناھز  15مرفقا ً وطنيا ً
لألرصاد الجوية في االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس بأجھزة استقبال خدمة  ،HimawariCastعبر وكالة األرصاد
الجوية اليابانية ،بالتعاون مع أمانة المنظمة ) (WMOوالوكالة الدولية اليابانية للتعاون ) .(JICAوأشار المؤتمر بارتياح
إلى أن الساتل  FY-2Gقد حصل على الترخيص الالزم وأنه سيبدأ خدمته التشغيلية في حزيران /يونيو  2015في النقطة
 105°شرقا ً.
أعرب المؤتمر عن إدراكه للخطط المستمرة من جانب المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة
4.2.4.4
باألرصاد الجوية  EUMETSATوالواليات المتحدة األمريكية لمواصلة وتحسين بعثاتھم الساتلية والتشغيلية ذات المدارات
القطبية في المدارات الصباحية ومدارات بعد الظھر ،على التوالي .وأعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة التدابير التي
اتخذتھا الواليات المتحدة لضمان استمرار سالسل السفن الفضائية بين بعثة شراكة سوومي الوطنية القطبية المدار
 Suomi-NPPونظام السواتل القطبية المشترك  JPSSبشأن مدار فترة منتصف بعد الظھر .وأعرب عن تقديره للمنظمة
األوروبية الستخدم السواتل الخاصة باألرصاد الجوية للعملية المتزامنة لـ  Metop-Aو Metop-Bبشأن مدار منتصف
الصباح وأثنى على منظمة  ،EUMETSATووكالة الفضاء األوروبية العتماد الجيل الثاني من نظام  EUMETSATالقطبي
 EPSبتعزيزات كبيرة.
وأثنى المؤتمر على الصين لتأكيد خطتھا لمواصلة إطالق الساتل  FY-3على مدار الصباح المب ّكر بدءاً
4.2.4.5
بالساتل  .FY-3Eوشدّد على أن ھذه الخطة تفتح آفاق عھد جديد للمكون الفضائي القاعدة من مكونات النظام العالمي
المتكامل الرصد نظراً ألنه ألول مرة ستو ّزع الكوكبة من قدرات سبر الغالف الجوي في مدار قطبي على ثالثة
مستويات قطبية حسبما أوصي في رؤية المنظمة  WMOللنظام العالمي للرصد في عام  ،2025مما يحسّن األخذ الزمني
للعيّنات من الغالف الجوي.
فيما يتعلق بالكوكبة الثابتة المدار بالنسبة لألرض ،أشار المؤتمر إلى الحاجة إلى مواصلة تغطية المحيط
4.2.4.6
ً
ُ
ّ
الھندي بالرصدات وھو منطقة تؤثر في المناخ فوق أفريقيا وأستراليا وتشكل مصدرا لنظم الطقس القاسية التي تؤثر
على جزر المحيط الھندي وجنوبي آسيا وأستراليا وأنحاء واسعة من شرقي وجنوبي أفريقيا .وأشار المؤتمر إلى أنه
بحلول نھاية  2016سوف تنھي منظمة  EUMETSATعمليات  Meteosat-7نظراً ألنه يتعين خروجه عن مداره .وأعرب
المؤتمر عن تقديره البالغ لالتفاق الذي ت ّم التوصل إليه في االجتماع الثالث واألربعين لفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ) (CGMSبشأن سيناريو متعدد الشركاء يضم كالً من الصين والھند واالتحاد الروسي ،وربما المنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  ،EUMETSATلتأمين تغطية المحيط الھندي بالسواتل الثابتة
بالنسبة لألرض بعد وقف تشغيل  ،Meteosat-7فضالً عن خارطة طريق بشأن تنفيذ ھذا السيناريو في التوقيت المناسب.
وأحاط المؤتمر علما ً بارتياح بأن الساتل  INSAT-3Dالتابع للھند يعمل على النقطة  82°شرقا ً وأن البيانات التي ينتجھا
الساتل  INSAT-3Dستتاح ألعضاء المنظمة ) (WMOو ُتنشر بالتعاون مع المنظمة ) (EUMETSATبواسطة نظام البث
 ،EUMETCastوبأن الصين ستنقل موقع مركبة الساتل  FY-2 Eإلى النقطة  86.5°شرقا ً وتؤمن نشر بيانات الساتل FY-2
 Eقرب الوقت الفعلي بواسطة خدمة البث  ،CMACastوأن االتحاد الروسي سينقل الساتل  Electro-L2إلى النقطة 77.8°
شرقا ً بعد الحصول على الترخيص الالزم لذلك وسيزوّ د أعضاء المنظمة ) (WMOببيانات الساتل  .Electro-L2ورحّ ب
المؤتمر بالجھود الدائمة التي يبذلھا األعضاء لتحسين متجھات حركة الغالف الجوي ) (AMVsالتي ُتؤخذ من الصور
الملتقطة بواسطة مدارات ثابتة بالنسبة لألرض فوق ھذه المنطقة.
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وأعرب المؤتمر عن تطلعه لإلطالق الوشيك الحدوث لبعثات في مدار شديد االنحدار لدعم تغطية المنطقة
4.2.4.7
القطبية الشمالية  ،Arcticونشر كوكبتين  COSMIC-2/Formosat-7في عامي  2016و 2018لتوسيع قياسات احتجاب
الموجات الالسلكية الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة في الغالف الجوي وكثافة اإللكترون اليونوسفيري.
ولئن كان المؤتمر أعرب عن سروره لمالحظة ازدياد مستوى التنسيق فيما بين مشغلي السواتل ،فإنه
4.2.4.8
أشار إلى أن البعثات الساتلية ال ُتسھم في النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSإال بالقدر الذي ُتتاح به البيانات ذات
الجودة المناسبة بطريقة مناسبة التوقيت للمستخدمين .وشجع الصين والھند على التعاون مع المنظمة األوروبية
 EUMATSATلنشر بيانات مقياس التشتت المتأتية من الساتل  HY-2والساتل  ScatSatالمستقبلية على التوالي قرب
الوقت الفعلي .وأشار المؤتمر إلى أن البيانات التي ينتجھا الساتل ُ Meteor-M2ت ّ
بث على النطاق  Lعلى المحطات
المحلية للقراءة المباشرة وأن الخصائص المفصّلة لھذه الخدمة منشورة على الموقع اإللكتروني Planeta؛ وش ّجع
المؤتمر االتحاد الروسي كذلك على إتاحة البيانات العالمية المتأتية من  Meteor-M2والمجمّعة على كامل المدار ألوساط
المنظمة  WMOقرب الوقت الفعلي.

البعثات المستقبلية وإعداد المستخدِمين
أشار المؤتمر إلى القرار  (EC-65) 11الذي يحث مشغلي السواتل على وضع خطط لسد الثغرات في
4.2.4.9
الرصدات األساسية الفضائية القاعدة ،وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات استجابة لھذا القرار .إال أنه ش ّدد على أن
السنوات المقبلة ستشھد إنھاء مھمة عدة بعثات للبحث والتطوير توفر عمليات سبر لألطراف الزمة لرصدات المقاطع
الرأسية العالية االستبانة لدرجة الحرارة والرطوبة ،والرياح ،واألھباء الجوية ،واألوزون ،وغيرھا من الغازات النزرة
في الستراتوسفير ،والطبقة الجوية الوسيطة )الميزوسفير( .ورحّب المؤتمر ببعثات  Sentinelالتشغيلية الجديدة التي قرر
االتحاد األوروبي ووكالة الفضاء األوروبية ) (ESAوالمنظمة ) (EUMETSATتنفيذھا .وفي مجال المراقبة الجوية
لجودة الھواء والمناخ ،ستكون أول بعثة  Sentinelھي بعثة  Sentinel-5-Precursorالذي سيُطلق في الفصل الثاني من
عام  ،2016تتبعھا بعثة  Sentinel-4على الساتل  MTGوبعثة  Sentinel-5على الساتل  .EPS-SGوستكون البعثة
 ADM/Aeolusالتابعة لوكالة الفضاء األوروبية  ESAوبعثة  EarthCAREالتابعة لوكالة الفضاء األوروبية  ESAواليابان
بمثابة خطوة جديدة نحو مراقبة األرصاد الجوية من الفضاء.
أشار المؤتمر إلى أن اليابان والصين والواليات المتحدة األمريكية وجمھورية كوريا واالتحاد
4.2.4.10
الروسي والمنظمة األوروبية  EUMATSATتضطلع بتنفيذ جيل جديد من النظم الثابتة بالنسبة لألرض في الفترة الزمنية
 2020-2014ويجري إعداد جيل جديد آخر من النظم لتنفيذه في مدار قطبي وفي أنواع مدارات أخرى في العقد المقبل.
وأوضح المؤتمر أن تحول ھذه النظم الجديدة إلى العمليات سيم ّكن من إجراء تعزيزات ھامة للنواتج والخدمات األساسية
التي يقدمھا أعضاء المنظمة ) .(WMOوسيكون لتنفيذ ھذه النظم في مشاريع تشغيلية تأثير كبير أيضا ً على البنى
األساسية ،والنظم ،والتطبيقات والخدمات الخاصة بالمستخدمين ،ويتطلب عمالً منسقا ً على المستويات العلمية والفنية
والمالية والتنظيمية والتعليمية .وأعرب المؤتمر عن استحسانه ألن اإلعداد المناسب التوقيت والمدقق أساسي لتفادي أي
اختالل للعمليات لدى التحول إلى ھذه النظم الجديدة ،ولضمان استفادة األعضاء من القدرات الجديدة في أقرب وقت
ممكن لتقديم خدمات أفضل إلى المستخدمين .واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 37اإلعداد لنظم ساتلية جديدة ،حسبما
أوصت بذلك لجنة النظم األساسية .ورحب بتنفيذ الموقع التعاوني  SATURNعلى الشبكة العالمية والذي يضم أحدث
المعلومات عن النظم الجديدة.
رحب المؤتمر بالجھد الذي بدأ البتكار المكوّ ن الفضائي القاعدة من مكونات رؤية نظم رصد مكون النظام
4.2.4.11
العالمي المتكامل الرصد في  2040الذي سيوفر إرشادات ألعضاء المنظمة لتخطيط نظم وتطبيقات ساتلية جديدة.
وستأخذ ھذه الرؤية الجديدة في الحسبان النضج المتوقع للتطبيقات الساتلية الناشئة )على سبيل المثال ،المتعلقة بجودة
الھواء ،والھيدرولوجيا ،والغالف الجليدي( ،وأوجه التقدم المتوقعة في مجال االستشعار عن بُعد ،وتكنولوجيا السواتل
والمعلومات ،وتنوع مدارات ومفاھيم البعثات ،الالزم لنظام قوي للرصد الفضائي القاعدة ،وكذلك التساع أوساط مشغلي
السواتل.
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النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية )(GSICS
أكد المؤتمر أھمية النظام  GSICSللنظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSكإطار تعاوني فيما بين
4.2.4.12
مشغلي السواتل والفرق العلمية من أجل وضع وتنفيذ وتقاسم أفضل الممارسات ،والمعايير واإلجراءات واألدوات
لتحسين معايرة السواتل البيئية في كافة أجزاء المكون الفضائي القاعدة للنظام العالمي المتكامل الرصد .وأشار إلى أن
النظام  GSICSيركز على اإلنتاج المنتظم لمعلومات المعايرة البينية في المدارات ،الخاصة بالمستوى  1من البيانات
الساتلية .وشجع النظام  GSICSعلى تنظيم اإلتاحة المستمرة لمعايير مرجعية للمعايرة على المدارات ،جيدة التحديد،
وتوفير إمكانية ت ّتبع ھذه المراجع .وشدد المؤتمر على أن النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية يقدم الدعم من
ناحية لمشغلي السواتل في تقييم عدم يقين أساليب المعايرة ،وتقاسم المعارف واألدوات ،ويقدمه من ناحية أخرى إلى
مستخدمي السواتل من خالل التمكين من إيجاد سجالت بيانات متسقة ويمكن المقارنة بينھا ويمكن ت ّتبعھا .وبذلك يُسھم
النظام  GSICSفي كفالة قابلية التشغيل المشترك ضمن النظام العالمي المتكامل الرصد ويقدم دعما ً ھاما ً للتطبيقات
المناخية.
رحّب المؤتمر بالتعاون الذي بدأ بين النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية ،وشبكة الھواء
4.2.4.13
العلوي المرجعية ) (GRUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ،واألوساط المعنية باحتجاب المعلومات الالسلكية لضم
خبراتھم الفنية في توفير رصدات عالية الدقة وأفضل تحديداً من أجل التطبيقات المتعلقة بالطقس والمناخ .وفي ھذا
الصدد ،أحاط المؤتمر علما ً بالتكامل بين الرصدات الساتلية ونظم الرصد األرضية ،وش ّدد على أھمية توفير رصدات
أرضية عالية الجودة العتماد النواتج الساتلية.

ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء
أشار المؤتمر إلى القرار  - (Cg-XVI) 19إعداد ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء ،فأكد أن ذلك الھيكل
4.2.4.14
ينبغي أن يرمي إلى توفير رؤية منظمة وشاملة لما ھو متاح من سجالت البيانات المناخية ) (CDRsفيما يتعلق
بالمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVمن سواتل رصد األرض لخلق الظروف الكفيلة بإنجاز المزيد من سجالت
البيانات المناخية من خالل أفضل استخدام لسجالت البيانات القائمة ،وكذلك تعزيز فعالية تخطيط البعثات والكوكبات
الساتلية المقبلة بغية توسيع سجالت البيانات المناخية القائمة والمخططة وس ّد الثغرات الممكنة .وأشار المؤتمر إلى أن
الھيكل يشكل نھجا ً شامالً يمتد عبر عدة "ركائز" من االستشعار عن بُعد إلى إنشاء وحفظ سجالت البيانات المناخية،
وإلى التطبيقات المناخية لدعم صنع القرار .ويجسد الھيكل أيضا ً أساسا ً لركيزة الرصدات والمراقبة من ركائز اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSويكفل بالتالي مواصلة توفير مراقبة قرب الوقت الفعلي للخدمات المناخية على
النطاقات العالمية واإلقليمية والوطنية .وأكد المؤتمر على أن الھيكل أ ُعد بالتعاون بين وكاالت الفضاء ،بما في ذلك
أعضاء لجنة السواتل لرصد األرض  CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  CGMSوالمنظمة
 .WMOوأبرز الدور الخاص للمنظمة  WMOفي تعزيز التبادل المجاني والمفتوح للبيانات الساتلية ،ودعم الحوار بين
وكاالت الفضاء وأوساط المستخدِمين لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية من خالل الخدمات المناخية .وشدّد المؤتمر على
الرابط بين إطار السياسات المناخية الحالي كما ورد في استنتاجات الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )) (UNFCCCالدورة الحادية واألربعون للھيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتكنولوجية ) ،(SBSTA-41كانون األول /ديسمبر  ،(2014التي "أشارت إلى أھمية مواصلة الرصدات الساتلية
وتأمين استدامتھا على المدى الطويل ،ورحّبت بالجھود المبذولة لوضع ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء".
وأشار المؤتمر إلى التعاون الفعال فيما بين لجنة السواتل لرصد األرض ،وفريق تنسيق السواتل الخاصة
4.2.4.15
باألرصاد الجوية وأمانة المنظمة  WMOالذي أدى إلى االستراتيجية الخاصة بوضع ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء.
ورحب بإنشاء الفريق العامل المشترك بين  CEOS-CGMSفي عام  2013الذي يشمل المنظمة  .WMOكما أعرب عن
تقديره للتقدم الذي أحرزه ھذا الفريق في وضع قائمة لتقييم مجموعات البيانات الساتلية المتعلقة بالمتغيرات المناخية
األساسية.
وحسبما اقترحت االجتماعات االستشارية المعنية بالسياسة الرفيعة المستوى بشأن المسائل الساتلية ،أكد
4.2.4.16
المؤتمر على الحاجة إلى مشغلي السواتل وإلى األمانة لمواصلة بناء ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء بھدف تأمين
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استمرار محكم للبرامج الساتلية لمراقبة المناخ وإمكانية مقارنة القياسات ،وتوفير احتياطيات لكفالة االستمرارية
ومواجھة الطوارئ ،وكذلك إمكانية تتبع المعايير المرجعية .وشجّع المؤتمر كذلك مش ّغلي السواتل على مواصلة الحوار
مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلمواجھة التحديات العلمية
الكبرى للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبنھج شامل ومتكامل.
واعتبر المؤتمر أن الدعوة لتنفيذ ومواصلة قدرات المراقبة المناخية ينبغي أن تستند إلى المنفعة
4.2.4.17
االجتماعية  -االقتصادية للتطبيقات المناخية .وفي ھذا الخصوص ،أعرب عن تقديره للتقرير الذي جمّعته األمانة وحللت
فيه استخدام المعلومات المناخية المعتمدة على السواتل دعما ً لصنع القرار الخاص بمجموعة من دراسات الحالة
والمجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية وفي سياقات جغرافية شتى.

الوصول إلى البيانات
أعرب المؤتمر عن تقديره إلجراء دراسات استقصائية بشأن المستخدِمين فيما بين أعضاء المنظمة
4.2.4.18
) (WMOلمراقبة مدى الوصول إلى البيانات والنواتج الساتلية واستخدامھا مع التركيز على التطبيقات التشغيلية .ورحب
بالمبادرة التي قُدمت إلى لجنة النظم األساسية إلعداد استراتيجية لنشر البيانات الساتلية كتحديث الستراتيجية الخدمة
العالمية المتكاملة لبث البيانات ) .(IGDDSوسيأخذ ھذا التحديث في حسبانه االحتياجات والقدرات المتطورة إلرشاد كال
مستخدمي البيانات ومقدميھا نحو أكثر استخدامات السواتل فعالية.
4.2.4.19

شجع المؤتمر إيالء اھتمام خاص إلى العناصر التالية لدى وضع الصيغة النھائية لالستراتيجية المحدَّثة:

)أ(

إنشاء أفرقة إقليمية بشأن المتطلبات من البيانات الساتلية وتبادلھا حسبما ُ
طلب في القرار  (EC-65) 12أمر
أساسي لتفھم وتناول تنوع متطلبات مختلف أوساط المستخدمين من حيث مستويات البيانات )على سبيل
المثال البيانات األولية ،والنواتج رفيعة المستوى( ،واألنساق ،أو وسائل الوصول إلى البيانات )على سبيل
المثال اإلذاعة ،واالسترجاع حسب الطلب( باالعتماد على التطبيقات والبنية األساسية الفنية المتاحة؛

)ب(

ينبغي إدماج البيانات والنواتج الساتلية في نظام معلومات المنظمة ) ،(WMOوتسجيلھا ببيانات شرحية
لالكتشاف ،موحدة قياسياً ،وإتاحتھا للتبادل الدولي في أنساق متفق عليھا دوليا ً؛

)ج(

ينبغي مواصلة اعتبار خدمات النشر اإلقليمية المعتمدة على اإلذاعة الفيديوية الرقمية من السواتل
) DVB-Sأو  (DVB-S2حسبما أوصت لجنة النظم األساسية منذ قرابة  15عاما ً بمثابة ركيزة لنشر
البيانات الساتلية ،وتوحيدھا قياسيا ً في كتالوجات قابلة للتشغيل المشترك ،يتم تشغيلھا بموجب اتفاقات مع
مقدمي البيانات الساتلية )من بعثات األرصاد الجوية وغيرھا من البعثات التشغيلية أو البعثات الخاصة
بالبحث والتطوير ذات الصلة( ،وتوحيدھا إلى أكبر حد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة؛

)د(

ينبغي أن تواصل الوكاالت الفضائية دورھا كمراكز إلعادة التوزيع ،عبر الشراكات الدولية ،لتزويد
المستخدمين ببيانات ناتجة عن جھات أخرى بوسائل متكاملة تتماشى واحتياجات المستخدم األخير؛

)ھـ(

ينبغي المحافظة على معايير القراءة المباشرة الالزمة بصفة خاصة للنظم الساتلية المنخفضة المدار بالنسبة
لألرض ومواءمتھا حسب الضرورة لمعدالت البيانات واحتياجات عرض النطاق المتطورة ،وتنفيذھا حينما
يكون ذلك مالئما ً مع نظم الترحيل المنسقة قرب الوقت الفعلي )مثل شبكة البث المباشر للنقل قرب الوقت
الحقيقي لبيانات النظم الساتلية المنخفضة المدار بالنسبة لألرض )((DBNet؛ وينبغي حماية نطاقات تردد
القراءة المباشرة؛

)و(

ينبغي على األمانة مواصلة المحافظة على الموارد اإللكترونية من مثل دليل الوصول إلى النواتج
) ،(PAGوأداة تحليل واستعراض قدرات نظام الرصد /الوحدة النموذجية الفضائية )،(OSCAR/Space
وما يرتبط بھا من صفحات على الشبكة العالمية مع معلومات عن حاالت السواتل والوصول إلى البيانات.
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التطبيقات
رحب المؤتمر بمبادرة التنبؤ اآلني  SCOPE -وأشار إلى األھمية البالغة للسواتل بالنسبة لتطبيقات التنبؤ
4.2.4.20
اآلني ،ال سيما بخالف ذلك في المناطق التي تعاني من ندرة البيانات .ودعا األعضاء إلى دعم وضع األربعة مشاريع
التجريبية وتقديم المساعدة على تشغيلھا الحقاً ،حسب االقتضاء ،ورھنا ً باستعراض التقدم المحرز.
رحب المؤتمر بالتقدم المحرز في مبادرة  SCOPA-CMالرامية إلى زيادة نضج سجالت البيانات المناخية
4.2.4.21
ً
حسبما ُتقاس بمقياس مشترك والتي تشمل حاليا أنشطة راسخة لألوساط المعنية مكرسة إلنتاج واستغالل سجالت
البيانات المناخية المعتمدة على السواتل .وأوصى بأن تكون مبادرة  SCOPA-CMتجاوبية مع احتياجات البيانات من
أجل مراقبة المناخ التشغيلية ،وأن تصبح جزءاً ال يتجزأ من ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء.
أكد المؤتمر على األھمية البالغة للتصوير الساتلي من أجل الحد من مخاطر الكوارث ،وال سيما في حالة
4.2.4.22
األعاصير المدارية .وعزز المؤتمر أھمية مواصلة إجراء حوار فعال بين المراكز اإلقليمية القائمة للمنظمة )(WMO
واألوساط المعنية بالسواتل لكفالة تحقيق االستفادة من آخر القدرات الساتلية فيما يتعلق بإصدار اإلنذارات باألعاصير
المدارية .وكإرشاد عام ،أوصى المؤتمر بمشاطرة أفضل الممارسات لضمان إتاحة البيانات والنواتج الساتلية الرئيسية
في الحاالت الحرجة .وفي ھذا الصدد ،أحاط المؤتمر علما ً بحلقة العمل المزمعة للمنظمة ) (WMOالمشتركة بين
االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSللحد من مخاطر
الكوارث ،المقرر عقدھا في جاكرتا ،إندونيسيا ،خالل الفترة  15-13تشرين األول /أكتوبر .2015
أكد المؤتمر على أھمية دعم األفرقة العلمية الدولية التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا والتعاون
4.2.4.23
معھا بشأن الھطول والسبر ،والرياح ،واحتجاب الموجات الالسلكية ،والسحب ،من خالل الرعاية المشتركة مع فريق
تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية والشركاء اآلخرين .فھذه المجموعات توفر سبالً ھامة للوصول إلى أوساط
مستخدمي سواتل األرصاد الجوية ،كما أن أنشطتھا أساسية لتطوير تطبيقات المنظمة ) ،(WMOوالنھوض بأحدث السبل
لالستفادة من البيانات الساتلية.

توعية المستخدمين وتدريبھم
رحب المؤتمر بتوسيع المختبر االفتراضي المشترك بين المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق السواتل الخاصة
4.2.4.24
باألرصاد الجوية ليشمل التعليم والتدريب ) (VLabوبلوغه  13مركزاً لالمتياز عقب إضافة مركز استضافته إدارة
األرصاد الجوية الوطنية المغربية وترعاه المنظمة األوروبية  .EUMETSATوحث المؤتمر على رعاية مشغلي السواتل
لتشديد التزامھم وحيثما أمكن زيادته إزاء المراكز المنتمية إليھم لتمكينھا من الوفاء بشكل كامل بالتوقعات المتفق عليھا.
رحب المؤتمر باستراتيجية المختبر االفتراضي للفترة  2019-2015الرامية إلى توسيع النطاق وجمھور
4.2.4.25
المستفيدين من خالل تلبية احتياجات بناء القدرات المتعلقة بالسواتل فيما يتعلق بتطبيقات األرصاد الجوية ،والتطبيقات
المناخية وما يتصل بھا من تطبيقات تتعلق بالبيئة في جميع أقاليم المنظمة ) (WMOواللغات الرسمية .ولتنفيذ استراتيجية
المختبر االفتراضي ،رحب المؤتمر بإقامة شراكات من مثل الشراكة مع اللجنة المعنية بأنشطة بناء القدرات في مجال
بحوث الفضاء ) (COSPARوبرنامج  EUMETrainاألوروبي للتدريب ،والبرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال
األرصاد الجوية التطبيقية ) (COMETالتابع للتعاون الجامعي لبحوث الغالف الجوي ) (UCARفي الواليات المتحدة
األمريكية.
أشار المؤتمر إلى الحاجة الماسة لكفالة استمرار إتاحة موظف دعم فني للمختبر االفتراضي .ولذلك حث
4.2.4.26
األعضاء على تقديم مساھمات مالية منتظمة للصندوق االستئماني للمختبر االفتراضي التابع للمنظمة )(WMO
المخصص لھذا الدعم ،وشكر البرازيل والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،وجمھورية
كوريا والواليات المتحدة األمريكية على مساھماتھا المالية التي قُدمت خالل السنوات الماضية.
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األنشطة اإلقليمية
أكد المؤتمر على قيمة المؤتمرات اإلقليمية لمستخدمي السواتل من أجل إذكاء وعي أوساط المستخدِمين
4.2.4.27
بالقدرات الجديدة لتعزيز أفضل الممارسات في التطبيقات الساتلية والتركيز على االحتياجات اإلقليمية وبوجه أعم لدعم
الحوار بين مشغلي السواتل ومستخدميھا .أشار المؤتمر إلى أن مؤتمرات إقليمية من ھذا القبيل تش ّكل مكانا ً ممتازاً يضم
معا ً اللقاءات المتعلقة بالتدريب الساتلي و /أو األفرقة اإلقليمية لبحث االحتياجات المتعلقة بالبيانات الساتلية وتبادلھا،
وغيرھا من اللقاءات الجانبية .وبالتالي تش ّكل ھذه اللقاءات مساھمة ھامة في استراتيجية التدريب وفي االستراتيجية
الرامية إلى تحسين الوصول إلى البيانات ،لمساعدة األعضاء في تخطيط وتحديد الموارد الالزمة لالستفادة من البيانات
الساتلية ،وإعداد المستخدِمين لألجيال الجديدة من السواتل.
وفي ھذا الخصوص ،أعرب المؤتمر عن تقديره للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد
4.2.4.28
ً
الجوية لدعوتھا إلى عقد مؤتمر سنوي لمستخدمي السواتل ،فضال عن منتدى ثنائي السنوات لمستخدمي السواتل في أفريقيا
واليوم اإلعالمي لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز .وأعرب عن سروره لمالحظة التقدم المحرز في مشروع مراقبة البيئة
واألمن في أفريقيا ) (MESAالذي يموله االتحاد األوروبي وتنفذه مفوضية االتحاد األفريقي بدعم من المنظمة األوروبية
الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATواعتماد بيان بينوني بشأن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSفي أفريقيا في  7أيلول /سبتمبر .2014
كما عبر المؤتمر عن تقديره بوجه أخص للتعاون الذي تحقّق بين الصين واليابان وجمھورية كوريا
4.2.4.29
وأستراليا التي استضافت بدورھا مؤتمرات مستخدمي سواتل األرصاد الجوية في آسيا وأوقيانيا ) (AOMSUCبنجاح
متزايد ،ورحب بعزم االتحاد األوروبي على االنضمام إلى ھذه المبادرة .وشجع األعضاء ومشغلي السواتل على تيسير
المشاركة في مؤتمرات من ھذا القبيل .ودعا المؤتمر مشغلي السواتل المعنيين إلى استخدام ھذا اإلطار لمساعدة
األعضاء على رفع التحديات التي يواجھونھا في الحصول على البيانات انطالقا ً من السواتل الجديدة ألغراض تشغيلية
يومية ،ال سيما في منطقة جنوب غرب آسيا والمحيط الھادئ .وشكر المؤتمر الواليات المتحدة األمريكية على تنظيم
المؤتمرات الخاصة بالسواتل لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAوآخرھا عُقد في  Greenbeltبوالية
ماريالند ،في الفترة من  27نيسان /أبريل إلى  1أيار /مايو .2015
وأحاط المؤتمر علما ً بالدور الھام الذي أدته كل من اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
4.2.4.30
والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATلتلبية احتياجات األعضاء من
االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع .وأبرز المؤتمر أھمية الحوار الذي نشأ بين اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
الجوي  ،NOAAوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوأوساط المستخدِمين
في أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي من خالل فريق التنسيق التابع للمنظمة ) (WMOالمعني باالحتياجات من
البيانات الساتلية في اإلقليم الثالث واإلقليم الرابع ،الذي عقد اجتماعه األول بمناسبة انعقاد مؤتمر اإلدارة الوطنية
) (NOAAلعام  2015الخاص بالسواتل (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RA-3-4-SDR-1_Final-
) .Report.pdfواع ُترف بھذا الفريق بوصفه إطاراً فعاالً لتناول المسائل والتحديات والفرص المحددة التي يطرحھا
سيناريو االنتقال إلى الجيل الجديد من سلسلة  Rللسواتل البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة لألرض  ،GOES-Rوإتاحة
الخدمة اإلذاعية  GEONETCast-Americasالتي تشمل إذاعة البيانات والنواتج البيئية والتي تشمل معظم أمريكا الشمالية
والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي ،واإلنھاء المزمع حدوثه للخدمة اإلذاعية لـ  .EUMETCast-Americasوتم
التذكير بأن سلسلة  Rللسواتل البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة لألرض  GOES-Rالمقرر أن تحل محل الساتل المستخدم
للمسح البيئي الثابت بالنسبة لألرض غربا ً ) (GOES Westأو شرقا َ ) ،(GOES Westس ُتط َلق في آذار /مارس .2016
وبعدئذ ،عقب عملية مصادقة مطولة على النواتج تدوم  6أشھر على األقل ،ستشرع في الخدمة التشغيلية اعتباراً من
آذار /مارس .2017
)(NOAA

وشكر رئيسا االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع الواليات المتحدة على صيانة نظام  GOESاألساسي
4.2.4.31
بالنسبة للعمليات اليومية للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSوتطلعا إلى الجيل الجديد من سلسلة
 Rللسواتل البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة لألرض  .GOES-Rوشددا مع ذلك على أن معظم األعضاء لن يكونوا
مستعدين لتشغيل محطة متلقية إلعادة البث خاصة بنظام  GOESوعلى الحاجة إلى إيجاد حلول بديلة لكفالة الحصول

الملخص العام
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باستمرار على البيانات الثابتة المدار بالنسبة لألرض .وأشارا إلى أن  GEONETCast-Americasقد يكون بديالً ناجعا ً
ويسير التكلفة ،ألن عدة أعضاء مزودون أصالً به ومدربون على استخدامه ،وھذا النظام قابل للتوسيع بحكم تصميمه
لمواكبة االحتياجات المتطورة للمستخدمين .ويمكن تحويل نظام  EUMETCast-Americasالقائم الذي يستقبل المعدات
المقدمة من إسبانيا من خالل برنامج التعاون اإليبريو  -أمريكي بكلفة زھيدة إلى محطات .GEONETCast-Americas
ورحب أعضاء االتحاد اإلقليمي الثالث والرابع بتوزيع بعض صور ونواتج نظام  GOESمن جانب اإلدارة الوطنية
) (NOAAعلى  ،GEONETCast-Americasوتوافر  Meteosatوغيره من النواتج على خدمة ،EUMETCast-Americas
خاصة مع مراعاة أھمية بيانات متيوسات لعمليات األرصاد الجوية التي تجريھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الجزء
الشرقي من أمريكا الالتينية .وإذ يدرك رئيسا االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع أن المنظمة األوروبية )(EUMETSAT
تعتزم وقف خدمة بث النظام ) (EUMETCast-Americasفإنھما:
)أ(

يشجعان الواليات المتحدة األمريكية والشركاء المحتملين على االنضمام إليھما في مسعاھما إلى توسيع نطاق
خدمة الشبكة  GEONETCast-Americasبحيث تشمل النواتج التي يوزعھا حاليا ً النظام EUMETCast-
 Americasبغية تلبية احتياجات المستخدمين اإلقليميين بشكل أفضل؛

)ب(’

يدعوان الدول األعضاء في متيوسات  Meteosatإلى إعادة النظر فيما يعتزمونه من وقف خدمة النظام
مرض ،على
 ،EUMETCast-Americasوبذل قصاراھم لإلبقاء على ھذه الخدمة إلى حين تنفيذ نظام نشر بديل
ٍ
النحو المقترح في الفقرة الفرعية ’.‘1

وأشار المؤتمر إلى االحتياجات التي أبداھا أعضاء االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع ،فحث األعضاء
4.2.4.32
على المشاركة في فريق التنسيق المعني باالحتياجات إلى البيانات الساتلية في االتحادين اإلقليميين الثالث والرابع ،من
أجل النظر في إقامة وتنفيذ مبادرات تشاركية تكفل االنتقال بسالسة من النظام  EUMETCast-Americasإلى آليات بديلة
لنشر البيانات مثل الشبكة .GEONETCast-Americas

المنافع االجتماعية  -االقتصادية
أشار المؤتمر إلى أن الدورة  12لالجتماعات التشاورية  CMبشأن السياسة الرفيعة المستوى المعنية
4.2.4.33
بالمسائل الساتلية والدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014ناقشتا المنافع االجتماعية  -االقتصادية للبرامج
الساتلية .وتم إيضاح أن جانبا ً واحداً من الفوائد ھو الح ّد من التكاليف التي يتكبدھا المجتمع في حاالت الكوارث.
ونظراً ألن أعضاء كثيرين من أعضاء المنظمة ووكاالتھم الفضائية يتعين عليھم إدارة األولويات في بيئة تتزايد
ضوائقھا من حيث الموارد ،من المھم إلى حد كبير تقييم وتوثيق ھذه المنافع االجتماعية  -االقتصادية بغية مساعدة
عملية صنع القرار بشأن البرامج الساتلية الجديدة .وينبغي لتقييمات المنافع االجتماعية  -االقتصادية أن توفّر بوجه
خاص أساسا ً موضوعيا ً لتأمين عملية تحوّ ل قدرات البحث والتطوير الناضجة إلى حالة العمليات ،وتأمين موارد كافية
لدعم تطور التطبيقات .وإذ أشار المؤتمر إلى حلقة العمل التي نجحت إلى حد كبير التي نظمتھا المنظمة )(WMO
بشأن تأثير الرصدات )على سبيل المثال  ،(Sedona 2012فإنه شجع على توسيع نطاق تقييم تأثير نظم الرصد على
تطبيقات المستخدِمين بخالف التنبؤ العددي بالطقس.
وأشار المؤتمر إلى أن االتحاد األوروبي بصدد إعداد خدمات للمستخدمين في إطار البرنامج األوروبي
4.2.4.34
لرصد األرض ) ،(Copernicusعلى أساس البيانات الساتلية ،بدءاً بخدمة مراقبة الغالف الجوي وخدمة المراقبة البحرية
وخدمة تغير المناخ .وھذه خطوات ھامة إلى األمام لتعزيز الفوائد المجتمعية للبيانات الساتلية التي تھم المنظمة )(WMO
بشكل مباشر.

تنسيق المنظمة  WMOلألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي
أقر المؤتمر بالطلب المجتمعي المتزايد على خدمات الطقس الفضائي نتيجة االعتماد المتزايد على تقنيات
4.2.4.35
تتأثر بطقس الفضاء ،بما في ذلك االتصاالت الراديوية ،وسواتل الرصد والمالحة .ويقوم عدد من البلدان بتطوير
أساليب إلدارة المخاطر الناجمة عن ظواھر الطقس الفضائي القاسية كجزء من نھج الحد من مخاطر الكوارث المتعددة
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األخطار .وتستخدم خدمات الطقس الفضائي بشكل منتظم من جانب الخطوط الجوية التجارية ،وصناعة السواتل،
وعمليات الحفر والمسح ،ومشغلي شبكات القدرة الكھربائية ،ومصممي خطوط األنابيب ،ومستعملي أنظمة المالحة
القائمة على السواتل .ومن المتوقع أن يتوسع ھذا الطلب مع تزايد الوعي بتأثيرات ظواھر الطقس الفضائي ،وزيادة
تعرض المجتمع للخطر ،وزيادة نضج النواتج والخدمات المتعلقة بالطقس الفضائي.
ومتطلبات الحصول على معلومات الطقس الفضائي الناشئة من المالحة الجوية الدولية أمر بالغ األھمية
4.2.4.36
للمنظمة  ،WMOوناقشه االجتماع المشترك لشعبتي األرصاد الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي تموز /يوليو  ،2014وطلب فيه مواصلة العمل على وضع معايير لتسمية مراكز
عالمية وإقليمية للطقس الفضائي ،وتقييم قدراتھا ووضع ترتيبات مناسبة لحوكمتھا فضالً عن ترتيبات استرداد التكاليف.
وأشار المؤتمر إلى أن ھذا العمل ينبغي أن يؤدي إلى تعديالت مناظرة في المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي
) /(ICAOالالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد الثاني ،إلتاحة بدء تقديم خدمات الطقس الفضائي في الفترة -2018
.2018
وأفضل طريقة لمراقبة ظواھر الطقس الفضائي ھي مراقبته من خالل جھود منسقة لعدة دول .وتنجم ھذه
4.2.4.37
الظواھر من أنشطة على الشمس وفي الفضاء بين الكواكب ،ويتراوح حجمھا بين النطاقين العالمي واإلقليمي ،ويحتمل
أن تؤثر في مجتمع عالمي قدرات رصد واسعة النطاق على األرض وفي الفضاء .وعلى الرغم من المبادرات الدولية
القيِّمة ،التوجد آلية تنسيق عالمية لمعالجة المجموعة الكاملة من األنشطة الالزمة لضمان تلبية االحتياجات المعرب عنھا
من خدمات الطقس الفضائي التشغيلية المستدامة.
وأشار المؤتمر إلى أن الطقس الفضائي ،بحسبانه فرعا ً من العلوم الجيوفيزيائية ،يرتبط باألرصاد الجوية
4.2.4.38
من خالل االتصال المادي لأليونوسفير ،والغالف المغنطيسي ،والعمليات الشمسية في الغالف الجوي المتعادل .وشدد
المؤتمر على ضرورة استكشاف فرص تكامل نظم الرصد الجوي والطقس الفضائي وفقا ً لرؤية النظام  WIGOSوإدارة
المعلومات على نطاق المنظومة ) (SWIMفي منظمة الطيران المدني الدولي .وعندما يتم تناول الطقس الفضائي من قبل
مؤسسات غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  ،NMHSيوفر النظام  WIGOSإطاراً يسھل إبرام االتفاقات بين المرافق
الوطنية ) (NMHSوالمؤسسات ذات الصلة .وعالوة على ذلك ،فإن مرافق الطقس الفضائي بخالف المرافق )،(NMHSs
في ھيكل نظام معلومات المنظمة ،يمكن أن تصبح مراكز لتجميع البيانات أو النواتج ،مثالً.
ووافق المؤتمر على أن تضطلع المنظمة  WMOبالتنسيق الدولي للمراقبة والتنبؤ التشغيليين للطقس
4.2.4.39
الفضائي بھدف دعم حماية األرواح ،والممتلكات والبنى التحتية األساسية واألنشطة االقتصادية المتأثرة ،وذلك في إطار
سعي بذل فيه الجھد الكلي األمثل .ولتوفير إطار حكومي دولي عالمي ،ستعمل المنظمة ) (WMOعلى تيسير االلتزامات
الدولية وإتاحة إنشاء خدمات الطقس الفضائي التشغيلية ،والسيما في سياق الدعم المقدم لمنظمة الطيران المدني الدولي
) .(ICAOوكما تم وضع متطلبات رصد الطقس الفضائي في إطار عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ،طلب
المؤتمر إدماج رصدات الطقس الفضائي في النظام  ،WIGOSكذلك ينبغي استخدام نھج تكاملي فيما يخص إدارة
البيانات وتبادلھا في إطار نظام معلومات المنظمة ) ،(WISومعالجة البيانات في إطار النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) ،(GDPFSوخدمات دعم القرار في إطار أنشطة تقديم الخدمات والحد من مخاطر الكوارث .واعتمد المؤتمر
القرار  - 38خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة ) (WMOلألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي.
وأقر المؤتمر بالتقدم الذي تم إحرازه فيما يخص أنشطة الطقس الفضائي ،ومن بينھا متطلبات رصد
4.2.4.40
الطقس الفضائي ،وتقييم الفجوات في نظم الرصد ،وإنشاء بوابة لنواتج الطقس الفضائي ،والتنسيق مع منظمة الطيران
المدني الدولي فيما يخص معلومات الطقس الفضائي ألغراض الطيران العالمي ،ووضع مشروع لخطة مدتھا أربع
سنوات .وأعرب المؤتمر عن شكره لفرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) (ICTSWولألمانة
تقديراً لھذه النتيجة .وأشار إلى أن ھذا الجھد قد تم إلى اليوم باستخدام دعم متواضع من األمانة ،بما في ذلك تمويل
الموظفين والسفر .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي واألعضاء النظر في توفير الموارد الكافية لھذه األنشطة ،بما
في ذلك الموارد من خارج الميزانية من خالل المساھمات الطوعية للصندوق االستئماني للطقس الفضائي ومن خالل
المساھمات العينية اإلضافية؛
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وأحاط المؤتمر علما ً بأن تعبير ’’الطقس الفضائي‘‘ فُھم بحسبانه ’’الحالة المادية والفينومينولوجية للبيئة
4.2.4.41
الفضائية الطبيعية ،بما في ذلك الشمس ،والرياح الشمسية ،والغالف المغنطيسي ،واأليونوسفير ،والطبقة الجوية
الحرارية ،وتفاعلھا مع األرض‘‘ ،وبأنھا تسمي عادة التخصص ذي الصلة .كما الحظ المؤتمر أن تعريف المنظمة
 WMOالحالي ’’لألرصاد الجوية الفضائية‘‘ يلتبس مع تعريف ’’الطقس الفضائي‘‘ وتعريف ’’األرصاد الجوية الساتلية‘‘.
ومن ثم ،دعا المؤتمر إلى توضيح تعريفي ’’الطقس الفضائي‘‘ و’’األرصاد الجوية الفضائية‘‘ في قاعدة بيانات المنظمة
 (Meteoterm) WMOفي جميع اللغات الرسمية للمنظمة ) ،(WMOتجنبا ً لحدوث لبس بين تعريفي ’’الطقس الفضائي‘‘
و’’األرصاد الجوية الساتلية‘‘.
4.2.5

النظام العالمي لرصد المناخ )) (GCOSالبند  4.2.5من جدول األعمال(

استعراض برنامج النظام

GCOS

أحاط المؤتمر علما ً بأن اللجنة التوجيھية رحبت في دورتھا التاسعة عشر المعقودة في  ،2011بإجراء
4.2.5.1
استعراض مستقل لبرنامج النظام ) ،(GCOSبناء على طلب من المنظمات األربع الراعية لھا ،وھي المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOC-UNESCOوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوأعرب عن تقديره الستعداد المنظمة ) (WMOلقيادة عملية
االستعراض.
وأقر المؤتمر بأن التطورات الجديدة في دوائر البرامج المعنية برصد األرض تطلبت إجراء استعراض
4.2.5.2
ألھداف البرنامج ) (GCOSوواليته .وتشمل التطورات الجديدة إنشاء المنظومة العالمية لنظم رصد األرض )(GEOSS
وتزايد اھتمام البلدان في الوقت الراھن بالتكيف .وسوف يتأثر النظام ) (GCOSأيضا ً بإعداد وتنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوبنتائج تقرير التقييم الخامس
الصادر عن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCC AR5وقد أسفرت التغيرات األخيرة في المشھد العام
لرصد المناخ عن إطار متطور للخدمات المناخية أيضا ً للبرامج األخرى بالمنظمات الراعية ،بما في ذلك برنامج
مستقبل األرض ،ومبادرة الكوكب األزرق ،وبرنامج البحوث المعني بأوجه الضعف إزاء تغير المناخ وآثاره والتكيف
معه ) .(PROVIAوإضافة إلى ذلك ،نظرت الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCفي توقيت المساھمات التي سيقدمھا النظام ) (GCOSللھيئة الفرعية
) (SBSTAفي المستقبل والتي ستقيم مدى مالءمة نظم رصد المناخ ،وتعنى بتقييم التقدم المحرز وتحديث التخطيط
التنفيذي.
وأحيط المؤتمر علما ً بأن االستعراض قد ركز على تقييم القيمة المضافة التي يوفرھا
4.2.5.3
لألعضاء في المنظمات الراعية له ولدوائر رصد األرض الوثيقة االرتباط بھا فيما يتعلق ببحوث علم المناخ والسياسات
المناخية .وقد وفر االستعراض أساسا ً لتنقيح مذكرة التفاھم ) (MoUالخاصة بالنظام .GCOS

النظام )(GCOS

وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالنتائج الرئيسية لالستعراض ،وھي االعتراف العام بالعمل المعياري
4.2.5.4
للنظام  GCOSفي تحديد الخطوط التوجيھية ووضع المبادئ ،وبأھمية البرنامج بشكل عام .واستناداً إلى التقرير كامالً،
أعد مجلس االستعراض  18توصية لمساعدة الجھات الراعية في النظر في اتخاذ مزيد من اإلجراءات لدعم برنامج
النظام .GCOS
وأثنى المؤتمر على اللجنة التوجيھية للنظام  GCOSالضطالعھا بتطوير البرنامج على أساس
4.2.5.5
االستعراض ،الذي ينطوي أيضا ً على تفسير متطور لمتطلبات الدقة والتعزيز إلصالح أوجه الضعف في نظم الرصد
العالمية.

تقرير الحالة وخطة التنفيذ الجديدة للنظام

GCOS

أعرب المؤتمر عن ارتياحه إذ علم أنه في الدورة السابعة والثالثين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية
4.2.5.6
والتكنولوجية ) (SBSTAفي تشرين الثاني /نوفمبر  2012وُ جھت دعوة إلى النظام  GCOSلتقديم تقرير بشأن تقييم
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مالءمة نظم المراقبة العالمية للمناخ .وسيجري إعداد تقرير حالة لتقديمه إلى المنظمات الراعية للنظام
واألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في عام  .2015وسيجري استعراض الوضع العام لكل
متغير من المتغيرات المناخية األساسية ،وتقييم التقدم المحرز في ضوء خطة تنفيذ النظام  ،GCOSوتحديد الثغرات.
وسيقدم ھذا التقرير إلى الدورة الثالثة واألربعين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) ،(SBSTAفي مؤتمر
األطراف الحادي والعشرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،الذي سيعقد في باريس في كانون األول/
ديسمبر .2015

GCOS

وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن النظام  GCOSبدأ ،بالتوازي مع إعداد تقرير الحالة ،في صياغة خطة تنفيذ
4.2.5.7
جديدة تتطلب أن ينظر النظام  GCOSفي التطورات ،والنظم ،واألطر الجديدة مثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) .(GEOSSوسوف يحتاج أيضا ً إلى أن يأخذ في االعتبار نتائج تقرير
التقييم الخامس للھيئة  ،IPCCومستقبل األرض ،والكوكب األزرق ،ومبادرات برنامج البحوث المعني بأوجه الضعف
إزاء تغير المناخ وآثاره والتكيف معه ) .(PROVIAوستكون خطة التنفيذ الجديدة للنظام  ،GCOSالتي ستنشر في نھاية
 ،2016عالمة فارقة ستؤثر على جدول أعمال رصد المناخ على النطاقين العالمي واإلقليمي .ويخطط النظام GCOS
لتقديم خطة التنفيذ للدورة الخامسة واألربعين للھيئة  ،SBSTAفي االجتماع الثاني والعشرين لمؤتمر األطراف في
.2016
وأوصى المؤتمر بضرورة تقديم تقرير الحالة وخطة التنفيذ إلى اللجان الفنية المعنية وفرق الخبراء
4.2.5.8
ً
المختصة في المنظمة  WMOالستعراضھما قبل تقديمھما رسميا إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

دعم النظام  GCOSلإلطار العالمي للخدمات المناخية
أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بنتائج حلقة العمل التي عقدھا النظام  GCOSبشأن تكييف عمليات الرصد
4.2.5.9
لتتالءم مع تقلبية المناخ وتغيره وھي الحلقة التي عقدت في الفترة  28-26شباط /فبراير  ،2013بالتعاون مع برنامج
األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ووزارة الطاقة وتغير المناخ في
المملكة المتحدة ،وعقدت في مقر مرفق األرصاد الجوية األلماني في أوفنباخ ،ألمانيا.
وأعرب المؤتمر مرة أخرى عن تقديره لنتائج حلقة العمل المشتركة للنظام  GCOSوالمراقبة العالمية
4.2.5.10
لديناميكا األراضي والغابات بشأن عمليات الرصد لتخفيف آثار تغير المناخ ،التي عقدت في جنيف ،سويسرا ،في الفترة
 7-5أيار /مايو .2014
كما أعرب المؤتمر عن ارتياحه إذ أحاط علما ً بالتقرير الصادر عن حلقة العمل التي عقدھا النظام
4.2.5.11
لتحسين الرصدات من أجل دعم التأھب والتكيف في مناخ متغير -التعلم من تقرير التقييم الخامس للھيئة  ،IPCCبالتعاون
مع االتفاقية  UNFCCCوالھيئة  ،IPCCفي بون ،ألمانيا ،في الفترة  12-10شباط /فبراير .2015

GCOS

وأثنى المؤتمر على النظام  GCOSلمبادراته الناجحة التي دعمت بفعالية اإلطار  GFCSفي تلبية
4.2.5.12
احتياجات متطلبات الرصد من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره .وطلب المؤتمر استمرار النظام GCOS
في تحديد االحتياجات الرصدية للخدمات المناخية وأوصى أمانة النظام  GCOSبالتعاون المباشر مع مكتب اإلطار
 GFCSلضمان توفير الموارد الالزمة لزيادة تعزيز ركيزة اإلطار " GFCSالرصد والمراقبة".

أفرقة الخبراء التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ والمعنية باألراضي والغالف الجوي والمحيطات
أقر المؤتمر بالعمل الجوھري الذي أنجزته أفرقة الخبراء الثالثة التابعة للنظام  :GCOSفريق الخبراء
4.2.5.13
المعني برصد اليابسة لألغراض المناخية ) ،(TOPCوفريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية
) ،(AOPCوفريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية ) (OOPCفيما يتعلق بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة  WMOالناشئ والنظم العالمية لرصد المناخ التي تدعمھا وتديرھا منظمات أخرى ..واألفرقة
الثالثة يشترك في رعايتھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPفي حين أن فريق الخبراء المعني برصد
المحيطات لألغراض المناخية ) (OOPCھو بدوره واحد من أفرقة ثالثة )الفيزياء والمناخ ،وفريقان توأمان معنيان
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بالكيمياء الجيولوجية الحيوية والبيولوجيا( تعمل ضمن فريق مشترك مع النظام العالمي لرصد المحيطات )(GOOS
بقيادة اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات ) .(IOCوينسّق فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض
المناخية ) (OOPCالمدخالت الخاصة بالمحيطات المقدمة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSبالتشاور مع فريقي
الخبراء المعنيين بالكيمياء الجيولوجية الحيوية والبيولوجيا التابعين للنظام العالمي لرصد المحيطات ).(GOOS
واستعرضت جميع األفرقة التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالقائمة الحالية للمتغيرات المناخية األساسية
المحددة لكل مجال من المجاالت الفيزيائية والمواضيع الجامعة .وستنظر األفرقة في مسودة تقرير الحالة قبل صدوره
للمراجعة العامة ،وفي نتائج حلقات العمل المتخصصة ،التي ستعقد في  2105و 2016استعداداً لخطة التنفيذ الجديدة.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوللنظام العالمي لرصد المحيطات
4.2.5.14
) ،(GOOSمن خالل فريقه المشترك المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية ) ،(OOPCلدعمھما القوي لتطوير
وتحسين نظام الرصد المستمر في المنطقة المدارية من المحيط الھادئ :نظام الرصد في المنطقة المدارية من المحيط
الھادئ ،المشروع .2020
كما أعرب المؤتمر عن تقديره للدعم المقدم لتنفيذ الشبكة المرجعية للنظام  GCOSلرصد الھواء العلوي
4.2.5.15
) (GRUANمن خالل فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية ) ،(AOPCحيث أن شبكة رصد
الھواء العلوي المرجعية  GRUANھي مشروع تنفيذ النظام  .WIGOSوسيواصل الفريق  AOPCالعمل على متطلبات
المعايرة المتبادلة ومواصلة مناقشة الشبكة المرجعية المخصصة للرصدات السطحية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لتكريس النظام  GCOSبالكامل لرعاية فريق الخبراء المعني برصد اليابسة
4.2.5.16
لألغراض المناخية ) ،(TOPCكيما يتمكن ھذا الفريق من مواصلة تقييم التقدم المحرز في مجال اليابسة ،وفي كيفية
تطور تصميم نظم رصد اليابسة .والحظ المؤتمر مع القلق عدم وجود إطار لرصد اليابسة حتى اآلن ،بسبب عدم وجود
دعم للنظام العالمي لرصد اليابسة.
وأشار المؤتمر إلى أھمية تمكين الرصدات الفضائية القاعدة المنسقة على الصعيد العالمي لمراقبة المناخ.
4.2.5.17
وأثنى المؤتمر على النظام  GCOSالضطالعه باالتصال المباشر مع الوكاالت الفضائية بشأن الرصدات الفضائية
القاعدة المخصصة للمناخ ،ال سيما من خالل لجنة السواتل لرصد األرض ) ،(CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ) ،(CGMSوالفريق العامل المعني بالمناخ المشترك بين اللجنة ) ،(CEOSوالفريق )،(CGMS
والبرنامج الفضائي للمنظمة  WMOواألعمال التي يضطلع بھا إلعداد ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء.
وشجع المؤتمر أمانة النظام  GCOSعلى أن تواصل المشاركة في المراحل التالية إلنشاء الھيكل وتنفيذه
4.2.5.18
واالستمرار في تقديم التقارير إلى المنظمات الراعية لھا بشأن الكيفية التي ستستجيب بھا تلك الوكاالت لتقرير الحالة
وخطة التنفيذ.

آلية التعاون في النظام  - GCOSاألنشطة التي يضطلع بھا في أقاليم المنظمة

WMO

الحظ المؤتمر أن إدارة تأثيرات تغير المناخ تشكل حاليا ً وسوف تشكل في المستقبل تحديات كبيرة لجميع
4.2.5.19
البلدان ،ال سيما البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .وتعتمد المعلومات الالزمة لوضع سياسات فعالة للتخفيف من آثار تغير
المناخ  -والتكيف معه  -وتسھيل التنمية المستدامة اعتماداً أساسيا ً على توافر الرصدات المناخية .غير أن ھذه الرصدات
يجب أن تكون عالية الجودة ،وتمتد على فترة عمليات طويلة ،ومدرجة في شبكة كثيفة بدرجة كافية لتكون مفيدة في
صنع القرار .وسيكون من الصعب على الكثير من البلدان النامية تلبية ھذه المتطلبات الصعبة ما لم يتم تزويدھا بمساعدة
مستمرة وما لم تتوفر لھا استثمارات وطنية خاصة بھا .وتسھم آلية التعاون في النظام  GCOSبشكل مباشر في تلبية
بعض الطلبات المتكررة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتقديم الدعم المالي والفني للبلدان
النامية من أجل تحسين نظم رصد المناخ الخاصة بھا.
والحظ المؤتمر أن المشاريع الناجحة لتنفيذ آلية التعاون في النظام  GCOSتشمل تجديد محطات الرصد
4.2.5.20
السطحية ،وتنفيذ نظم رصد جديدة للھواء العلوي ،واستبدال مولدات الھيدروجين وتركيب جيل جديد منھا ،وتحسين
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البنية األساسية لالتصاالت ،واستضافة حلقات العمل الفنية .ومنذ انعقاد المؤتمر السادس عشر ،واصلت آلية التعاون في
النظام  GCOSالتركيز على شبكات رصد الھواء العلوي وشبكات الرصد السطحية التابعة للنظام ) ،(GCOSوالعمل
على تحسين األداء العام لھذه الشبكات األساسية المھمة من خالل مشاريع التجديد المباشرة ،وأنشطة مراكز الريادة
التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSالتابعة للمنظمة  WMOمن أجل النظام ) ،(GCOSومختلف حلقات العمل التدريبية
في اآلونة األخيرة.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات المستمرة التي تواجه إنشاء شبكات مستدامة لرصد
4.2.5.21
المناخ ،ال سيما في البلدان النامية .بيد أنه أعرب عن ارتياحه لمالحظته إحراز بعض التقدم في التعامل مع تنفيذ
األنشطة والتخطيط لھا وتنسيقھا في جميع المجاالت وإشراك جميع المنظمات الراعية والشركاء.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للمساھمات الطوعية المقدمة من ألمانيا ،والمملكة المتحدة ،وسويسرا،
4.2.5.22
واليابان ،واليونان )من خالل اإلطار  (GFCSآللية التعاون في النظام  GCOSمنذ انعقاد المؤتمر السادس عشر ،التي
أتاحت معالجة عدد من جوانب الخلل في تشغيل شبكات األرصاد الجوية الموقعية .وعلى الرغم من ھذه التحسينات ،فإن
من الواضح بشكل متزايد أن القضايا الفنية ،وإخفاقات األجھزة الرئيسية وإعادة اإلمداد بالمستلزمات االستھالكية تؤدي
إلى أعطال كبيرة في العديد من محطات الشبكات السطحية ) (GSNوشبكات الھواء العلوي ) (GUANالتابعة للنظام
) .(GCOSومن ثم ،شدد المؤتمر على الحاجة الماسة الستثمارات األعضاء والدعم اإلضافي المستمرين لتحسين توافر
البيانات وجودتھا عبر الشبكتين  GSNو ،GUANوغيرھما من الشبكات.
ونوه المؤتمر باستمرار العمل لتحسين شبكات الرصد المناخية في األقاليم النامية والدول الجزرية
4.2.5.23
الصغيرة النامية ،بشكل أساسي من خالل عمل مدير تنفيذ النظام  .GCOSوأقر المؤتمر مع التقدير العدد الكبير من
مشاريع آلية التعاون التي أفادت ھذه األقاليم ذات األولوية ،والمشاركة المباشرة من النظام  GCOSعلى المستويين
الوطني واإلقليمي ،والتي ال تنشر أداء شبكات الرصد والتحديات المرتبطة بھا فحسب ،ولكنھا توفر أيضا َ الدعم
والمشورة لألعضاء الذين يطلبون المساعدة.
4.2.5.24

اعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ.

4.2.6

أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية )البند  4.2.6من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى الزيادة الكبيرة في األنشطة االقتصادية من قبيل السياحة والشحن وتطوير الطاقة
4.2.6.1
والصيد والتعدين في المناطق القطبية .وھذه األنشطة شديدة التأثر باألوضاع الجوية والمناخية .كما أشار إلى أن أنماط
الطقس والمناخ على نطاق العالم تتأثر بالعمليات القطبية التي تسفر مثالً عن اضطرابات في التيارات القطبية التي تؤثر
على مسارات العواصف وحدتھا في خطوط العرض المنخفضة .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالجھد الكبير الذي
يبذله جميع أعضاء المنظمة الذين يضطلعون بأنشطة بحثية وتشغيلية في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية
العالية وأقر بأن المنطقتين القطبيتين بالغتا األھمية من حيث آثارھما العالمية على الطقس والمناخ والماء .وأعرب عن
تقديره للجھود التي يبذلھا المجلس التنفيذي ) (ECوفريق خبرائه المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية (EC-
) PORSإلدماج الشبكات التشغيلية والبحثية في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية ولتحسين القدرة على
التنبؤ في ھذه المناطق من خالل االرتباطات مع أعضاء المنظمة ) (WMOولجانھا الفنية واتحاداتھا اإلقليمية والمنظمات
البحثية والدولية ذات الصلة.
وسلّم المؤتمر بالطابع الشامل لعدة قطاعات الذي تتسم به األنشطة القطبية وبأھمية بيانات ونواتج الغالف
4.2.6.2
الجليدي التي تدعم قيام األعضاء بتطوير وتقديم خدمات المناخ والطقس والماء ،بما يشمل مجاالت األمن الغذائي والماء
والصحة والحد من مخاطر الكوارث ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وسلّم المؤتمر بأھمية إدماج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق
4.2.6.3
الجبلية العالية في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوبأھمية إدراج

الملخص العام
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المتغيرات المتعلقة بالغالف الجليدي أيضا .وأقر بأن المراقبة العالمية للغالف الجليدي تشكل مساھمة رئيسية في تحقيق
ھذا الھدف.
وتسليما ً بأن متطلبات الرصدات في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية ال يمكن تلبيتھا تماما ً
4.2.6.4
من خالل مواقع الرصد السطحية القاعدة ،أعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الذي أنجزه فريق العمل المعني بفضاء
المنطقتين القطبيتين ) (PSTGوالفريق العامل التابع له المعني بتنسيق الرادارات ذات الفتحات التركيبية )(SAR-CWG
في التنسيق بين الوكاالت البحثية والتشغيلية وتخطيط ومعالجة وحفظ مجموعات بيانات رصدات األرض لدعم مواصلة
ھذه الجھود .و ُتبحث متطلبات برنامج فضائي قطبي من جانب مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة تشمل الدوائر
العلمية والمستخدمين النھائيين )بما في ذلك الھيدرولوجيا( .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يبحث ،من خالل
فريق الخبراء التابع له والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSالكيفية التي يمكن بھا مواءمة
استراتيجيات فريق العمل المعني بفضاء المنطقتين القطبيتين ) (PSTGمع المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
والنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ).(GIPPS
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير باإلنجازات التي تحققت في العديد من األنشطة في المنطقتين القطبيتين وفي
4.2.6.5
المناطق الجبلية العالية ال سيما (i) :صيانة شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية )(AntON؛ ) (iiتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW؛ ) (iiiتطوير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ] (GIPPSانظر )[Cg-17/Doc. 4.3(4؛ ) (ivتنفيذ
المبادرة الدولية للشراكة القطبية ).(IPPI
وسلّم المؤتمر بأھمية عناصر الرصد والبحوث والخدمات في بيئة الغالف الجليدي اآلسيوي العالي
4.2.6.6
ً
)ھضبة التبت( .وأحاط علما بأن  45في المائة من سكان العالم يسكنون في ھذه المنطقة أو على مقربة منھا ويعتمدون
على إمدادات مياه األنھار الكبيرة الثمانية التي تنبع من ھناك .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن ينسق أنشطة
الجبال العالية في ھذه المنطقة مع البرامج العلمية الدولية ذات الصلة ،من قبيل بيئة القطب الثالث ) (TPEوأن ينظر في
دعم دراسات التفاعل بين ’الماء والجليد والھواء والنظم اإليكولوجية واإلنسان‘ من خالل جمع وتوفير بيانات من شبكة
الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوفي ما يتعلق بالغالف الجليدي اآلسيوي العالي ،ثمة حاجة
إلى التوثيق الكامل لشبكة الرصد في ھذه المنطقة الشاسعة وينبغي أن تدعم المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
ھذا النشاط .وطلب المؤتمر كذلك من المجلس التنفيذي تنسيق األنشطة في المناطق الجبلية العالية في المناطق المدارية.
وأقر المؤتمر بتعزيز تعاون المجلس التنفيذي ) (ECمع المنظمات والھيئات الدولية النشطة في المنطقتين
4.2.6.7
القطبيتين .وطلب من المجلس التنفيذي أن يواصل التفاعل مع مجلس المنطقة القطبية الشمالية واالجتماع االستشاري
المعني بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية ) (ATCMلضمان مواءمة األھداف والحصول على اعتراف متبادل .وحُددت
مھام معينة مع مجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية ) ،(COMNAPوالرابطة الدولية لمنظمي
الرحالت في المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(IAATOوالفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد ) .(IICWGوأقر
المؤتمر بعدد من العالقات اإليجابية التي نشأت على مدى السنوات األربع الماضية مع اللجنة العلمية المعنية ببحوث
المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARواللجنة العلمية الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(IASCوالرابطة
الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) ،(IACSومنتدى بحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(FAROوالمركز الدولي للتنمية
المتكاملة للجبال ) ،(ICIMODواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو ،ضمن ھيئات أخرى.
ورئي أن أشكال التعاون ھذه أساسية لتعزيز قدرات المنظمة ) (WMOالفنية والعلمية في المنطقتين القطبيتين وفي
المناطق الجبلية العالية .وحث المؤتمر أعضاء المنظمة على دعم ھذه الجھود التعاونية كلما وحيثما أمكن.
كما سلم المؤتمر بأھمية البحوث المشتركة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ،ال سيما لألعضاء في
4.2.6.8
المناطق المدارية ،من أجل الحصول على فرصة لدراسة الظروف القطبية وتفاعلھا مع المناطق المدارية.
وأقر المؤتمر بأن تقديم خدمات فعالة ھو عامل دافع ھام يدعم عمل أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي
4.2.6.9
الجبال العالية .وأعرب عن تقديره النتھاء المجلس التنفيذي من إعداد قائمة أولية بخدمات الطقس والمناخ والماء
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والغالف الجليدي القائمة التي تقدَّم حاليا ً في المنطقتين القطبيتين واتفق على أنه ينبغي إجراء مزيد من المشاورات للتأكد
من صحة متطلبات المستخدمين ،من قبيل المسح الذي قُ ِّدم لمجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية
) (COMNAPوالفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد ) .(IICWGوأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالتقدم
المحرز نيابة عن المجلس التنفيذي من جانب فرقة العمل المعنية بالخدمات والتابعة لفريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSفي إعداد ورقة بيضاء بشأن الخدمات وخدمة
رسم الخرائط من أجل المناطق المستھدفة )المنطقة القطبية الشمالية ،والمنطقة القطبية الجنوبية ،والقطب الثالث(.
وإضافة إلى ذلك ،اتفق المؤتمر على أن استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ينبغي أن تصبح وثيقة توجيھية
عند تحديد نطاق الخدمات المناخية غير التشغيلية ألي مركز من المراكز المناخية اإلقليمية القطبية وأي منتدى من
المنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات المناخية.
وشدد المؤتمر على أھمية المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
4.2.6.10
) (RCOFsوأقر بالجھود التي يبذلھا فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية ) (EC-PORSالستحداث آلية تعاونية من أجل إيجاد نواتج وخدمات مستدامة وعملية وتشغيلية في المنطقتين
القطبيتين .وطلب من فريق الخبراء ) (EC-PORSأن يقوم ،بالتعاون مع لجنة النظم األساسية ) ،(CBSبدعم لجنة علم
المناخ ) (CClفي إنشاء مراكز مناخية إقليمية قطبية ) (PRCCsومنتديات إقليمية قطبية للتوقعات المناخية ).(PRCOFs
وأشار المؤتمر إلى أن المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية يُعترف بأنھا إحدى األولويات
4.2.6.11
الرئيسية السبع للمنظمة ) ،(WMOوطلب من المجلس التنفيذي أن يحسِّن خدمات المراقبة والتنبؤ التشغيلية الخاصة
باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في ھذه المناطق وما يتجاوزھا بواسطة ما يلي (i) :إعمال المراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW؛ ) (iiتحسين فھم آثار التغيرات في ھذه المناطق على أنماط الطقس والمناخ العالمية؛ ) (iiiالنھوض
بالتنبؤات الخاصة بالطقس والمناخ القطبيين في إطار النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) .(GIPPSوأحاط
المؤتمر علما ً بأن األنشطة التي اضطلع بھا حتى اآلن فريق الخبراء ) (EC-PORSكانت ممولة في األغلب من
الصندوق االستئماني الخاص بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (PORSوشجّع أعضاء المنظمة على مواصلة
تقديم الدعم ألنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية من خالل ھذا الصندوق االستئماني .واعتمد المؤتمر
القرار  - 40أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية.
وأقر المؤتمر بأن اإلشراف على مسؤوليات المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية الجنوبية يتوالھا
4.2.6.12
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية وكذلك فرقة العمل التابعة له
والمعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ) ،(ATTنيابة عن المجلس التنفيذي .وأقر المؤتمر بمساھمة المسح البريطاني للمنطقة
القطبية الجنوبية ) (BASباعتباره مركز مراقبة مخصصا ً لشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية التابعة للمنظمة WMO
) ،(AntONوباعتباره المركز الرائد للجنة النظم األساسية من أجل النظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSوأعرب
المؤتمر أيضا عن تقديره لمنظمات أخرى ،من قبيل المؤسسة الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة التي تموّ ل حاليا ً
جامعة ) Wisconsinالواليات المتحدة األمريكية( من أجل صيانة أكثر من نصف ھذه المحطات وتشغيلھا.
وسلّم المؤتمر بالجھد الذي تبذله فرقة العمل المعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ) (ATTفي المحافظة
4.2.6.13
على قائمة محطات  ،AntONوالعمل مع منظمات أخرى لزيادة توافر البيانات ،وتشجيع الدول األعضاء على إيداع
بياناتھا الشرحية والمساھمة في المواد التنظيمية للمنظمة  WMOضمن النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوھذه
الجھود أساسية إلبقاء نظام الرصد قادراً على العمل في ھذه البيئة الشاقة .وأعرب المؤتمر عن تقديره لكون جميع
شبكات المنطقة القطبية الجنوبية التي أُدمجت في الشبكة  AntONتش ّكل محطات تشغيلية و/أو بحثية ،ينبغي أن ُتنتج كلھا
رسائل مناخية ،واعتمد القرار  - (Cg-17) 41شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية.
وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي مواصلة القيام بمسؤولياته التنظيمية في ما يتعلق بالمنطقة القطبية
4.2.6.14
الجنوبية وأن يركز على أفضل السُبل لضمان مكانة جيدة للشبكة  AntONفي النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
ونظام معلومات المنظمة ) (WISبالنظر إلى المتطلبات الفريدة لھذه المنطقة .وأكد المؤتمر من جديد أيضا ً أھمية إقامة
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تآزر مع آليات االجتماع االستشاري الخاص بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية وأن التطورات اإلضافية ،من قبيل
تشجيع السفن على االنضمام إلى برنامج سفن الرصد الطوعية ) ،(VOSبالغة األھمية للنجاح في ھذا الصدد.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
4.2.6.15
والخدمات القطبية ) (EC-PORSقد استعرض الممارسات المتبعة في رصد المنطقة القطبية الجنوبية والمدرجة في دليل
النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  (544واعتمد القرار  - (Cg-17) 42تعديالت على مرجع النظام العالمي
للرصد  -المجلد الثاني  -الجوانب اإلقليمية  -المنطقة القطبية الجنوبية.

المراقبة العالمية للغالف الجليدي
أشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي ) (ECقد طلب ،في ضوء القرار  60الصادر عن المؤتمر
4.2.6.16
العالمي السادس عشر ) - (Cg-XVIالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،من فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي ) (EC-PORSإدارة ومراقبة ھذه األنشطة .وقدم ھذا الفريق توجيھات عامة
بشأن وضع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوإنشاء فريق توجيھي للمراقبة  GCWلتقديم إرشادات وتوجيھات
مفصلة بشأن تنفيذ المراقبة العالمية  GCWومواصلة تطويرھا واإلشراف على الھيكل العامل المنشأ حديثا ً التابع للمراقبة
العالمية وإدارتھا.
وأشاد المؤتمر باإلنجازات التي تحققت في وضع المراقبة العالمية  ،GCWوأشار إلى أنه قد تم
4.2.6.17
عقب طلب المؤتمر العالمي السادس عشر ) ،(Cg-XVIوضع خطة تنفيذ المراقبة العالمية ) ،(GCW-IPوطلب
المؤتمر من المجلس التنفيذي تنفيذ المراقبة العالمية  GCWوفقا ً لھذه الخطة ومواصلة إدارة ومراقبة تنفيذھا .واعتمد
المؤتمر القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وأشار المؤتمر ،وھو ينوه بالخطة االستراتيجية للمنظمة للفترة  ،2019-2016إلى أن أنشطة المناطق
4.2.6.18
القطبية والجبال العالية ،بما في ذلك تفعيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي  ،GCWتمثل أولوية من أولويات المنظمة
السبعة .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يعمم بالتشاور مع جميع أعضاء المنظمة  WMOوالبرامج المشمولة
برعاية مشتركة ،المراقبة العالمية  GCWفي الھيكل البرامجي للمنظمة .كما طلب إلى األمين العام إنشاء مكتب لمشروع
المراقبة العالمية بما في ذلك التنسيق مع الشركاء ومراقب تنفيذھا وإجراءات اإلبالغ والمتابعة ،وتقديم الدعم للمكتب من
خالل الجمع بين موارد من الميزانية ومن خارجھا.
واتفق المؤتمر على أن األولوية المباشرة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWتتمثل في إنشاء
4.2.6.19
الشبكة الموحدة األساسية لمواقع القياس المعتمدة على السطح التابعة للمراقبة العالمية المشار إليھا في شبكة الغالف
الجليدي " "CryoNetالتي تشكل مكونا ً من المكونات األربعة لنظم الرصد في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة  .WIGOSوأعرب عن تقديره القتراح أكثر من 100موقع ،من خالل التعاون الواسع النطاق مع الشركاء ،لشبكة
الغالف الجليدي ،سوف يستخدم  36منھا لمرحلة االختبار قبل التشغيل )انظر المرفق السابع لھذا التقرير( .وبعد أن أقر
المؤتمر أھمية شبكة الغالف الجليدي  CryoNetللنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوغيره من برامج المنظمة
والبرامج الراعية المشتركة ،طلب من فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )(EC-PORS
والفريق التوجيھي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي مواصلة تقييم ھذه المواقع وأي مواقع جديدة ،ال سيما في البيئة
البحرية بالتعاون مع اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوتقديم قائمة مواقع شبكة الغالف الجليدي للمجلس التنفيذي
للموافقة في  .2016وأشار المؤتمر إلى أھمية إجراء بحوث عالمية شاملة خاصة بالغالف الجليدي ،فرحب بالمبادرة
التي اتخذتھا اندونيسيا القتراح بابوا غينيا الجديدة موقعا ً مرشحا ً للشبكة ).(CryoNet
وأشار المؤتمر إلى أن الممارسات الرفيعة المستوى للمراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWقد أدرجت
4.2.6.20
في القسم الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSفي الالئحة الفنية للمنظمة  ،WMOوالمرجع الخاص بالنظام
العالمي المتكامل للرصد .وطلب من لجنة النظم األساسية  CBSأن تتعاون مع الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية ،GCW
وفرقھا العاملة لوضع أفضل ممارسات الرصد لشبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetوالمواقع المساھمة في المراقبة
العالمية وإدراجھا في عمليات التحديث األخرى لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد .WIGOS

160

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

وأشار المؤتمر مع التقدير إلى الجھود التي بذلھا معھد األرصاد الجوية النرويجي في إنشاء بوابة
4.2.6.21
بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي تتوافق مع نظام معلومات المنظمة ) (WISللتمكين من الوصول بيسر إلى
بيانات ومعلومات الغالف الجليدي .وبعد أن أخذ المؤتمر ذلك في االعتبار ،وافق على الخطط الخاصة ببوابة بيانات
المراقبة العالمية للغالف الجليدي لتصبح مركزاً لجمع البيانات أو النواتج تابع لنظام معلومات المنظمة WIS DCPC
وشدد على الحاجة إلى أن تستوعب المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWالبيانات التاريخية ،والتأكد من إمكانية
الوصول إلى ھذه البيانات من خالل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وأشار المؤتمر مع التقدير إلى ما تم من وضع وتنفيذ الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
4.2.6.22
 GCWبواسطة الواليات المتحدة األمريكية بغرض توفير جھود وصول مركزية إلى جميع البيانات المتعلقة بوضع
وتنفيذ المراقبة العالمية  .GCWوأقر بأنه قد توافر اآلن عدد من النواتج األولية مثل وضع أدوات لتتبع "الشذوذ الثلجي"
لتقدير المكافئ الثلجي على الموقع الشبكي للمراقبة العالمية  ،GCWوطلب من المجلس التنفيذي مواصلة توسيع نطاق
نواتج المراقبة العالمية ،وتوفير التوجيھات بشأن النواتج "الموثوق بھا" في المستقبل.
وأشار المؤتمر إلى أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWتمثل عملية شاملة حقيقية من خالل
4.2.6.23
الطقس والمناخ والماء .وأنھا تمثل نظاما ً كامالً من الرصدات إلى الخدمات .وطلب من المجلس التنفيذي أن يتأكد من
المشاركة النشطة للھيئات الرئيسية المعنية وتمثيلھا فضالً عن مشاركة حسب االقتضاء الخبراء الفنيين وممثلي الوكاالت
التي تضطلع بمبادرات للرصد والبحوث بشأن الغالف الجليدي .وعالوة على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ذاتھا ) (NMHSsينتمي معظم أصحاب المصلحة لدوائر البحوث ،ولذا فإن من المھم التسليم بأن المراقبة
العالمية  GCWسوف تيسر االنتقال من البحوث إلى العمليات .واتفق على أن تنفيذ المراقبة العالمية  GCWيتطلب
شراكة وثيقة بين مؤسسات البحوث ووكاالت التشغيل.
وشدد المؤتمر على ضرورة أن تدعم المراقبة العالمية  GCWمشروعات التنبؤ مثل النظام العالمي
4.2.6.24
المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(PPPومبادرة التنبؤ بالمناخ القطبي ) (PCPIالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPمن خالل التعاون في توفير االحتياجات من البيانات والتطبيقات .ويتجسد ھذا التفاعل في كل من خطة تنفيذ
المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCW-IPوالموقع الشبكي لھذه المراقبة.
وأقر المؤتمر الحاجة إلى إبالغ األعضاء بأھمية المراقبة العالمية للغالف الجليدي مشيراً إلى أن أنشطة
4.2.6.25
الغالف الجليدي تمتد في كثير من األحيان إلى ما يتجاوز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا NMHSs
لتصل إلى الوكاالت والمؤسسات الوطنية األخرى .ولذا فإنه يتعين أن تعمل االتصاالت مع المنظمة  WMOعلى توجيه
الممثلين الدائمين ) (PRsللبلدان األعضاء االھتمام إلى أھمية المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWللموارد المائية
والخدمات المناخية ودوائر النمذجة على سبيل المثال.
واتفق المؤتمر على أن بيانات الغالف الجليدي ونواتجه تدعم وضع وتقديم خدمات المناخ والطقس
4.2.6.26
والماء بواسطة األعضاء بما في ذلك اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالمجاالت ذات األولوية لألمن
الغذائي ،والماء والصحة والحد من مخاطر الكوارث .وفي ھذا الصدد ،ينبغي أن توفر المراقبة العالمية GCW
المعلومات لصنع القرار ،ووضع السياسات ذات الصلة بالمناخ والماء والطقس لالستخدام في الوقت الحقيقي ،للتكيف
والتخفيف فيما يتعلق بتغير المناخ وإلدارة المخاطر .وبھذه الطريقة سوف توفر المراقبة العالمية للغالف الجليدي GCW
دعما أساسيا ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية  GFCSفضال عن البرامج األخرى للمنظمة  WMOوالبرامج الدولية.
وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي ضمان أن تحظى المراقبة العالمية  GCWبالدعم من جانب
4.2.6.27
األنشطة لتطوير القدرات لالستجابة لالحتياجات على المستويات الوطنية واإلقليمية .وينبغي أن يضمن ذلك بالنسبة
للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً الحصول على الرصدات والبيانات والنواتج والتكنولوجيات ذات الصلة والمعارف
الجديدة واستخدامھا بفعالية.

الملخص العام

161

خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
الحظ المؤتمر أنه في ضوء القرار  – (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،كان فريق الخبراء
4.2.6.28
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSوفريق التوجيه الخاص بالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي قد وضعا خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )) (GCW-IPانظر المرفق الثامن بھذا
التقرير( .واتفق المجلس على أنه ينبغي أن تكون خطة التنفيذ ) (GCW-IPالوثيقة التوجيھية لتنفيذ المراقبة العالمية
للغالف الجليدي.
وشدد المؤتمر على أھمية الروابط الوثيقة بين خطة التنفيذ وخطط تنفيذ األنشطة /البرامج الرئيسية
4.2.6.29
األخرى ،والسيما مع أنشطة وبرامج النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة
) (WISوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوفي إطار اعتماد خطة
تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي إبقاء الخطة قيد استعراض منتظم وتحديث
ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة وتقديم تقرير للمؤتمر الثامن عشر بشأن التقدم المحرز.
4.3

البحوث )البند  4.3من جدول األعمال(

نھج بحثي متكامل للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلتعزيز الخدمات المتواصلة في المستقبل
4.3.1

أحاط المؤتمر علما ً بأن أنشطة المنظمة ) (WMOالبحثية يمثلھا كل من:

)أ(

البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) :(WCRPالمشمول برعاية مشتركة من المجلس الدولي للعلوم
) (ICSUوالمنظمة ) ،(WMOومنذ عام  1993من لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )،(IOC
ييسر تحليل تقلبية نظام األرض وتغيره على النطاقات الزمنية المناخية والتنبؤ بھما ،الستخدام ھذه
التحليالت والتنبؤات في طائفة متزايدة من التطبيقات العملية ذات األھمية والمزايا والقيم المباشرة
للمجتمع؛

)ب(

البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) :(WWRPوھو برنامج تابع للمنظمة ) (WMOيھدف إلى الدفع قدما ً
بقدرات المجتمع على التصدي لظواھر الطقس شديدة التأثير من خالل البحوث المر ّكزة على تحسين دقة
التنبؤات بالطقس ومھلتھا واستخدامھا ،وأساليب إدماج الرصدات في نظم التمثل؛

)ج(

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) :(GAWوھو برنامج تابع للمنظمة ) (WMOوشراكة تضم
أعضاء المنظمة ) (WMOوالشبكات المساھمة والمنظمات والھيئات المتعاونة ،ويقدم بيانات ومعلومات
علمية موثوقة عن التكوين الكيميائي للغالف الجوي ،وتغيره الطبيعي وتغيره الناجم عن األنشطة البشرية،
ويساعد على تحسين فھم التفاعالت بين الغالف الجوي والمحيطات والمحيط الحيوي.

وأقر المؤتمر بأن البشرية ستواجه في القرن الحادي والعشرين تحديات جديدة في تكيفھا مع التغير السريع
4.3.2
ً
في البيئة المادية وما يتعلق بھا من ديناميات اجتماعية واقتصادية على حد سواء .وأحاط المؤتمر علما بأن البرنامج
) (WCRPوالبرنامج ) (WWRPقد عقدا ،منذ دورته السادسة عشرة المنعقدة في عام  ،2011مؤتمرين علميين مفتوحين
ناجحين في تشرين األول /أكتوبر  2011وآب /أغسطس  .2014وأثبت المؤتمر العلمي المفتوح للبرنامج )(WCRP
والمؤتمر العملي المفتوح للبرنامج ) (WWRPأن تقدما ً ھائالً قد تحقق في العقود األخيرة في علوم الطقس والمناخ.
وعالوة على ذلك أتاح ھذان المؤتمران مساراً واضحا ً ألعمال البرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) (WWRPفي المستقبل،
بما يتواءم مع احتياجات المجتمع .وقد احتفل البرنامج ) (GAWفي عام  2014بالعام الخامس والعشرين إلنشائه مسلطا ً
الضوء على التقدم الھائل المحرز في إنشاء شبكة عالمية عالية الجودة لرصد تكوين الغالف الجوي ،وعلى التقدم الھائل
المحرز في إبراز إسھام البرنامج ) (GAWفي تعزيز المعارف البيئية ودعم االتفاقيات والسياسات العامة من خالل العلم.
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واتفق المؤتمر على أن سكان العالم المتنامين والمتزايدين تدريجيا ً في التوسع الحضري سيواجھون عقبات
4.3.3
محدودية الموارد واآلثار الناجمة عن تغير المناخ وتقلبيته كما يتجلى ذلك في ظواھر الطقس شديد التأثير والظواھر
البيئية .الھشاشة المتزايدة ألوضاع سكان المناطق الحضرية تھدد أمنھم ورفاھيتھم تھديداً كبيراً.
واتفق المؤتمر على أن العلوم والتطبيقات والخدمات الجديدة والمحسّنة المصممة لتالئم احتياجات
4.3.4
المستخدمين والمقدمة بطريقة محكمة) ،الخدمات المتواصلة/النھج المتواصل يضع الدراسات عن التنبؤ بالطقس وما
يتعلق بھا من تنبؤات بيئية ،والدراسات عن تغير المناخ في إطار واحد متقارب عبر النطاقات الزمنية والمكانية وشفاف
بالنسبة إلى المستخدمين النھائيين( ،ستكون الزمة الستدامة المجتمعات .وستستفيد ھذه الخدمات استفادة كبيرة من اتباع
نھج متكامل تجاه العلوم األساسية )في مختلف الفروع( ونظم لتقديم الخدمات )تخدم جميع النطاقات المكانية والزمنية(،
وسيستلزم ھذا النھج إقامة شراكات جديدة فيما بين األعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمؤسسات األكاديمية وغيرھا من المؤسسات والقطاع الخاص .وفي ھذا السياق ،طلب
المؤتمر من لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASواللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج ) (WCRPولجنة النظم
األساسية ) (CBSإنشاء آلية تضمن تحويل نتائج البحوث إلى المرحلة التشغيلية سريعا ً .ورحب المؤتمر بالبرنامج
األوروبي لرصد األرض ) (Copernicusلتقديم خدمات تشغيلية للمستخدمين في مجالي تكوين الغالف الجوي وتغير
المناخ ،باعتباره خطوة جديدة نحو تقديم خدمات موجھة نحو المستخدمين .وطلب المؤتمر من اللجنة ) (CBSواللجنة
) (CASأن تستعرضا ھيكل كل منھما ،وأن تستبينا أوجه التآزر وتزيال كل ما ھو زائد عن الحاجة ،وأن تكفال من ثم
تكامل األنشطة التشغيلية والبحثية داخل كل منھما.
وسلم المؤتمر بأن تعقيد نظم نمذجة الطقس ونوعية الھواء والمناخ والتنبؤ تحشد الخبرات الالزمة
4.3.5
للمحافظة على ھذه النظم وتحسينھا في عدد محدود من مراكز إنتاج التنبؤات على نطاق العالم .وفي ھذا الصدد تضطلع
المنظمة ) (WMOبدور مھم في ضمان استعداد األعضاء للتعامل مع ھذا الواقع المستجد على نحو يسمح لھم جميعھم
بالمساھمة ،واالستفادة من ،التنبؤات والتوقعات المولّدة في مراكز اإلنتاج .وتنطوي الخبرة المكتسبة في تجربة البحث
الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXالتي اختتمت بعد  10سنوات في عام  ،2014وفي النظام العالمي
للتنبؤات التفاعلية ) (GIFSوالمجموعة العالمية التفاعلية العظمى ) (TIGGEالتابعين للتجربة ) ،(THORPEXعلى دروس
مھمة .وعلى النسق ذاته يحتوي المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPعلى أمثلة عن أنواع الشراكات
التسلسلية التي يمكن االستمرار في تحسينھا لضمان المساھمة والمشاركة وتطوير القدرات على نحو عادل.
4.3.6
وأحاط المؤتمر علما ً بإنشاء التحديات الكبرى للبرنامج ) (WCRPالتي تركز على المعلومات المناخية
اإلقليمية؛ وارتفاع مستوى سطح البحر وآثاره اإلقليمية؛ والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير؛ والتغيرات في توافر
المياه؛ والسحاب والدوران والتأثر بالمناخ والعلوم التي يستند إليھا التنبؤ ،وحصر أسباب الظواھر المتطرفة .وتمثل ھذه
المواضيع المجاالت الرئيسية للبحوث العلمية والنمذجة والتحليل والرصدات في إطار البرنامج ) (WCRPوما يتبعه من
مشاريع خالل العقد التالي.
4.3.7
وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأن لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASقد حددت في دورتھا السادسة عشرة في
تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013ستة مجاالت لتركز عليھا البحوث في العقد المقبل ،وھي الطقس الشديد التأثير وآثاره
االجتماعية واالقتصادية في سياق التغير العالمي؛ والمياه :نمذجة دورة الماء والتنبؤ بھا لتحسين الحد من مخاطر
الكوارث وإدارة الموارد؛ ونظام المعلومات المتكامل بشأن غازات االحتباس الحراري ) :(IGISخدمة المجتمع ودعم
السياسات؛ واألھباء الجوية :اآلثار على نوعية الھواء والطقس والمناخ؛ والتوسع الحضري :البحوث والخدمات المقدمة
للمدن الكبرى والمجمعات الحضرية الكبيرة؛ وتطور التكنولوجيا :تأثيره على األنشطة العلمية وتطبيقاتھا.

واتفق المؤتمر على أن تحسين فھم نظام األرض وتعزيز المھارات التنبؤية المتعلقة به يتيحان فرصا ً
4.3.8
جديدة لألعضاء ،وعلى أن األوساط البحثية المعنية بالطقس والمناخ وتكوين الغالف الجوي أمامھا عدد متزايد من
المواضيع البحثية التي يمكن تناولھا على نحو أفضل بطريقة تعاونية .وبالتالي ،شجّع المؤتمر البرنامج )(GAW
والبرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) (WWRPعلى أن تتعاون تعاونا ً وثيقا ً فيما بينھا من أجل االستفادة من أوجه التآزر بين
األنشطة التي لديھا قواسم مشتركة .وأوصى المؤتمر أيضا ً البرامج البحثية التي تنفذھا المنظمة ) (WMOبزيادة التعاون
مع المشاريع التي تتناول العمليات التي تتم في الغالف الجوي ،مثل المبادرة المتعددة التخصصات الجديدة المعنية بحرق

الملخص العام
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الكتلة األحيائية ) (IBBIالتابعة لمبادرة المشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACومشروع الدراسة
المتكاملة لعمليات النظم اإليكولوجية األرضية – الغالف الجوي ).(iLEAPS
4.3.9
وأحاط المؤتمر علما ً بأن مبادرات بحثية جديدة بشأن التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية )بالتعاون مع
البرنامج ) (WWRPوالبرنامج ) ((WCRPوالتنبؤات القطبية وإمكانيات التنبؤ )الصالت القوية والتعاون بين
البرنامج ) (WWRPوالبرنامج  ((WCRPوالطقس شديد التأثير )البرنامج ) (WWRPوالمھمة بالنسبة إلى
البرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) ،((GAWقد ا ُتخذت منذ المؤتمر السادس عشر .وشجع المؤتمر البرنامج )(WCRP
والبرنامج ) (WWRPوالبرنامج ) (GAWعلى السعي بنشاط في مجاالت التعاون إلقامة نھج علمي محكم لدعم المسائل
المستجدة المتصلة بالطقس والمناخ والماء وما يرتبط بھا من مسائل بيئية .وحث المؤتمر األعضاء على دعم األنشطة
البحثية التي تنفذھا المنظمة ) (WMOوالمشاركة فيھا بنشاط باعتبارھا استثماراً جماعيا ً للتحضير الحتياجات المجتمع من
معرفة وخدمات في القرن الحادي والعشرين.

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

أحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح باإلنجازات التي حققھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمنذ
4.3.10
المؤتمر السادس عشر .ومن بين اإلنجازات المحددة في إطار الھدفين المتوخيين من البرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPوھما تحسين التنبؤات المناخية وتعزيز فھم تفاعالت اإلنسان مع المناخ ،تنظيم المؤتمر العلمي المفتوح في
عام  2011الذي حضره عدد كبير من المشاركين ،وتحديد ستة تحديات علمية كبرى لعلم المناخ من خالل مشاورات
مجتمعية واسعة النطاق ،واستكمال المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية ) ،(CMIP5والتقدم الكبير
المحرز في البحوث والمعلومات المناخية اإلقليمية ،واإلسھامات في مكوّ ن البحوث والنمذجة والتنبؤ الخاص باإلطار
العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأعرب المؤتمر عن سروره بنجاح المؤتمر العلمي المفتوح في تشرين األول /أكتوبر  2011للبرنامج
4.3.11
) (WCRPبشأن موضوع "علم المناخ في خدمة المجتمع" ،ونشوء تركيز متزايد للبرنامج ) (WCRPعقب ھذا المؤتمر
على الحقائق العلمية "القابلة للتنفيذ" المبيّنة الحقا ً في التحديات الكبرى للبرنامج ) ،(WCRPواالھتمام المعزز بالتدريب
وتنمية األجيال القادمة من علماء المناخ وصانعي القرارات من خالل اإلدماج المتعمّد للتوظيف وبناء القدرات في كافة
األنشطة التي يرعاھا البرنامج ) .(WCRPوالحظ المؤتمر بصفة خاصة قيادة البرنامج ) (WCRPوالدعم الذي يقدمه
لتعزيز التآزر بين المبادرات العالمية للبرنامج ) (WCRPواألنشطة والقدرات اإلقليمية كنتيجة لمؤتمر البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPلمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي :تطوير المعارف المناخية وربطھا وتطبيقھا )آذار /مارس
 ،2014مونتفيديو ،أوروغواي( ،ومن خالل مواصلة الشراكة مع المبادرة التي تتصدرھا أفريقيا والمتعلقة بالبحوث
المناخية ألغراض التنمية في بلدان أفريقيا ) (CR4Dعقب نجاح المؤتمر الخاص بمناخ أفريقيا ) تشرين األول /أكتوبر
 2013أروشا ،جمھورية تنزانيا المتحدة( .وأقر المؤتمر أيضا ً بنجاح ندوة المناخ )تشرين األول /أكتوبر ،2014
دارمشتاد ،ألمانيا( التي نظمت بالتعاون الوثيق مع المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) (EUMETSATوالشركاء اآلخرين من أجل تحديد ما يقتضيه إنشاء نظام فضائي القاعدة دولي وفعال ومستدام لرصد
األرض ،ومواصلة تطوير ھذا النظام.
وأشار المؤتمر إلى التعاون الدولي الناجح والتأثير اإليجابي الكبير للغاية لنواتج المرحلة الخامسة من
4.3.12
مشروع المقارنة بين النماذج المناخية ) (CMIP5وعملياته ،التي ساھمت في تطوير مسارات تركيز نموذجية ُتستخدم
اآلن على نطاق واسع باعتبارھا مدخالت في تجارب نموذج الدوران الشامل للغالف الجوي والمحيطات )(AOGCM
ونموذج نظام األرض ) .(ESMوأحاط المؤتمر علما ً بأن نواتج المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج
المناخية ) (CMIP5قد وفرت قاعدة النمذجة األساسية إلعداد تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) (lPCCبكامله ،كما أُدمجت في فصول عديدة من تقرير الفريق العامل األول وال تزال تسمح بإجراء طائفة
واسعة من البحوث والتحاليل المناخية .ورحّب المؤتمر بجھود التخطيط الواسعة النطاق للبرنامج ) (WCRPوالرامية إلى
إجراء عملية تتعلق بالمرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية ) (CMIP6وتتألف بدورھا من مجموعة
من التجارب ذات المنحى البحثي لتشخيص المناخ وتقييمه وتحديد خصائصه ،تصحبھا وظائف التوحيد القياسي
والتنسيق والبنية التحتية والتوثيق بھدف إتاحة جميع عمليات المحاكاة وخصائصھا الرئيسية في إطار مشروع المقارنة
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بين النماذج المناخية ) (CMIPللمجتمع المحلي األوسع نطاقا ً .وشدد المؤتمر على الجوانب اإليجابية المتعلقة بالبنية
المقترحة لمشروع المقارنة بين النماذج المناخية ) /(CMIPالمرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية
) (CMIP6التي تسمح ألي شخص في أي وقت بتنزيل البيانات النموذجية بغية تحليلھا ،بسھولة من حيث االستخدام ،كما
رحّ ب بالسجل الممتاز للتعاون والمشاركة على الصعيد الدولي مع مواصلة المرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين
النماذج المناخية ).(CMIP6
وأشار المؤتمر إلى تمخض التجربة المنسقة لتقليص النطاقات المناخية اإلقليمية ) (CORDEXفي إطار
4.3.13
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPعن نواتج شديدة التأثير ومستخدمة على نطاق واسع ،وإلى إتاحة النواتج
المناخية للتجربة ) (CORDEXبشكل متزايد ألغراض البحث والتحليل والتحقق والمقارنة فيما يتعلق بالبيانات المناخية
حب المؤتمر بالمبادرة وبدعم المعھد السويدي لألرصاد الجوية )(SMHI
اإلقليمية في مناطق برية عديدة في العالم .ور ّ
إلنشاء مكتب مشروع جديد خاص بالتجربة ) ،(CORDEXكما أعرب عن تطلعه إلحراز تقدم كبير وتطوير التجربة
) (CORDEXتحديداً ونمذجة المناخ اإلقليمي عموما ً.
والحظ المؤتمر بوجه خاص التقدم المحرز فيما يتعلق بالتحديات الستة الكبرى للبرنامج العالمي للبحوث
4.3.14
المناخية ) (WCRPكآلية للتصديق على اھتمام البرنامج ) (WCRPوتركيزه على المسائل العاجلة التي يمكن اتخاذ
قرارات بشأنھا .والتحديات الستة وھي :توافر المياه؛ وارتفاع مستوى سطح البحار اإلقليمية؛ والتغيرات في الغالف
الجليدي؛ والسحب والدوران وقابلية التأثر بالمناخ؛ والمعلومات عن ظواھر المناخ المتطرفة والمناخ اإلقليمي ،تخضع
لمراحل التصوّ ر والتحديد والتنفيذ ،مع تقديم عدة جھات القتراحات متعددة الجنسيات وواسعة النطاق إلى مصادر
التمويل الخارجية .وأعرب المؤتمر عن تقديره لدور التحديات الكبرى في إطار البرنامج ) (WCRPمن حيث مساعدتھا
على تحديد المجاالت التي تستدعي إحراز تقدم كبير ،وال سيما من حيث اعترافھا بالقيود الشاملة وإيالئھا األولوية –
فيما يتعلق بمھارات النمذجة األساسية على سبيل المثال .وأشار المؤتمر إلى أن جميع التحديات تتبع نموذجا ً من
العمليات العالمية ذات التأثير اإلقليمي والمحلي ،كما أقر بالتأثير اإليجابي اإلضافي الناجم عن إدراج التحديات الكبرى
للبرنامج ) (WCRPفي ھياكل تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل بشأن المناخ وفي عمليات التخطيط التي تقوم بھا وكاالت
التمويل.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للنواتج العلمية الحديثة الناجمة عن مشاريع البرنامج ) (WCRPوإنجازات ھذه
4.3.15
المشاريع ،بما فيھا الجھود البارزة في مجالي توظيف وبناء القدرات التي يتم بذلھا في المجاالت الخاصة بھا أو في
مجال العلوم ،كما وجّه االنتباه إلى الحاجة المستمرة لضمان تمويل كاف بغية إجراء أنشطتھا بفعالية .وتقوم مشاريع
البرنامج ) (WCRPبتشجيع وتنسيق األنشطة األساسية التي تجرى في الوقت المناسب والتي تتعلق بالمجاالت األربعة
الرئيسية – األرض والمحيطات والجليد والغالف الجوي  -الخاصة بالنظام المناخي لألرض .وأعرب المؤتمر عن
تقديره للمجموعة المتنوعة من عمليات التبادل والشراكة والرعاية المشتركة التي تساعد مشاريع البرنامج )(WCRP
على الحفاظ على تفاعالت متبادلة وثيقة وحيوية ،كما أقر بالحاجة المتزايدة إلجراء أنشطة مشتركة من قبيل
االجتماعات العلمية المشتركة واجتماعات فريق التوجيه لبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARوالتجربة
العالمية لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXفي عام  .2014واعترف المؤتمر بإعداد خطة للقيام "بتشخيص" على نطاق
الكوكب ،تقوم على عمليات إعادة تحليل بيانات األرصاد الجوية القائمة والمستخدمة على نطاق واسع وتسعى إلى
توسيع نطاقھا ،باعتبارھا عامل مدمج لمشاريع البرنامج ) (WCRPوأنشطته ،مع إمكانية تشجيع التحسينات في الوصول
إلى البيانات المناخية وتبادلھا على نطاق واسع للغاية .وأعرب المؤتمر عن خالص تقديره لإلسھامات الوطنية الحالية –
إلى النرويج لبرنامج المناخ والغالف الجليدي ) (CLiCوإلى الواليات المتحدة األمريكية للتجربة العالمية لدورتي الطاقة
والماء ) ،(GEWEXوإلى سويسرا للعمليات الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ ) – (SPARCوالجديدة – إلى الصين
والھند لبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARنظراً للدعم األساسي الذي توفره لمكاتب المشاريع الدولية
التابعة للبرنامج ) (WCRPوترحيبھا بھذا الدعم.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لحفاظ البرنامج ) (WCRPعلى شراكات فعالة مع البرامج التي تشارك في
4.3.16
رعايتھا المنظمة ) (WMOومع اللجان الفنية ،بما فيھا النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSمن خالل العضوية
المشتركة مع األفرقة العلمية التابعة للنظام ) (GCOSوالمعنية بالمحيطات والغالف الجوي واألرض )فريق الخبراء
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المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية ) (OOPCوفريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية
) (AOPCوفريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ) (TOPCعلى التوالي( ،ومن خالل االھتمام
المتبادل بتطوير وتحديد شبكات رصد المناخ والمتغيرات المناخية األساسية ،ومع لجنة علم المناخ من خالل فرقة
الخبراء المعنية بكشف تغير المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIالمشتركة بين برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به
) (CLIVARولجنة علم المناخ ) (CClواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMوالتجربة العالمية لدورتي
الطاقة والماء ) ،(GEWEXومع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPتحديداً ،وفرع بحوث الغالف الجوي والبيئة
) (AREعموماً ،من خالل البحوث التي يتم التخطيط لھا وتنفيذھا ورعايتھا على نحو مشترك ،والتي تركز على التنبؤات
دون الفصلية إلى الفصلية والطقس شديد التأثير والتنبؤات القطبية .ورحّ ب المؤتمر بصفة خاصة بالتطوير المشترك
للتركيز العلمي والنموذجي على المدن الساحلية الكبرى بين البرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) .(WWRPوالحظ المؤتمر
مع التقدير أن البرنامج ) (WCRPيمثل "موارد في المتناول" فيما يتعلق باإلطار العالمي ) ،(GFCSكما الحظ استعداد
البرنامج ) (WCRPللتعاون واإلسھام في المھام التي تم تطويرھا بشكل متبادل بغية تحقيق الھدف المشترك المتمثل في
توفير معلومات مناخية موثوقة .وطلب المؤتمر من األمين العام ضمان مواصلة دعم البحوث المناخية بھذا الشأن.
وأقر المؤتمر مع التقدير الجھود التي يبذلھا البرنامج ) (WCRPفي قيادة تطوير مرفق البحوث والنمذجة
4.3.17
والتنبؤ في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالتي اعتمدھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) (IBCSفي دورته األولى في تموز /يوليو  .2013ويلتزم البرنامج ) (WCRPبإجراء بحوث فعالة في مجاالت
ذات األولوية المشتركة مع اإلطار العالمي ) (GFCSوفي مواصلة إتاحة ذخيرة وافرة من المعلومات بشأن البحوث
المناخية على نطاق واسع .وفي ھذا الصدد ،رحّ ب المؤتمر بتعاون البرنامج ) (WCRPمع الھيئات التأسيسية التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمشاركة في إعداد اإلطار العالمي ) ،(GFCSوأشاد على وجه الخصوص بالمداوالت المشتركة بين
البرنامج ) (WCRPولجنة علم المناخ بشأن جھودھما المشتركة المبذولة على مستوى البحوث والدعم التشغيلي للخدمات
المناخية التي انبثقت عن مؤتمر المنظمة ) (WMOالفني بشأن الخدمات المناخية الذي عقد في ھايدلبرغ ،ألمانيا ،في
تموز /يوليو .2014
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالعالقات المستمرة واإليجابية والفعالة التي يقيمھا البرنامج ) (WCRPمع
4.3.18
المنظمات التي تشترك في رعايته ،والسيما اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو والمجلس
الدولي للعلوم ) .(ICSUوأعرب المؤتمر عن تقديره لآلثار اإليجابية الناجمة عن إعالن رسمي للشراكة بين البرنامج
) (WCRPوالبرنامج الناشئ مستقبل األرض الذي يرعاه التحالف العلمي والتكنولوجي لالستدامة العالمية.
ورحّ ب المؤتمر بمواصلة إشراف اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتي يدعمھا كل من المنظمة
4.3.19
والمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCعلى البرنامج ) ،(WCRPبما في ذلك
التوجيھات المتعلقة بإبراز التحديات الكبرى للبرنامج ) (WCRPوتنفيذھا ،والترويج الفعال للتنوع الجغرافي والتنوع بين
الجنسين في اللجان التوجيھية ومجموعات التنظيم المعنية بمشاريع البرنامج ) (WCRPواألفرقة العاملة والتحديات
الكبرى .والحظ المؤتمر مع التقدير الدروس الحديثة المستخلصة من حلقة العمل فيما يتعلق بتقرير التقييم الخامس الذي
صدر مؤخراً عن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(lPCCالتي نظمتھا اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCمن
خالل عملھا الوثيق مع فريق العمل األول التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCومفادھا أن ھناك
توافق جيد بين أھداف التحديات الكبرى للبرنامج ) (WCRPوأوجه عدم اليقين المتعلقة بتقرير التقييم الخامس .وشجّع
المؤتمر اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCعلى تطوير وتوجيه خطط ترمي إلى تعزيز التقدم والتعاون بشأن اإلجراءات
التي حددتھا حلقة العمل حسب االقتضاء ،بھدف تحقيق مزيد من التقدم في إطار التحديات الكبرى للبرنامج )،(WCRP
بما في ذلك إيالء انتباه لدرجات حرارة المحيطات وامتصاص الكربون ،والحاجة إلى زيادة التركيز على فھم التقلبية
الطبيعية والتغير القسري على نطاقات زمنية تتراوح بين السنوية والعقدية ،والحاجة إلى توفير أوصاف أفضل ودمج
األھباء الجوية في السيناريوھات والتنبؤات المناخية ،والحاجة المتزايدة إلدراج المكونات التفاعلية لدورة الكربون ،بما
فيھا المصادر والمصارف الجيوكيميائية واإليكولوجية الخاصة باألرض والمحيطات في التحاليل والنماذج.
)(WMO
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والحظ المؤتمر مع التقدير التعاون بين البرنامج ) (WCRPولجنة علم المناخ التابعة للمنظمة )،(WMO
4.3.20
وال سيما نتائج الدورة المشتركة بين لجنة عِ لم المناخ والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (CCl-WCRPالتي عقدت في
ھايدلبرغ في عام  ،2014والتي أكدت البرامج خاللھا ضرورة بذل جھود مشتركة لمعالجة احتياجات المجتمعات
المتزايدة إلى الخدمات المناخية من أجل التكيف وإدارة المخاطر بصورة شاملة.
والحظ المؤتمر مع االھتمام مبادرة التحدي القطبي للبرنامج
4.3.21
) climate.org/polarchallengeالتي ترمي إلى تشجيع االبتكارات التكنولوجية في سبيل إنشاء نموذج جديد إلجراء
رصدات تحت الجليد في األجل الطويل ،وإنشاء شبكة لرصد المحيطات في المناطق القطبية تكون فعالة من حيث التكلفة
ومستقلة وقابلة للتوسع .ورحّب المؤتمر بتطوير مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج ) ،(WCRPوبعزم
البرنامج ) (WCRPعلى التعاون بشكل وثيق مع البرامج القطبية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) ،(WMOوعلى دعم
الجھود المبذولة في ھذا الصدد ،بما فيھا مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPوال سيما سنة التنبؤات القطبية ،بما يغطي
عدداً من المسائل ذات األھمية البالغة بالنسبة للتنبؤ العالمي ،كتقلبية الدوامة القطبية.
)(http://www.wcrp- (WCRP

وأحاط المؤتمر علما ً بالتوصيف المح ّدث لوظائف البرنامج ) (WCRPوھيكله كما ورد في المرفق التاسع
4.3.22
بھذا التقرير .وأشار المؤتمر إلى القرار  (Cg-17) 15إلعادة تشكيل برنامج المناخ العالمي ) ،(WCPمع األخذ في
االعتبار للرصدات/الخدمات المناخية األخرى الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOكما وافق على أن يلعب البرنامج )(WCRP
دوراً مركزيا ً في البرنامج ) .(WCPووافق كذلك على أن تواصل المنظمة ) (WMOدعمھا القوي وتوجيھھا للبرنامج
) ،(WCRPكما ّ
حث جميع األعضاء على المشاركة في المبادرات البحثية المتعلقة بالبرنامج ) (WCRPوالبرامج الشريكة
األخرى بشكل نشط .ودعا المؤتمر أيضا ً المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCإلى اإلحاطة علما ً بالقرار  (Cg-17) 15واعتماده ،وإلى النظر في تعزيز الدعم لتنفيذ البرنامج ).(WCRP
والحظ المؤتمر أن األنشطة البحثية المشتركة الواردة أدناه في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية
4.3.23
) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتتناول بمزيد من
التفصيل المبادرات البحثية المتعلقة بالبرنامج ) (WCRPالتي تراعي الطابع الشامل للبرنامج ) (WCRPوللمراقبة العالمية
).(GAW

البرنامج العالمي لبحوث الطقس
2023-2016

أشار المؤتمر إلى وضع خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPللفترة
4.3.24
) ،(https://www.wmo.int/wwrpوأوصى كذلك بأن تؤخذ في االعتبار أولويات المنظمة  WMOالتي وافق عليھا
المؤتمر ،لدى وضع خطة تنفيذ البرنامج  .WWRPوأشار المؤتمر مع التقدير إلى التركيز في البرنامج على أنشطة
البحوث الرامية إلى تقديم وتقييم وتطبيق نماذج وأدوات الجيل الجديد للتنبؤ البيئي ،وإلى وضع إطار موحد للنمذجة فيما
بين األوساط المعنية بالطقس والمناخ وجودة الھواء.
وأقر المؤتمر الدور الھام الذي تضطلع به تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
4.3.25
) (THORPEXفى زيادة فھم التنبؤات بالطقس الشديد التأثير ،وتعزيز عملية تحسين نماذج التنبؤ بالطقس ،وطرق تمثيل
البيانات ،وتقنيات تنبؤ المجموعات خالل السنوات العشرة المتبقة حتى اختتامھا في نھاية عام  .2014وأعرب المؤتمر
عن ارتياحه لمساھمة ھذه التجربة  THORPEXفي زيادة استعداد البلدان األقل نموا والبلدان النامية لمواجھة ظواھر
الطقس الشديد التأثير ،وأعرب عن تقديره لجميع األعضاء الذين شاركوا بنشاط وساھموا بالموارد في التجربة.
وأشار المؤتمر إلى وضع ثالثة مشاريع رئيسية باالعتماد على تجربة  :THORPEXمشروع التنبؤات
4.3.26
القطبية ) ،(PPPومشروع البحوث من دون الفصلية إلى الفصلية ) ،(S2Sومشروع الطقس الشديد التأثير )(HIWeather
التي تتوافق مع احتياجات األعضاء على النحو المتجسد من خالل األولويات اإلستراتيجية للمنظمة  ،WMOوتدعمھا
المساھمات الطوعية .وحث المؤتمر األعضاء على المشاركة بنشاط فى ھذه المشاريع ودعمھا.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لتنظيم المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس ) (WWOSCفي مونت﷼،
4.3.27
كندا من  16إلى  21آب /أغسطس  .2014وأشار إلى أن الموضوع الجامع للمؤتمر كان "التنبؤ الشامل بنظام األرض:
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من دقائق إلى شھور" .وأبرز المؤتمر دور ذلك المؤتمر في استعراض ما تحقق مؤخرا من جوانب التقدم في علم
الطقس ،وفي علم وممارسات التنبؤ بالطقس .وأعرب المؤتمر عن تقديره إلعداد مطبوع يوجز نتائج المؤتمر مما
سيمثل وثيقة توجيھية ھامة لألعضاء ولمواصلة تطوير الخطط العلمية والتنفيذية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) .(WWRPونوه المؤتمر بالجھد الذي يبذل إلشراك العلماء في بداية حياتھم العملية في المؤتمر العالمي العلمي المفتوح
للطقس ) (WWOSCودورھم في توفير المدخالت للمطبوع .وطلب المؤتمر إلى األمين العام الترويج لنشر نتائج
المؤتمر العالمي  WWOSCبين األعضاء ،والمنظمات الدولية ذات الصلة .واقترح المؤتمر كذلك أن يستكشف البرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPإمكانية متابعة المؤتمرات العلمية المفتوحة وفق وتيرة مالئمة ،والتشاور مع البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي ھذا الصدد.
وأشار المؤتمر إلى الدور الناشىء لنھج التنبؤ المحكم لتحسين التنبؤ ،واالستعداد لظواھر الطقس الشديد
4.3.28
التأثير .وفي ھذا السياق ،حدد المؤتمر العالمي ) (WWOSCضرورة أن يشمل نھج نظام األرض للتنبؤ البيئي الغالف
الجوي وتكوينه الكيميائي ،والمحيطات ،والجليد البحري ،وغير ذلك من مكونات الغالف الجليدي ،وسطح األرض بما
في ذلك ھيدرولوجيا السطح ،واألراضي الرطبة ،والبحيرات .واقر المؤتمر بأھمية التقدم صوب التنبؤ على النطاق
الكيلومتري بغية تحسين التنبؤ بالظواھر ذات النطاق الزمني القصير ،والتفاعل بين النطاقات لتوفير نواتج أفضل على
المستوى المحلي )البيئات الحضرية ،والمناطق الساحلية وغير ذلك( .وطلب المؤتمر من البرنامج العالمي لبحوث
الطقس  WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية  WCRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي  GAWالتعاون
بصورة مستمرة صوب تطوير نھج محكم.
وأحاط المؤتمر علما بإنشاء مشروع التنبؤ بالطقس الشديد التأثير ) (HIWeatherوصندوقه االستئماني.
4.3.29
وأقر المؤتمر بأن ھذا المشروع يضطلع بدور رئيسي في تجميع العوامل المتعددة على نطاقات زمنية مختلفة .وجرى
تذكير المؤتمر بأن ھذه العوامل تغطي األخطار المتعددة بما في ذلك الفيضانات واالنھيارات األرضية وحرائق الغابات
ونوبات تلوث الھواء .وأشار المؤتمر إلى الحاجة إلى تطبيق المعارف والتطورات الجديدة في محتوى المعلومات
واللغات ،والصياغات ،والتوعية العامة والنشر لزيادة ثقة الجمھور .وأبرز المؤتمر دور مشروع التنبؤ بالطقس الشديد
التأثير ) (HIWeatherفي تعزيز األنشطة البحثية عن تأثيرات الظواھر المتطرفة على المناطق الحضرية ،وفي إقامة
صلة وثيقة مع التطبيقات المحددة من قبل المستخدمين .وأشار المؤتمر إلى أن بوسع األنشطة البحثية لمشروع التنبؤ
بالطقس الشديد التأثير تحديد العقبات الحرجة ونقاط التحول التي يؤدي تجاوزھا إلى تعرض المجتمع لتأثيرات شديدة.
وأبرز المؤتمر أھمية ھذا المشروع إلنشاء نظم إنذار مبكر بأخطار متعددة وأدوات الختبار اإلجھاد لتحديد خيارات
التكيف .وأعرب المؤتمر عن تقديره للمساھمات المقدمة من ألمانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
للصندوق االستئماني ،وشجع األعضاء على المساھمة أيضا في الصندوق االستئماني لدعم تنفيذ المشروع بنجاح.
وأشار المؤتمر إلى أن العديد من مناقشات االجتماع العام للمؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس
4.3.30
) (WWOSCقد ركز على دور القطاع الخاص باعتباره عنصرا فاعال ھاما في توفير المعلومات ذات الصلة بالطقس.
كما أبلغ المؤتمر عن العديد من مبادرات الرصد الطوعية التي توفر فرصة لزيادة مراقبة ورصد حالة نظام األرض.
وأقر المؤتمر بأنه رغم ما حققته جميع ھذه المبادرات من زيادة توافر نواتج الطقس وخدماته للمواطنين ،مازالت ھناك
حاجة أساسية لضمان دقتھا واستمراريتھا وموثوقيتھا وإلى توضيح القضايا ذات الصلة بالجھة المسؤولة عنھا .كما أقر
بأن الفوائد التي يمكن أن تنطوي عليھا الرصدات الطوعية تتوقف على تبادل ھذه الرصدات والمعلومات الالزمة
الستخدامھا .واقترح المؤتمر أن تقوم المنظمة ) (WMOبدور رائد في ھذه القضية بأن تروج لوضع إطار عالمي
لضمان أن تكون النواتج والخدمات آمنة ،وموثوق بھا ومن نوعية جيدة ،وأقر بضرورة تبادل رصدات األطراف
األخرى طبقا ً لمبادئ النظام العالمي المتكامل التابع للمنظمة ) (WIGOSوالمتعلقة بتصميم شبكة نظم الرصد.
وأقر المؤتمر الدور الھام لمشاريع البحوث والتطوير ) (RDPsوالمشاريع اإليضاحية للتنبؤ )(FDPs
4.3.31
في تحويل نواتج البحوث إلى تطبيقات عملية ولتزويد األعضاء بفرص من أسفل الھرم إلى أعاله لالستفادة من الخبرات
المتوافرة في البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) .(WWRPوأعرب المؤتمر عن ارتياحه للتعاون القائم بين لجنة علوم
الغالف الجوي ) ،(CASولجنة النظم األساسية ) (CBSفي تعزيز نھج نمذجة نظام األرض لتحقيق التنبؤات البيئية في
كافة أنحاء مشاريع البحوث والتطوير ،والمشاريع اإليضاحية للتنبؤ .وطلب المؤتمر من لجنة علوم الغالف الجوي
) (CASولجنة النظم األساسية ) (CBSما يلي:
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التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
•

تشجيع األعضاء على تخطيط المشاريع اإليضاحية على مرحلتين مترابطتين ،حسب االقتضاء ،مرحلة
النھوض بالبحوث ومرحلة االختبارات التجريبية قبل التنبؤ؛

•

إدراج نماذج التأثير في تخطيط مشاريع البحوث والتطوير ) (RDPوالمشاريع اإليضاحية للتنبؤ )(FDP
وتنفيذھا ،حسب االقتضاء ،وتجميع الرصدات ذات الصلة بالتأثيرات قدر المستطاع؛

•

تعزيز توافر بيانات النمذجة والرصد لألوساط العلمية لضمان الفائدة المثلى من حاالت التقدم العلمي
والتشغيلي.

وشجع المؤتمر األعضاء المشاركين في مشاريع  FDPs/RDPsعلى وضع أرشيف للمشاريع مع المواقع الشبكية
المالئمة لجمع ونشر بيانات الرصد والنمذجة لھذه المشاريع ،والنواتج واألدوات السابقة على التشغيل.
وأحاط المؤتمر علما بإنشاء فريقي عمل جديدين في إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
4.3.32
استنادا إلى الخبرات المستمدة من تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وإمكانية التنبؤ  .THORPEXوسيقوم الفريق
العامل المعنى بإمكانية التنبؤ والعمليات الدينامية وتنبؤ المجموعات ) ،(PDEFوالفريق العامل المعنى بتمثيل البيانات
ونظم الرصد ) (DAOSبتعزيز البحوث الدولية في المجاالت األساسية لتدعيم عملية وضع النماذج واستخدامھا .والحظ
المؤتمر وضع اختصاصات ھذين الفريقين العاملين ،وطلب من لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASضمان انضمام ھذين
الفريقين العاملين إلى أفرقة العمل األخرى في البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPلدعم المشاريع الثالثة
الرئيسية لھذا البرنامج.
وأشار المؤتمر إلى القرار الصادر عن الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي بدمج الفريقين
4.3.33
العاملين المعنيين ببحوث التنبؤات اآلنية وبحوث التنبؤات المتوسطة المدى للطقس ،وتعديل االختصاصات الخاصة بھذا
الفريق العامل الجديد .ويتعلق الدافع إلى الدمج إلى نشوء حاجة إلى مستويات أعلى من المھارة في التنبؤات لساعة إلى
ستة ساعات واإلنذارات التي تستخدم التطور السريع في برنامج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق الكيلومتر
الواحد .وأقر المؤتمر دور الفريق العامل الجديد فى بحوث التنبؤ اآلني ،والمتوسطة المدى بالطقس في دعم العديد من
مشاريع  RDPsو.FDPs
وأشار المؤتمر إلى دور الفريق العامل المعني ببحوث األرصاد الجوية المدارية ) (WGTMRفي
4.3.34
تحسين الفھم بظواھر الطقس المداري الشديد التأثير مثل األعاصير المدارية ،وفي رأب الثغرة المعرفية بين الباحثين
والمتنبئين .وطلب المؤتمر من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASإسناد األولوية
للتوصيات التي قدمھا الفريق العامل المعني ببحوث األرصاد الجوية المدارية ) (WGTMRبشأن اإلنذارات واالتصاالت
االستشارية ،وبشأن تحسين التنبؤ باألعاصير المدارية من خالل النمذجة المتقارنة مع تركيز خاص على النطاق الزمني
من دون الفصلى إلى الفصلى ،وأوصى المؤتمر األعضاء بإدراج ھذه التحسينات في العمليات في المراكز الستة
لألرصاد الجوية اإلقليمية لألعاصير المدارية ) ،(RSMCsوالمراكز الستة لإلنذار باألعاصير المدارية )(TCWCs
عندما تكون جاھزة .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ) /(UNESCAPلجنة
أعاصير التيفون التابعة للمنظمة ) (WMOتنھضان بمشروع "تجربة تغير شدة أعاصير التيفون في المنطقة الساحلية
) "(EXOTICAبغية تحسين التحليل التشغيلي وأساليب التنبؤ بشدة األعاصير المدارية ،وفھم آليات تغير شدة األعاصير
المدارية وتغير الھياكل ،وتحديد المسائل العلمية الرئيسية المتصلة بالوقاية من الكوارث الناجمة عن األعاصير المدارية
والتخفيف من آثارھا ،ويتوقع زيادة التنسيق مع الفريق العامل ).(WGTMR
وأشار المؤتمر إلى التوصية الصادرة عن حلقة العمل الدولية الثامنة المعنية باألعاصير المدارية
4.3.35
) (IWTC-VIIIالتي مفادھا ضرورة أن تولي المنظمة  WMOاالھتمام بالمواضيع الجديدة لحلقات العمل المقبلة .ويمكن أن
تتضمن ھذه المواضيع التأثيرات المجتمعية للتقدم في مفھوم نظام اإلنذار الكلي ولتقاسم الخبرات ذات الصلة .وعالوة
على ذلك ،ونظرا الستمرار الحاجة ،يتعين أخذ المواضيع السابقة مثل التحليل الساتلي لألعاصير المدارية ،وانتقال
األعاصير المدارية إلى خارج المنطقة المدارية .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي واألمين العام توفير الدعم لحلقات
العمل المقبلة وفقا لھذه الخطوط.
وأشار المؤتمر إلى الجھود التي يبذلھا عدد من األعضاء في البحوث والممارسات التشغيلية المتعلقة
4.3.36
ً
بتعديل الطقس ،وإلى أن عددا من األعضاء قد أعدوا خططھم المستقبلية لتطوير تعديل الطقس الرامية إلى الحد من

الملخص العام

169

مخاطر الطقس شديد التأثير وتمكين مرافق األرصاد الجوية من تحسين دعم التنمية االجتماعية االقتصادية والحفاظ
على سبل عيش السكان وتقديم الخدمات للقاءات االجتماعية الكبرى .واقترح المؤتمر أيضا ً تقاسم ونشر القياسات
المجمعة خالل تجارب تعديل الطقس.
وأقر المؤتمر بأن أنشطة فرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CASوالمعنية بتعديل الطقس تعزز األنشطة العلمية
4.3.37
في بحوث تعديل الطقس ،وتوفر مبادئ توجيھية إلجراء تجارب تعزيز الطقس .وطلب المؤتمر إبقاء حالة تعديل الطقس
والوثائق التوجيھية لتعديل الطقس قيد االستعراض ،مع تحديثھا حسب االقتضاء ،وعرضھا على المجلس التنفيذي ،بعد
أن تستعرضھا اللجنة ) ،(CASلمواصلة بحثھا وإقرارھا في نھاية األمر .وشجع المؤتمر األعضاء وأصحاب الشأن على
اإلسھام في الصندوق االستئماني لتعديل الطقس للحفاظ على األنشطة سالفة الذكر التي تضطلع بھا فرقة الخبراء.
وأشار المؤتمر إلى دور الفريق العامل المعني بالبحوث المجتمعية واالقتصادية وتطبيقاتھا )(SERA
4.3.38
في تعزيز العلوم االجتماعية والمتعددة التخصصات وعالقتھا بمجال الطقس بصورة عموما .وأحاط المؤتمر بأنشطة
الفريق العامل ) (SERAفي تعزيز المكونات االجتماعية للمشاريع اإلستراتيجية الثالثة ) PPPو S2Sو.(HIWeather
ورحب المؤتمر بمبادرة انتقال الفريق العامل ) (SERAإلى ما يتجاوز توفير خدمات االتصال أو "الخدمات االستشارية"
ألنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPإلى إعداد دراسات بحثية خاصة في سياق المشاريع البحثية
الرئيسية الثالثة التي يضطلع بھا البرنامج ).(WWRP
وأقر المؤتمر دور الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات في وضع وترويج
4.3.39
طرائق التحقق .وأشار المؤتمر إلى أن التحديات القادمة بشأن التنبؤات البيئية وعلى نطاق الكيلومتر تقتضي وضع
طرائق جديدة للتحقق ونھجا متعدد التخصصات .واتفق المؤتمر مع ما رأته لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASمن أن
يعالج الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات ھذه القضايا من خالل إقامة صالت أقوى مع
المشاريع الرئيسية الثالثة ) PPPو S2Sو.(HIWeather
وأحاط المؤتمر علما ً بإعداد مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران ) (AvRDPبقيادة البرنامج
4.3.40
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPفي شكل مشروع مشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة النظم
األساسية ) ،(CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران ) .(CAeMوأعرب المؤتمر عن تقديره للدور االستباقي لھونغ كونغ،
الصين في إعداد ھذا المشروع .وأشار المؤتمر إلى المتطلبات الجديدة من منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOبشأن
خطة المالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوأوصى بضرورة مشاركة العديد من المطارات والعديد من نظم التنبؤ اآلني
العاملة بتكنولوجيات مختلفة في المشروع للتحقق من قدرات التنبؤ ومعايرتھا فضال عن بيان الفوائد من ھذه النواتج
والخدمات الجديدة لمستخدمي الطيران.
وأقر المؤتمر بأنه يتعين على جميع األعضاء االستجابة لمتطلبات خطة المالحة الجوية العالمية
4.3.41
)) (GANPانظر البند  9.2من جدول األعمال( ،وأن تواصل تطوير نظمھا لتوفير خدمات الطقس للطيران .وفي ضوء
ھذا األمر ،طلب من األعضاء المشاركة في المشروع اإليضاحي لبحوث الطيران ) (AvRDPمن أجل:
•

دعم تخطيط المشروع من خالل توفير الخبرات في كل من نظم التنبؤ اآلني والتنبؤات للطقس ألغراض
الطيران ،والتحقق وفي نظم إدارة الحركة الجوية؛

•

المشاركة من خالل توفير الرصدات والتكنولوجيات ونظم التنبؤ اآلني للطيران؛

•

المشاركة من خالل توفير بيانات إدارة الحركة الجوية للتحقق من فوائد نظم التنبؤ اآلني /النمذجة؛

•

توفير الدعم لتطوير القدرات من خالل توفير المدربين المالئمين في حلقة العمل التدريبية المقررة.

وأوصى المؤتمر بشدة بضرورة أن يوضح المشروع ) (AvRDPكذلك ،عند االقتضاء ،انتقال النتائج
4.3.42
العلمية والبحثية بسرعة إلى الممارسات العملية .واقترح المؤتمر ضرورة أن يتوخى تصميم المشروع وجود مرحلة
ثانية مباشرة تھدف إلى أن توضع ،بالتنسيق الوثيق مع أوساط مستخدمي إدارة الحركة الجوية ) ،(ATMطرائق
وإجراءات لتيسير نقل التكنولوجيا .وأشار المؤتمر أيضا إلى ضرورة أن ينفذ ھذا العمل بالتوازي مع وضع التعديالت
التنظيمية المالئمة.
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واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 44مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران ).(AvRDP

وأشار المؤتمر إلى المنافع المحتملة اإلضافية للنھوض بالتعاون بين الفريق العامل المعني ببحوث
4.3.44
التنبؤ اآلني والتنبؤ بالطقس المتوسط المدى ،وأوساط األرصاد الجوية للطيران فيما يتعلق باستخدام تنبؤات الغالف
الجوي في تحسين خدمات األرصاد الجوية للطيران وخاصة بشأن مراقبة الرماد البركاني والتنبؤ به )إشارة إلى البند
.(3.1.2
وأشار المؤتمر إلى أھمية تعزيز خدمات اإلنذار في أعضاء جماعة شرق أفريقيا إلنقاذ األرواح
4.3.45
والممتلكات في نطاق حوض بحيرة فيكتوريا .وأيد مشروع بحث وتطوير ) (RDPبحيرة فيكتوريا التابع للبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالذي يركز على وضع نظام للتنبؤ اآلني واإلنذار بشأن الطقس القاسي استنادا إلى
السواتل والبرق ،والتنبؤ اآلني والتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالرصدات المحلية ،بما في ذلك المكونات األربعة:
نظام التنبؤ اآلني ،والصالت مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوحملة ميدانية ،وتطوير
القدرات .وطلب المؤتمر من األعضاء ما يلي:
•

توفير الدعم لمشروع بحث وتطوير ) (RDPبحيرة فيكتوريا من خالل توفير بيانات النواتج الساتلية،
وبيانات البرق ،ونواتج التنبؤات العددية بالطقس عالية االستبانة ) 4كيلومترات أو أفضل( لحوض بحيرة
فيكتوريا في المرحلة األولية وجميع المراحل القادمة ألفريقيا؛

•

توفير الدعم لھذه المبادرة من خالل توفير الخبرات الخاصة بالتخطيط ،والتصميم ،والتنفيذ ،ونقل
التكنولوجيا وتطوير القدرات )في كل من البحوث والعمليات(؛

•

تقديم الدعم لمقترحات التمويل.

وأشار المؤتمر إلى أھمية مشروع تطوير بحوث االستشعار عن بعد للكھربة والبرق والعمليات
4.3.46
المتوسطة المدى والصغيرة المدى مع الرصدات األرضية المكيفة ) (RELAMPAGOالذي سوف يدير تجربة ميدانية في
وسط األرجنتين لتحقيق تقدم في فھم بعض النظم المتوسطة المدى الشديدة والعواصف الرعدية في العالم .وأشار
المؤتمر إلى أن نظم الطقس والھيدرولوجيا في حوض نھر بالتا تؤثر في الكثير من البلدان في أمريكا الجنوبية،
وستكون نتائج مشروع  RELAMPAGOاألساس لوضع نظام للتنبؤ اآلني /التنبؤ بالطقس القاسي مما سيعزز المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم .وطلب المؤتمر من األعضاء دعم مشروع بحث وتطوير
مشروع  RELAMPAGOمن خالل توفير الدعم اللوجيستي للمواقع الميدانية المحتملة ،وتوفير الرصدات المتعلقة
بالمواقع الطبيعية والسواتل.
وأحاط المؤتمر علما ً بالمبادرات المستجدة المشتركة بين اللجان ،بما فيھا المشروع اإليضاحي للبحوث
4.3.47
والتطوير والتنبؤات ) (RDP/FDPالمشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة
النظم األساسية ) :(CBSالنمذجة والتنبؤ المتقارنان بين الھيدرولوجيا والغالف الجوي ) .(CHAMPوستنفذ ھذه المبادرة
على أساس إقليمي حيث يعتبر اقتران نظم التنبؤ الھيدرولوجي والجوي ذات أھمية حاسمة لتقديم خدمات متطورة جديدة
و/أو تعزيز القدرات على التنبؤ .وسيكون المشروع في منطقة البحيرات اللورانتينية العظمى – نھر سان لورانس في
أمريكا الشمالية أول مشروع بحث وتطوير يحتمل أن يستخدم كدراسة حالة على المستوى اإلقليمي .وطلب المؤتمر أن
تنسق لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالعمل مع لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة النظم األساسية ) (CBSمن خالل
البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبھدف االرتقاء بمشروع النمذجة والتنبؤ المتقارنان بين الھيدرولوجيا
والغالف الجوي ) (CHAMPوالنظر في دراسات الحالة المحتملة األخرى بشكل فردي.
وأحاط المؤتمر علما بأن مبادرات البحوث للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ذات الطابع الشامل مع
4.3.48
البرنامج العالمي للبحوث المناخية  WCRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWترد بقدر أكبر من التفصيل تحت
أنشطة البحوث المشتركة.
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 45البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،الذي يعكس الجوانب الرئيسية
4.3.49
للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ).(WWRP
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برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
أحاط المؤتمر علما ً بإعداد خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWللفترة
4.3.50
) .(www.wmo.int/gawوأوصى أن تؤخذ أولويات المنظمة ) (WMOالتي وافق عليھا المؤتمر في االعتبار عند إعداد
خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوالحظ المؤتمر بسرور أن تطوير البرامج يستھدف تقديم منتجات
وخدمات محسنة إلى األعضاء من خالل مجاالت التطبيق الشاملة.
2023-2016

وأقر المؤتمر بأن شبكة الرصد الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتواصل أداء دور ھام
4.3.51
كأداة لدعم البحوث وتقديم الخدمات .والحظ المؤتمر أن الفجوات اإلقليمية الكبيرة ال تزال قائمة في ھذه الشبكة .وحثّ
أعضاءه على إنشاء محطات أو توفير موارد لتغطية ھذه الفجوات المكانية في الرصدات .وشجّع المؤتمر أعضاءه على
توسيع نطاق برامج الرصد عند المحطات النشطة لتشمل عدداً أكبر من البارامترات المتصلة بتكوين الغالف الجوي،
بما فيھا البرامج التي تقوم حاليا ً برصدات األرصاد الجوية فقط .وش ّدد المؤتمر على أن رصدات المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWتساھم في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (Cg-17/Doc. 4.2.1(2)) (WMOوأن
تطور الشبكة يجب أن يتبع عملية االستعراض المستمر للمتطلبات .ودعا المؤتمر األعضاء إلى تقديم إسھامات في
َ
الصناديق االستئمانية المخصصة من أجل دعم المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي البلدان النامية.
وأقر المؤتمر أن ھناك حاجة إلى تحسين التكامل بدرجة كبيرة بين الرصدات األرضية القاعدة ورصدات
4.3.52
الطائرات والرصدات الساتلية باستخدام أدوات النمذجة الشاملة بھدف معالجة مجاالت التطبيق الخاصة بتكوين الغالف
الجوي .واعترف المؤتمر بإسھامات مشروع الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي للرصد ) (IAGOSفي رصدات
تكوين الغالف الجوي خالل السنوات العشرين الماضية ،كما أعرب عن تقديره للصلة التي أقيمت بين مشروع
الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي للرصد ) (IAGOSوالبرنامج العالمي إلعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات ) (AMDARلتقديم البيانات الكيميائية في وقت شبه حقيقي .وطلب المؤتمر من األعضاء إسھام
رصدات الطائرات في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWباستخدام مبادئ ضمان الجودة الواردة في
ّ
وحث المؤتمر األعضاء المشاركين في تشغيل السواتل أخذ االحتياجات الخاصة برصدات تكوين الغالف
البرنامج.
ّ
الجوي في االعتبار ،كما شجعھم على تقاسم البيانات دون تأخير .وحث المؤتمر األعضاء على المشاركة بشكل أكثر
نشاطا ً في عملية نمذجة تكوين الغالف الجوي والترسب في الغالف الجوي التي يتم تنسيقھا من خالل برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWبھدف التصدي للمسائل البيئية.
وأحاط المجلس علما ً بالتراجع في تقديم البيانات بشأن العديد من بارامترات المراقبة العالمية للغالف
4.3.53
ّ
الجوي ) ( GAWكما حث أعضاءه على تقديم بيانات الرصد إلى مراكز البيانات التابعة للمنظمة ) (WMOفي الوقت
المناسب ،على النحو المحدد في خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .( GAWوأعرب المؤتمر عن تقديره
للجھود التي يبذلھا األعضاء لدعم مراكز البيانات العالمية التابعة للمنظمة ) (WMOوبرنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) .( GAWوالحظ المؤتمر أن نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(http://www.meteoswiss.ch/gawsis) (GAWSISالذي تدعمه دائرة األرصاد الجوية السويسرية ،سيميز في المستقبل
ما بين المحطات النشطة والصامتة فقط استناداً إلى حالة تقديم البيانات الخاصة بھا كما ترد في خطة تنفيذ المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) .(GAWكما أن نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWSISبكل
مراكز بياناته المساھمة ،يدعم أيضا ً منصات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوأعرب
المؤتمر عن تقديره للجھود التي يبذلھا فريق الخبراء التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمعني بالمراكز
العالمية للبيانات من أجل ربط البيانات الشرحية والبيانات التي يتم جمعھا في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWبنظام معلومات المنظمة ).(WIS
وأحاط المؤتمر علما ً أن عدة تطبيقات تتطلب تقديم البيانات في وقت شبه حقيقي .وطلب المؤتمر من
4.3.54
األعضاء ضمان إتاحة الرصدات في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق بھذه التطبيقات )مثل التحقق من التنبؤات المتعلقة
بتكوين الغالف الجوي وتمثيل البيانات في التنبؤ العددي بالطقس ).((NWP
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وأحاط المؤتمر علما ً أن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ( GAWقد أنشأ فرقة مخصصة
4.3.55
الستعراض متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بتكوين الغالف الجوي واالحتياجات ذات الصلة بالقياسات الساتلية
بنا ًء على طلب قدمه المؤتمر السادس عشر )التقرير النھائي الموجز ،الفقرة  .(3.2.3وأعرب المؤتمر عن تقديره
لالستعاضة المقترحة فيما يخص مجال تطبيق " كيمياء الغالف الجوي" بمجاالت تطبيق أكثر تحديدا ً تتعلق بـ"
تنبؤات تكوين الغالف الجوي" و"تحليل تكوين الغالف الجوي ومراقبته" و" الخدمات الحضرية" .ووافق المؤتمر
على أن رصدات تكوين الغالف الجوي ضرورية في عدد من مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة )(WMO
) ، (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.htmlبما فيھا التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق
العالم والتنبؤ العددي بالطقس عالي االستبانة والتنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جداً والتنبؤات دون الموسمية إلى
التنبـؤات الطويلـة األجـل واألرصاد الجوية للطيران واألرصاد الجوية الزراعية والتطبيقات المناخية.
وش ّدد المجلس على ضرورة زيادة القدرة على النمذجة في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمن
4.3.56
أجل معالجة مختلف مجاالت التطبيق .ودعم المؤتمر توصية اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني
بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) (EPAC SSCالرامية إلى توسيع نطاق فريق خبراء المراقبة العالمية للغالف
الجوي المعني بنقل البيانات الكيميائية في وقت شبه حقيقي بھدف تغطية التنبؤات المتعلقة بتكوين الغالف الجوي على
المستويين اإلقليمي والعالمي .واتفق المؤتمر على أن تتم اإلشارة إلى الفريق المستعرض كـ "الفريق االستشاري العلمي
المعني بالتطبيقات التي تجري في وقت قريب من الوقت الحقيقي.".
وأحاط المؤتمر علما ً بوجود روابط متبادلة عديدة بين التغييرات في تكوين الغالف الجوي وقطاع
4.3.57
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على القيام بأنشطة مشتركة بين أنشطة األرصاد الجوية الزراعية والمراقبة العالمية
الزراعة.
للغالف الجوي ) ،(GAWال سيما في سياق مجال األولوية المتعلق بالزراعة واألمن الغذائي الذي حدده اإلطار العالمي
للخدمات المناخية.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث
4.3.58
الطقس ) ،(WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي معالجة التطبيقات الشاملة .وشدّد المؤتمر على أن
الخدمات القائمة على النماذج قد تستفيد إلى حد كبير من النمذجة المتكاملة لتكوين الغالف الجوي ،ال سيما عند
التصدي لظواھر الطقس والمناخ شديدة التأثير وفترات تلوث الھواء المتصلة بھا .ووافق المؤتمر على أن الفريق العامل
المعني بالتجريب العددي ) ،(WGNEالذي أنشأته لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPيوفر منصة مثالية لتعزيز ھذا التعاون .وأعرب المؤتمر عن تقديره للتعاون الجاري بين البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWبشأن نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية
وتقييمھا التابع للمنظمة ) (SDS-WAS) (WMOومشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع
للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GURMEوطلب المؤتمر القيام ببحوث مشتركة مماثلة دعما ً لتطوير خدمات حرق
الكتلة األحيائية.
واعترف المؤتمر بأن النمو السريع للسكان الذي تشھده المناطق الحضرية حاليا ً سيتطلب أصنافا ً جديدة
4.3.59
من الخدمات عن طريق استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية على النحو األمثل .وأعرب المؤتمر عن تقديره إلسھام
مشاريع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GURMEفي
الخدمات الحضرية .وشجّع المؤتمر األعضاء على إعداد مشاريع تجريبية تتعلق ببحوث األرصاد الجوية في بيئات
المناطق الحضرية تابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GURMEفي ھذه المناطق ،مع احتمال تعرّض السكان الشديد
لتلوث الھواء .وتتناول الفقرات  4.3.102 - 4.3.73مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع
للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GURMEواألنشطة الشاملة المتصلة بالمناطق الحضرية والمشتركة مع منظمة
الصحة العالمية ) (WHOوالبرامج األخرى.
وأحاط المؤتمر علما ً بالتطوير الجاري لخطة تنفيذ لنظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
4.3.60
3
3
الحراري )) (IG ISانظر  .(www.wmo.int/gawووافق المؤتمر على أن النظام ) (IG ISمن شأنه أن يصبح أداة ھامة
قائمة على أساس علمي للقياس الكمي المستقل لمصادر غازات االحتباس الحراري ومصارفھا ،الطبيعية والبشرية على
حد سواء ،بما يتيح معلومات تم ّكن من اتخاذ اإلجراءات لمساعدة األعضاء على فھم وإدارة الميزانيات المخصصة
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لغازات االحتباس الحراري لتحسين النطاقات الزمنية والمكانية .وأشار المؤتمر كذلك إلى أن تنفيذ النظام ) (IG3ISمن
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على
شأنه أن يوفر خدمات جديدة ومبتكرة دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
بذل جھود تتعلق بتطوير شبكات الرصد وأدوات النمذجة دعما ً للنظام ) .(IG3ISوطلب المؤتمر من األعضاء تقديم تقرير
عن الجھود المبذولة في ھذا الصدد في فرادى البلدان واألقاليم إلى المؤتمر التالي .وتحقيقا ً لھذه الغاية ،اعتمد المؤتمر
القرار  - (Cg-17) 46نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري.
وأقر المؤتمر أن رصدات الھباء الجوي وتحليلھا تكتسي أھمية حاسمة فيما يتعلق بالطقس والمناخ وصحة
4.3.61
ً
البشر وأمن الطيران .وشجّع المؤتمر أعضاءه على اإلحاطة علما بالتوصيات المقدمة في التقرير رقم  207الخاص
بالمراقبة العالمية للغالف الجوي )" (GAWالتوصيات بشبكة سطحية مر ّكبة لألھباء" .وطلب من األعضاء إجراء
رصدات تسمح بإجراء تقديرات لبارمترات الھباء الجوي على أثر توصيات المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
وأعرب المؤتمر عن تقديره لتطورات شبكة بحوث الھباء الجوي للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GALIONال سيما
لدعمھا رصد الرماد البركاني والتحقق من النواتج الساتلية .ورحب المؤتمر بالخطوات الھامة التي اتخذتھا شبكة
البحوث األوروبية في األھباء الجوية ) (EARLINETوبرنامج اللمحات المختصرة على اإلنترنت
) (E-PROFILEالتابع لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETالتباع نھج متكامل للمراقبة واستخدام
البيانات المجمعة في أوروبا بواسطة مقياس ارتفاع السحب وتحديد المدى الضوئي ألغراض التشغيل .ودعا المؤتمر
إلى تعزيز التعاون بين المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوغيره من شبكات رصد األھباء الجوية الساعية إلى
أوجه التآزر والتكامل لتعزيز التطبيقات المتعلقة بنماذج بعينھا أو التطبيقات الساتلية في مجال الغالف الجوي.
وأقر المؤتمر ،بالنظر إلى تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
4.3.62
) ،AR5بأھمية األھباء الجوية والغازات التفاعلية )أكسيد النيتروجين والمر ّكبات العضوية المتطايرة (NOx, VOCs
ّ
وحث المؤتمر
واألوزون التروبوسفيري( كعوامل القسر المناخي/الملوثات المناخية قصيرة العمر ).(SLCFs/SLCPs
األعضاء على إجراء رصدات لعوامل القسر المناخي قصيرة العمر في بلدانھم .والحظ المؤتمر أن المنظمة )(WMO
انضمت إلى التحالف من أجل المناخ ونظافة الھواء ) (CCACكشريك .وذ ّكر المؤتمر أن المنظمة ) (WMOقد تشارك في
عدد من المبادرات ذات الصلة ،ال سيما من خالل توفير رصدات لعوامل القسر المناخي قصيرة العمر ،وتعيين شخص
يدرج في قائمة الھيئة االستشارية العلمية.
(IPCC

وأعرب المؤتمر عن تقديره لنشر التقييم العالمي لكيمياء الھطول .ووافق المؤتمر على أن الترسّب
4.3.63
اإلجمالي في الغالف الجوي يعتبر بارامتراً أكثر حسما ً لفھم الدورات الحيوية الكيميائية الفيزيائية وآثار النظام
اإليكولوجي من الترسّبات الرطبة وحدھا .وشجّع المؤتمر أعضاءه على اتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير قدرتھم على
رصد الترسّب اإلجمالي في الغالف الجوي ونمذجته .وأيّد المؤتمر توصية اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل
المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) ،(EPAC SSCالتي ترمي إلى توسيع نطاق الفريق االستشاري العلمي
المعني بكيمياء الھطول والتابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي بھدف تغطية الترسب اإلجمالي .ووافق المؤتمر على
التغيير المقترح السم فريق الخبراء ھذا إلى الفريق االستشاري العلمي المعني بالترسّب اإلجمالي ).(SAG-TAD
وأحاط المؤتمر علما ً بأنشطة فريق العمل ) 38مدخالت الغالف الجوي من المواد الكيميائية في
4.3.64
المحيطات( التابع لفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العملية لحماية البيئة البحرية ) (GESAMPلألمم المتحدة.
وأشار المؤتمر إلى أن التعاون ضمن فريق الخبراء المشترك ) (GESAMPيكتسي أھمية بالغة في سياق تحليل الترسّب
اإلجمالي في الغالف الجوي .وأكد المؤتمر أن المنظمة ) (WMOستستمر في رعاية الفريق  38كما شجّع األعضاء على
اإلسھام في الصندوق االستئماني المشترك بين المنظمة ) (WMOوفريق الخبراء المشترك ).(GESAMP
وأحاط المؤتمر علما ً بنشر التقييمات العلمية الستنفاد األوزون المشتركة بين المنظمة ) (WMOوبرنامج
4.3.65
األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPكما شدّد على أھمية السالسل الزمنية المستمرة الطويلة األجل لألوزون الكلي ومقاطع
ّ
وحث المؤتمر األعضاء على
األوزون الرأسية في كشف استعادة طبقة األوزون المتوقعة خالل العقود القادمة وتعليلھا.
الحفاظ على رصداتھم لألوزون االستراتوسفيري والبارمترات األخرى ذات الصلة باستنفاد األوزون .وشجّع المؤتمر
األعضاء على اإلحاطة علما ً بالتوصيات التي قُدمت خالل االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون لألطراف في اتفاقية
فيينا لحماية طبقة األوزون .وأشار المؤتمر مع االرتياح إلى تمديد الصندوق االستئماني الخاص باتفاقية فيينا إلجراء
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البحوث والرصدات المنھجية حتى نھاية عام  .2020وشجّع المؤتمر األعضاء على اإلسھام في ھذا الصندوق
االستئماني.
وأقر المؤتمر أن التغييرات المستقبلية في اإلشعاعات فوق البنفسجية السطحية ،التي يُحتمل أن تؤدي إلى
4.3.66
آثار ضارة ومفيدة على صحة البشر والبيئة ،تعتمد على عوامل أخرى باإلضافة إلى األوزون ،مثل غطاء السحب
ونوعه واأللبيدو السطحي وكمية الھباء الجوي في الغالف الجوي .وطلب المؤتمر بالتالي إلى األعضاء إدراج رصدات
ّ
وحث المؤتمر المراقبة العالمية للغالف
البارامترات التي تؤثر على اإلشعاعات فوق البنفسجية السطحية في برامجھم.
الجوي ) (GAWعلى إتاحة ھذه البيانات في نسق مناسب للمستخدمين في مجالي الطب والعلوم اإلحيائية .وأوصى
المؤتمر األعضاء بأن يضمنوا مشاركتھم في حمالت المقارنة من أجل تحسين جودة البيانات في إطار الشبكة العالمية
لألشعة فوق البنفسجية التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوكما أوصى بأن يقوم فريق العمل االستشاري
العلمي المعني باألشعة فوق البنفسجية ) (SAG UVبالتصدي للمسألة المتزايدة األھمية والمتعلقة بمستويات األشعة فوق
البنفسجية المنخفضة في العديد من المناطق المأھولة بالسكان في العالم من خالل العمل المشترك مع منظمات أخرى
مثل منظمة الصحة العالمية ) (WHOواللجنة الدولية لشؤون االضاءة ).(CIE
وأقر المؤتمر أن ضمان الجودة ومراقبة الجودة فيما يتعلق ببيانات الرصد يعتبر أحد أحجار الزاوية لتقديم
4.3.67
نواتج عالية الجودة ،وأن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWقد وضعت أساسا ً مرجعيا ً في ھذا الصدد .وطلب
المؤتمر من األعضاء تنفيذ إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1100لقياسات تركيب
الغالف الجوي .وأعرب المؤتمر عن تقديره للجھود التي يبذلھا األعضاء والتي ترمي إلى دعم المرافق المركزية
لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي بلدانھم .وأشار المؤتمر إلى التعاون المتزايد مع المكتب الدولي
للموازين والمقاييس ) (BIPMكما أعرب عن تقديره لمشاركة مجموعة المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي
أنشطة المكتب الدولي ) (BIPMمن خالل حلقات العمل والمشاريع المشتركة.
وأشاد المؤتمر بالجھود المبذولة في مجال تطوير القدرات وبأنشطة التعاون مع فنلندا وفرنسا وألمانيا
4.3.68
وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية ،ال سيما فيما يتعلق ببناء قدرة الرصد في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا .وأشار
المؤتمر أيضا ً مع االرتياح إلى مساھمة سويسرا في تطوير قدرات الرصد على المستوى العالمي من خالل مشروع نظم
بناء القدرات والتوأمة من أجل نظم رصد المناخ ) .(CATCOSوشجّع المؤتمر األعضاء ذوي القدرة المتطورة على
إقامة شراكات مع األعضاء األقل تقدما ً بھدف سد الفجوات في شبكات الرصد.
وأعرب المؤتمر عن تقديره أللمانيا للجھود التي تبذلھا منذ عام  2001دعما ً لمركز التدريب والتعليم
4.3.69
ً
ً
الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWTECوأقر المؤتمر أن ھذا التدريب يلعب دورا ھاما في بناء القدرة
الفنية في مجال المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلدى األعضاء وفي إنشاء شبكات دولية بين الخبراء .وشجّع
المؤتمر األعضاء على االستفادة من التدريب الذي يوفره المركز ) (GAWTECكما دعا مراكز التدريب اإلقليمية التابعة
للمنظمة ) (WMOإلى النظر في استضافة دورات تدريبية بشأن تركيب الغالف الجوي.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لعدد منشورات المراقبة العالمية للغالف الجوي وجودتھا ،ولحسن توقيت
4.3.70
إعداد النشرة الخاصة بغازات االحتباس الحراري والتي توفر أدلة ھامة قائمة على أساس علمي بشأن األسباب الرئيسية
لتغير المناخ .وأعرب المؤتمر عن تقديره إلصدار نشرات المنظمة ) (WMOالمتعلقة بثقب األوزون في المنطقة القطبية
الجنوبية "أنتاركتيكا" ،كما ّ
حث األعضاء على دعم ھذا المطبوع من خالل تقديم البيانات وإجراء التحاليل .وأشار
المؤتمر إلى إصدار منشور األھباء الجوية في عام  2013كما ّ
حث مجموعة المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
على مواصلة إصداره .وأعرب المؤتمر عن تقديره لنشر الكراسة الخاصة المخصصة لالحتفال بالذكرى الخامسة
والعشرين للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالتي سلطت الضوء على إنجازات البرنامج .وأوصى المؤتمر أن
يقوم برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWبتقديم مزيد من المنشورات دعما ً لمجاالت تطبيق المنظمة
) (WMOذات الصلة بتكوين الغالف الجوي.
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وأحاط المؤتمر علما ً بأن القسم التالي الوارد أدناه يتناول بمزيد من التفصيل المبادرات البحثية في إطار
4.3.71
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالتي تراعي الطابع الشامل للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
وللبرنامج العالمي لبحوث الطقس ).(WWRP
واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 47برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ،الذي يعكس الجوانب
4.3.72
الرئيسية المتعلقة ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW

البحوث المشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية  ،WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
والمراقبة العالمية للغالف الجوي GAW

WWRP

أقر المؤتمر بوجود عدد من األنشطة البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية وبرنامج
4.3.73
المراقبة العالمية للغالف الجوي والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ،ويندرج كال البرنامجين في إطار لجنة علوم الغالف
الجوي ) ،(CASلتناول التأثيرات التفاعلية المعقدة بين تكوين الغالف الجوي وعمليات الطقس والمناخ .وشجع المؤتمر
بقوة البرنامجين ولجنة علوم الغالف الجوي على تقصي إمكانية زيادة إدماج أھدافھما ومكوناتھما البرنامجية حيثما
يمكن تطبيق ذلك ،وتوجيه طلب إلى لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASبرفع تقرير إلى المجلس التنفيذي عن األنشطة
التي من شأنھا تعزيز التعاون بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس وبرنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي.

الفريق العامل المعني بالتجريب العددي
اعترف المؤتمر بدور الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEفي تعزيز التعاون بشأن وضع
4.3.74
النماذج وتقييمھا عبر النطاقات الزمنية بين لجنة علوم الغالف الجوي والبرنامج العالمي للبحوث المناخية .وأشار
المؤتمر إلى أھمية مشروع الفريق  WGNEالذي تديره وزارة البيئة الكندية وير ّكز على معالجة السحب السطحي في
النماذج لمقارنة المكونات المحدّدة بارامتراتھا والمكوّ نات الفيزيائية لإلجھاد السطحي المنمذج .ويش ّكل مشروع األھباء
الجوية التابع للفريق  WGNEالذي يديره مركز التنبؤات بالطقس ودراسات المناخ ) (CPTECفي البرازيل لتقييم تأثيرات
األھباء الجوية على التنبؤات بالطقس والمناخ ،ومشروع المنطقة الرمادية الرامي إلى تقييم قدرات النماذج حتى مدى
استبانة  10-1كيلومترات ھما مجاال بحث ھامان آخران تابعان للفريق العامل المعني بالتجريب العددي يرميان إلى
تحسين النماذج والتنبؤات .وشجع المؤتمر المراكز اإلقليمية والعالمية للتنبؤ العددي بالطقس  NWPعلى المشاركة بنشاط
في أنشطة الفريق  WGNEھذه.
أخذ المؤتمر علما ً مع االرتياح بالتقدم الذي أحرزته فرقة العمل المعنية بتذبذب مادن  -جوليان
4.3.75
التابعة للفريق  ،WGNEفي المشاريع الفرعية الستة بشأن :التشخيصات والقياسات الموجھة نحو العمليات؛ والتقلبية
داخل فصل الموسميات الصيفية الشمالية؛ وتحليل قدرات نماذج مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة  CMIP5بشأن
التقلبية داخل الفصول؛ والھيكل الرأسي لتذبذب مادن  -جوليان والعمليات التبادلية؛ وتفاعالت الجو  -البحر؛ وتذبذب
مادن  -جوليان فوق القارة البحرية.

)(MJO

إذ يدرك المؤتمر أھمية التفاعل في االتجاھين بين تكوين الغالف الجوي وعمليات الطقس  -المناخ ،فإنه
4.3.76
طلب إلى البرنامج العالمي للبحوث المناخية ولجنة علوم الغالف الجوي مواصلة اإلدماج التام لبحوث المراقبة العالمية
للغالف الجوي بشأن تكوين الغالف الجوي في عمل الفريق العامل المعني بالتجريب العددي  .WGNEوأيّد المؤتمر
المتقارنة لألرصاد الجوية  -الكيمياء ضمن الفريق العامل
فكرة إنشاء فرقة عمل مخصصة بشأن النمذجة المُحكمة/
ِ
المعني بالتجريب العددي.
أعرب المؤتمر بوجه خاص عن إدراكه أھمية تفاعالت سطح األرض مع كيمياء الغالف الجوي،
4.3.77
وشجع وضع نماذج متقارنة مالئمة مُخصصة لدراسات الطقس والمناخ قصيرة األجل .وشجع المؤتمر الفريق WGNE
على تعزيز وضع نظام تنبؤ مُحكم بشأن ھذا الموضوع بالتنسيق الوثيق مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس والبرنامج
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العالمي للبحوث المناخية والمراقبة العالمية للغالف الجوي .وأيد المؤتمر فكرة إمكانية أن تكون أولوية بحثية متقدمة،
عن احتراق الكتلة الحيوية والتنبؤ بحرائق البراري وإعداد نواتج ما قبل التشغيل.

التنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي
أشار المؤتمر إلى أن تقدما ً جوھريا ً تحقق منذ الدورة السادسة عشرة بشأن مشروع بحثي بشأن التنبؤات
4.3.78
دون الفصلية إلى الفصلية ) (S2Sوھو مبادرة مشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية والبرنامج العالمي لبحوث
الطقس .وأقر المؤتمر بأن النطاق الزمني دون الفصلي إلى الفصلي )أسبوعان إلى  3أشھر مقدما ً( ھو نطاق زمني ھام
إلى حد كبير من منظور المستخدِم .وأقر المؤتمر بأن إجراء تحسينات في المھارة التنبؤية وفي استخدام التنبؤات دون
الفصلية إلى الفصلية يفيد التنبؤات األقصر أجالً بالطقس واألطول أجالً بالمناخ كما أنه يدّعم توافر خدمات مناخية
محسّنة في نطاق اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSودعا المؤتمر المجلس الحكومي الدولي المعني بالخدمات
المناخية إلى إقرار ودعم ھذه المساھمة الھامة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
أخذ المؤتمر علما ً بإنشاء فريق التوجيه للنطاق دون الفصلي إلى الفصلي وأ ّيد وضع خمسة مشاريع
4.3.79
فرعية تر ّكز على الطقس المتطرف ،والموسميات ،وتذبذب مادين  -جوليان ،وأفريقيا ،والتح ّقق .والحظ المؤتمر
التعاون بين لجنة علوم الغالف الجوي ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMبغية دعم قطاع الزراعة واألمن
الغذائي من خالل استغالل قاعدة بيانات النطاق الزمني دون الفصلي إلى الفصلي .وأوصى المؤتمر بدعم ھذه األنشطة
من قِبل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وشجع إقامة صالت بالوكاالت الدولية من مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة ) (FAOوبرنامج األغذية العالمي ).(WFP
ً
بداية كمشروع مدته خمس سنوات مع إمكانية
ولئن كان المؤتمر يعترف بأن مشروع  S2Sقد أُنشئ
4.3.80
تمديد المدة ،فإنه طلب من البرنامج العالمي لبحوث الطقس والبرنامج العالمي للبحوث المناخية إجراء استعراض شامل
ّ
البت على نحو موضوعي في مسألة استمرار المشروع.
للتقدم المحرز أثناء الفترة األولية بغية
أعرب المؤتمر عن تقديره إلنشاء مكتب التنسيق الدولي الذي استضافته إدارة األرصاد الجوية الكورية
4.3.81
) (KMAفي المعھد الوطني لبحوث األرصاد الجوية في جيجو ،جمھورية كوريا في تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وشمل
المؤتمر بتقديره المركز األوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ) (ECMWFوھيئة األرصاد الجوية الصينية )(CMA
الضطالعھا بأرشفة قاعدة بيانات المشروع  ،S2Sوتوفير خدمات البيانات المتعلقة بھا لدعم البحوث .ونظراً إلى أھمية
نطاق التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية بالنسبة إلى عدد كبير من قطاعات المستخدمين ،طلب المؤتمر من المراكز
أن تجعل التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية في الوقت شبه الحقيقي متوافرة بشكل اعتيادي للمرافق الوطنية
) .(NMHSsوأعرب المؤتمر عن تقديره كذلك لمساھمات أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
والواليات المتحدة األمريكية في الصندوق االستئماني للمشروع  ،S2Sوحث مزيد من األعضاء على المساھمة في
الصندوق االستئماني لدعم إنجاح تنفيذ المشروع.

سنة الحمل الحراري المداري وسنة القارة البحرية
أقر المؤتمر بأن مشروع سنة الحمل الحراري المداري ) ،(http://yotc.ucar.edu/) (YOTCوھو مشروع
4.3.82
لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXمشترك بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس قد أنتج أوجه تقدم ھامة في فھم ونمذجة الحمل الحراري المداري وتنظيمه في نظم
مع ّقدة للھطول متعدد النطاقات مع التركيز بوجه خاص على تذبذب مادين  -جوليان ).(MJO
أشار المؤتمر إلى أن مشروع  YOTCوتجربة البحث  THORPEXاختتم كالھما في نھاية  ،2014وأن
4.3.83
األنشطة البحثية ذات الصلة المتعلقة بالعمليات المدارية ستستمر كجزء من فرقة العمل المعنية بتذبذب مادين  -جوليان
التابعة للفريق العامل المعني بالتجريب العددي  ،WGNEال سيما التي تركز على تفاعالت تذبذب مادين  -جوليان مع
القارة البحرية .وحث المؤتمر البرنامج العالمي للبحوث المناخية ولجنة علوم الغالف الجوي على تكليف الفريق WGNE

الملخص العام
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ّ
المنظم عند نقطة تقاطع النطاقات الزمنية للطقس والمناخ
بمھمة كفالة التركيز المستمر على فھم ونمذجة الحمل الحراري
)دون الفصلي إلى الفصلي( الذي يرمي إلى تحسين التنبؤات التشغيلية بالطقس والمناخ.
وأشار المجلس إلى أن خطة البحوث المشتركة لسنة القارة البحرية ) ،(YMCوالتي يشارك فيھا باحثون
4.3.84
من أستراليا وإندونيسيا واليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى في القارة
البحرية ،قد أقرتھا الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس .وتھدف سنة القارة البحرية ) (YMCإلى تحسين فھم
دور القارة البحرية في التواصل بين الطقس والمناخ على كل من الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي ،مع التركيز على
تذبذب مادن جوليان ) ،(MJOوديناميات انتقال التدفق المحيطي اإلندونيسي ،والتفاعل بين المحيطات والغالف الجوي
للبحار الحافيّة ،والتفاعالت بين التروبوسفير والستراتوسفير ،بين جملة أمور .ومن المقرر إجراء حملة مكثفة لسنة
القارة البحرية في الفترة من تموز /يوليو  2017إلى تموز /يوليو  ،2019مع التركيز في عدة فترات رصدية على
مواضيع بعينھا .وعقب االجتماع االفتتاحي في جاكرتا في  5أيلول /سبتمبر  2014وحلقة العمل الدولية األولى للعلوم
والتخطيط في سنغافورة في الفترة  30 – 27كانون الثاني /يناير  ،2015س ُتعقد حلقة عمل بشأن خطة تنفيذ سنة القارة
البحرية في تشرين الثاني /نوفمبر  2015في جاكرتا .وستسھم سنة القارة البحرية في تحسين التنبؤات دون الموسمية
والموسمية في القارة البحرية وما يتجاوزھا .وطلب المؤتمر من سنة القارة البحرية أن تنسق أنشطتھا بشكل وثيق مع
فرقة العمل المعنية بتذبذب مادن جوليان ومشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية.

مساھمة البحوث في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
أخذ المؤتمر علما ً بالتقدم الكبير الذي أُحرز منذ دورته السادسة عشرة والمتعلق بتنفيذ مشروع التنبؤات
4.3.85
القطبية ) (PPPلمدة عشر سنوات التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس الذي يوجھه فريق توجيه مشروع التنبؤات
القطبية .وطلب المؤتمر إلى البرنامج العالمي لبحوث الطقس والبرنامج العالمي للبحوث المناخية كفالة التعاون الوثيق
بين مشروع التنبؤات القطبية ومبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي ) (PCPIالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية.
الحظ المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPالمزمع إجراؤھا خالل الفترة
4.3.86
 ،2019-2017وصالتھا القوية باألنشطة ذات الصلة األخرى .وشجع المؤتمر األعضاء على المشاركة في عملية
التخطيط واالستفادة من ذلك كفرصة لتعزيز شبكة الرصد القطبي ،والمبادرات العلمية الالزمة لتحسين المھارة
والخدمات التنبؤية في ھذه المناطق.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن حملة الرصد والنمذجة لمؤتمر قمة سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPتتزامن مع
4.3.87
فترة حملة سنة القارة البحرية ) ،(YMCفاقترح إجراء تنسيق وثيق بين الرصدات ودراسات النمذجة الداعمة لھما .فھذا
التنسيق من شأنه أن ييسر تحسين فھم االرتباط بين المناطق المدارية والمناطق القطبية على اعتبار أن الطاقة النابعة من
المناطق المدارية تتوزع على المناطق القطبية من خالل المحيطات والغالف الجوي.
اعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 48النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSدعما ً لألنشطة
4.3.88
البحثية القطبية العامة التي ينفذھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس ،والقرار - (Cg-17) 49
سنة التنبؤات القطبية ،دعما ً لھذه المبادرة الكبرى للبرنامج العالمي لبحوث الطقس التي ُتنفذ بالتعاون الوثيق مع البرنامج
العالمي للبحوث المناخية.
أعرب المؤتمر عن تقديره لمعھد  Alfred Wegenerللبحوث القطبية والبحرية ) ،(AWIألمانيا ،الستضافته
4.3.89
ً
مكتب التنسيق الدولي ) (ICOللمشروع .وأعرب عن تقديره أيضا لمساھمات كندا والنرويج والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية في الصندوق االستئماني لمشروع التنبؤات القطبية لكنه ّ
حث المزيد
من األعضاء على المساھمة في الصندوق االستئماني لدعم إنجاح تنفيذ المشروع.

نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
أقر المؤتمر بأن للعواصف الرملية والترابية تأثيرات كبيرة على األعضاء ،ال سيما أولئك الذين يقطنون
4.3.90
حول المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي اتجاه الريح القادمة من تلك المناطق .وأعرب المؤتمر عن تقديره ألن نظام اإلنذار
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بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) (SDS-WASوھو نشاط مشترك بين برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
والبرنامج العالمي لبحوث الطقس قد أذكى الوعي وأسھم في فھم أفضل للظاھرة .وأقر المؤتمر بأن "خطة العلم والتنفيذ:
 "2020-2015لنظام  SDS-WASتشكل األساس لتنفيذ المكوّ ن البحثي الخاص بھذا المشروع.
الحظ المؤتمر مع االرتياح أن جھات الوصل البحثية اإلقليمية لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية
4.3.91
وتقييمھا قد أُنشئت في آسيا )استضافتھا الصين( ،وشمالي أفريقيا والشرق األوسط  -وأوروبا )استضافتھا إسبانيا(
واألمريكتين )استضافتھا الواليات المتحدة األمريكية( مع إمكانية إضافية لنشوء جھة وصل إقليمية في غرب آسيا بالتعاون
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) .(UNEPوالحظ المؤتمر أيضا ً تعيين الدورة  65للمجلس التنفيذي المركز اإلقليمي لنظام
 SDS-WASفي برشلونة ،إسبانيا ،باعتباره المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) - (RSMCوالتنبؤات
بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (ASDFلشمالي أفريقيا )شمال خط االستواء( ،والشرق األوسط وأوروبا.
وأعرب المؤتمر عن شكره للعرض الذي قدمته الصين بإنشاء مركز إقليمي متخصص آخر لألرصاد الجوية  -للتنبؤات
بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي يتخذ مقره في بيجين ،الصين للمنطقة التي تشمل آسيا والمحيط الھادئ
األوسط ،وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن االجتماع الرابع للجنة التوجيھية اإلقليمية اآلسيوية للنظام ) (SDS-WASقد عُقد في
بيجين في يومي  10و 11آذار /مارس  ،2015واعتمد التقرير الفني للنظام ) (SDS-WASبشأن المركز اإلقليمي اآلسيوي.
ودعا المؤتمر لجنة النظم األساسية ) (CBSإلى النظر في ھذه المسألة بالتشاور مع لجنة علوم الغالف الجوي وباالعتماد
على نتائج التشاور اإلقليمي بشأن ھذه المسألة.

تأثيرات األھباء الجوية
نظراً ألن كشف الرماد البركاني يتطلب التعاون بين برامج وأنشطة مختلفة للمنظمة  ،WMOأقر
4.3.92
المؤتمر بأن الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني )) (VAVAGانظر(https://www.wmo.int/aemp/vasag:
الذي أنشئ بين المنظمة  WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGيوفر منطلقا ً
مناسبا ً للجنة علوم الغالف الجوي ولجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMوغيرھا من الھيئات ذات الصلة للعمل معا ً بشأن القضايا الشاملة المتصلة بالرماد البركاني .وحث
المؤتمر الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني على تحسين التعاون مع أوساط البحوث التابعة للبرنامج
العالمي لبحوث الطقس وبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ذات الخبرة الواسعة في عمليات االنتقال في الغالف
الجوي.

مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي
سلّم المؤتمر بالتقدم المحرز في مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية
4.3.93
لتعزيز قدرات األعضاء على تناول الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية ونوعية الھواء ) (AQفيما يتعلق بالتلوث في
المناطق الحضرية ،وما يرتبط بذلك من مخاطر تتسم بالحساسية للطقس ومخاطر على الصحة العامة ،وھو التقدم الذي
ّ
تمثل في البحوث وعبر العمليات وصوالً إلى الخدمات والنواتج .واعترف المؤتمر بأن ھذه األنشطة تحتاج إلى التنفيذ
بالتعاون مع برامج وأفرقة المنظمة  WMOذات الصلة ،والمنظمات والمبادرات الدولية .وينبغي لمشروع بحوث األرصاد
الجوية في بيئات المناطق الحضرية أن يُسھم بوجه خاص جنبا ً إلى جنب مع مبادرة المدن الساحلية التابعة للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ،والمشروع الخاص بالطقس شديد التأثير  HIWeatherفي مبادرة حضرية أوسع نطاقا ً تابعة
للمنظمة ) WMOنوقشت في إطار البند  .(9.8وأوصى المؤتمر بتنفيذ مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق
الحضرية كمبادرة مشتركة بين برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي والبرنامج العالمي لبحوث الطقس بغية تعزيز
جوانب األرصاد الجوية المتعلقة بالمشروع .GURME
)(GURME

نظراً ألن المشاريع التجريبية أدت دوراً رئيسيا ً في أنشطة مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات
4.3.94
المناطق الحضرية كما أنھا ھامة لتطوير القدرات ،شجع المؤتمر على استمرار ھذه المشاريع .وأعرب عن سروره
لمالحظة أن عدة مشاريع تجريبية قد أُنشئت في الھند والصين .وأوصى المؤتمر بإنشاء مشاريع تجريبية مماثلة في مدن
أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق األوسط تشمل الرصدات والنمذجة والتنبؤ.
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أعرب المؤتمر عن إدراكه لقيمة التعاون مع منظمة الصحة العالمية ) (WHOضمن االتحاد من أجل
4.3.95
المناخ وجودة الھواء ) (CCACحيث ا ُتخذت مبادرة خاصة بالصحة الحضرية بالتعاون مع عدة منظمات وبلدان شريكة
في االتحاد  .CCACوشجع المؤتمر مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية ليكون شريكا ً نشطا ً
في ھذه المبادرة إدراكا ً منه أيضا ً ألھمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث يُقدّر حاليا ً أن سبعة ماليين نسمة تفقد
حياتھا عالميا ً قبل األوان سنويا ً بسبب رداءة نوعية الھواء.
وأشار المؤتمر إلى أن الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية ) (WHOقد مرروا القرار
4.3.96
بعنوان "التصدي لآلثار الصحية لتلوث الھواء" ،في الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية في أيار /مايو 2015
) .(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R8-en.pdfوسلم المؤتمر بكامل قيمة برامجه وخدماته
المقدمة لألعضاء لتلبية ھذه األولوية االجتماعية االقتصادية .والتعاون بين منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة
) (WMOسيكون أساسيا ً لألعضاء في كال المنظمتين لتنفيذ األنشطة المقترحة في ھذا القرار ،ال سيما لتحسين فھم
المخاطر التي تنطوي عليھا نوعية الھواء ،ومراقبتھا ونمذجتھا والتنبؤ بھا واتخاذ إجراءات مدروسة بشأنھا .وطلب
المؤتمر من المكتب المشترك بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة ) (WMOومن المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWبما في ذلك مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GURMEأن يكفال التعاون في ھذا األمر وتنفيذه بفعالية.
A68.8

وأعرب المؤتمر عن تقديره لدعم المشروع  GURMEحضور العلماء الشباب ،ال سيما النساء من البلدان
4.3.97
النامية في االجتماعات والمؤتمرات الدولية ،وشجع مشروع  GURMEعلى مواصلة ھذه األعمال.

الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات
أعرب المؤتمر عن إدراكه لألنشطة ذات الصلة للفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من
4.3.98
التنبؤات وشجع البرامج  WCRPو WWRPو GAWعلى مواصلة تقصي أوجه التآزر من أجل اتباع نھج مُحكم ومُتسق
إزاء التحقق من التنبؤات عبر النطاقات والتخصصات .ومن شأن نھج من ھذا القبيل للتحقق من التنبؤات ،أن يتناول
احتياجات مشاريع لجنة علوم الغالف الجوي والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ،ويساعد في استحداث أساليب التحقق
الجديدة الالزمة للخدمات التشغيلية.

ھندسة المناخ
وأشار المؤتمر إلى االھتمام المتزايد بھندسة المناخ ،التي يشار إليھا أيضا ً بالھندسة األرضية ،وتطبيقھا
4.3.99
ً
المقترح كاستراتيجية ممكنة للحد من تغير المناخ .وأحاط المؤتمر علما بأن ھندسة المناخ تشمل مجموعة واسعة من
التكنولوجيات ،مع تفاوت مستوى التعقد وعدم اليقين والمخاطر المرتبطة بھا .ورأى المؤتمر أن ھناك احتماالً بوجود
آثار غير متعمدة مرتبطة بھندسة المناخ على نطاق واسع ،وأيضا ً إلى أن عدداً من البلدان يمكن أن تنال ھذه اآلثار من
عزيمته و /أو جھوده لمواجھة تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية .وأشار المؤتمر في ھذا الصدد إلى اھتمام األعضاء
بإعداد تقييم على أساس علمي لھندسة المناخ ،مع تحديد الثغرات في الفھم العلمي وتعزيز أنشطة بحثية محددة لسد ھذه
الثغرات.
وأشار المؤتمر إلى أن عدة ھيئات علمية ومؤسسات أكاديمية قد أعدت بيانات ووثائق أخرى بشأن
4.3.100
ھندسة المناخ /الھندسة األرضية – بما في ذلك الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) (AMSوجامعة أكسفورد بالمملكة
المتحدة ،وأن عدداً متزايداً من البحوث العلمية المعنية بھندسة المناخ قد ظھرت في مطبوعات خضعت الستعراض
األقران.
وأشار المؤتمر إلى أن لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASقد أشارت في دورتھا السادسة عشرة المعقودة
4.3.101
في أنطاليا ،تركيا ،في تشرين الثاني /نوفمبر  2013إلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث لفھم جدوى مختلف أساليب
ھندسة المناخ وفعاليتھا والمخاطر المرتبطة بھا .وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن اللجنة ) (CASقد وافقت على اإلسھام في
تقييم شامل للثغرات التي تشوب حالة المعارف والقدرات العلمية وفھم المعلومات ،وفي تحديد البحوث المالئمة لمعالجة
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ھذه الثغرات .وطلب المؤتمر من اللجنة ) (CASأن تنسق إسھامھا في ھذا التقييم في إطار تعاون وثيق مع المنظمة
البحرية الدولية ) (IMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOC-UNESCOوالھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالھيئات الدولية واألكاديمية العلمية األخرى
ذات الصلة.
وطلب المؤتمر من اللجنة ) (CASأن ُتبقي المؤتمر والمجلس التنفيذي على علم بأي مستجدات في
4.3.102
ھندسة المناخ تھم المنظمة ) (WMOلتمكين المنظمة من اتخاذ قرارات بشأن المستوى المالئم لمشاركتھا في ھندسة
المناخ ،وطبيعة ھذه المشاركة.

البرنامج العالمي للبحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه )(PROVIA
الحظ المؤتمر أن البرنامج ) (PROVIAيمثل منصة تواصل بين دوائر البحوث وصانعي القرار وسائر
4.3.103
أصحاب المصالح من أجل تحسين البحوث المتعلقة بالسياسات بشأن التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه )،(VIA
ما يم ّكن العلميين من تنسيق وتسھيل نشر ھذه البحوث وتطبيقھا العملي .والحظ المؤتمر أيضا ً أن البرنامج )(PROVIA
عقب إدماجه في برنامج المناخ العالمي ) (WCPأخذ يشارك بفعالية في أعمال الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بمسائل المناخ والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالطقس والماء والبيئة ) ،(ECWG-CWEواللجنة العلمية المشتركة
التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSولجنة
علم المناخ ) ،(CClوآلية التنسيق المعنية بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوفي ھذا الصدد أوصى
المؤتمر بأن تنسق أمانة النظام ) (GCOSواللجنة التوجيھية للنظام ) ،(GCOSوكذا موظفو التخطيط المشترك للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPواللجنة العلمية المشتركة للنظام العالمي ) ،(GCOSمع أمانة برنامج البحوث بشأن
التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه ) (PROVIAواللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
لتوسيع نطاق التعاون في مجال االھتمامات البحثية المشتركة وتشاطر الدروس المستخلصة من أجل وضع برنامج
تشغيلي بالكامل في إطار برنامج المناخ العالمي ) .(WCPويرد نطاق البرنامج ) (PROVIAوأھدافه في المرفق العاشر
بھذا التقرير .وأشار المؤتمر إلى نطاق البرنامج وأھدافه ،موضحا ً أن إدماج برنامج البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ
وتأثيراته والتكيف معه ) (PROVIAفي برنامج المناخ العالمي ) (WCPال يعني أن البرنامج ) (PROVIAسيموّ ل من
الميزانية العادية للمنظمة ).(WMO
والحظ المؤتمر أن البرنامج ) (PROVIAأصدر "إرشادات البرنامج ) (PROVIAلتقييم التأثر بتغير المناخ
4.3.104
وبآثاره والتكيف معه" الموجھة لواضعي خطط التكيف مع المناخ وشجّع ترجمتھا إلى اللغات الرسمية األخرى للمنظمة
) .(WMOويحتوي تقرير اإلرشادات على طائفة عريضة من ال ّنھُج واألساليب واألدوات التي تركز على اآلثار العملية
على إعداد نھُج معينة قطاعية أو موقعية ،مع دراسات الحالة والممارسات الجيدة من أجل التكيف بفعالية .والحظ
المؤتمر أيضا ً أن البرنامج ) (PROVIAقدم الدعم التقني لمساعدة البلدان على تطوير خططھا الوطنية للتكيف )(NAPs
في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوعلى قيادة العمليات المتعلقة بخطط التكيف
الوطنية ) (NAPsوالمدفوعة وطنيا ً من أجل تيسير التخطيط الفعال على األجلين المتوسط والطويل للتكيف مع تغير
المناخ في أقل البلدان نمواً وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية من أجل االستمرار في تطوير خطط التكيف الوطنية
) (NAPsتطويراً شامالً في أقل البلدان نمواً .وأكد المؤتمر على الحاجة إلى القيام بھذا األمر بالتعاون مع المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوطلب المؤتمر إلى البرنامج ) (PROVIAتأمين بناء قدرات
المسؤولين عن نمذجة اآلثار وواضعي خطط التكيف ،ال سيما في البلدان التي تكون فيھا القدرات العلمية أقل تطوراً،
من أجل تزويدھم بالمھارات التي تساعدھم على استخدام التنبؤات المناخية المتزايدة التعقيد والمعلومات المتاحة األخرى
على نحو أفضل.
ورحّ ب المؤتمر ببرنامج المنح الدراسية للعلميين من الشباب" للبرنامج ) ،(PROVIAوالذي بدأ في عام
4.3.105
 .2014والحظ أن برنامج المِنح يرمي بالتحديد إلى المساھمة في بناء قدرات العلميين البراعم وخاصة من البلدان النامية
وأقل البلدان نمواً على إجراء تقييمات علمية بشأن الـتأثر بتغير المناخ وتقييم آثاره وتعزيز الفوائد العائدة على المجتمع.
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وفي ھذا الصدد يفترض أن يتحقق الكثير من المنافع بفضل تحقيق التآزر بين برنامج المِنح وجھود بناء القدرات في ظل
تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وعبّر المؤتمر عن تقديره لدور البرنامج ) (PROVIAباعتباره مؤسسا ً للمؤتمر الدولي آلفاق التكيف الذي
4.3.106
يعقد كل عامين .وأشار إلى أن الدورة الثالثة لھذا المؤتمر قد عقدت في فورتاليزا بالبرازيل في أيار /مايو  .2014ومن
المؤتمرات األخرى المتعلقة بالبرنامج ) (PROVIAالمؤتمر األوروبي حول التكيف مع تغير المناخ ) (ECCAالذي ُعقد
في أيار /مايو  2015في كوبنھاغن .وقد حضره  850مشاركاً ينتمي أغلبھم إلى جامعات ووكاالت تعمل جميعھا في مجال
البرنامج ) .(PROVIAوأقر المؤتمر بأن المؤتمر الدولي للتكيف يجمع العلميين وصانعي السياسات والممارسين في
مجال البحوث من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من أجل تقاسم المعارف بشأن تحديات التكيف وفرصه .والحظ
المؤتمر أيضا ً أن المؤتمر الدولي الرابع للتكيف في المستقبل سيعقد في روتردام بھولندا في أيار /مايو  2016وسيشترك
في استضافته البرنامج ) (PROVIAوحكومة ھولندا والمفوضية األوروبية .وتحضيراً لمؤتمر روتردام ،طلبت الحكومة
الھولندية أيضا ً تنظيم حلقة عمل في تشرين الثاني /نوفمبر  2015يشارك فيھا كل من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي بلدان االتحاد األوروبي وصانعي السياسات الوطنيين وصانعي السياسات األوروبيين
وموفري البيانات .وطلب المؤتمر إلى األمين العام ضمان مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOمشاركة
فعالة في ھذا المؤتمر من خالل مشاركة البرامج والھيئات ذات الصلة مثل لجنة علم المناخ ) ،(CClحسب االقتضاء.
5

تعزيز تطوير القدرات )البند  5من جدول األعمال(

5.1

إستراتيجية تطوير القدرات )البند  5.1من جدول األعمال(

نظرة عامة
أُبلغ المؤتمر بأن النتيجة المتوقعة  :6تطوير القدرات تم تنفيذھا كنشاط شامل ذي أولوية وذلك خالل فترة
5.1.1
ما بين الدورتين .وأشار المؤتمر إلى أن األعضاء قد تلقوا المساعدة لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsلديھم من خالل مجموعة متنوعة من اآلليات في ظل تنسيق من جانب المنظمة ).(WMO
وخالل تلك الفترة ،قُدمت المساعدة الرامية إلى بناء القدرات البشرية من خالل برنامج التعليم والتدريب )،(ETRP
والرامية أيضا ً إلى التصدي لجوانب القصور في البنية التحتية من خالل برنامج التعاون الطوعي ) (VCPوالبرنامج
اإلقليمي ) (RPوالبرامج الفنية .وأعرب المؤتمر عن تقديره لالھتمام الذي أبدته األمانة في الدعوة إلى الدعم الوطني
واإلقليمي للمرافق الوطنية ) (NMHSsفضالً عن المساعدة الھائلة المقدمة لتطوير المشروعات وتعبئة الموارد وتعزيز
الشراكات من أجل التنمية .كذلك أعرب المؤتمر عن تقديره لجھود اللجان الفنية في تقديم المشورة بشأن المسائل
المتعلقة بامتثال المرافق الوطنية ) (NMHSsلشروط المنظمة ) (WMOوعمل االتحادات اإلقليمية في تركيزھا المتجدد
على المراكز اإلقليمية والدعم السياسي الالزم لتطوير المرافق الوطنية ) .(NMHSsواعترف المؤتمر كذلك بالمساعدة
الفنية الضخمة التي قدمھا األعضاء لبعضھم البعض من خالل الوسائل الثنائية والمتعددة األطراف بھدف تطوير
المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوشجّع األعضاء على مواصلة جھودھم ،مسلطا ً الضوء على أھمية اتخاذ مبادرات لتنسيق
وتنوير تلك األنشطة ،من قبيل االجتماع غير الرسمي للتخطيط ) (IPMلبرنامج التعاون الطوعي ) (VCPللمنظمة
).(WMO

إستراتيجية تطوير القدرات
أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر العالمي السادس عشر قد طلب من المجلس التنفيذي ،من خالل القرار ،49
5.1.2
ً
إعداد إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ) (CDSوخطة التنفيذ ) (CDSIPالمصاحبة لھا .وأشار أيضا إلى أن
ذلك الطلب استند إلى الحاجة إلى نھج متسق ومنسق إزاء تطوير القدرات لتعظيم نواتج أنشطة تطوير القدرات وضمان
التنمية المستدامة للمرافق الوطنية ) .(NMHSsوفي ھذا الصدد ،سلم المؤتمر مع التقدير بأن كالً من إستراتيجية تطوير
القدرات ) (CDSوخطة التنفيذ ) (CDSIPالمصاحبة لھا قد أُعدا بموجب الطلب واعتمدھما بعد ذلك المجلس التنفيذي في
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دورته الرابعة والستين )) (EC-64القرار  (18والمجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين )) (EC-65القرار (16
على التوالي.
وأعرب المؤتمر عن سروره لإلحاطة علما ً بالتقدم األولي منذ الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
5.1.3
) (EC-65نحو تحقيق األھداف الستة إلستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSمن خالل األنشطة التي تقوم بھا األمانة
والھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوبرامجھا.
وأ ُبلغ المجلس بالجھود التي بذلھا الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات )،(ECWG-CD
5.1.4
والتي أثمرت عن اعتماد المجلس التنفيذي لإلستراتيجية ) ،(CDSوساعدت المجلس التنفيذي في النظر في عدد من
المسائل المتعلقة بأنشطة تطوير القدرات ،ومن بينھا تعبئة الموارد والشراكات اإلستراتيجية؛ وتقديم الخدمات إلى
المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالتفاعل مع الفريق التابع للمجلس التنفيذي المعني بالتعليم والتدريب بشأن احتياجات
األعضاء؛ والمنحى التطوعي؛ وإعداد إستراتيجية تطوير القدرات ) .(CDSوالحظ المؤتمر أھمية توفير التوجيه
واإلشراف خالل تنفيذ اإلستراتيجية ) ،(CDSووافق على أن يواصل المجلس التنفيذي أداء ھذا الدور .وعلى وجه
التحديد ،أشار المؤتمر إلى جھود الفريق العامل ) (ECWG-CDبشأن إعداد قاعدة بيانات المالمح القطرية )(CPDB
وتصنيف المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsحسب مستوى ما تقدمه من خدمات .واستناداً إلى
ھذا الجھد واستكماالً له ،طلب المؤتمر من المجلس اتخاذ الترتيبات المالئمة للمساعدة في اإلشراف على اإلستراتيجية
).(CDS
وأعرب المؤتمر عن شكره للمجلس التنفيذي لما بذله من جھد في قيادة جھود المنظمة ) (WMOالساعية
5.1.5
إلى تطوير القدرات .وشجّع المجلس التنفيذي على مواصلة تنقيح األنشطة التي تقوم بھا المنظمة ) (WMOمن أجل تنفيذ
تطوير القدرات أثناء الفترة المالية .2019-2016

برنامج تطوير القدرات
أشار المؤتمر إلى أن قدراً كبيراً من أنشطة تطوير القدرات التي تقوم بھا المنظمة ) (WMOيجري تحت
5.1.6
مظلة برنامج التعاون الفني ) .(TCOPوعمل برنامج التعاون الفني ) ،(TCOPالذي أنشأه المؤتمر كجزء من الخطة
الطويلة األجل الثانية للمنظمة )) (WMOالقرار  ،((Cg-X) 25على إدارة أنشطة التعاون الفني لمساعدة البلدان النامية
في صيانة معدات الرصد ونظم االتصاالت ،وتوفير التدريب المتخصص ،ومساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجية ) (NMHSsعلى توفير الخدمات ذات الصلة على المستوى الوطني .كذلك شملت المساعدة المقدمة في
إطار برنامج التعاون الفني ) (TCOPتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ بھدف إصالح وصيانة المرافق والمعدات
األساسية لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوقيام المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة
بتقديم منتجات مالئمة للمستخدمين ومصممة وفقا ً الحتياجاتھم ومنتجات التوجيه اإلقليمية.
وعقب إنشاء برنامج التعاون الفني ) (TCOPفي عام  ،1987أُنشئت إدارة للتعاون الفني ،يتلقى العاملون
5.1.7
والمشروعات فيھا التمويل الرئيسي من المساھمات القطاعية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPالتي تبلغ قيمتھا
مواز مع إدارة التعليم والتدريب
حوالي  12مليون دوالر أمريكي سنويا ً تقريبا ً .وعملت إدارة التعاون الفني بشكل
ٍ
والمكاتب اإلقليمية واإلدارات العلمية والفنية .ومنذ عام  ،1997حين انتھت المساھمات القطاعية السنوية لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPأصبح قدر كبير من أعمال برنامج التعاون الفني ) (TCOPيُموّ ل من مصادر أخرى أو
يُدمج في أنشطة اإلدارات الفنية والعلمية .وفي عام  ،2007أُعيد ترتيب أنشطة البرنامج ) (TCOPإلى جانب برنامج
التعاون الطوعي ) (VCPوبرنامج التعليم والتدريب ) (ETRPوالبرنامج اإلقليمي ) ،(RPوالتي صار يُطلق عليھا حاليا ً
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) .(DRAوأُدرجت تعبئة الموارد في إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRAنظراً
العتبار التمويل من خارج الميزانية والشراكات من أجل التنمية عنصرين أساسيين إليجاد سبل جديدة ومبتكرة لزيادة
الدعم الفني للمرافق الوطنية ) (NMHssفي البلدان النامية .ولم يُجدد المؤتمر السادس عشر برنامج التعاون الفني
) (TCOPكبرنامج خاص ،لكنه طلب من المجلس التنفيذي إدراج أنشطة برنامج التعاون الفني ) (TCOPفي إستراتيجية
تطوير القدرات ).(CDS

الملخص العام
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وأعرب المؤتمر عن تقديره للجھود التي يبذلھا األمين العام لتركيز الجھود التي تبذلھا اإلدارات المختلفة
5.1.8
بشأن النتيجة المتوقعة  6في إطار تنسيق إدارة واحدة لالستفادة من التآزر ولتحسين الكفاءة .وأقر المؤتمر أيضا ً بأن
إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSتتضمن أنشطة برنامج التعاون الفني ) .(TCOPلكن المؤتمر وافق على أن أنشطة
المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات يمكن أن تستفيد من مستوى مماثل من التوحيد على مستوى البرامج ،وخاصة فيما
يتعلق بتلك البرامج المرتبطة بشكل وثيق بالنتيجة المتوقعة  ،6تطوير القدرات ،أي برنامج أقل البلدان نمواً )،(LDCP
وبرنامج التعاون الطوعي ) ،(VCPوبرنامج التعليم والتدريب ) (ETRPوالبرنامج اإلقليمي ) .(RPومن شأن ھذا التوحيد
أن يكون متسقا ً مع الجھود الرامية إلى تحسين التعاون واالتساق على المستوى الداخلي فيما يتعلق بالجھود اإلنمائية
داخل المنظمة ،بما في ذلك الجھود التي تبذلھا االتحادات اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية ) (TCsوبرامج المنظمة
) ،(WMOوعبر جميع اإلدارات داخل األمانة.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن اآلليات التي تم تحديدھا في إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSمن شأنھا أن
5.1.9
تواصل تعزيز التحسينات في التنسيق بين ھذه البرامج ،مما يتيح لھا اإلسھام بشكل أفضل في بناء المرافق الوطنية
) (NMHSsفي البلدان النامية وخاصة تلك التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية وأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية
الصغيرة ،وفقا ً الحتياجاتھا ومتطلباتھا .ورأى المؤتمر أن الجوانب الجديدة من إستراتيجية تطوير القدرات )(CDS
ينبغي أن ُتفيد في توجيه جھود تطوير القدرات .وعلى وجه الخصوص ،يجب أن تحتل أولويات المنظمة )(WMO
وھدف التنمية المستدامة للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالتفاعل مع البرامج الفنية والعلمية مكانا ً بارزاً في األنشطة
البرنامجية لتطوير القدرات .وشدد المؤتمر على أن تطوير القدرات يجب أن تزيد تركيزھا على االمتثال للوائح الفنية
للمنظمة ) ،(WMOوتوخي الفعالية في تنفيذ برامج ومشاريع المنظمة ) (WMOذات األولوية من قبيل النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRواإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي ،وتحليل الفجوة القائم على المعرفة ،والتخطيط
االستراتيجي الوطني ،والدعم السياسي اإلقليمي ،والشراكات اإلنمائية على المستوى اإلقليمي ،وجھود الدعوة،
والمساعدات المتعلقة بالمشروعات ،وتطوير المشاريع على الصعيدين الوطني واإلقليمي ،والمنح الدراسية/التدريب
المر ّكز في المجاالت ذات األولوية ،وإدارة المرافق الوطنية ) (NMHSsوتحديثھا ،وزيادة مشاركة البلدان النامية في
األبحاث.
وسعيا ً لتحقيق ھذه الغاية ،ر ّحب المؤتمر بتوصية المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين )(EC-66
5.1.10
بإدراج تلك األنشطة التي كانت ترتبط سابقا ً ببرنامج التعاون الفني ) (TCOPفي إطار برنامج جديد للمنظمة )(WMO
يُعنى بتطوير القدرات ،مع التركيز على روابط برامجية أوسع نطاقا ً وأھداف إستراتيجية تطوير القدرات ).(CDS
واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 50برنامج تطوير القدرات.
5.2

برنامج التعليم والتدريب )البند

5.2

من جدول األعمال(

عرض عام
أٌبلغ المؤتمر بأن برنامج التعليم والتدريب ) (ETRPقد ساعد أعضاء المنظمة ) ،(WMOخالل فترة ما بين
5.2.1
الدورتين ،من خالل تقديم مجموعة كبيرة من التوجيھات والخدمات االستشارية بشأن التعليم والتدريب والمؤھالت
والكفاءات الالزمة للعاملين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما العاملين في مجال
األرصاد الجوية للطيران .وأعرب المؤتمر عن تقديره لتعاون برنامج التعليم والتدريب ) (ETRPمع اللجان الفنية خاصة
فيما يتعلق بمعايير الكفاءة .وشملت األنشطة تنظيم دورات تدريبية لمدد قصيرة في مواضيع متخصصة؛ وتنظيم الندوة
الثانية عشرة للمنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب؛ وتقديم وتنفيذ منح دراسية طويلة وقصيرة األجل في مجال
التدريب األساسي والمتخصص؛ وتيسير اإلبالغ بالمعلومات وتبادل المواد التدريبية والتعليمية والخبراء وموارد
التدريب األخرى بين األعضاء؛ وتعزيز التعلم عن بعد ونھج التدريب البديلة من خالل أنشطة من قبيل تنظيم ندوات
دراسية ونقاشات ضمن مجموعات تركيز للمدربين والمتنبئين؛ والتشجيع على التعليم المدرسي واألھلي في مجاالت
الطقس والمناخ والماء.
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وشكر المؤتمر المجلس التنفيذي على ما أبداه من ريادة قوية في المسائل المتعلقة بالتعليم والتدريب.
5.2.2
وشجعه على مواصلة تنقيح توقيت انعقاد ندوة المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب لتيسير تقديم مدخالت في
الميزانية وعمليات التخطيط للفترة المالية  .2023-2020وأحاط المؤتمر علما ً بأنّ المجلس التنفيذي قد سرّع ،خالل
الفترة المالية  ،2015-2012نشر ثالثة مطبوعات بشأن التعليم والتدريب لمساعدة األعضاء .ھذا ،وقد استعرض المجلس
المرجع الخاص بالمنح الدراسية لدى المنظمة ) (WMOفي الفترة نفسھا .وباإلضافة إلى ذلك ،أشرف المجلس التنفيذي
على وضع إطار عمل خاص بكفاءة المدربين ،بتوجيه من المؤتمر في دورته السادسة عشرة .وقدّم المؤتمر شكره
للمجلس التنفيذي والمساھمين في مطبوعات المنظمة ) ،(WMOمطبوع المنظمة رقم Guidelines for Applying for ،1004
 ،a WMO Fellowshipومطبوع المنظمة رقم  ،1083دليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا  ،المجلد األولManual on the Implementation of Education and Training Standards in ،
 Meteorology and Hydrology, Volume Iومطبوع المنظمة رقم  ،1104المبادئ التوجيھية للمدربين في مجال
خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية والمناخية .وأحاط المؤتمر علما ُ بأن مطبوع المنظمة رقم  1083قد حل
محل المطبوع رقم  258منذ  1كانون األول /ديسمبر  2013باعتباره التوجيه األساسي لتعليم وتدريب أخصائيي األرصاد
الجوية ،وفنيي األرصاد الجوية ،وفقا للقرار  .(Cg-XVI) 32وأشار المؤتمر إلى أن المجلد الثاني من مطبوع المنظمة
رقم  258يتناول مسائل تعليم العاملين في مجال الھيدرولوجيا وتدريبھم .وأحاط المؤتمر علما بأن لجنة الھيدرولوجيا
تعتزم االستعاضة عن ھذا المطبوع بمجلد جديد لمطبوع المنظمة رقم  1083في الفترة المالية  .2019-2016وأحاط
المؤتمر علما ً بأن عنوان المطبوع رقم  1083سيتغير ليصبح ،ابتدا ًء من  1كانون الثاني /يناير  2016دليل تنفيذ معايير
التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا Guide on the Implementation of Education and
 ، Training Standards in Meteorology and Hydrology, Volume Iالمجلد األول .وإن التغيير الطفيف في

العنوان ضروري للتوافق مع المواد التنظيمية للمنظمة ) ،(WMOوسيبقى رقم المطبوع كما ھو.
وأشار المؤتمر إلى األعمال التي اضطلع بھا مكتب التعليم والتدريب بالمنظمة ) (WMOلتسجيل
5.2.3
المعلومات التي قدمھا األعضاء بشأن أعداد الموظفين وسماتھم في مرافقھم الوطنية ) .(NMHSsكما أشار المؤتمر إلى
أن البيانات لم تكن كاملة وأن أعداد الموظفين في مجاالت مثل الھيدرولوجيا ،والمناخ ومراقبة البيئة قد ال ترد بشكل
كامل في التقارير الوطنية ألنه يمكن لوكاالت أخرى غير المرافق الوطنية ) (NMHSsأن تضطلع بھذه األنشطة .ورأى
المؤتمر أن البيانات مفيدة جدا ألغراض التخطيط وتحديد األولويات والمراقبة رغم القيود المشار إليھا أعاله ،وطلب
إجراء دراسة استقصائية للمتابعة في الفترة المالية  .2019-2016وأُبلغ المؤتمر بأن المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (CIMHيجمع بيانات مشابھة في أقاليم الكاريبي البريطانية وأنه سيتقاسم ھذه البيانات مع األمانة.
وأحيط المؤتمر علما ً كذلك بأن المعھد ) (CIMHيعرض تقاسم ھيكل قاعدة البيانات مع األعضاء ومراكز التدريب
اإلقليمية األخرى التابعة للمنظمة ) ،(WMOبما يتيح إمكانية إعداد التقارير بمزيد من االتساق .وشجّع المؤتمر أفرقة
اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية على جمع ھذه المعلومات وتقديم تقرير إلى مكتب التعليم والتدريب ،كجزء مھم من
مسؤولياتھا المتعلقة بالمراقبة والتقييم اإلقليميين .وھذا أمر مھم خاصة ألقل البلدان نمواً المنقوصة التمثيل في
االحصاءات الحالية والتي قد تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة.
وذ ّكر المؤتمر بمناقشاته التي دارت بشأن تعبئة الموارد وإقامة الشراكات خالل ھذه الدورة )البند  5.5من
5.2.4
جدول األعمال( وأشار إلى تقديره العميق لألعضاء لما قدموه من مساھمات مباشرة وغير مباشرة في برنامج التعليم
والتدريب في إطار برنامج التعاون الطوعي .كما أشار مع السرور إلى أن ھذا التمويل ال يزال يشمل التمويل فيما بين
بلدان الجنوب وبلدان الشرق والغرب فضال عن التمويل التقليدي من بلدان الشمال لبلدان الجنوب .وأقرّ المؤتمر بالدعم
الكبير الذي قدمته حكومة كندا وحكومة النرويج للتعليم والتدريب في إطار الصناديق االستئمانية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSالخاصة بكل منھما ،والذي ساعد عدة بلدان من أفريقيا والكاريبي وجنوب شرق آسيا و
جنوب غرب المحيط الھادئ على تنظيم دورات تدريبية قصيرة في مجاالت الخدمات المناخية باإلضافة إلى معايرة
األدوات وصيانتھا .وفي حين أن ھذا المستوى من الدعم الطوعي يبعث على السرور ،فقد أق ّر المؤتمر بأن الفترة المالية
السابعة عشرة قد تتطلب مزيداً من الدعم الطوعي لمساعدة األعضاء ،وال سيما أولئك من البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً ،على معالجة قضايا التعليم والتدريب المرتبطة بالمجاالت ذات األولوية العالية وتنفيذ استراتيجيات المنظمة
) ،(WMOومن بينھا تعميم مراعاة المسائل الجنسانية ،وتقديم الخدمات وتطوير القدرات .ودعا المؤتمر األعضاء
واألمين العام إلى العمل مع وكاالت المعونة وغيرھا من الھيئات العاملة في مناطقھم وبلدانھم بغية استقطاب دعم
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إضافي ،وخاصة تشجيع وكاالت التنمية على تمكين المرافق الوطنية ) (NMHSsمن استخدام األموال مباشرة .وشجّع
المؤتمر المانحين على العمل مع مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوتقديم منح للتدريب فيھا .وأشار
المؤتمر إلى أنه في ظل المرحلة األولى ) (2015-2012من مشروع تقلبية المناخ والرفاه األسري في جبل األنديز
) ،(CLIMANDESالمشترك بين المركز الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (SENAMHIفي بيرو ودائرة
األرصاد الجوية السويسرية ) (MeteoSwissووكالة التنمية السويسرية والمنظمة ) ،(WMOحُددت األموال التي
ستخصص لتقديم منح لمتدربين في مركز التدريب اإلقليمي في بيرو )جامعة ال مولينا الزراعية الوطنية  ،(UNALMوأن
مناقشات تجري بشأن تقديم منح إضافية ضمن مرحلة ثانية من المشروع مقترح لفترة .2018-2016

برنامج التعليم والتدريب
استعرض المؤتمر األنشطة البرنامجية المقترحة في الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوميزانية للفترة
5.2.5
 ،2019-2016واتفق على ضرورة أن تواصل المنظمة ) (WMOإيالء أولوية عالية للبرنامج ) (ETRPخالل الفترة
المالية السابعة عشرة حتى يواصل تقديم الدعم للبلدان األعضاء لتطوير الموارد البشرية في مرافقھم الوطنية
) ،(NMHSsفي إطار النتيجة المتوقعة .(ER 6) 6
وأوصى المجلس بضرورة التركيز بشكل خاص على ال ُنھج التالية التي ستدعم كالً من المجاالت ذات
5.2.6
األولوية العالية المحددة للفترة المالية المقبلة:
)أ(

تقديم مزيد من المساعدة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSفي تخطيط أنشطة
تنمية الموارد البشرية وإدارة وتنفيذھا في مرافقھا )(NMHSs؛

)ب(

توثيق عرى التعاون الدولي من أجل استخدام الموارد التعليمية والتدريبية الكثيرة المتاحة في مختلف
أنحاء العالم في لغات متعددة وأنساق مختلفة بمزيد من الكفاءة؛ ودعم أنشطة التعلم عن بعد والتعلم
اإللكتروني في مجاالت األرصاد الجوية ،وعلم المناخ ،والھيدرولوجيا ،ومواضيع أخرى ذات الصلة؛

)ج(

تشجيع التعليم الجيد عن طريق التشجيع على اعتماد المعاھد والبرامج التدريبية على الصعيدين الوطني
والدولي ،وتقديم شھادات مھنية للعاملين في المرافق الوطنية )(NMHSs؛

)د(

دعم التعليم المدرسي واألھلي في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا ،واإلسھام في
زيادة الوعي العام بشأن الحد من مخاطر الكوارث والوقاية منھا وتخفيف آثارھا ،وبشأن علوم تغيّر المناخ
وخيارات التكيف معه والتخفيف من آثاره ،والتشجيع على المسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء
والمناخ خاصة للمرأة؛

)ھـ(

إعداد برامج وحزم تدريب مالئمة للبرامج والمشاريع ،بالتعاون مع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية،
لمساندة أنشطة تطوير القدرات والتحسينات في البنية التحتية الفنية للمرافق الوطنية )(NMHSs؛

)و(

تعزيز التعاون وتبادل الخبراء بين مراكز التدريب اإلقليمية وإنشاء قاعدة بيانات من المحاضرين
المؤھلين في مواضيع محددة لالضطالع بأنشطة التدريب المطلوبة.

وأشار المؤتمر إلى العرض الوصفي المعدل لبرنامج التعليم والتدريب )انظر المرفق الحادي عشر بھذا
5.2.7
التقرير( ،واعتمد القرار  - (Cg-17) 51برنامج التعليم والتدريب.

مراكز التدريب اإلقليمية التابعة

للمنظمة )(WMO

ذ ّكر المؤتمر بأنّ مفھوم مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOيرجع إلى أكثر من
5.2.8
ً
عاما ويشمل شبكة من مراكز التدريب اإلقليمية التي ازداد عددھا في أوائل الستينيات حتى بلغت  26مركزا عام 2014
تتألف من  38مؤسسة .وأشار المؤتمر إلى أن ھذه المؤسسات الموجودة في بلدان مختلفة والبالغ عددھا  38تشمل
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جامعات ومعاھد تدريب تابعة للمرافق الوطنية ) (NMHSومعاھد تدريب تابعة لإلدارات الحكومية األخرى والھيئات
اإلقليمية ،ومنھا مثال المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في بربادوس والمركز اإلقليمي للتدريب على
األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETوالمدرسة األفريقية لألرصاد الجوية
والطيران المدني ) (EAMACفي النيجر .والعنصر المشترك بين جميعھا ھو أنھا تقدم الكثير وتوفر خاصة التعليم
والتدريب المتخصصين لتلبية احتياجات أعضاء المنظمة ) (WMOفي إقليم كل منھم وخارجه .وأعرب المؤتمر عن
تقديره لقيام الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي باستعراض أدوار مراكز التدريب اإلقليمية وعملياتھا في المستقبل،
ولقيام الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي بعد ذلك بناء على االستعراض بتحديث لمعايير المجلس التنفيذي
الخاصة باالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية وإعادة تأكيدھا .وفي ظل الحاجة إلى تحسين مستمر في تقديم الخدمات
وإدارة الجودة ،أيد المؤتمر قرار المجلس بشأن تجديد مراكز التدريب رھنا ً باألداء ،ووافق أيضا ً على قرار المجلس
التنفيذي الذي يقضي بأن ينظر كل اتحاد إقليمي في دورته العادية في الحاجة إلى أن يوصي بتجديد مراكز التدريب
) (RTCsالتابعة لإلقليم .وأشار المؤتمر إلى أن عدداً من مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsال تلبي احتياجات االتحاد
اإلقليمي الموجدة فيه فحسب ،بل تساھم أيضا ً بنشاط في تلبية احتياجات االتحادات اإلقليمية األخرى ،فطلب أن تراعي
االتحادات اإلقليمية ھذا الدعم عبر اإلقليمي عند النظر في إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالموجودة في
إقليمھا ،عمالً بتوصيات و/أو إرشادات األمين العام .وأقر المؤتمر بأنه كي تكون مراكز التدريب اإلقليمية على علم
باحتياجات التعليم والتدريب اإلقليمي ولكي تكون قادرة على تلبيتھا ،ينبغي أن يكون ھناك تواصل منتظم وتنسيق وثيق
بين االتحاد اإلقليمي والبلد المضيف ومركز التدريب اإلقليمي ومكوناته .وأشار المؤتمر إلى أنه بدون التكامل والدعم،
سيصعب على المراكز التدريبية العمل بشكل فعّال وھو ما قد يؤثر سلبا ً على األعضاء ،خاصة أقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية .ورحب المؤتمر بالكتيب الجاري إعداده لمساعدة كافة األطراف المشاركة في مركز التدريب
االقليمي على معرفة التزاماتھا وتنفيذھا ،كما أشار إلى أن الكتيب سيٌنشر قبل نھاية عام .2015
وباإلضافة إلى المجاالت التقليدية التي تغطيھا مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالموجودة في الجامعات
5.2.9
أو مكونات مراكز التدريب اإلقليمية ،أق ّر المؤتمر بالحاجة إلى أن تغطي مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCمجاالت
متخصصة تتعلق باألنشطة ذات األولوية مثل الطيران ،والخدمات المناخية ،والحد من مخاطر الكوارث ،والغالف
الجليدي واألرصاد الجوية في المدن .وأشار المؤتمر إلى أن مركز التدريب اإلقليمي في كينيا يعرض اآلن دراسات
جامعية عليا في مجاالت متخصصة كاألرصاد الجوية للطيران ومجاالت مستجّ دة كتغيّر المناخ ،وشجّ ع مراكز التدريب
اإلقليمية األخرى التي ال تعرض دروسا ً متخصصة في ھذا المجاالت أن تحذو حذو مركز كينيا.
وأشار المؤتمر إلى أن الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي قد حددت أجل إعادة تأكيد مراكز التدريب
5.2.10
اإلقليمية المقررة خالل ھذه الفترة المالية حتى  31كانون األول /ديسمبر  ،2015بغرض استعراض أدوارھا وعملياتھا
في المستقبل .وكان الھدف من ذلك إتاحة إدخال أي تغييرات على عمليات استعراض المراكز ) (RTCsواالعتراف بھا
وإعادة تأكيدھا .ووافق المؤتمر على تمديد أجل إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية في الصين والھند وأوزبكستان
لغاية  31كانون األول /ديسمبر  ،2017ومراكز التدريب اإلقليمية في إندونيسيا وإسرائيل واالتحاد الروسي وتركيا لغاية
 31كانون األول /ديسمبر  ،2018ومركز التدريب اإلقليمي في كينيا لغاية  31كانون األول /ديسمبر 2019؛ ،مشيراً إلى
أنه إلى أنه لن يعد باإلمكان إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية الحالية إال بعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي تعقب
دورة كل اتحاد إقليمي على األقل؛ وأُبلغ المؤتمر بأن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي قد نظر في التقارير بشأن
قيام جمھورية كوريا بتسمية مركز تدريب إقليمي جديد تابع للمنظمة ) ،(WMOوكذلك في إعادة تشكيل مركز التدريب
في البرازيل ،وامكانية اضافة إدارة الھيدرولوجيا في المعھد الھندي للتكنولوجيا ) (ROORKEEكمكون جديد لمركز
التدريب اإلقليمي في الھند ،واستعراض مركز التدريب اإلقليمي في النيجر ومكونيه في المركز اإلقليمي للتدريب على
األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETوالمدرسة األفريقية لألرصاد الجوية
والطيران المدني ) .(EAMACوأحاط المؤتمر علما ً بأن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
قد أوصى باالعتراف بكوريا كمركز تدريب إقليمي وبإضافة مكوّ ن جديد على مركز التدريب اإلقليمي في الھند،
وبإعادة تشكيل مركز التدريب اإلقليمي في البرازيل وبإعادة تأكيد مكوّ نات مركز التدريب اإلقليمي في النيجر .وأشار
المؤتمر كذلك إلى أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي قد حدد عدداً من البنود التي سيلزم أن يعالجھا كل مركز من
مراكز التدريب اإلقليمية قبل أن ينظر فيھا في وقت الحق إلعادة التأكيد عليھا .واعتمد المؤتمر القرار - (Cg-17) 52
االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدھا.
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معايير الكفاءة ومتطلباتھا
أعرب المؤتمر عن تقديره لألعمال المضطلع بھا في إطار اللجان الفنية وبرنامج التعليم والتدريب
5.2.11
) (ETRPإلعداد معايير الكفاءة ومتطلباتھا لمھام العمل األساسية في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ
والھيدرولوجيا )الملخص متاح على الرابط .(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php :وأشار
المؤتمر إلى أن مناقشة توصيات مرتبطة بمعايير الكفاءة ومتطلبات فيما يخص نظام معلومات المنظمة )،(WIS
والخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSواألرصاد الجوية البحرية والمناخ ،في إطار البنود المناسبة من جدول
األعمال في ھذه الدورة .وطلب المؤتمر من اللجان الفنية أن تستمر في جعل ھذه األعمال نشاطا ً ذا أولوية عالية وأن
تدمج في برامج عملھا استعراضات منتظمة ألطر الكفاءات في كل منھا.
وأشار المؤتمر إلى أن البرنامج ) (ETRPينوي ،بالتعاون مع اللجان الفنية من قبيل لجنة األرصاد الجوية
5.2.12
للطيران ،تقديم إرشادات تفصيلية لمساعدة األعضاء على التكيف مع معايير ومتطلبات الكفاءة العالية المستوى وتنفيذھا
وتقييمھا من خالل دليل لتطوير الكفاءات وتقييمھا سيدعم تطبيق متطلبات الكفاءة في اللوائح الفنية .وأشار المؤتمر إلى
الحاجة لوثيقة كھذه لضمان التقييم المتسّق لكفاءات موظفي التشغيل ،ال سيما أولئك العاملين في مجال تقديم خدمات
األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية .وطلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي الدفع قدما ً بإعداد ھذا المطبوع كنشاط ذي
أولوية قصوى ومواصلة مساعدة اللجان الفنية في تطوير وتحديث معايير ومتطلبات الكفاءة.

أنشطة المنح الدراسية
أُبلغ المؤتمر بالتدابير المستمرة المتخذة في األمانة لتعزيز أنشطة المنح الدراسية وتحسين فاعليتھا
5.2.13
وشفافيتھا .ومن بين تدابير اإلصالح الجارية :زيادة التواصل مع األعضاء والحاصلين على منح دراسية ومؤسسات
التدريب؛ ومعالجة طلبات الحصول على منح دراسية بمزيد من السرعة؛ ومراقبة وتقييم الحاصلين على منح دراسية
خالل دراستھم وبعد استكمالھا؛ واستعراض سياسات وإجراءات ترشيح واختيار المتقدمين للحصول على المنح
الدراسية التي تقدمھا المنظمة ) .(WMOوأعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة التعاون المرضي من جانب مؤسسات
التدريب في مراقبة وتقييم الحاصلين على المنح الدراسية الذين يدرسون في تلك المؤسسات ،لكنه أعرب عن قلقه بشأن
استمرار االنخفاض النسبي في مستوى الرد من جانب بعض البلدان المستفيدة في تقديم تعليقات على أداء الحاصلين
على المنح الدراسية عند عودتھم إلى أوطانھم ،وذلك رغم زيادة رقابة األمانة .وأكد المؤتمر مجدداً دعمه للقرارات التي
اتخذھا المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والخمسين )حزيران /يونيو  (2006والقاضية بعدم النظر في تقديم أي منح
دراسية إضافية لألعضاء الذين لم يقدم ممثلوھم الدائمون التقارير المطلوبة بعد انتھاء المنح الدراسية ،وطلب المؤتمر
من األمين العام انفاذ ھذا القرار خالل الفترة المالية .2019-2016
وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي قد أعاد النظر في المعايير التي يطبقھا الختيار المرشحين للمنح
5.2.14
خالل الفترة المالية الحالية .كما أشار إلى أن المعايير المٌراجعة شملت النظر في الطلب الذي قدمه المؤتمر في دورته
األخيرة للنظر في توفير الدعم للمتقدمين للحصول على المنح للدراسة في بلدھم .ونظراً إلى الطلبات الكثيرة المقدمة
للحصول على منح دراسية ،يرجى من األعضاء التماس كافة السبل لإلسھام في تقاسم تكاليف المنح سعيا ً إلى زيادة
الموارد المحدودة المتاحة .وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لمعرفة أن دليل المنظمة الخاص بالمنح الدراسية قد ُح ّدث وأن
منشوراً جديداً )مطبوع المنظمة رقم  "Guidelines for Applying for a WMO Fellowship" (1104قد أٌعد باإلنكليزية
والفرنسية والروسية واإلسبانية لمساعدة األعضاء على تحسين فھمھم للعمليات والمتطلبات .وطلب المؤتمر إلى األمين
العام استطالع خيارات ترجمة مطبوع المنظمة رقم  1104إلى اللغتين العربية والصينية من ضمن موارد الميزانية
المتاحة .كما أعرب عن تقديره لإلعداد الجاري لعملية تقديم طلبات المنح الدراسية عبر االنترنت والتي ستتاح في
المستقبل القريب.
وأعرب المؤتمر عن الحاجة إلى تمويل إضافي لبرنامج المنح الدراسية لكي يلبي الطلب المتزايد عليه.
5.2.15
والحظ مع التقدير المساھمات السخية المقدمة من البلدان المانحة لبرنامج التعاون الطوعي ) (VCPوالبلدان المانحة
األخرى دعما ً للمنح الدراسية ،وناشد األعضاء كافة مواصلة زيادة مساھماتھم.
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دراسة جدوى بشأن إقامة المج ّمع العالمي التابع للمنظمة

)(WMO

أشار المؤتمر إلى القرار  (Cg-XVI) 31الخاص ببرنامج التعليم والتدريب التابع بالمنظمة  ،(WMOكما
5.2.16
أشار بشكل خاص إلى ضرورة تنفيذ قراره المتعلق بعمل برنامج التعليم والتدريب ) (ETRPبالتعاون مع الشركاء
الوطنيين والدوليين وضرورة التركيز خاصة على تشجيع تبادل وتقاسم موارد التدريب والخبرة ودعمھا ،بما في ذلك
من خالل التعلم اإللكتروني .وأشار المؤتمر مجدداً إلى القرار  (Cg-XVI) 31الذي يطلب فيه من المجلس التنفيذي أن
يواصل العمل على إعداد المقترح المتعلق بتشكيل مجموعة من مراكز التدريب اإلقليمية والمرافق الوطنية )(NMHSs
وغيرھا من المؤسسات إلعداد دورة إلكترونية معتمدة على االنترنت تفي بمتطلبات مجموعة برامج التعليم األساسي في
مجال األرصاد الجوية ) .(BIP-Mوأشار المؤتمر إلى أن دراسة الجدوى بشأن المجمّع العالمي التابع للمنظمة )(WMO
التي أقرھا المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين كانت أولى الخطى نحو ھذه األھداف .كما أشار إلى أن الغرض
من المجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOھو تقديم إطار عمل أو آلية للعديد من المؤسسات المنتسبة للمنظمة )(WMO
)خاصة مراكز التدريب اإلقليمية ) ((RTCsالتي تشارك في تقديم دعم لألعضاء في مجال التعليم والتدريب كي يتعلّم
بعضھم من بعض ،وتنسيق موارد الدورات والتدريب ،والعمل على إعداد وتقديم دورات لألعضاء بلغات مختلفة.
وأشار المؤتمر كذلك إلى أن مفھوم المجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOقد طرح للمناقشة ألول مرة خالل ندوة
المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب التي عقدت في تولوز في أيلول /سبتمبر  2013وأُدرج في عام  2014ضمن
التوصيات التي قدمھا فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في معرض بحثه ألدوار
وعمليات مراكز التدريب التابعة للمنظمة في المستقبل .وأعرب المؤتمر عن تقديره للجھود التي يبذلھا المجلس التنفيذي
من خالل فريق الخبراء التابع له والمعني بالتعليم والتدريب ،والتي تبذلھا اللجنة التوجيھية التي شكلھا للقيام بدراسة
الجدوى ،من أجل أن تشارك األوساط المعنية بالتعليم والتدريب في المنظمة ) (WMOمشاركة تامة في إعداد المقترح
الخاص بإنشاء المجمّع العالمي التابع للمنظمة ) .(WMOكما أعرب المؤتمر عن تقديره لوصول دراسة الجدوى إلى
شركاء جدد يمكن لمشاركتھم أن تكمّل مشاركة مؤسسات مثل مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوأن تدعم أعضاء
المنظمة ) (WMOومرافقھم الوطنية ) (NMHSsفي تطوير مزيد من القدرات في المجاالت ذات األولوية العالية للفترة
المالية .2019-2016
وأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن مقترح البرازيل الذي أوصى به االتحاد اإلقليمي الثالث خالل دورته
5.2.17
السادسة عشرة ،ھو نموذج للمقترح الخاص بالمجمّع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOلكن على صعيد وطني .وأقر
المؤتمر كذلك بأن مركز التدريب اإلقليمي الذي أوصى به االتحاد اإلقليمي الثاني في دورته السادسة عشرة والخاص
بجمھورية كوريا من سيسھم في دورة إلكترونية معتمدة على االنترنت لمجموعة برامج التعليم األساسي في مجال
األرصاد الجوية ) (BIP-Mلدراسة الجدوى الخاصة بالمجمّع العالمي التابع للمنظمة ) ،(WMOوذلك في إطار أنشطة
مركز التدريب اإلقليمي .وأقر المؤتمر أيضا ً بالدورة المشتركة لتعلم اللغة اإلسبانية التي تقدمھا إسبانيا من خالل ھيئة
األرصاد الجوية الحكومية اإلسبانية ) (AEMETالستيفاء متطلبات التأھيل المحددة للبلدان اإليبيرية األمريكية ،باعتبارھا
مثالً آخر عن نشاط يمكن أن يندرج في إطار مفھوم المجمّع العالمي التابع للمنظمة ).(WMO
وأُبلغ المؤتمر بأن أكثر من  20ممثالً من األواسط المعنية بالتعليم والتدريب داخل المنظمة
5.2.18
)مديرو مراكز التدريب اإلقليمية ،ومديرو مؤسسات التدريب الوطنية وممثلو المنظمات الشريكة للمنظمة ) (WMOمثل
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوشبكة مرافق األرصاد الجوية
األوروبية ) (EUMETNETو لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ((UNESCO-IOCقد نظروا بتعمق في
مشروع المجمع العالمي التابع للمنظمة في تشرين األول /أكتوبر  ،2014كما أنه كان محط التركيز مؤخراً خالل اجتماع
لمديري مراكز التدريب اإلقليمية )) (RTCsالنغن ،ألمانيا ،آذار /مارس  .(2015وتضمنت نتائج االجتماع الذي انعقد في
تشرين األول /أكتوبر  2014العديد من األنشطة التي ّت َقدم حاليا ً لدعم دراسة الجدوى واعتماد اسم المجمع العالمي التابع
للمنظمة بعد مناقشة ثرية ومطوّ لة .وفي آذار /مارس  ،2015ناقش مديرو مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsفكرة إنشاء
المجمع مناقشة مستفيضة ،وكذلك الفوائد التي يمكن لألعضاء تحقيقھا والتحديات التي تواجھھم في تنفيذ ھذه الفكرة.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن مديري مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsقد اقترحوا على اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع
العالمي التابع للمنظمة ) (WMOتوصيات فيما يخص األساليب المستحسنة في تنفيذ المرحلة األولى ،وحددوا أولويات
التحديات التي ينبغي للجنة التوجيھية أن تواجھھا من أجل اجتياز ھذه المرحلة على أفضل وجه والتي يمكن أن تحدث
)(WMO

الملخص العام
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خالل الفترة المالية التي تعقب المؤتمر الثامن عشر المقرر انعقاده في عام  .2019واتفقت اللجنة التوجيھية على
مجموعة من المبادئ التوجيھية بشأن مشاركة مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوالمؤسسات المنتسبة
للمنظمة ) (WMOفي المجمع العالمي التابع للمنظمة .وسيواصل فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم
والتدريب مناقشة ھذه المبادئ التوجيھية خالل دورته القادمة.
وأُبلغ المؤتمر بأن اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOقد أيّدت بعد ذلك
5.2.19
التوصيات التي قدمھا مديرو مراكز التدريب اإلقليمية بشأن األساليب المستحسنة لتنفيذ المرحلة األولى للمجمع العالمي
التابع للمنظمة ،ثم وافق عليھا بعد ذلك رئيس فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب .وأشار
المؤتمر أيضا ً إلى أن اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع العالمي قد أوصت إعداد ثالثة أنشطة إيضاحية قبل انعقاد دورة
المجلس التنفيذي السبعين في عام  ،2018كجزء من تمديد دراسة الجدوى :وضع رزنامة على االنترنت يمكن البحث
فيھا وتجمع في موقع واحد ،أكبر عدد ممكن من أنشطة التعليم والتدريب التي تقدمھا مراكز التدريب اإلقليمية التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمؤسسات المنتسبة للمنظمة من أجل مساعدة األعضاء على تحديد فرص التعليم والتدريب لموظفي
مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛ وتطوير وتقديم موارد التدريس والتعليم التي قد تستخدم
لتنظيم دورة أو دورات تدريبية بلغات عدة يمكن تنظيمھا وجھا لوجه و /أو عبر الشبكة ،لدعم كفاءة الموظفين في مجال
األرصاد الجوية للطيران؛ وبدء إعداد دورة أو دورات تدريبية تدعم الخدمات المناخية بعدة لغات ويمكن تنظيمھا وجھا ً
لوجه و /أو عبر الشبكة .والدورة أو الدورات الخاصة بالخدمات المناخية التي تر ّكز مبدئيا ً على مسائل المناخ والتكيف
معه ،س ُتعد على أساس الدروس المستخلصة من األنشطة التعاونية ،وعلى أساس الدورة /الدورات المحسنة الخاصة
باألرصاد الجوية للطيران ،وعلى استنتاجات لجنة علم المناخ بشأن الكفاءات الالزمة للعاملين الذي يقدمون الخدمات
المناخية .وأشار المؤتمر إلى أن اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOتتوقع تمويل ھذه
األنشطة من خالل ترشيد األنشطة المخططة بالفعل في الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOواستكمال تمويلھا من الموارد
الطوعية حيثما أمكن.
وأقر المؤتمر بأنه في حين تظھر دراسة الجدوى بالفعل فوائد للمنظمة ) (WMOوأعضائھا ،فإن ھناك
5.2.20
حاجة إلى مزيد من العمل قبل امكانية النظر رسميا ً في إنشاء المجمّع العالمي التابع للمنظمة ) .(WMOوقدم المؤتمر
شكره لألعضاء الذين اضطلعوا بأنشطة في إطار دراسة الجدوى ،خاصة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية على مساھمتھا بموظف منتدب لدعم ھذا العمل .وقرر المؤتمر من ثم أنه ينبغي مواصلة دراسة الجدوى وأنه
ينبغي للمجلس التنفيذي أن يراقب ويستعرض تقدمھا سعيا ً إلعداد مقترح نھائي ينظر فيه المؤتمر العالمي الثامن عشر
لألرصاد الجوية في عام  .2019واعتمد المؤتمر القرار  -(Cg-17) 53دراسة جدوى بشأن المجمّع العالمي للمنظمة
).(WMO

التعليم المدرسي واألھلي
أحاط المؤتمر علما ً بأھمية تعزيز المعرفة والوعي بمجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا
5.2.21
على المدى الطويل بين الطالب في مختلف المراحل الدراسية والشعب بشكل عام ،ال لضمان وجود جمھور قادر على
استعمال خدمات المرافق ) (NMHSsفحسب ،بل لجذب أشخاص جدد في المسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء
والمناخ .ورحب المؤتمر بتوصيات مؤتمر البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ الذي استضافته المنظمة ) (WMOفي
جنيف في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014والتي تدعو إلى إيالء اھتمام خاص لجذب المرأة ودعمھا في المسارات المھنية
في مجاالت الطقس والماء والمناخ.
وأقر المؤتمر أن مسألة جذب الشباب وخاصة المرأة إلى مجال العلوم ،فكرة تتقاسمھا المنظمة مع
5.2.22
منظمات علمية وفنية عديدة أخرى .وأقر المؤتمر كذلك بأن التقدم في ھذا المجال سيتحقق في حدود المبلغ المالي
المحدود للفترة المالية المقبلة أساسا ً من خالل أنشطة األعضاء على المستوى الوطني بمشاركة وزارة التعليم الخاصة
بھم والجمعيات المھنية  ،في كل بلد عضو من أجل التعاون في دعم مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ
والھيدرولوجيا وإدراجھا في المناھج المدرسية والجامعية .وطلب المؤتمر من األمين العام مواصلة العمل مع منظمات
األمم المتحدة األخرى مثل اليونيسكو ،لتعزيز مجال العلوم وتسليط الضوء عليه بصفة عامة بين الطالب والجمھور،
خاصة فيما يتعلق بخيارات المسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء والمناخ .كما طلب المؤتمر من األعضاء ومن
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األمين العام مواصلة مشاركتھما في مجموعات مثل مشروع التعلم والرصد لصيانة البيئة ) (GLOBEلضمان وجود
اتساق في النھج والمضمون في تعزيز الوعي واإللمام بالمعارف في مجال العلوم من خالل شبكاتھم العالمية.
5.3

البرنامج الخاص بأقل البلدان نمواً )والدول الجزرية الصغيرة النامية( )البند  5.3من جدول األعمال(

أقل البلدان نمواً
ذ ّكر المؤتمر بأن أقل البلدان نمواً ) (LDCsھي مجموعة بلدان ص ّنفتھا منظمة األمم المتحدة على أنھا "أقل
5.3.1
البلدان نمواً" نظراً لضعف دخلھا القومي اإلجمالي ،وضعف مواردھا البشرية والدرجة المرتفعة من الضعف
االقتصادي فيھا .ومن ضمن البلدان األقل نمواً  34بلداً في أفريقيا )أنغوال ،بنن ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،جمھورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر القمر ،جمھورية الكونغو الديمقراطية ،جيبوتي ،غينيا االستوائية ،أريتريا ،اثيوبيا ،غامبيا،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،ليسوتو ،ليبيريا ،مدغشقر ،مالوي ،مالي ،موريتانيا ،موزامبيق ،النيجر ،رواندا ،سان تومي
وبرينسيبي ،السنغال ،سيراليون ،الصومال ،جنوب السودان ،السودان ،توغو ،أوغندا ،جمھورية تنزانيا المتحدة
وزامبيا( وثمانية في آسيا )أفغانستان ،بنغالديش ،بوتان ،كمبوديا ،جمھورية الو الديمقراطية الشعبية ،ميانمار ،نيبال
واليمن( ،وخمسة في منطقة المحيط الھادئ )كيريباتي ،تيمور – ليشتي ،توفالو ،فانواتو وجزر سليمان( وبلد واحد في
منطقة البحر الكاريبي )ھايتي( ،فيصل إجمالي عدد ھذه البلدان إلى  48بلداً .باإلضافة إلى ذلك ،فإن تسعة من البلدان
الجزرية الصغيرة ھي من أقل البلدان نمواً و 16من البلدان النامية غير الساحلية التي يبلغ عددھا  31بلداًُ ،
ص ّنفت من
بين أقل البلدان نمواً.
وذ ّكر المؤتمر بأن أقل البلدان نمواً ) (LDCsتتسم بالفقر الشديد ،وبقدرات مؤسسية وإنتاجية غير كافية
5.3.2
وغير ذلك من أشكال الضعف والمعوقات .وتمثل ھذه البلدان أضعف قطاع في المجتمع الدولي كما أن تنميتھا اقتصاديا ً
واجتماعيا ً تش ّكل ،لھذه البلدان وللمجتمع الدولي ،تحديا ً كبيراً يتعين مواجھته.
وأشار المؤتمر إلى أنه ومنذ انعقاد المؤتمر السادس عشر ،قُ ّدمت مساعدة للكثير من المرافق الوطنية
5.3.3
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً عبر برنامج المنظمة ) (WMOالخاص بأقل البلدان نمواً
وغيره من أنشطة المنظمة ) (WMOالعادية أو الخارجة عن الميزانية .ومع ذلك ،فنظراً للعقبات والمعوقات التي
تواجھھا المنظمة ) (WMOفي تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً في أفريقيا ،فھي اعترفت بأنه ينبغي بذل
جھود إضافية لتعزيز قدرات معظم المرافق الوطنية ) (NMHSsالمعنية لتمكينھا من المشاركة مشاركة فعالة في التنمية
المستدامة للبلدان التي تنتمي إليھا .وفي ھذا الصدد ،طلب المؤتمر إلى األمين العام اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنح أقل
البلدان نمواً أولوية عالية وواضحة ،ال سيما في مجال أنشطة المساعدة وتطوير القدرات ،وذلك من خالل جميع برامج
المنظمة ) (WMOالعلمية والفنية.
وإذ أشار المؤتمر إلى أھمية مواصلة برنامج المنظمة ) (WMOالخاص بأقل البلدان نمواً واألولوية
5.3.4
العالية التي ينبغي أن ُتمنح له باستمرار ،أعاد المؤتمر التذكير باألھداف المحددة لبرنامج العمل الخاص بأقل البلدان
نمواً للعقد  ،2020-2011بغية تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من تحقيق معايير الخروج من ھذه الفئة بحلول العام
 2020بما فيھا األھداف التالية التي تتطلب من المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsتقديم مساھمات ودعم:
)أ(

بناء قدرات إنتاجية وطنية قابلة لالستمرار ،في جميع القطاعات ،وبخاصة في البنية األساسية والطاقة
والنقل وغيرھا من القطاعات المتأثرة بالطقس والمناخ والماء؛

)ب(

تعزيز إستراتيجيات الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية التي تعزز الدعم المقدم للمزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة ،وتسھم في القضاء على الفقر؛

)ج(

االستثمار في الخدمات األساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه واإلصحاح؛

)د(

تعزيز قدرات أقل البلدان نمواً على المقاومة عن طريق التخفيف من شدة تأثرھا بالصدمات واألخطار
االقتصادية والطبيعية والبيئية ،وبخاصة التك ّيف مع تغير المناخ والنھوض بقدرتھا على مواجھة ھذه
التحديات وبخاصة التك ّيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛
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)ھـ(

تعزيز العلوم والتكنولوجيا لألغراض السلمية واألغراض اإلنمائية ،بما في ذلك تقوية المؤسسات الوطنية
واإلقليمية ،حسب االقتضاء وبما يتماشى مع األولويات اإلنمائية الوطنية ألقل البلدان نمواً؛

)و(

توطيد الشراكة العالمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التقدم االقتصادي للجميع
والتنمية المستدامة ألقل البلدان نمواً.

وعُقد مؤتمر وزاري بشأن الشراكات الجديدة من أجل تطوير بناء القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان نمواً
5.3.5
ّ
ً
) ،(LDCsفي كوتونو ،بنن ،من  28إلى  31تموز /يوليو  ،2014ونظمه مكتب الممثل السامي ألقل البلدان نموا والبلدان
النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ،التابع لألمم المتحدة .واعتمد الوزراء خالل المؤتمر "جدول
أعمال كوتونو من أجل بناء القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان نمواً ) ،(LDCsودعوا فيه إلى تعزيز الدعم المقدّم إلى أقل
البلدان نمواً ) (LDCsمن أجل تحقيق الھدف العام الذي حدّده برنامج عمل اسطنبول والمتمثل في تمكين نصف تلك
البلدان من استيفاء معايير الخروج من ھذه الفئة بحلول عام .2020
وفي ھذا الصدد ،دعا المؤتمر أعضاءه إلى تقديم مساعدة خاصة ألقل البلدان نمواً ،بما فيھا المساھمة في
5.3.6
صندوق المنظمة ) (WMOالخاص بالمرافق الوطنية ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً.
وأحاط المجلس علما ً بأن المنظمة ) (WMOعقدت حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ خدمات الطقس والمناخ
5.3.7
ً
في أقل البلدان نموا في آسيا ،في تيمفو ،مملكة بوتان ،من  9إلى  11أيلول /سبتمبر  .2014وحضر حلقة العمل
مشاركون من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان اآلسيوية الثمانية المص ّنفة من بين أقل البلدان نمواً ،وكانت فرصة
ّ
تخطيھا بفضل اعتماد نھج إقليمي .وشملت األولويات الداھمة
لتبادل الخبرات ورصد التحديات المشتركة التي يمكن
تحسين جودة الرصدات وتوفرھا ،وتقديم تنبؤات وإنذارات بالطقس وتوقعات مناخية تكون مالئمة وتدعم صانعي
القرار ،وإنشاء أُطر وطنية لخدمات الطقس والمناخ ،وتوثيق الصالت بالمستخدمين ،وتحسين نواتج التنبؤ وخدمات
الطقس العامة ،فضالً عن تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات التي ُنشرت مؤخراً ،باتباع خطتھا التنفيذية.
وأشار المؤتمر إلى أن األمانة تدعم أقل البلدان نمواً بطرق عديدة .ومن بين المساعدات األكثر أھمية منذ
5.3.8
ً
انعقاد المؤتمر السادس عشر ،تقديم منح دراسية .واستفاد حوالي  90بالمائة من أقل البلدان نموا من المنح الدراسية التي
ّ
الموزعة عالميا ً.
بلغت نسبة الحاصلين عليھا من أقل البلدان نمواً  46بالمائة من العدد اإلجمالي للمنح
وشجّع المؤتمر األمين العام واألعضاء على مواصلة المبادرات في أقل البلدان نمواً لدمج أنشطة المرافق
5.3.9
ُ
الوطنية ) (NMHSsونواتجھا في أطر وإستراتيجيات وأولويات التنمية االجتماعية االقتصادية على كل من الصعيد
الوطني واإلقليمي ،مما يرفع من شأن المرافق الوطنية ومكانتھا.
وأشار المؤتمر إلى أن مؤتمر األمم المتحدة الرابع بشأن أقل البلدان نمواً )اسطنبول ،تركيا ،أيار /مايو
5.3.10
 (2011اعتمد برنامج عمل جديد لصالح أقل البلدان نمواً للعقد  .2020-2011ويتضمن البرنامج الذي يُعرف ببرنامج
عمل اسطنبول الكثير من اإلشارات ذات األھمية المباشرة للمنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) .(NMHSsواستجاب
المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية المعقود في أيار /مايو – حزيران /يونيو  2011إلعالن اسطنبول الذي
ّ
حث المنظمات التابعة لألمم المتحدة والحكومات على تجديد الشراكات العالمية لتنمية أقل البلدان نمواً وتعزيزھا ،فقرر
مواصلة برنامج المنظمة ) (WMOالخاص بأقل البلدان نمواً وتعزيزه للتصدي للعقبات والقيود التي تحد من قدرة
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً على تقديم المعلومات والخدمات المتصلة بالطقس والماء والمناخ،
وتعزيز قدراتھا على تلبية الطلبات واالحتياجات في مجاالت العمل ذات األولوية في برنامج عمل اسطنبول.
وإذ الحظ المؤتمر الجھود التي بذلھا األمين العام واألعضاء لتنفيذ برنامج المنظمة ) (WMOالخاص بأقل
5.3.11
البلدان نمواً ،قرر أن يواصل ھذا البرنامج ويدعمه )انظر الوصف المحّدث للبرنامج الوارد في المرفق الثاني عشر بھذا
التقرير( ،وأن يُبقي على القرار  (Cg-XVI) 33ساريا ً في الفترة المالية السادسة عشرة.
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الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء
أشار المؤتمر إلى أن أكثر من  650كارثة ھيدرولوجية جوية قد مست الدول الجزرية الصغيرة النامية
5.3.12
) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء منذ عام  ،1970وتضرر منھا ما يزيد على  35مليون شخص ،كما أنھا تسببت في
خسائر تقدّر بما يقارب  34مليار دوالر أمريكي .ورغم أن العديد من الدول الجزرية ) (SIDSتعزز أصالً خدمات
الطقس والمناخ ،فإنھا تظل منعزلة جغرافيا ومعرضة بدرجة كبيرة لظواھر الطقس المتطرفة وغيرھا من اآلثار الضارة
المترتبة عن تغير المناخ ،وھي بحاجة إلى دعم من أجل مواصلة تحديث الخدمات تحديثا ً مستداما ً.
وأُحيط المؤتمر علما ً بنتائج المؤتمر الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSالذي عُقد في
5.3.13
آبيا ،ساموا ،من  1إلى  4أيلول /سبتمبر  .2014وأسفر ھذا المؤتمر عن "مسار ساموا" -استراتيجية التنمية المستدامة في
الدول الجزرية ).(SIDS
وأقامت المنظمة ) (WMOخالل المؤتمر المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSشراكة جديدة
5.3.14
لتعزيز خدمات الطقس والمناخ في ھذه الدول .كما تعتزم المنظمة المساھمة في تنفيذ "مسار ساموا" من خالل مصفوفة
التنفيذ الخاصة باألمم المتحدة ومن خالل شراكة الدول الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDS
وفيما يلي النتائج المتوقعة من ھذه الشراكة حتى عام :2019
)أ(

تحسين تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ؛

)ب(

تحسين القدرات البشرية والفنية في مراكز المناخ الوطنية واإلقليمية؛

)ج(

زيادة مجموعة النواتج والخدمات المقدمة إلى أصحاب المصلحة؛

)د(

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب /بلدان الشمال وبلدان الجنوب

) ھ(

زيادة البنى األساسية الضرورية لألبحاث والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.

وأحاط المؤتمر علما ً بأن المنظمة ) (WMOتضطلع بالفعل بأعمال ھامة في إطار دعم تحسين خدمات
5.3.15
الطقس والمناخ في الدول الجزرية ).(SIDS
وفي ھذا الصدد ،وافق المؤتمر على القرار  - (Cg-17) 54البرنامج الخاص بالدول الجزرية الصغيرة
5.3.16
النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة ).(WMO
5.4

البرنامج اإلقليمي ،بما في ذلك التعاون مع الھيئات اإلقليمية )البند  5.4من جدول األعمال(

األنشطة اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية
األنشطة اإلقليمية
استعرض المؤتمر التقدم الذي أحرزه البرنامج اإلقليمي خالل الفترة المالية السادسة عشرة ،فضالً عن
5.4.1
اإلجراءات التي اتخذھا األمين العام كمتابعة لقرارات المؤتمر وقرارات المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية ذات
الصلة بالبرنامج .وأشار إلى أن البرنامج اإلقليمي الذي تنفذه االتحادات اإلقليمية وتدعمه األمانة ،بما في ذلك المكاتب
اإلقليمية للمنظمة ) (WMOومكاتب المنظمة في المنطقة ،قد واصل تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي واالتحادات
اإلقليمية ذات الصلة وتنسيق أنشطة األعضاء في أقاليمھا الخاصة.
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كان من دواعي سرور المؤتمر أن يالحظ أن جميع االتحادات اإلقليمية وضعت ونفذت خططھا
5.4.2
االستراتيجية والتشغيلية اإلقليمية خالل الفترة المالية السادسة عشرة وساھمت في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
 ،2019-2016كما وضعت خططھا التشغيلية للفترة  ،2019-2016وھي جزء من الخطة االستراتيجية للفترة  2019-2016على
نطاق المنظمة ).(WMO
أشار المؤتمر إلى أن االتحادات اإلقليمية قد عملت على تعزيز ودعم أولويات المنظمة ) (WMOومختلف
5.4.3
برامجھا ،من خالل ھيئاتھا الفرعية وبالتعاون مع اإلدارات الفنية والمكاتب اإلقليمية واللجان الفنية بما في ذلك وضع
وتنفيذ خطة إقليمية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوتنظيم المنتديات
المعنية بالتوقعات المناخية وتنفيذ مراكز المناخ اإلقليمية ،وتنظيم دورات للھيئات المعنية باألعاصير المدارية ومناسبات
تدريبية مختلفة.
أشار المؤتمر إلى أن البرنامج اإلقليمي ساھم في تعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
5.4.4
) (NMHSsوتحسين قدرتھا على توفير نواتج وخدمات أفضل .وترد في إطار البند  2.4من جدول األعمال ،المعلومات
ذات الصلة فيما يتعلق بالنتائج المحرزة واألولويات المحددة والتحديات ،المقدمة من االتحادات اإلقليمية.
أشار المؤتمر إلى أن اجتماعات رؤساء االتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي نظرت في مقترح لوضع
5.4.5
تعريف أفضل لدور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية ووافقت عليھا :تنظيم األنشطة اإلقليمية وتنسيقھا؛ تحديد ومعالجة
احتياجات األعضاء؛ وضع متطلبات الشبكات والمرافق اإلقليمية؛ التخطيط والمراقبة على الصعيد اإلقليمي في إطار
عملية المنظمة ) (WMOللتخطيط المتكامل؛ إنشاء ھيكل فرعي مالئم وبناء الشراكات اإلقليمية وتعزيزھا ،كما ھو مبيّن
في البند  13.3من جدول األعمال.
أشار المؤتمر إلى أن اجتماعات مدراء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )ُ (NMHSsنظمت
5.4.6
من طرف مجموعات اقتصادية )مثل الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS؛ والجماعة االقتصادية
والنقدية ألفريقيا الوسطى )(CEMAC؛ والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )(ECCAS؛ والجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي ) (SADCمن خالل اتحاد األرصاد الجوية للجنوب األفريقي )(MASA؛ والھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
)(IGAD؛ وجماعة شرق أفريقيا )(EAC؛ وجامعة الدول العربية ) ،(LASومجلس التعاون لدول الخليج العربية )،(GCC
ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ) ،(ASEANوكومنولث الدول المستقلة ) ،(CISومجلس األرصاد الجوية للمحيط الھادئ
) ،(PMCوالبلدان اإليبيرو أمريكية وأوروبا الغربية والوسطى والجنوبية والشرقية ،لمناقشة قضايا خاصة بالمرافق
الوطنية ) (NMHSsفي أقاليمھا القُطرية.
أشار المؤتمر إلى أن اجتماعات رفيعة المستوى ُنظمت في األقاليم التي عملت على تعزيز دور وعملية
5.4.7
المرافق الوطنية ) (NMHSsوتقديم الدعم المؤسسي ألصحاب القرار من أجل المشاركة الفعالة للمرافق الوطنية
) (NMHSsفي تنمية بلدانھا وإبراز صورتھا خالل الفترة المالية السادسة عشرة.
أشار المؤتمر إلى أن الدورتين الثانية والثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
5.4.8
ُنظمتا بنجاح في زمبابوي في تشرين األول /أكتوبر  2012وفي كابو فيردي في شباط /فبراير  2015على التوالي،
بصورة مشتركة بين المنظمة ) (WMOولجنة االتحاد األفريقي ) (AUCوحكومتي البلدين المضيفين وبدعم مالي من عدة
شركاء.
)(AMCOMET

أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETناقش ووافق على
5.4.9
االستراتيجية األفريقية المتكاملة بشأن األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( التي أيدتھا قمة رؤساء الدول
والحكومات .واعتمد المؤتمر الوزاري األفريقي الثالث ) (AMCOMET-3بيان برايا الوزاري ،وميثاق المؤتمر الوزاري
األفريقي ) (AMCOMETونظامه الداخلي ،وخطة التنفيذ وحشد الموارد لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة بشأن األرصاد
الجوية )خدمات الطقس والمناخ( .وناقش المؤتمر الوزاري ) (AMCOMETأيضا ً عدداً من القضايا ذات األولوية على
النحو المبلّغ في البند  2.4من جدول األعمال.
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أشار المؤتمر إلى أن مؤتمرات وزارية لألرصاد الجوية ُنظمت أيضا ً خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين
5.4.10
من طرف مجلس األرصاد الجوية لمنطقة الكاريبي )تشرين الثاني /نوفمبر  2013 ،2012و (2014وجامعة الدول
العربية )آذار /مارس  2012ونيسان /أبريل  .(2015وأعرب المؤتمر كذلك عن سروره لمالحظة أنه تم التخطيط
لالجتماع األول للوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية في منطقة المحيط الھادئ كجزء من أمانة اجتماع المسؤولين
عن البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الھادئ )) (SPREPتموز /يوليو .(2015

المكاتب اإلقليمية
أكد المؤتمر من جديد على الدور الھام للمكاتب اإلقليمية باعتبارھا جھات تنسيق للمعلومات بشأن األنشطة
5.4.11
اإلقليمية ولمساعدة األعضاء على تطوير مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوأشاد بالجھود
المتواصلة التي تبذلھا المكاتب اإلقليمية ومكاتب المنظمة ) (WMOفي األقاليم دعما ً لعمل االتحادات اإلقليمية ورؤسائھا
وھيئاتھا الفرعية ،فضالً عن تقديم المساعدة لألعضاء في تنفيذ مختلف البرامج الفنية والعلمية في األقاليم.
أحيط المؤتمر علما ً بأنه ،بناء على طلب من المؤتمر السادس عشر ،أجرى األمين العام استعراضا ً لمواقع
5.4.12
المكاتب اإلقليمية .وقد أجري االستعراض بالتشاور مع أعضاء االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( واالتحاد اإلقليمي الثاني
)آسيا( واالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( ،مع التركيز بوجه خاص على إدارة وتشغيل المكاتب
الخاصة بأفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (AFLDCوالمكتب اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ ) (RAPبفعالية
وكفاءة.
أعرب المؤتمر عن تقديره العميق لحكومات كل من الھند وإندونيسيا والفلبين وقطر وسنغافورة على
5.4.13
عرضھا استضافة مكتب آسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ ) ،(RAPولحكومات مصر وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا وتونس
على عرضھا استضافة المكاتب الخاصة بأفريقيا وأقل البلدان نمواً ).(AFLDC
وأشاد المؤتمر باالستعراض الذي أجرته األمانة بشأن تغيير مكان المكاتب اإلقليمية ،وشجع على تقديم
5.4.14
خطة خالل فترة ما بين الدورتين تتناول أساليب تغيير المكان .وأشار المؤتمر إلى أن كينيا أعربت عن تقديرھا للنظر
في العرض الذي قدمته الستضافة المكاتب الخاصة بأفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (AFLDCإذ إنھا تستضيف مكاتب أخرى
لألمم المتحدة منھا مكتب برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPومكتب المنظمة ) (WMOلشرقي وجنوبي أفريقيا،
ومركز نيروبي لمراقبة الجفاف ) ،(ICPACوأمانة تغير المناخ ،ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية لشرق أفريقيا
) ،(IGAD HYCOSواتحاد األرصاد الجوية للجنوب األفريقي لمنطقة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )،(IGAD
والمركز اإلقليمي للنقل الجوي ،بما في ذلك توفير المكاتب والمرافق واألمن ،ضمن جملة أمور ،بالمجان .وأشار
المؤتمر إلى أن نيجيريا ،التي تستضيف مكتب المنظمة لشمالي ووسط وغربي أفريقيا ) (NCWAقد أعربت عن
استعدادھا الستضافة المكاتب الخاصة بأفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (AFLDCتحقيقا ً للفاعلية وتوفير التكاليف بسبب وجود
المكاتب الخاصة بأفريقيا وأقل البلدان نمواً ومكاتب المنظمة لشمالي ووسط وغربي أفريقيا في مكان واحد .وأشار
المؤتمر أيضا ً إلى أن إندونيسيا قد أعربت عن تقديرھا لقيام فرقة التقييم التابعة للمنظمة ) (WMOبزيارة الموقع في
جاكرتا ،وأكدت مجدداً دعم حكومتھا القوي لنقل المكتب اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ ) (RAPإلى
جاكرتا .كما أشار المؤتمر إلى أن الفلبين قد أعربت عن استعدادھا الستضافة المكتب اإلقليمي ).(RAP
أقرّ المؤتمر بأن األمين العام أجرى تقييما ً شامالً لألماكن المرشحة الستقبال مكاتب آسيا وجنوب عرب
5.4.15
ُ
ً
المحيط الھادئ ) (RAPوأفريقيا وأقل البلدان نموا ) ،(AFLDCوأنجز باستخدام إجراءات التقييم ومنھجيته وكذلك معايير
تقييم األماكن المرشحة التي وافقت عليھا أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية األول والثاني والخامس .وإقراراً
بمزايا وجود المكتب في المنطقة اإلقليمية وبخاصة من حيث الكفاءة وفعالية التكلفة ،مع التسليم بالحاجة إلى ضمان
التنسيق مع أمانة المنظمة ) (WMOفي جنيف ،طلب المؤتمر من األمين العام التعجيل باستعراض واختيار أماكن مكاتب
أفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (AFLDCوآسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ ) ،(RAPبما في ذلك التشاور مع الرؤساء
اإلقليميين ،حسب االقتضاء ،بھدف تحقيق فوائد لألقاليم ،في حدود الموارد المتاحة ،خالل الفترة المالية المقبلة.

الملخص العام
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وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالعملية الجارية صوب إنشاء مكتب أوروبي آسيوي في منسك،
5.4.16
بيالروس ،بناء على مبادرة من المجلس المشترك بين الدول المعني باألرصاد الجوية الھيدرولوجية التابع لرابطة الدول
المؤتمر بدورھا ،إذ أفادت بالدعم الذي
المستقلة ) .(CIS/ICHوشجعت مشاورات االتحادين اإلقليميين السادس والثاني
َ
من شأن ھذا المكتب أن يقدمه ألنشطة المنظمة ) (WMOلفائدة ألعضاء في االتحادين اإلقليميين السادس والثاني ،علما ً
أن المجلس التنفيذي قد أيد تلك المشاورات في دورته السادسة والستين )الفقرة  .(2.4.43ورحب المؤتمر باستعداد
بيالروس لتقديم دعم عيني إلنشاء مكتب أوروبي آسيوي للمنظمة ) (WMOوطلب من األمين العام أن يواصل ،دون
تأخير ،مع بيالروس ورابطة الدول المستقلة ) (CISالترتيبات الممكنة من أجل ھذا التعاون ،علما ً أنه لن يُق َّدم أي تمويل
من الميزانية العادية خالل الفترة المالية السابعة عشرة.
أشار المؤتمر مع التقدير إلى أن األمين العام أسند وظيفة التنسيق اإلقليمي إلى موظف مكرّس لھذا
5.4.17
الغرض داخل إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRAلتحسين التنسيق فيما بين المكاتب اإلقليمية وبوجه خاص فيما بين
اإلدارات الفنية في جنيف ومكاتب المنظمة ) (WMOفي المنطقة .وأعرب المؤتمر أيضا ً عن تقديره للتحسينات التي
نفذت مؤخرا في عقد المؤتمرات بالفيديو والنفاذ عن بعد من طرف مكاتب المنظمة ) (WMOفي المناطق اإلقليمية إلى
نظام اإلدارة المالية واإلدارية للمنظمة مما سيزيد من مستوى تحسين التنسيق والفعالية.
رأى المؤتمر أنه ينبغي تعزيز المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOومكاتب المنظمة في األقاليم ،في حدود
5.4.18
الموارد المتاحة ،لزيادة فعاليتھا وكفاءتھا ودعم مكانة وصورة المرافق الوطنية ) (NMHSsوللتصدي بشكل مالئم
لتوقعات وأولويات اإلقليم ،وطلب من األمين العام النظر في مالءمة أنشطة ھذه المكاتب لتلبية االحتياجات المتنامية
للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم ،ومضاعفة جھود بناء الدعم المؤسسي ،والمساعدة في حشد الموارد من خارج
الميزانية ودعم األعضاء في تنفيذ المشاريع اإلقليمية في المجاالت ذات األولوية الرئيسية.
وأشار المؤتمر إلى أن رئيسي االتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد اإلقليمي الرابع قد أعربا عن قلقھما إزاء
5.4.19
تقاعد رئيسي مكتبي المنظمة ) (WMOفي باراغواي وكوستاريكا في آن واحد في العام المقبل ،وطلب من األمين العام
أن يتخذ التدابير المالئمة لكفالة استمرارية وجود موظفين في ھذين المكتبين.
وأشار المؤتمر إلى أن عدداً من األعضاء قد أعربوا عن قلقھم إزاء عدد الموظفين المحدود والموارد
5.4.20
المحدودة المخصصة للمكاتب اإلقليمية ،مما يفضي إلى انحسار الخدمات المقدمة لألعضاء في مناطق المسؤولية،
واقترحوا تدابير ،منھا إمكانية قيام األعضاء بإعارة موظفين.
أشار المؤتمر إلى توصيات المؤتمر الخامس عشر ومناقشات المؤتمر السادس عشر بشأن شبكات
5.4.21
مستشاري الممثلين الدائمين المعنيين بالتعاون الدولي والعالقات الخارجية ) (INTADsوالدور المحتمل الذي يمكن أن
تلعبه ھذه الشبكات ) (INTADsفي دعم فعالية أكبر لألعضاء والعمل الجماعية مع المكاتب اإلقليمية .وأشار المؤتمر مع
القلق إلى التقدم المحدود الذي حققته الشبكات ) (INTADsفي عدة مناطق إقليمية لدعم التعاون الدولي واالتصاالت خالل
الفترة الفاصلة بين الدورتين .وإذ يحيط المؤتمر علما ً في ھذا الشأن بالمزايا التي تحصل عليھا تلك المرافق الوطنية
) (NMHSsوالشبكات ) (INTADsالعاملة ،أوصى بما يلي:
)أ(

تعيين الشبكات ) (INTADsفي المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي لم تقم بعد بذلك؛

)ب(

تقديم المشورة واإلرشادات إلى أنشطة الشبكات ) (INTADsمن طرف إدارة مكتب األمين العام والعالقات
الخارجية والمكاتب اإلقليمية؛

)ج(

تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشبكات ) (INTADsفي حدود الموارد المتاحة؛

)د(

تسھيل تبادل المعلومات وأفضل الخبرات "عبر األنترنت" فيما بين الشبكات ).(INTADs
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قاعدة بيانات المالمح القطرية التابعة للمنظمة

)(WMO

أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر الخامس عشر طلب إعداد قاعدة بيانات للمالمح القطرية ) (CPDBلتوحيد
5.4.22
المعلومات المجمّعة عن طريق فرادى برامج وإدارات ومكاتب المنظمة ) (WMOوالتي يمكن في نھاية المطاف أن
تساعد المنظمة ) (WMOوالشركاء في التنمية على تتبّع حالة المرافق الوطنية ) (NMHSsواحتياجاتھا .وأشار المؤتمر
أيضا ً إلى أن المؤتمر السادس عشر استعرض العملية بغرض إعداد قاعدة بيانات للمالمح القطرية ) (CPDBوأكد على
أنه من المھم تمكين األعضاء من النفاذ إلى المعلومات في قاعدة البيانات ،ال سيما فيما يتعلق بمرافقھم الوطنية
) (NMHSsالخاصة وأن تستلزم آلية استعراض وتحديث معلومات قاعدة البيانات ) (CPDBواحتياجاتھا إلى تغذية مرتدة
منتظمة من األعضاء.
كان من دواعي سرور المؤتمر مالحظة أن القدرة التشغيلية األولية لقاعدة البيانات ) (CPDBكانت قد
5.4.23
انطلقت عقب الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي .وأشار المؤتمر إلى أن قاعدة البيانات )) (CPDBالتي يمكن
الوصول إليھا عبر الموقع الشبكي التالي (https://www.wmo.int/cpdb/ :توفر معلومات جغرافية وتنظيمية )مثل مطبوع
المنظمة ) (WMOرقم  – 5الممثلون الدائمون( ومعلومات مؤسسية )مثل نتائج استبيان الدراسة االستقصائية(،
ومعلومات برنامجية وفنية )مثل شبكات الرصد الوطنية( ،ومعلومات عن بناء القدرات )أي التدريب ومشاريع
التحديث( ،ومعلومات عن المراقبة والتقييم )مثل اإلحصاءات التشغيلية لنظام معلومات المنظمة ) ،((WISوتجمع بين
مصادر مختلفة متوافرة في األمانة.
وفي ھذا الصدد ،طلب المؤتمر إلى أعضاء المنظمة إبقاء قاعدة البيانات ) (CPDBقيد االستعراض لضمان
5.4.24
دقة وتكامل البيانات وصيانة المعلومات الخاصة ببلدانھا وتحديثھا من خالل تعيين جھات اتصال خاصة بقاعدة البيانات
) ،(CPDBوبمساعدة المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) .(WMOوطلب المؤتمر إلى األمين العام ضمان مواصلة تعزيز قدرة
قاعدة البيانات ) (CPDBوصيانتھا في إطار ھيكل تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة ) (WMOفي حدود الموارد المتاحة.
وشجع المؤتمر االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية على استخدام قاعدة بيانات اللمحات القطرية لمراقبة التقدم الذي
يحرزه األعضاء في تنفيذ البرامج واألنشطة المزمعة بغية تحديد الثغرات التي تحول دون تنفيذھا في الوقت المحدد،
وللتصدي لھذه الثغرات ،بما في ذلك تقديم المساعدة لألعضاء المحتاجين سريعا ً.

البرنامج اإلقليمي في الفترة المالية السابعة عشرة
اتفق المؤتمر على ضرورة استمرار البرنامج اإلقليمي في الفترة المالية السابعة عشرة مع التسليم بأنه
5.4.25
ً
يساھم في جميع النتائج المتوقعة الستراتيجية المنظمة ) (WMOوخطتھا التشغيلية للفترة  2019-2016المعتمدة وفقا للقرار
 ،(Cg-17) 69مع التركيز بوجه خاص على األولوية" :تطوير القدرات" والنتيجة المتوقعة " :6تطوير تعزيز القدرات -
تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول الجزرية النامية الصغيرة ،على االضطالع بوالياتھا".
5.4.26

اعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 55البرنامج اإلقليمي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO

5.5

حشد الموارد وإقامة الشراكات )البند  5.5من جدول األعمال(

مكتب حشد الموارد وتطوير الشراكات
رحب المؤتمر بالتدابير المختلفة المتعلقة بتعزيز أنشطة حشد الموارد والتي اتخذھا األمين العام خالل
5.5.1
الفترة المالية السادسة عشرة ،متابعة لقراراته وقرارات المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية ،وأيد المؤتمر ھذه التدابير
تأييداً شديداً .وأعرب عن تقديره على وجه الخصوص إلعادة تصميم مكتب حشد الموارد ليضحي مكتبا ً لحشد الموارد
وتطوير الشراكات ) (RMDPبغية زيادة التشديد على أھمية تعزيز استثمارات مشاريع وبرامج شركاء التنمية ،مثل البنك
الدولي ووكاالت األمم المتحدة ،والتأثير في ھذه االستثمارات ،فضالً عن توفير التمويل المباشر لبرامج المنظمة
) (WMOوتطوير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHS
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وأحاط المؤتمر علما ً باستمرار تعزيز عمليات إدارة المشاريع في األمانة ،وأعرب عن تقديره خاصة
5.5.2
لتحسين ھيكل حوكمة إدارة المشاريع بمكوناته المختلفة وھي :مجلس إدارة المشاريع ) (PMBالذي يرأسه مساعد األمين
العام ويتألف من المديرين ،ووحدة تنسيق المشاريع ) (PCUالتي ُعيّن لھا رئيس مؤخراً .وأحاط المؤتمر علما ً بأنه من
خالل وحدة تنسيق المشاريع ) ،(PCUوبتوجيه وإشراف استراتيجيين من مجلس إدارة المشاريع ) ،(PMBبدأت إدارة
المشاريع تتطور بسرعة داخل األمانة بمزيد من الشفافية والفعالية والكفاءة ،بما في ذلك الرصد واإلبالغ والتنسيق.
والمؤتمر إذ يالحظ أن المنظمة ) (WMOآخذة في زيادة أنشطتھا القائمة على المشاريع زيادة كبيرة على
5.5.3
ً
الصعيدين اإلقليمي والعالمي ،فإنه يقر أيضا بضرورة مواصلة تعزيز حشد الموارد والقدرات على إدارة المشاريع في
جنيف وفي المكاتب اإلقليمية على السواء.
وأقر المؤتمر بأن البنية التحتية المؤسسية للمنظمة ) (WMOفي وضع أسوأ من سائر الجھات الفاعلة
5.5.4
اإلنمائية التي لھا وجود قطري قوي لتنفيذ المشاريع في كل بلد من البلدان ،لعدم كون المنظمة وكالة مقيمة من وكاالت
األمم المتحدة ،فطلب من األمين العام تركيز األنشطة القائمة على المشاريع على أولويات عالمية وإقليمية معينة ،وعلى
المشاريع اإليضاحية التي يمكن زيادتھا وتكرارھا ،وعلى المشاريع التي تستحدث مجاالت جديدة لتقديم الخدمات ،وعلى
المشاريع الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات .وعالوة على ذلك ،أكد المؤتمر على ضرورة تحسين التنسيق على
المستويين الوطني واإلقليمي من خالل دعم المكاتب اإلقليمية ومشاركة مستشاري الممثلين الدائمين المعنيين بالتعاون
الدولي والعالقات الخارجية ).(INTADs
ورأى المؤتمر أنه ينبغي تعزيز المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOومكاتب المنظمة ) (WMOفي األقاليم
5.5.5
لزيادة كفاءتھا وفعاليتھا في إبراز مكانة المرافق الوطنية ) (NMHSوللتصدي بشكل مالئم لتوقعات األقاليم وأولوياتھا،
وطلب من األمين العام النظر في مواءمة أنشطة ھذه المكاتب لتلبية االحتياجات المتنامية للمرافق الوطنية ) (NMHSفي
األقاليم ،ومضاعفة جھود بناء الدعم المؤسسي ،والمساعدة في حشد الموارد من خارج الميزانية ودعم األعضاء في
تنفيذ المشاريع اإلقليمية في المجاالت ذات األولوية الرئيسية .وفي ھذا الصدد ،دعا المؤتمر األعضاء إلى إعارة الخبراء
من مختلف التخصصات إلى المكاتب اإلقليمية للمنظمة ) (WMOلفترات زمنية متفق عليھا بھدف دعم عمل مكتب حشد
الموارد وإقامة الشراكات من أجل التنمية ) (RMDPفي مجال حشد الموارد وتنفيذ المشاريع على المستويين اإلقليمي
والوطني.

حشد الموارد
أثنى المؤتمر على األمين العام لتنفيذ استراتيجية المكتب ) (RMDPواستراتيجية حشد الموارد للفترة
5.5.6
 .2015 – 2012ورحب المؤتمر بتركيز استراتيجية المكتب ) (RMDPواستراتيجية حشد الموارد على دعم البرامج الفنية
والمكاتب اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتعزيز مستوى الدعم والتمويل لألنشطة الھادفة
إلى تطوير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من أجل بلوغ مستويات الخدمات الالزمة لدعم حماية
األرواح والممتلكات واألمن الغذائي ،مع إيالء اھتمام خاص إلى البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،والتقيد بالخطط االستراتيجية /التشغيلية اإلقليمية والخطط االستراتيجية للتنمية.
وأقر المؤتمر بأن العديد من األعضاء قد استفادوا من األنشطة الممولة من خارج الميزانية والتي غطت
5.5.7
طائفة عريضة من مجاالت الدعم اإلنمائي ،ومنھا تقدير وتقييم وضع خدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،ودعم التنمية المؤسسية ،وإجراءات تحديث المرافق األساسية ،وتدعيم الشبكات اإلقليمية وإعداد خطط
التنمية الوطنية في مجال األرصاد الجوية وتعزيز تقديم الخدمات.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن مشاريع بمبلغ إجمالي قدره  85مليون فرنك سويسري يجري تنفيذھا دعما ً
5.5.8
لتعزيز قدرات المرافق ) (NMHSsفي غرب أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق أفريقيا ،وجنوب شرقي أوروبا
وفي وسط وجنوب شرق آسيا وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الھادئ والبحر الكاريبي والمحيط الھندي
واألمريكتين.
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وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأن المساھمات الطوعية قد وفرت الدعم كذلك لألنشطة األساسية التي تضطلع
5.5.9
بھا برامج المنظمة ) (WMOالفنية ،بما في ذلك برنامج األرصاد الجوية الزراعية ،والمؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية والبرنامج اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي والنظام التوجيھي الخاص بالفيضانات الخاطفة وبرنامج
أقل البلدان نمواً وشراكة الدول الجزرية الصغيرة النامية واألنشطة القطبية وبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي والنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية واإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،والمكاتب المشتركة بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوبين المنظمة ) (WMOوبرنامج
األغذية العالمي ) (WFPفيما يتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
ورحب المؤتمر بالعدد الكبير من الشركاء المموِّ لين ،بمن فيھم كندا والصين والمفوضية األوروبية
5.5.10
)مختلف المديريات( وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا واليابان والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر
وجمھورية كوريا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ،كما رحب بنطاق المبادرات
الجارية بھدف تطوير وتحديث خدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وخدمات الطقس والمناخ والماء
وباستفادة معظم أقاليم المنظمة من ھذه المبادرات.

برنامج التعاون الطوعي
أحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح باإلنجازات التي حققھا برنامج التعاون الطوعي وبرنامج التعاون بين
5.5.11
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSالتابع للمنظمة ،والسيما بعدد المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSلدى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية التي تلقت دعما ً أثناء الفترة  ،2015 – 2012وبحصول
المشاريع على الدعم من العديد من الدول األعضاء .فقد حصل أكثر من  80في المائة من جميع الطلبات المستلمة خالل
الفترة على الدعم .وأتاح تبسيط عملية برنامج التعاون الطوعي للبرنامج دعم المشاريع من خالل الصندوق االستئماني
ومن خالل تنسيق الجھود مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواالستجابة للطلبات في أُطر
زمنية أقصر .واإلقليمان األول والخامس ھما أكثر استفادة من مشاريع برنامج التعاون الطوعي خالل الفترة المالية.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن كالً من الدعم العيني والثنائي المباشر ،عبر برنامج التعاون الطوعي ،قد بلغ في
5.5.12
المتوسط ،خالل ھذه الفترة المالية ،ما يضاھي  35 – 33مليون فرنك سويسري في السنة عبر دوائر المنظمة ]انظر
تقارير اجتماعات التخطيط غير الرسمية السنوية على الرابط التالي:
 .[https://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.phpووفرت ھذه المساھمات عموما ً دعما ً شمل
أساسا ً خدمات الخبراء ،والمنح الدراسية قصيرة األجل وأنشطة التدريب ،ومحطات الرصد السطحي ،وتحسين نظم
االتصاالت الالسلكية ،ونظم إدارة قواعد بيانات المناخ وسائر األنشطة المناخية وأنشطة الھيدرولوجيا التطبيقية،
وأنشطة المساعدات في حاالت الطوارئ.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لألعضاء المانحين لبرنامج التعاون الطوعي لما بذلوه من جھود قيّمة في دعم
5.5.13
البرنامج والستعدادھم لمواصلة القيام بذلك .وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بحاجة أعضاء المنظمة المستمرة والمتزايدة لھذا
النوع من الدعم ،وشجع المؤتمر أعضاء المنظمة على توسيع نطاق شبكاتھم بإقامة مزيد من الروابط بين المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمع اجتذاب مزيد من األعضاء لدعم برنامج التعاون الطوعي،
وتعزيز روح التعاون داخل المنظمة ) (WMOمن خالل المشاركة بمزيد من الفعالية في البرنامج.
وباعتبار أن طلبات برنامج التعاون الطوعي ال تزال مرتفعة ،حث المؤتمر األعضاء على المساھمة في
5.5.14
ّ
الصندوق االستئماني لبرنامج التعاون الطوعي لضمان تمكن البرنامج من مواصلة تقديم ھذه االستجابة الداعمة
"السريعة" تلبية الحتياجات األعضاء الملحة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الشراكات
رحب المؤتمر بإقامة شراكة خالل المؤتمر الدولي الثالث بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية
5.5.15
)ساموا ،أيلول /سبتمبر  (2014لتعزيز خدمات الطقس والمناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية .فھذه الشراكة

)(SIDS
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الجديدة ستعزز قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على التغلب على األحداث الشديدة المتعلقة بالطقس والمناخ
والمياه .وستعزز القدرة على التأھب ونظم اإلنذار المبكر المتعددة المخاطر ،وتحسن سبل الوصول سريعا ً إلى
ً
المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ المواتية والسھلة االستخدام .وستسعى الشراكة إلى ذلك بطريقة منھجية ،بدال من
تنفيذ سلسلة من المشاريع المستقلة .ورحب المؤتمر بإنشاء فرقة عمل وبمشاركة المنظمة فيھا من أجل التنسيق مع
الصندوق األوروبي اإلنمائي ألفريقيا والكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACP-EDFلتمويل ھذا البرنامج.
وأحاط المؤتمر علما ً على وجه الخصوص بأنه ثمة استثمارات عالمية وإقليمية متزايدة األھمية في
5.5.16
المرافق الوطنية ) (NMHSsوخدمات الطقس والمناخ والماء ،إضافة إلى المشاريع التي اضطلعت بھا المنظمة )(WMO
مباشرة ،من جانب سائر الھيئات ،ومنھا البنك الدولي )البرنامج التجريبي لمرونة المناخ ) (PPCRوالمرفق العالمي للحد
من الكوارث التابع للبنك الدولي ) .((GFDRRوتغطي ھذه االستثمارات  28بلداً في أغلب أقاليم المنظمة .وأحاط علما ً
كذلك بدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPومرفق البيئة العالمية ) /(GEFصندوق أقل البلدان نمواً )(LDCF
لتقديم الدعم لنظم اإلنذار المبكر التابعة للمرافق الوطنية األرصاد الجوية وغيرھا من الوزارات التنفيذية )بما في ذلك
إدارة الكوارث ،والزراعة والماء( في  10بلدان أفريقية؛ وبالبرنامج اإلطاري للتعاون المقترح بين برنامج األرصاد
الجوية الھيدرولوجية للمرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ) (GFDRRفي أفريقيا والبنك الدولي والمنظمة
) ،(WMOوالذي دخلت المنظمة من أجله في شراكة خاصة مع المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش )(GFDRR
لدعم عملية التنفيذ ،إذا اقتصرنا فقط على ذكر أھم الشراكات.
وأحاط المؤتمر علما ً بمشاركة برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPفي المناقشات
5.5.17
بشأن تطوير القدرات على مستوى الجمعية الدولية لخدمات المساندة المالحية وسلطة المنارات البحرية )(IALA
المشتركة بين المنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAالتي جرت داخل
منظومة األمم المتحدة .وطلب المؤتمر من األمين العام واللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMاالستمرار في تبادل
المعلومات والعمل بشكل وثيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى من أجل استخدام الموارد المشتركة بفعالية فيما يتعلق
بتقديم أنشطة تطوير القدرات المتصلة بالبحار والمحيطات.
ورحّ ب المؤتمر بالتوقيع ،خالل المؤتمر ،على مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOوالبنك الدولي لإلنشاء
5.5.18
والتعمير ) (IBRDبعنوان " إطار تعاوني من أجل تعزيز القدرة على مواجھة الظواھر المناخية والكوارث من خالل دعم
المراكز اإلقليمية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمرافق الوطنية ) (NMHSفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بمساھمة الصين في أنشطة تطوير القدرات ،ال سيما في مشاريع المعونة
5.5.19
الجارية في مجال األرصاد الجوية لسبعة بلدان أفريقية في إطار المبادرة المقترحة خالل المؤتمر الوزاري الخامس
للمنتدى الخاص بالتعاون بين الصين وأفريقيا.

دعم المنظمة ) (WMOلالستثمارات الوطنية في خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا
بالنظر إلى ما ورد أعاله ،طلب المؤتمر من األمين العام تعزيز دور المنظمة ) ،(WMOباعتبارھا مقدما ً
5.5.20
للدعم الفني وضامنا ً للجودة ،في استثمارات الوكاالت اإلنمائية المشاركة في مشاريع تطوير المرافق ) ،(NMHSوطلب
منه إضفاء الطابع الرسمي على كل ترتيب من الترتيبات المؤسسية المتخذة مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية
) (GEFوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPوغيرھا من المؤسسات ،حسب االقتضاء ،لضمان تعزيز والية
المنظمة ) (WMOواختصاصاتھا األساسية لضمان فعالية ھذه االستثمارات واستدامتھا على األجل الطويل ولمساعدة
األعضاء على تحقيق القدر األمثل من االستفادة من ھذه االستثمارات.
واعتبر المؤتمر أيضا ً أن تقديم الدعم للمرافق ) (NMHSكي تضع خطط تطوير استراتيجية على األجلين
5.5.21
ً
المتوسط والطويل )من  5إلى  10سنوات( لخدمات الطقس والماء والمناخ ،من شأنه أن يعزز قدرة األعضاء كثيرا على
تحقيق تكامل االستثمارات الخارجية الموجھة نحو تحديث المرافق ) ،(NMHSsوشبكات الرصد واالتصاالت التابعة لھم.
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وحث المؤتمر األمين العام على وضع ھذا األمر ضمن أولويات الفترة المالية المقبلة ،وإنشاء عملية /مرفق معين لدعم
ذلك من خالل مواد التدريب واإلرشاد ،وترتيبات التوأمة والخدمات االستشارية.
ووافق المؤتمر على توصية المجلس التنفيذي ومفادھا أن من أجل تأمين استدامة االستثمار في نظم
5.5.22
الرصد الحديثة ينبغي االعتراف بھذه النظم باعتبارھا ضمن بنود تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) (ICTودمجھا في
نظم التكنولوجيا ) (ICTحتى يمكنھا تقديم معلومات يعوَّ ل عليھا وھامة للغاية للحفاظ على حياة اإلنسان وسبل عيشه
بكفاءة عالية.
ونوّ ه المؤتمر أيضا ً بأھمية توفير التمويل الكافي لضمان استدامة نظم /شبكات الرصد ،السيما في البلدان
5.5.23
النامية وأقل البلدان نمواً .وأوصى المؤتمر بقوة الجھات المانحة و/أو ھيئات التمويل التي تتبع نھجا ً شامالً ،أن تدرج في
المشاريع ،إلى جانب االستثمارات األولية في المشتريات وتركيب المعدات وصيانتھا والتدريب ،اعتمادات تشغيلية كافية
تكفل استدامة تشغيل نظم الرصد وأنشطة الدعم لمدة عشر سنوات على األقل.
ومن أجل تعظيم قيمة االستدامة ،طلب المؤتمر من األمين العام أن يولي االھتمام الالئق لھذه المسألة
5.5.24
الحيوية عند بحث أي منحة و/أو تمويل من الشركاء اإلنمائيين الرئيسيين لالستثمار في نظم الرصد في أعضاء المنظمة
) .(WMOوأوصى المؤتمر بشدة البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي والشركاء اإلنمائيين اآلخرين باتخاذ ھذه
اإلجراءات لضمان استدامة االستثمار.
وأقر المؤتمر أيضا ً بأن المنظمة ) (WMOتتمتع بميزة نسبية لتصدير احتياجات أعضائھا وأولوياتھم في
5.5.25
مجال خدمات الطقس والمناخ والخدمات الھيدرولوجية في خطة التنمية العالمية لما بعد عام  2015فيما يتعلق بالتكيف
مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث .ولما كانت لخدمات الطقس والماء والمناخ تداعيات إنمائية قوية ،فمن
األھمية بمكان أن تضحى المنظمة ھي والمرافق ) (NMHSsفي البلدان األعضاء فيھا جھات صاحبة مصلحة رئيسية في
عمليات التخطيط اإلنمائي الوطنية ،وأن تتبع خاصة نھجا ً استراتيجيا ً واستباقيا ً قويا ً فيما يتعلق بعمليات إطار األمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية ) (UNDAFنظراً ألن  40من أقل البلدان نمواً تشارك في عمليات التطوير الخاصة باإلطار
) (UNDAFفي الوقت الراھن ،وفي عمليات الخطط الوطنية للتكيف .وفي ھذا الصدد أحاط المؤتمر علما ً بأن المنظمة
بصدد اعتمادھا لدى الصندوق األخضر للمناخ ،ما من شأنه أن ييسر توفير الموارد لخدمات الطقس والمناخ.
وأقر المؤتمر بأنشطة تطوير القدرات الخاصة باللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالرامية إلى دعم
5.5.26
األعضاء في إجراء الرصدات الجوية البحرية واألوقيانوغرافية وعمليات المراقبة البحرية وتوفير الخدمات دعما ً
للسالمة البحرية.
6

إقامة الشراكات وعالقات التعاون وتعزيزھما )البند  6من جدول األعمال(

6.1

التعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى )البند  6.1من جدول األعمال(

التعاون مع منظومة األمم الم ّتحدة
مشاركة المنظمة ) (WMOفي ھياكل األمم الم ّتحدة
أشار المؤتمر إلى اإلجراءات التي ا ّتخذھا األمين العام لتعزيز التعاون مع منظومة األمم المتحدة .وقد
6.1.1
ّ
تيسّرت ھذه االجراءات من خالل أنشطة ممثل المنظمة ) (WMOلدى األمم المتحدة في مكتب اتصال المنظمة )(WMO
في نيويورك ،وتحققت بفضل المشاركة النشطة لكبار موظفي المنظمة ) (WMOفي جلسات الدورة الثامنة والستين
للجمعية العامة لألمم المتحدة واللجان التابعة لھا .فقد شارك موظفو المنظمة ) (WMOبعمق في فرقة العمل والفريق
العامل المفتوح العضوية المعني بأھداف التنمية المستدامة ذات الصلة بجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015وساھموا
أيضا في المناقشات التي دارت في فريق اإلدارة البيئية ) (EMGواللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج )(HLCP
واللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة ) (HLCMومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) .(UNDGوبُذلت جھود مستمرة

الملخص العام

201

للترويج لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأيضا من خالل جلسات اإلحاطة الموجھة التي اضطلع بھا كبار
مسؤولي المنظمة ) (WMOللبعثات المقيمة في نيويورك والبنك الدولي في واشنطن العاصمة.

المنظمة ) (WMOوجدول أعمال التنمية لما بعد عام

2015

سلّم المؤتمر أيضا باألھمية البالغة لمشاركة المنظمة ) (WMOفي المشاورات التي دارت في األفرقة
6.1.2
العاملة المفتوحة العضوية بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد عام ) ،2015 (OWGsوأحاط علما ً بأن المنظمة ) (WMOقد
شاركت في رئاسة جلسة اإلحاطة المواضيعية بشأن المناخ والكوارث الطبيعية ،مع استراتيجية األمم المتحدة الدولية
للحد من الكوارث ) (UNISDRوشركاء األمم المتحدة اآلخرين .ورحب المؤتمر بالدور الذي تؤديه أمانة المنظمة
) (WMOفي المساھمة في جلسات اإلحاطة بشأن القضايا األخرى ،بما في ذلك مجاالت استئصال الفقر؛ والتصحر؛
وتدھور األراضي والجفاف؛ والزراعة المستدامة؛ والص ّحة والتنمية المستدامة؛ ودينامية السكان؛ والحماية االجتماعية؛
والطاقة؛ ووسائل التنفيذ؛ والعلوم؛ والتكنولوجيا واالبتكار؛ وتبادل المعارف وبناء القدرات؛ والمدن المستدامة
والمستوطنات البشرية؛ والنقل المستدام؛ والتنوع البيولوجي؛ والغابات؛ والمساواة بين الجنسين؛ وتمكين المرأة؛
والمحيطات والبحار .وأعدت المنظمة ) (WMOمقترحا قدمته لفريق اإلدارة البيئية ) (EMGر ّكز على تقديم البيانات
ألھداف التنمية المستدامة ) (SDGsور ّكز باألخص على القضايا ذات الصلة من قبيل األمن الغذائي ،والماء ،والطاقة
وتغيّر المناخ .كما شاركت المنظمة ) (WMOبصورة وثيقة في المناقشات التي دارت بشأن إنشاء منتدى سياسي رفيع
المستوى ) (HLPFليحل محل لجنة التنمية المستدامة .وشجع المؤتمر األمين العام على المشاركة في اآلليات لتعزيز
حوار العلم/السياسة واألنشطة المقبلة لھذا الجھاز الجديد.

قمة األمم المتحدة المعنية بالمناخ
أحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بأن األمين العام لألمم المتحدة قد دعا المنظمة ) ،(WMOإلى جانب
6.1.3
شريكين رئيسيين أال وھما اليونيسكو ومركز األمم المتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار( ،إلى تنظيم دورة مواضيعية
حول علم المناخ ،وذلك خالل القمة العالمية للمناخ التي انعقدت في أيلول /سبتمبر  .2014وقد أبرزت ھذه الدورة
الناجحة ،التي اشترك في رئاستھا اثنان من رؤساء الدول ،رئيس غيانا ورئيس منغوليا ،أھمية البيانات العلمية
والمالحظات التي تقوم عليھا اإلجراءات والقرارات التي تتخذھا الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي بشأن المناخ.
وساھمت المنظمة ) (WMOمساھمة كبيرة في مؤتمر القمة المعني للمناخ من خالل تقديم محاكاة للنشرات الجوية
التلفزيونية ُتبيّن تأثيرات تغير المناخ الممكنة في عام  .2050وقدم ھذه التنبؤات فريق من مقدمي النشرات الجويّة من
بلدان متقدمة ونامية .وأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن ممثل المنظمة ) (WMOلدى األمم المتحدة قد اشترك في رئاسة
فرقة عمل خاصة مشتركة بين الوكاالت ،مع األمين العام لفريق دعم تغير المناخ .وفحص ھذا الفريق حجم اآلثار
المترتبة على التزامات القمة العالمية للمناخ في مختلف المجاالت المواضيعية للمدن ،والطاقة ،والنقل ،والزراعة،
والمالية وما إلى ذلك .واستخدم كل من المكتب التنفيذي لألمين العام ) (EOSGووكاالت األمم المتحدة األخرى،
التوصيات األخيرة التي قدمتھا فرقة العمل المذكورة ،من أجل تحديد النواتج الرئيسية للقمة العالمية المعنية بالمناخ .

مجموعة األمم الم ّتحدة اإلنمائية )(UNDG
أٌبلغ المؤتمر بأن ھناك طلبا ً لتقاسم التكاليف بين كل الكيانات التابعة لألمم الم ّتحدة بشأن نظام المنسق
6.1.4
ّ
ّ
ّ
المقيم لدى األمم المتحدة الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPوخاصة تلك التكاليف التي تتعلق بجدول
أعمال التنمية لما بعد عام  .2015كما أٌبلغ بأن مدير البرنامج ) (UNDPقد دعا المنظمة ) ،(WMOفي ھذا الصدد ،إلى
إبرام ا ّتفاق مع المجموعة ).(UNDG
وأق ّر المؤتمر بأن المنظمة ) (WMOتحظى بدعم نظام المنسق المقيم لدى ألمم الم ّتحدة على المستوى
6.1.5
القطري لمجموعة من األغراض ،منھا أمن األفراد في البعثات ،والمساعدة في عمليات االشتراء والتخليص الجمركي،
والمساعدة بتحويالت مالية لدعم األنشطة القطرية وشؤون أخرى.
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وأشار المؤتمر إلى أنّ مشاركة المنظمة ) (WMOفي المجموعة ) (UNDGمفيدة لألعضاء وأنھا تو ّفر
6.1.6
منبراً لتأييد دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال التنمية ،وإلى المشاركة في
مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ) (CEBتوفر ھي األخرى سبيال للعمل مع شركاء منظومة األمم الم ّتحدة على
أعلى مستويات ،فنظر في طلب تقاسم التكاليف الذي قدمه رئيس المجموعة ) (UNDGفي تشرين الثاني /نوفمبر ،2014
ووافق على استمرار مشاركة المنظمة في المجموعة ) (UNDGوأذن بمساھمة المنظمة في نظام المنسق المقيم بقيمة تبلغ
 100,000دوالر أمريكي سنويا في الفترة المالية ،حسبما أمكن في إطار موارد الميزانية للفترة المالية.
وطلب المؤتمر من الممثلين الدائمين للدول األعضاء لدى المنظمة ) ،(WMOرھنا بموافقة حكومة كل
6.1.7
منھم ،الحفاظ على االتصاالت القائمة مع المنسق المقيم لألمم المتحدة الموجود في بلدانھم ،فيما يتعلق بالمسائل الخاصة
بعمل المنظمة ) (WMOلتيسير ضمان إيالء االعتبار الواجب لالحتياجات ذات األولوية للمنظمة ) (WMOفي البرامج
القطرية لألمم المتحدة.

قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي
 6.1.8أحاط المؤتمر علما ً بالقرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة والموجھة إلى
وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمتصلة بالمنظمة ) ،(WMOعلى النحو المشار إليه في الرسالة التعميمية المرسلة
إلى الممثلين الدائمين .وقد حُدد أن نحو  33قرارا لألمم المتحدة اع ٌتمد خالل الدورة الثامنة والستين يتضمن بعض
اإلشارات والصالت بأولويات المنظمة ) (WMOوأنشطتھا في مجاالت تتضمن المناخ والمياه واألمن الغذائي والحد من
مخاطر الكوارث ،فضال عن الشراكة وأنشطة تطوير القدرات ضمن أمور أخرى .وقد تابعت المنظمة )(WMO
وشاركت أيضا في أھم مناقشات المجلس االقتصادي واالجتماعي وقراراته في عدد من المجاالت ذات األھمية مثل
تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية.

تغيّر المناخ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير

المناخ )(UNFCCC

 6.1.9أبدى المؤتمر تأييده لإلجراءات التي ا ُّتخذت لمواصلة تعزيز دور المنظمة ) (WMOفي التصدي المنسق لتغير
المناخ الذي تقوم به األمم الم ّتحدة ،ومساھمتھا في عملية االتفاقية ) (UNFCCCال سيما الربط بين اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSالتابع للمنظمة ) (WMOولجنة التكيف مع المناخ التابعة لالتفاقية ) ،(UNFCCCومشاركتھا
االستباقية في أنشطة المناخ العالمية من خالل اآللية المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة والمتمثلة في الفريق العامل
المعني بالمناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) (HLCPالتي يرأسھا مساعد األمين العام للمنظمة
) .(WMOوأشار المؤتمر مع االرتياح إلى أن منشورا بشأن اإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ قد أُعد على نطاق
المنظومة من أجل قمة األمم المتحدة المعنية بالمناخ  ،وقد وافقت اللجنة ) (HLCPوالمجلس ) (CEBعلى اختصاصات
الفريق.

منبر األمم المتحدة الموحد للخدمات التدريبية في مجال تغير المناخ ) :(UNCCالتعلم
 6.1.10أحاط المؤتمر علما ً بأن المنظمة ) (WMOقد ساھمت في عمل منبر األمم المتحدة الموحد للخدمات التدريبية في
مجال تغير المناخ ) (UNCC: Learnالتابع لمعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار( ،وھو عبارة عن شراكة من
 33منظمة متعددة األطراف تدعم الدول األعضاء ،ووكاالت األمم المتحدة وغيرھا من شركاء التنمية في تصميم وتنفيذ
التعلم المستدام والموجه نحو النتائج لمعالجة تغير المناخ .والحظ أن المنظمة ) (WMOقد ساھمت في القسم العلمي في
وحدة التعلم االستھاللية ) (ILMبشأن تغير المناخ ،والتي تغطي ست وحدات تشمل علم المناخ ،والسياسة ،والتكيف،
والتخفيف ،والتمويل والتخطيط .وتوفر الوحدات فرصة للتعلم اإللكتروني التفاعلي ،ومزيجا من مختلف النھج بما في
ذلك وسائل اإلعالم المرئية ،والنصوص التفسيرية ،وشرائط الفيديو ،واألسئلة االختبارية .ورحب المؤتمر بھذه المبادرة
التي تسجل الشراكة بين المنظمة ) (WMOومنبر األمم المتحدة ) ،(UNCC: Learnوتدعم توسيع التعاون ليشمل انتاج
وحدة تعلم متقدمة ) (ALMيخططھا منبر األمم المتحدة :التعلم ).(UNCC : Learn
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أحاط المؤتمر علما ً بأن األمين العام للمنظمة ) (WMOقد عٌين ،لمدة أربع سنوات ابتداء من عام ،2012
6.1.11
رئيسا ً للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ،وھي آلية التنسيق التابعة لألمم المتحدة التي لديھا برنامج خاص
بالماء .وأق ّر المؤتمر بأھمية عمل لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية على المستوى الدولي ،والقيمة المضافة
التي يقدما األمين العام للمنظمة ) (WMOلھذه األنشطة باعتباره الرئيس الحالي .كما أشار إلى أن زيادة إبراز أنشطة من
بينھا السنة الدولية للتعاون في مجال المياه ) (2013واالحتفال السنوي بيوم المياه العالمي واليوم العالمي لدورات المياه،
باإلضافة إلى اللقاءات الرفيعة المستوى التي تعقد في مقر األمم المتحدة بشأن المياه والكوارث ،والمرافق الصحية
والمياه للجميع ،وتعريف ھدف التنمية المستدامة واألھداف ذات الصلة بالماء ،قد جعل المنظمة في طليعة األوساط
الدولية للمياه ،وفيما يتجاوزھا .ويعكس ھذا الزيادة في طلبات إقامة عالقات التعاون التي تلقتھا المنظمة ) (WMOمن
الكيانات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ،وھو ما ساھم في زيادة حشد
الموارد ألجل مشاريع المنظمة ) (WMOالخاصة بالمياه وغيرھا.

التعاون مع المنظمات الدولية األخرى
أشار المؤتمر مع االرتياح إلى اإلجراءات التي اتخذھا كل من المجلس التنفيذي واألمين العام فيما يتعلق
6.1.12
بإبرام مذكرات التفاھم التالية وادخالھا حيز التنفيذ ‘1’ :مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOوالوكالة الدولية للطاقة
المتجددة ) (IRENAللتعاون من أجل دعم توسيع نطاق كافة أشكال الطاقة المتجددة وزيادة اعتمادھا بشكل مستدام ؛
’‘2مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOواالتحاد العالمي للمنظمات الھندسية ) (WFEOبھدف تحسين تقديم المعلومات
والخدمات المناخية الخاصة بالمنظمة ) (WMOألوساط الھندسة؛ ’ ‘3مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOومنظمة
المزارعين العالمية ) (WFOفي ميادين التطبيقات المتعلقة بالطقس والمناخ من أجل المزارعين ،وتأثيرات تغير المناخ
على الزراعة ،وتعزيز أوجه التفاعل بين األوساط المعنية بالزراعة واألوساط المعنية باألرصاد الجوية؛ ’ ‘4مذكرة
تفاھم بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية المتنقلة ) (IMSOبشأن التعاون في ميدان االتصاالت
البحرية من أجل السالمة والفعالية في المالحة البحرية؛ ’ ‘5مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCلتوسيع نطاق التعاون واألنشطة المشتركة بينھما في إطار ترتيبات مالئمة
لتحقيق جملة أمور ،منھا الھدف الرئيسي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالذي سيتيح تحسين إدارة مخاطر
تقلبية المناخ وتغيره والتكيف مع تغير المناخ ،من خالل إعداد معلومات وتنبؤات مناخية على أساس علمي وإدراجھا
في التخطيط والسياسات والممارسات على كل من النطاق العالمي واالقليمي والوطني؛ ’ ‘6مذكرة تفاھم بين المنظمة
) (WMOواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ) (IUCNفي مجال التعاون المؤسسي والعلمي والفني من أجل
تحديد احتياجات االتحاد ) (IUCNوتلبيتھا للحصول على المعلومات المناخية؛ ’ ‘7مذكرة تفاھم بين المنظمة )(WMO
ومركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ) (ICTPللتعاون في ميادين الطقس والمناخ والماء ،وخصوصا فيما يتعلق
بالبحوث والنمذجة لفھم القضايا المتعلقة بالبيئة والتنبؤ بالظواھر البيئية وبناء القدرات في ھذا المجال ،خاصة في البلدان
النامية؛ ’ ‘8وقّعت المنظمة ) (WMOمؤخرا اتفاقا مع المنظمة الدولية للھجرة ) ،(IOMفللمنظمتين أھداف مشتركة في
المساھمة في سالمة البشرية ورفاھيتھا وحماية األرواح والممتلكات .ولدى المنظمتين ،في إطار دعم ھذه األھداف،
اھتمام والتزام متبادالن لتحديد أنواع نواتج المعلومات المناخية واألنساق الالزمة ألداء عملھما .وسيقام اتصال وثيق مع
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأقر المؤتمر بأن اتفاقا ً مھما ً بشأن المياه قد أبرم في مقر األمم المتحدة في نيويورك على ھامش الجمعية
6.1.13
العامة بشأن التعاون بين المنظمة ) (WMOواليونسكو ،وذلك في إطار لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وفي
إطار أنشطة الھيدرولوجيا التي تضطلع بھا المنظمتان.
وأشار المؤتمر إلى أنه بعد عقد حلقة العمل المشتركة التي نظمتھا المنظمة ) (WMOوالمكتب الدولي
6.1.14
للموازين والمقاييس ) (BIPMفي عام  2010بشأن تحديات القياس لنظم الرصد العالمي لمراقبة تغير المناخ :التعقب
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واالستقرار وأوجه عدم اليقين ،وتوقيع اتفاق االعتراف المتبادل بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية لألوزان والمقاييس
) ،(CIPMتم تعيين ثالثة مختبرات لتمثيل المنظمة ) (WMOفي أنشطة اللجنة ).(CIPM
6.2

تقرير رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )) (IPCCالبند  6.2من جدول األعمال(

أعرب المؤتمر عن تقديره لرئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالسابق ،الدكتور
6.2.1
 ،Rajendra K. Pachauriورئيس الھيئة ) (IPCCبالنيابة ،السيد  ،Ismail A.R. El Gizouliونواب رؤساء األفرقة العاملة
وفرقة العمل التابعة للھيئة ) (IPCCالمعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري ،على عملھم في الھيئة
) ،(IPCCوتوجه بأحر عبارات الشكر إلى رئيس الھيئة ) (IPCCبالنيابة ،السيد  ،Ismail A.R. El Gizouliللتقرير الذي
قدمه عن الحالة الراھنة ألعمال الھيئة ) .(IPCCوعبر المؤتمر أيضا ً عن تقديره للسيدة  Renate Christعلى عملھا أمينة
للھيئة ) (IPCCحتى تاريخ تقاعدھا في  31أيار /مايو .2015
وأعرب المؤتمر عن تقديره المستمر للدور الرئيسي الذي تضطلع به الھيئة ) (IPCCفي إعداد عمليات
6.2.2
التقييم الرفيعة المستوى ونشرھا دعما ً لصياغة السياسات الوطنية والدولية بشأن قضايا تغير المناخ ،وأكد من جديد
التزام المنظمة ) (WMOبمساعدة الھيئة ) (IPCCعلى تنفيذ برنامج عملھا بما في ذلك من خالل توفير الدعم المالي
واإلداري والتشغيلي ،قدر اإلمكان.
ورحب المؤتمر بالنجاح الباھر الذي تحقق في إكمال تقرير التقييم الخامس ) (AR5للھيئة
6.2.3
ً
ً
وإصداره ،الذي أعده أكثر من  830علميا وصدر على مدى  13شھرا ،ورحب بإسھام الفريق العامل األول بعنوان تغير
المناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي ،وإسھام الفريق العامل الثاني بعنوان تغير المناخ  :2014التأثيرات والتكيف،
وسرعة التأثر ،وإسھام الفريق العامل الثالث بعنوان تغير المناخ  :2014التخفيف من آثار تغير المناخ ،وبالتقرير
التجميعي الصادر في تشرين الثاني /نوفمبر  .2014ولما كان تقرير التقييم الخامس ) (AR5ھو أشمل تقييم لتغيّر المناخ
جرى االضطالع به حتى اآلن ،فإنه يقدم استنتاجات مھمة لصالح األعضاء والمجتمع الدولي برمته .وأعرب المؤتمر
عن تقديره لجميع العلميين والخبراء الذين أسھموا في كتابة واستعراض تقارير الھيئة ،وشدد على أھمية مشاركة
العلميين والخبراء من البلدان النامية في أعمال الھيئة ).(IPCC
)(IPCC

ورحب المؤتمر بإصدار التقرير الخاص المتعلق بإدارة مخاطر الظواھر المتطرفة والكوارث لتعزيز
6.2.4
التكيف مع تغير المناخ ) (SREXفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011والذي يحتوي على مستوى غير مسبوق من التفاصيل
عن التغييرات المرصودة والمتوقعة في ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الذي تقوم به فرقة العمل التابعة للھيئة ) (IPCCوالمعنية بعمليات
6.2.5
الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري ،ورحب بإصدار التقرير التكميلي لعام  2013للمبادئ التوجيھية للھيئة
) (IPCCلعام  2006بشأن عمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري :األراضي الرطبة ،والطرائق التكميلية
المنقحة ودليل الممارسات الجيدة المنبثق عن بروتوكول كيوتو لعام .2013
وأعرب المؤتمر عن تقديره للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الھيئة ) (IPCCللمنح الدراسية ،وعبر عن
6.2.6
امتنانه للمانحين لدعمھم .ورحب بدعوة الباحثين من البلدان النامية والبلدان األقل نمواً إلى تقديم طلبات الترشيح للجولة
الثالثة للجوائز للفترة .2017-2015
وأشار المؤتمر إلى أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCقد أكدت مجدداً في
6.2.7
القرارات التي اتخذتھا في الدورات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين لمؤتمر األطراف )(COP 18, 19 and 20
الدور الحاسم األھمية الذي تؤديه تقارير التقييم للھيئة ) (IPCCبالنسبة ألعمال االتفاقية المقبلة ،وشجع الھيئة )(IPCC
على مواصلة االستجابة لطلبات االتفاقية ).(UNFCCC
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ورحب المؤتمر بالقرارات التي اتخذتھا الھيئة في دورتھا الحادية واألربعين )نيروبي ،من  24إلى
6.2.8
شباط /فبراير  (2015بشأن عمل الھيئة ) (IPCCفي المستقبل ،وبشأن زيادة تمثيل البلدان األفريقية واآلسيوية في ھيكل
مكتب الھيئة ) .(IPCCوقد زاد عدد أعضاء مكتب الھيئة ) (IPCCمن  31عضواً إلى  34عضواً.
27

وأعرب المؤتمر عن امتنانه وتقديره لجميع أعضاء مكتب الھيئة ) (IPCCوأعضاء مكتب فرقة العمل
6.2.9
التابعة للھيئة ) (IPCCوالمعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري لما يقدمونه من توجيھات ناجحة
لألنشطة المتعلقة باألفرقة العاملة وفريق المھام التابعة لھم خالل دورة التقييم الخامسة ،كما أعرب عن امتنانه وتقديره
ألمانة الھيئة ) (IPCCلما تقدمه من دعم إداري.
وعبر المؤتمر عن تقديره ألعضاء المنظمة ) (WMOالذين يشاركون ويساھمون بفاعلية في عمل الھيئة
6.2.10
) (IPCCمن خالل اإلسھام المالي المباشر في الصندوق االستئماني المشترك بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ) ،(UNEPأو بدعم وحدات الدعم الفنية؛ كما أعرب عن تقديره لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
لمواصلة المشاركة في رعاية الھيئة ) ،(IPCCوللعلميين والخبراء الذي ساھموا في كتابة تقارير الھيئة )(IPCC
واستعراضھا.
وسلم المؤتمر بأھمية دور أعضاء المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
6.2.11
) (NMHSsوإسھاماتھا في مجاالت تقلبية المناخ وتغير المناخ وإنجاز أعمال الھيئة )(IPCC؛ وأحاط علما ً مع التقدير بأن
مشاركة العلميين والخبراء من المرافق ) ،(NMHSsوال سيما من البلدان المتقدمة ،بفعالية في أنشطة الھيئة )(IPCC
تحقق فوائد كبيرة للمرافق ) (NMHSsوللھيئة ) ،(IPCCوشجع المرافق ) ،(NMHSsوالسيما من البلدان المتقدمة ،بقوة
على المشاركة في األنشطة المتعلقة بتغير المناخ ومواصلة دعم جھود الھيئة ).(IPCC
وأحاط المؤتمر علما ً بتزايد عبء أعمال الھيئة ) (IPCCعلى عاتق العلميين والمرافق )،(NMHSs
6.2.12
وبضرورة إجراء تقييمات إقليمية وتزايد الطلب على االتصاالت .ودعا الھيئة ) (IPCCإلى تناول ھذه الشواغل والطلبات
عند تحضير تقارير التقييم السادس.
وأكد المؤتمر من جديد على ضرورة أن تواصل الھيئة ) (IPCCمھمتھا األساسية من أجل تقديم تقييمات
6.2.13
علمية فنية عن المعلومات الوقائعية المتاحة بشأن المسائل المتصلة بتغير المناخ ،واعتمد المؤتمر القرار – (Cg-17) 56
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ).(IPCC
6.3

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض )) (GEOSSالبند
من جدول األعمال(

6.3

أحاط المؤتمر علما ً باإلجراءات التي اتخذھا المجلس التنفيذي وأعضاء المنظمة ) (WMOلتعزيز
6.3.1
التوجيھات الصادرة عن المؤتمر السادس عشر بشأن المشاركة في الفريق المعني برصدات األرض ) .(GEOكما أحيط
المؤتمر علما ً بالمنافع الناجمة عن مشاركة المنظمة ) (WMOفي المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSومن
بينھا التعاون بشأن تبادل البيانات ونشرھا ،وتنسيق الترددات الراديوية .والحظ المؤتمر أن المنظمة ) (WMOتسھم
برنامجيا ً في خطة التنفيذ العشرية ) (2015-2005للمنظومة ) (GEOSSمن خالل برنامج المراقبة العالمية للطقس
) (WWWبما في ذلك النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSومن خالل نظام معلومات المنظمة )(WIS
والنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبما في ذلك أنشطة برنامج المنظمة ) (WMOالفضائي .وتشمل األمثلة
إسھامات برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة في إطار النظام ) (WIGOSفي مجاالت المنافع
المجتمعية ) (SBAsللفريق ) (GEOالخاصة بالزراعة والمناخ والماء والطقس ،مثل النظام العالمي للرصد )(GOS
والنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،(GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
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وشجع المؤتمر أعضاء المنظمة ) (WMOعلى مواصلة المشاركة التامة مع آليات التنسيق الوطنية التابعة
6.3.2
للفريق المعني برصدات األرض ) (GEOبغية تعزيز الدور المحوري للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsعلى كل من المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي – وتعزيز اعتراف الفريق  GEOبھذا الدور -في ما يتعلق
بخصائص الرصدات والحصول عليھا ونشرھا لدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الطقس والمناخ والماء .وإذ يقر
المؤتمر بأن عدد األعضاء الذين ينضمون إلى الفريق ) (GEOآخذ في االرتفاع ،فإنه قد دعا أعضاء المنظمة إلى تنسيق
أنشطتھم الوطنية المتصلة بالرصدات ومشاركاتھم في أنشطة المنظومة ) (GEOSSاإلقليمية والعالمية تنسيقا ً دقيقاً،
وشجع مديري المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى العمل بشكل وثيق مع المسؤولين الرئيسيين في الفريق ) (GEOعلى
الصعيد الوطني.
وأُبلغ المؤتمر بأن نظام معلومات المنظمة ) (WISقد حافظ على تعاون وثيق مع البنية األساسية المشتركة
6.3.3
) (GCIمن خالل توفير إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات عمليات الرصد التي تجمعھا المرافق الوطنية
) ،(NMHSsبغية ضمان التشغيل المتبادل مع البنية األساسية المشتركة ) (GCIللمنظومة ) .(GEOSSوفي ھذا
الخصوص ،الحظ المؤتمر مع االرتياح بأنه يمكن اآلن اكتشاف بيانات النظام ) (WISفي المنظومة ) (GEOSSوالعكس
بالعكس ،بفضل تقديم ألمانيا واليابان وجمھورية كوريا البيانات الشرحية للمنظمة ) (WMOإلى البنية األساسية المشتركة
) (GCIللمنظومة ) ،(GEOSSمن خالل برمجية  openModelerالمستخدمة في منظومة ) .(GEOSSواع ُتبر ھذا األمر
خطوة ھامة نحو إتاحة رصدات كل من المنظومة ) (GEOSSوالنظام ) (WIGOSمن خالل نظام معلومات المنظمة
) (WISوالبنية األساسية المشتركة ) (GCIحسبما طلب المؤتمر الخامس عشر.
ورحّ ب المؤتمر بإعالن جنيف الذي اعتمده مؤتمر القمة الوزاري للفريق ) (GEOفي كانون الثاني /يناير
6.3.4
 ،2014والذي جُددت بموجبه والية الفريق ) (GEOلغاية عام  .2025وأشار إلى تعزيز العالقات بين المنظمة )(WMO
والمنظومة ) (GEOSSمن خالل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSما يعكس تماشي المجاالت ذات
األولوية األربعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمع بعض مجاالت المنافع المجتمعية ) (SBAsللفريق
المعني برصدات األرض ) ،(GEOوخاصة الزراعة واألمن الغذائي ،والماء ،والصحة ،والحد من مخاطر الكوارث.
وشجع المؤتمر على إقامة تعاون وثيق مماثل مع مجال األولوية المستجد الخاص بالطاقة ومجاالت المنافع المجتمعية
) (SBAللفريق ) (GEOفي مجال الطاقة .وعالوة على ذلك أحاط المؤتمر علما ً بالتعاون الجيد بين المنظمة )(WMO
والفريق ) (GEOفي مبادرات من قبيل المشروع العالمي لمراقبة الزراعة ) (GEOGLAMالتابع للفريق ) (GEOوالنظام
العالمي لرصد وتحليل الكربون ) (GEO Carbonالتابع للفريق ) (GEOواألنشطة المنجزة في المناطق الباردة والجھود
المتعلقة بالرصدات والمعلومات الحضرية.
وحث المؤتمر الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOعلى أن يضمن االعتراف ،على النحو المالئم،
6.3.5
بإسھامات المنظمة في المنظومة ) (GEOSSمن خالل برامجھا ولجانھا الفنية والمرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرھا،
واإلقرار بھا في المطبوعات والوثائق والخطط اإلستراتيجية .وسلّم المؤتمر بالخطوات التي يتخذھا الفريق )(GEO
لمعالجة ھيكل حوكمته لالعتراف على النحو الالئق بالتباين بين دور وكاالت األمم المتحدة ودور برامج كل منھا.
وأخذ المؤتمر علما ً بمبادرة المنظومة العالمية لنظم رصد األرض األفريقية ) (AfriGEOSSوشجعھا على
6.3.6
االعتماد على الجھود التكميلية التي تبذلھا المنظمة ) ،(WMOوخاصة النظام ) ،(WIGOSوعلى التعاون خاصة مع
أعضاء المنظمة في اإلقليم األول )أفريقيا( في ھذا النشاط من خالل مرافقھم الوطنية ) .(NMHSsوحث المؤتمر الفريق
) (GEOعلى االعتراف المالئم بإسھام المنظمة ) (WMOفي أفريقيا ،والحظ مع االرتياح زيادة التعاون بين المنظمة
) ،(WMOعبر النظام ) ،(WIGOSوالمبادرة ) (AfriGEOSSفي اإلقليم األول ،كما شجع على ذلك إعالن برايا الوزاري
الصادر عن المؤتمر الوزاري األفريقي الثالث لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMET-3المنعقد في كابو فيردي ،شباط/
فبراير .2015
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وفيما يتعلق بتنسيق الترددات الراديوية ،الحظ المؤتمر مع االرتياح أن الفريق المعني برصدات األرض
6.3.7
) (GEOقد شارك في إعداد ورقة موقف المنظمة ) (WMOبشأن حماية نطاق الترددات  5470-5350ميغاھيرتز ،وأنه قد
أعد ورقة موقف خاصة به ،وقُدمت الورقتان إلى اجتماع فرقة العمل المشتركة الذي عُقد للتحضير للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية  . 2015وأعرب المؤتمر أيضا ً عن تقديره إلبراز الجلسة العامة العاشرة للفريق ) (GEOضرورة
المحافظة على نطاق الترددات  5470-5350نظراً إلى ما يتسم به من أھمية كبيرة بالنسبة لسلسلة السواتل Sentinel
التابعة للمشروع األوروبي لرصد األرض ) (Copernicusوبعثات رصد األرض ) (EOاألخرى التي تقدم فوائد ألعضاء
المنظمة ) (WMOوبرامجھا.
6.4

مستقبل األرض )البند  6.4من جدول األعمال(

أعرب المؤتمر عن تقديره للعرض الذي ق ّدمة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUبخصوص
6.4.1
ّ
ّ
مبادرة مستقبل األرض خالل دورة المجلس التنفيذي السادسة والستين ) ،(EC-66إذ إنه سلط الضوء على إمكانية إقامة
المزيد من الشراكات والتعاون مع المنظمة ) (WMOوالبرامج المرتبطة بھا من قبيل البرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
وأحاط المؤتمر علما ً بقرار المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ) (EC-66والذي أصبحت
6.4.2
المنظمة بموجبه عضواً ،بدالً من مراقب ،في تحالف العلوم والتكنولوجيا من أجل االستدامة العالمية )التحالف( ،وأقر
أھداف وشروط مشاركة المنظمة )] (WMOانظر الفقرة  4.7.28من الملخص العام للدورة السادسة والستين للمجلس
التنفيذي[.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للدور الذي يؤديه البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPالذي تشارك
6.4.3
المنظمة ) (WMOفي رعايته كشريك استراتيجي بصفة كاملة ومستقلة لمبادرة مستقبل األرض ،وشكر المدراء التنفيذيين
للمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوالرؤساء المشاركين في التحالف )المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUومنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(( ورؤساء اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
واللجان العلمية التابعة لمبادرة مستقبل األرض على إبرام اتفاقات إيجابية واستباقية.
وأحاط المؤتمر علما ً باقتراح تحالف العلوم والتكنولوجيا من أجل االستدامة العالمية إلمكانية أن يصبح
6.4.4
ھو مجلس اإلدارة لمبادرة مستقبل األرض .وأعرب المؤتمر عن تقديره للدور المفيد الذي أداه كل من المنظمة )(WMO
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي التحالف وفي فرقة االنتقال لمبادرة مستقبل األرض ،بما في ذلك
تصميم مبادرة مستقبل األرض واألمانة التابعة لھا وآليات الحوكمة المختلفة الخاصة بھا .وأشار المؤتمر إلى تعقيد
البرنامج الجديد وتركيزه المبتكر على التصميم المشترك واإلنتاج المشترك للبحوث ،وتركيزه على البحوث المتعددة
التخصصات في المجاالت البحثية التي يركز عليھا ،واعتبر أنھا تستكمل ركيزة البحوث والتنبؤ الخاصة باإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSونظر في الطابع المتطور لمبادرة مستقبل األرض فشجّ ع األمين العام على
ممارسة المزيد من اليقظة والحذر فيما يتعلق بمشاركة المنظمة ) (WMOكعضو في التحالف وضمان عدم تعارض
قرارات المجلس لقرارات المؤتمر ورسالة المنظمة ) ،(WMOبما فيھا االلتزامات المالية.
ورحّ ب المؤتمر بإدماج موضوع الكوكب الدينامي في مبادرة مستقبل األرض التي يمكن أن يساھم فيھا
6.4.5
كل من البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWوبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوكذلك بالمبادرات الجديدة التي
يأخذھا كل من البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPومبادرة مستقبل األرض واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) ،(IOCالسيما أنھا تتعلق بصحة المحيطات وصالحھا والتطبيقات المحيطية التي تشمل النمذجة العملية
والتنبؤ للمناطق الساحلية ومناطق أعالي البحار وإدارة البيانات الشاملة والرصدات .وبالتالي شجع المؤتمر البرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات ) (MMOPعلى االنضمام إلى البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفيما تبذله المنظمة ) (WMOمن
جھود تتعلق بمستقبل األرض ،مع مراعاة دور ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة في تغير المناخ ،والبحوث الحرجة
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وموارد البنى األساسية التي يمكن أن تحشدھا بحوث الطقس لبلوغ األھداف ،وضرورة تالفي ازدواجية الجھود وتحقيق
القدر األمثل من إسھامات المنظمة ).(WMO
6.5

مبادرة الشراكة القطبية الدولية )) (IPPIالبند  6.5من جدول األعمال(

أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالجھود التي يبذلھا فريق التوجيه المشترك بين الوكاالت لتطوير مفھوم
6.5.1
المبادرة القطبية التعاونية الدولية طويلة األمد .ووافق المؤتمر على ما توصل إليه فريق التوجيه من استنتاج بأن
التغييرات التي تشھدھا المنطقتان القطبيتان تؤثر تأثيراً قويا ً على نظام األرض وأنه ،نظراً للظروف الصعبة في البيئة
القطبية وتكلفة التشغيل المرتفعة نسبيا ً في ھاتين المنطقتين ،يستحيل على بلد معين أو منظمة معينة تحقيق أھداف
األنشطة القطبية الخاصة بھا بدون التعاون الوثيق مع الشركاء .واتفق المؤتمر أيضا ً على أن تحسين فھم الطقس والمناخ
القطبيين يستدعي جھداً منسقا ً بين وكاالت متعددة لتطوير شبكات الرصد وصيانتھا والبحث اإلنتاجي ولتحويل
الرصدات والبحوث إلى نواتج ذات قيمة مجتمعية عالية.
وأحاط المؤتمر علما ً بمفھوم مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIالذي صاغه فريق التوجيه التابع
6.5.2
للمبادرة .ووافق المؤتمر على أن لمبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIالمقومات التي تسمح له بتأمين إطار للتعاون
في األنشطة القطبية من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الرصدات القطبية وإتاحة فرص لطلب تمويل البحوث القطبية
وتعزيز توفير الخدمات المصممة خصيصا ً للمستخدمين .وفي ھذا السياق ،شجّ ع المؤتمر فريق التوجيه على الدفع قدما ً
بإعداد إطار واضح للشراكة ،على أن يستعرضه المجلس التنفيذي في عام  2016وما بعده ،بغية تحديد دور المنظمة
) (WMOومساھماتھا في اإلطار المستقبلي لمبادرة الشراكة القطبية الدولية ).(IPPI
وأشار المجلس إلى أن مبادرات المنظمة ) (WMOمن قبيل النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
6.5.3
) (GIPPSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONواألنشطة القطبية
للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPالذي تشترك المنظمة في رعايته،
واألنشطة القطبية األخرى الخاصة بالمنظمة ) (WMOمن شأنھا أن تساھم في المبادرة ) ،(IPPIكما أنھا ستستفيد بقوة من
إسھامات المنظمات الشريكة .ولذلك ،أيّد المؤتمر مشاركة المنظمة ) (WMOفي المبادرة ) (IPPIكما اعتمد القرار 57
) - (Cg-17مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في مبادرة الشراكة القطبية الدولية ).(IPPI
6.6

الشراكات األخرى )البند  6.6من جدول األعمال(

التعاون مع المنظمات اإلقليمية
الشراكة مع المفوضية األوروبية
رحب المجلس وشجع مبادرات األمين العام لالستفادة من الشراكة مع المفوضية األوروبية وتعزيزھا.
6.6.1
ووافق على ضرورة مضاعفة ھذه الجھود مع بدء التشريعات األوروبية الجديدة والھيكلة الجديدة للمفوضية بغية تعزيز
التعاون في مختلف المجاالت السياساتية للمفوضية األوروبية ،وزيادة االھتمام المكرس للدور المحتمل والقيمة المضافة
لدوائر األرصاد الجوية بھدف مواءمة مبادرات المفوضية األوروبية في مجاالت الطقس والمناخ والماء ،مع مبادرات
المنظمة ) ،(WMOال سيما المبادرات المتخذة في االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( ،لتجنب اإلزدواجية وتعظيم أوجه
التآزر .فمبادرات االتحاد األوروبي ،مثل البرنامج األوروبي لرصد األرض ) ،(Copernicusأو السماء األوروبية
الواحدة ،أو المبادرة المتخذة مؤخراً إلنشاء سوق للبيانات المناخية ،تتصل بعدد كبير من برامج المنظمة )(WMO
ومبادراتھا ،بما في ذلك إسھام المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSواألرصاد الجوية
للطيران ،والحد من مخاطر الكوارث ،والخدمات البحرية .وأوصى المؤتمر أيضا ً بضرورة إبراز دور المنظمة
وأعضائھا ،من خالل مرافقھم الوطنية ) ،(NMHSsفيما يتعلق بالتعاون الدولي مع المفوضية األوروبية .وأعرب
المؤتمر عن ترحيبه الخاص بتبادل الموظفين مع المفوضية األوروبية في ھذه المجاالت.
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الشراكات مع المنظمات التي تمثل مجتمع األرصاد الجوية بوجه عام
أحاط المجلس علما ً مع االرتياح بإبرام اتفاقات تعاون في المنطقة األوروبية ،بما في ذلك (1) :مذكرة
6.6.2
التفاھم ) (MoUالموقعة بين المنظمة ) (WMOواتحاد المرافق الخاصة لألرصاد الجوية )(PRIMET؛ ومذكرة التفاھم
) (MoUبين المنظمة ) (WMOوجماعة المصالح االقتصادية التابعة لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) ،(EUTMENET EIGوالتي تضفي طابعا ً رسميا ً على تعاونھما في مجاالت مثل عمليات الرصد ،والخدمات المناخية،
والتوقعات والتدريب ،ونظم اإلنذار المبكر ،والحد من مخاطر الكوارث ،واألرصاد الجوية للطيران ،وحماية الترددات
الراديوية الالزمة ألغراض األرصاد الجوية؛ ) (3ومذكرة التفاھم ) (MoUبين المنظمة ) (WMOوجماعة المصالح
االقتصادية التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في أوروبا ).(ECOMET
كما أعرب المؤتمر عن ارتياحه إلبرام اتفاقات تعاون في أرجاء أخرى من العالم ،بما في ذلك (1) :مذكرة
6.6.3
التفاھم ) (MoUبين المنظمة ) (WMOوأمانة البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الھادئ )(SPREP؛ ) (2ومذكرة
التفاھم ) (MoUبين المنظمة ) (WMOوأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) (GCC؛ ) (3ومذكرة التفاھم )(MoU
بين المنظمة ) (WMOولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ) ،(UNECAومركز السياسات المناخية ألفريقيا )(ACPC
فيما يخص تنفيذ جدول األعمال المتعلق بالبحوث المناخية من أجل أغراض التنمية ) (CR4Dفي أفريقيا؛) (4ومذكرة
التفاھم ) (MoUالموقعة في  3أيلول /سبتمبر  2014بين المنظمة ) (WMOولجنة المحيط الھندي ).(IOC

التعاون مع المنظمات الوطنية
رحب المؤتمر بإبرام اتفاقات تعاون مع ھيئات وطنية ،بما في ذلك :مذكرة التفاھم ) (MoUبين المنظمة
6.6.4
) (WMOوالوكالة اإلسبانية الحكومية لألرصاد الجوية )(AEMET؛ ) (2ومذكرة التفاھم ) (MoUبين المنظمة )(WMO
واللجنة الدولية للري والصرف )(ICID-India؛ ) (3ومذكرة التفاھم ) (MoUبين المنظمة ) (WMOوالمعھد الكوري
للھندسة المدنية؛ ) (4ومذكرة التفاھم ) (MoUبين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية (IEDRO-
).USA
وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بالجھود المبذولة لتعزيز التعاون مع الجمعيات الوطنية لألرصاد الجوية
6.6.5
والھيدرولوجيا ،وحث األمين العام على اتخاذ المزيد من التدابير لدعم التعاون معھا.
التعاون مع مؤسسات التمويل
رحب المؤتمر بتزايد التعاون مع المنظمات الدولية األخرى ،مثل البنك الدولي ومصارف التنمية
6.6.6
اإلقليمية ،مشيراً بصورة خاصة إلى أھمية التعاون المستمر دعما ً للمبادرات الوطنية واإلقليمية للحد من مخاطر
الكوارث ،مما يقود إلى تحديث المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتقييم دورھا في تنمية
االقتصاد الوطني .وحث األمين العام ومكاتب المنظمة على مواصلة الحوار العالي المستوى مع سائر المنظمات الدولية
بغية تعزيز التعاون معھا لما فيه المزيد من الفائدة للمنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ).(NMHSs

تعزيز الشراكات وتطويرھا
أحيط المؤتمر علما ً باإلنجازات التي حققھا المجلس التنفيذي في تعزيز وتجديد التعاون مع تلك المنظمات
6.6.7
ً
التي كان التعاون معھا خافتا لعدة سنوات .وطلب إلى األمين العام مواصلة تعزيز وتدعيم تنفيذ ھذه اإلنجازات لما فيه
فائدة المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية .وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالعمل الذي يتطلبه استعراض حالة جميع
اتفاقات التعاون ،وحث األمين العام على االستمرار في إعادة إحياء التعاون خالل الفترة المالية السابعة عشرة مع
المنظمات التي ظل التعاون معھا خافتا ً ،إن كان للمنظمة ) (WMOمصلحة في ذلك.
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وأذن المؤتمر للمجلس التنفيذي بالنظر ،كلما كان ذلك مناسباً ،في مدى استصواب وضع ترتيبات عمل
6.6.8
ً
ً
ً
ً
رسمية مع المنظمات الدولية األخرى ومنحھا مركزا استشاريا ،عندما يكون ذلك ضروريا ،وذلك رھنا بأحكام المادة 26
من اتفاقية المنظمة ).(WMO
وأحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بأن مكانة المنظمة ) ،(WMOوإدراك عملھا ،وكذلك عمل المرافق
6.6.9
ً
الوطنية ) (NMHSsقد شھدا تحسنا من خالل تمثيلھا في دورات المنظمات الدولية األخرى ،ومساھمتھا فيھا .ودعا
المؤتمر الدول األعضاء إلى مواصلة جھودھا لضمان تمثيل المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) ،(NMHSsحيثما أمكن
في اللقاءات ذات الصلة بتطوير األرصاد الجوية والھيدرولوجيا واستخدام ھذه الجھود في التنمية المستدامة .وحث
المؤتمر األمين العام على المضي قدما ً في الجھود الرامية لضمان اضطالع المنظمة بدور رائد في المجاالت التي
تندرج ضمن واليتھا وفي وضع المشاريع ذات الصلة مع الوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية
والمنظمات غير الحكومية لتسريع وتيرة تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية لدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة
للتنمية المستدامة ) (Rio+20والقمة العالمية الثالثة بشأن الحد من مخاطر الكوارث وخطة التنمية لما بعد  2015وأھداف
التنمية المستدامة المتعلقة بھا ،عالوة على االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية والعالمية ذات الصلة.
وطلب المؤتمر إلى األمين العام االستمرار في تعزيز أنشطة العالقات الخارجية على نحو يتماشى مع
6.6.10
األولويات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOودعم ھذه األنشطة ضمن الحد األقصى لإلنفاق المعتمد للفترة المالية السابعة
عشرة بغية تعزيز التعاون مع المنظمات األخرى ،بما في ذلك الجمعيات المھنية اإلقليمية والوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا.
7

تعزيز الحوكمة )البند  7من جدول األعمال(

7.1

اإلشراف على المنظمة )البند  7.1من جدول األعمال(

تقرير لجنة المراجعة
أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بعمل لجنة المراجعة المتواصل والممتاز الذي ساھم في إحراز التقدم فيما
7.1.1
يتعلق باإلشراف الفعال وإدارة مخاطر المشاريع طوال السنوات األربع الماضية.
وأحاط المؤتمر علما ً بالتقارير القيمة التي قدمتھا لجنة المراجعة إلى اللجنة االستشارية للشؤون المالية
7.1.2
) (FINACوالمجلس التنفيذي في دوراته الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين ،بما في ذلك توصيات
اللجنة بشأن مختلف القضايا المندرجة ضمن نطاق واليتھا والتي ساعدت المجلس التنفيذي في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يواصل مراجعة سير عمل اللجنة وعضويتھا .وأيّد المؤتمر طلب
7.1.3
اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACبأن تعرض التقارير التي تقدمھا لجنة المراجعة إلى المجلس التنفيذي
والمؤتمر تفاصيل وافية من دون تكرار المعلومات الواردة في تقارير أخرى ،كتقرير مراجع الحسابات الخارجي على
سبيل المثال .وطلب المؤتمر كذلك من لجنة المراجعة مواصلة تقييم المخاطر المؤسسية التي تواجه المنظمة ،ومراقبتھا،
وال سيما المخاطر المرتبطة بااللتزامات الناجمة عن التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) .(ASHIوأبقى المؤتمر في ھذا
الصدد على سريان القرار  (Cg-XV) 38المتعلق بلجنة المراجعة.

تقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية
نظر المؤتمر في تقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية الذي يتضمّن ملخصا ً لنتائج وتوصيات
7.1.4
وإجراءات الرقابة التي اتخذت استجابة لذلك ،وفي رأي مدير مكتب الرقابة الداخلية بشأن مدى مالءمة الحوكمة ،وإدارة
المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية لسنة  .2014كما وضع المؤتمر في حسبانه تقرير لجنة مراجعة الحسابات عند نظره
في تقرير مكتب الرقابة الداخلية.

الملخص العام

211

أعرب المؤتمر عن ارتياحه للعمل الذي أنجزه مكتب الرقابة الداخلية في الفترة المالية السادسة عشرة
7.1.5
بالمساھمة في الحوكمة السليمة للمنظمة وأشاد بجھود األمين العام في بناء ثقافة قوية للمراقبة داخل المنظمة.

تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة
أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير باألعمال التي أنجزتھا وحدة التفتيش المشتركة بشأن تعزيز الحوكمة داخل
7.1.6
منظومة األمم المتحدة.
والحظ المؤتمر إجراءات المنظمة ) (WMOالخاصة بمتابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة ،والتي
7.1.7
اعتمدتھا الدورة الرابعة والخمسون للمجلس التنفيذي في عام  ،2002فأشار مع االرتياح إلى التقدم الذي أحرزته األمانة
في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمنظمة ).(WMO
وطلب المؤتمر من األمين العام مواصلة توفير الدعم ألعمال وحدة التفتيش المشتركة وإيالء االعتبار
7.1.8
الواجب لتوصيات الوحدة ) ،(JIUوفقا ً لإلجراءات المعمول بھا.
7.2

المراقبة والتقييم )البند  7.2من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى قراراه المتخذ في الدورة السادسة عشرة والذي وافق فيه على ضرورة أن تبدأ مرحلة
7.2.1
التنفيذ الشامل لنظام المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم اعتباراً من عام  .2012وأحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بأن
نظام المراقبة والتقييم قد ُن ّفذ بالكامل وغطى كافة النتائج المتوقعة ،وبأن األمانة العامة قد أجرت استقصاءين لتقييم آثار
النتائج المحرزة على األعضاء ،وكان االستقصاء األول يسعى إلى تحديد أھداف وخطوط أساس لمؤشرات األداء
الرئيسية ) (KPIsالتي أ ُعيدت صياغتھا .كما أشار مع التقدير إلى التقدم المحرز لتحقيق النتائج المتوقعة كما وردت في
تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء الذي أعدّته األمانة لفترة السنتين األولى من الفترة المالية )كانون الثاني /يناير
 – 2012كانون األول /ديسمبر .(2013
وأعرب المؤتمر عن موافقته على التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
7.2.2
) ،EC-66الفقرة  (4.8.2.2بشأن التحسين المستمر لنظام المراقبة والتقييم .وأشار إلى التحديات المطروحة أمام قياس
النتائج الرئيسية بسبب تدني وتقلب مستويات الرد على االستقصاءات الخاصة بآثار النتائج المحرزة على األعضاء.
وفي ھذا الصدد ،شجع المؤتمر األعضاء على الرد على االستقصاءات التي تجريھا األمانة من أجل توفير معلومات
منتظمة دقيقة وشاملة يمكن أن تساعد المنظمة ) (WMOعلى تحديد اإلجراءات ذات األولوية لتحسين تلبية احتياجات
األعضاء .وأعرب عن تقديره لدور االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في تيسير عملية جمع البيانات ومراقبة تنفيذ
الخطط التشغيلية الخاصة بھا.
وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي واألمين العام االستفادة من الدروس المستخلصة من السنوات األولى
7.2.3
من تنفيذ نظام المراقبة والتقييم إلجراء التعديالت الالزمة وإدخال المزيد من التحسينات.
7.3

إدارة المخاطر )البند  7.3من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى أن األمانة قد نفذت إدارة المخاطر المؤسسية ) (ERMباعتبارھا جزءاً ال يتجزأ من نظم
7.3.1
المراقبة الداخلية واإلدارة القائمة على النتائج ) ،(RBMعمالً بقرارات المؤتمر الخاصة باعتماد الخطتين اإلستراتيجتين
والميزانيتين القائمتين على النتائج للمنظمة ) (WMOللفترتين  2011-2008و .2015-2012وأشار المؤتمر إلى أن المجلس
التنفيذي قد اعتمد سياسة إدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOالتي تشكل ،إلى جانب إطار عمل إدارة المخاطر في
المنظمة ) ،(WMOاألساس الذي يقوم عليه تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية ) .(ERMوأعرب المؤتمر عن تقديره للتقدم
الذي أحرزته األمانة في تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية ) (ERMونضوج النظام وھو األمر الذي أشارت إليه لجنة
المراجعة والمجلس التنفيذي .وقد أُدمجت إدارة المخاطر في عملية التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة )(WMO
وفي عملية المراقبة والتقييم.

212
7.3.2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
وشجع المؤتمر األعضاء على استخدام سياسة إدارة المخاطر في المنظمة )) (WMOالقرار ((EC-66) 22

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16315#.VMIvxZ01jOU

وإطار عمل إدارة المخاطر في

المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1111عند إعداد أُطر إدارة المخاطر الخاصة بھم .وطلب المؤتمر من المجلس
التنفيذي إبقاء المخاطر العالية للمنظمة ) (WMOقيد االستعراض وتقديم توجيھات بشأن اإلجراءات الالزم اتخاذھا حسب
االقتضاء.
7.4

خدمات المؤتمرات )البند  7.4من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى أن المنظمة ) (WMOقد حدثت خالل الفترة  2015-2012البنية األساسية لمركز
7.4.1
المؤتمرات وخدمات المؤتمرات التابعة لھا ،األمر الذي م َّكن األمانة من إدارة تقديم خدمات المؤتمرات في جنيف وفي
الخارج على السواء بمزيد من الكفاءة .ويتمثل التغيير األبرز في االنتقال إلى دورات دون وثائق ورقية واإلدارة
اإللكترونية لكافة دورات الھيئات التأسيسية والدورات الرئيسية األخرى ،فمرافق عقد المؤتمرات بالفيديو تسمح اآلن
بعقد اجتماعات أقرب للواقع وتتيح للعاملين والخبراء المشاركة في االجتماعات من الخارج .وبفضل التخطيط التمھيدي
الحاذق لجدول األعمال اليومي لدورات الھيئات التأسيسية ،تمكنت األمانة ،بالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية ولجان تنسيق الدورات ،من ترشيد تكلفة خدمات الترجمة الفورية .وقد أسفرت ھذه التدابير عن وفورات
كبيرة في الموارد والحد من اآلثار البيئية.
وستظل التعددية اللغوية وامتياز خدمات المؤتمرات تمثل أولوية عالية للمنظمة ) (WMOخالل الفترة
7.4.2
المالية السابعة عشرة .وإعماالً لھذا المبدأ ،يُتوقع أن ُتقدم خدمات الترجمة الفورية إلى اللغة البرتغالية أسوة بما جرى في
عدة دورات في الماضي.
وأشار المؤتمر إلى عقد  18دورة لھيئات تأسيسية و 980اجتماعا ً آخر خالل الفترة المالية السادسة عشرة،
7.4.3
سواء في جنيف أو خارجھا .وبحث المؤتمر المعلومات التي قدمھا األمين العام بشأن الدعوات المقدمة من األعضاء
الستضافة دورات ھيئات تأسيسية خالل الفترة المالية السابعة عشرة  .2019-2016وأعد المؤتمر في ھذا السياق برنامجا ً
مؤقتا ً لدورات الھيئات التأسيسية ،حسبما يرد في المرفق الثالث عشر بھذا التقرير .وسيُطلب من الجھات التي يُحتمل أن
تستضيف دورات للمنظمة ) (WMOأن تلتزم بھذا البرنامج ،وأن تتقيد كذلك باتفاق قياسي يُبرم بين المنظمة )(WMO
والبلد المضيف ،حسبما يرد في المرفق الرابع عشر بھذا التقرير.
وستوجه خدمات المؤتمرات جھودھا نحو ترشيد تكاليف الدورات من خالل تحسين التطبيقات الشبكية
7.4.4
لتكنولوجيا المعلومات ،والتطبيقات التي تيسر استخدام ومعالجة وثائق الدورات بكافة اللغات ،وتسجيل المشاركين،
وزيادة إمكانيات مشاركتھم النشطة على اإلنترنت.
7.5

اللغات والمطبوعات )البند  7.5من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى أن المنظمة ) (WMOقد نفذت بنجاح خالل الفترة  2015-2012القرار  35وأصدرت
7.5.1
جميع المطبوعات المخطط لھا باللغات المختلفة للمنظمة ) .(WMOوفي حين ركزت الموارد من الميزانية العادية على
ھذه المطبوعات ذات األولوية ،أصدرت المنظمة ) (WMOمطبوعات إضافية واعتمدتھا الھيئات التأسيسية األخرى بواقع
 104مطبوعات صدرت باللغات المختلفة ،ويصل بذلك العدد اإلجمالي للمطبوعات الصادرة  .388وحسنت المنظمة
) ،(WMOمن خالل تحديث أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب وتحسين فعالية معدات الطباعة ،معالجة طلبات الخدمات
اللغوية والمطبوعات .وتركز المنظمة ) (WMOجھودھا منذ عام  2013على تعزيز إطار إدارة الجودة الخاص بخدماتھا
اللغوية .ويجري االضطالع بذلك من خالل إعادة توصيف وظائف العمل في مجال اللغات وتعزيز الموارد اللغوية
الداخلية )المترجمون والمحررون وفرق الدعم اللغوي( التي تمثل الفريق األساسي الذي ال غنى عنه في كفالة ارتفاع
جودة مجموعة متنوعة من النواتج والخدمات بلغات متعددة والتي ينتظرھا األعضاء من المنظمة ) .(WMOوإضافة إلى
ذلك ،تستفيد المنظمة ) ،(WMOفيما يتعلق بالمطبوعات الفنية المعقدة الحاسمة األھمية بالنسبة لألعمال التشغيلية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن التعاون الوثيق مع خبراء من عدة مرافق وطنية ).(NMHSs
فمساھمة ھؤالء الخبراء في اعتماد المصطلحات باللغات المتعددة وترجمة الممارسات الموصى بھا الواردة في دليل
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أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  (8مثال للتعاون الناجح بين المتخصصين اللغويين
والخبراء الفنيين.
وباإلشارة إلى المساھمة الكبيرة التي قدمتھا الخدمات اللغوية والنشر لتحقيق النتيجة المتوقعة  – 8قيام
7.5.2
المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة ،رحب المؤتمر بالتقدم المحرز في النشر والتوزيع اإللكترونيين لمطبوعات المنظمة
) (WMOووثائقھا ورسائلھا .وشجع المؤتمر األمين العام على مواصلة بذل الجھود لتحسين مطبوعات المنظمة )(WMO
من خالل إصدار مطبوعات جديدة باستخدام محتوى تفاعلي وديناميكي وأنساق مختلفة من قبيل نسق لغة التمييز
الترابطية ) (HTMLوالمطبوعات اإللكترونية وما شابه ذلك ،بحيث يمكن قراءتھا على األجھزة المحمولة المختلفة أو
إصدارھا في شكل قابل للطباعة .واعتمد المؤتمر القرار  – 58المطبوعات في الفترة المالية السابعة عشرة.
وأُشير إلى أن الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وخدمات النشر أساسية لتحقيق التواصل ونشر
7.5.3
ُ
المعلومات بكفاءة .وفي ھذا الصدد ،أشيد بالجھود التي تبذلھا األمانة لدعم دورات الھيئات التأسيسية وإصدار مطبوعات
بأكبر عدد ممكن من لغات المنظمة ) (WMOفي إطار الميزانية المتاحة .وفي عالم متعدد اللغات ،تشكل الخدمات اللغوية
وخدمات النشر أساس التزام المنظمة ) (WMOبتعزيز التعاون والتعاضد في المساعي العلمية واستخدام األرصاد الجوية
في المسائل التي تثير قلق الجمھور على النطاق العالمي.

وأحاط المؤتمر علما ً بأن الحدث الجانبي الذي أطلق الكتاب المعنون "التنبؤ المتواصل بنظام األرض :من
7.5.4
ً
ً
ً
دقائق إلى شھور" قد القى إقباال كبيرا .ونظرا لالھتمام البارز الذي أثاره الملخص التجميعي لألوراق البحثية
والمناقشات العديدة التي جرت خالل المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس )مونت﷼ ،صيف  ،(2014الحظ المؤتمر
أھمية توفير ھذا المطبوع بلغات أخرى غير اإلنكليزية ،وأشار إلى إمكانية استخدام الصندوق االستئماني للمطبوعات
إلنتاج ھذا الكتاب بجميع لغات المنظمة ) (WMOودعا األعضاء إلى المساھمة فيه.
7.6

دعم تكنولوجيا المعلومات )البند  7.6من جدول األعمال(

أحاط المؤتمر علما ً بالتطورات الھامة واالستراتيجية المقترحة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات وكذلك
7.6.1
في مرافق المبنى وما يتصل به من مرافق.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى زيادة التركيز على احتياجات تكنولوجيا المعلومات لدى إدارات المنظمة
7.6.2
) (WMOوأعضائھا وما يرتبط بذلك من فرص لتعزيز الحلول التي توفرھا تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة أنشطة
المنظمة ) (WMOوفعاليتھا ،وكذلك على االستثمارات الالزمة التي ُتعتبر ضرورية للحفاظ على مبنى مقر المنظمة
) (WMOمع استغالل الفرص لجعل المبنى محايداً من حيث الكربون.
وأحاط المؤتمر علما ً بتحديد األولويات في مجالي تكنولوجيا المعلومات وإدارة المرافق التابعة ألمانة
7.6.3
المنظمة ) ،(WMOوبوضع خطة عمل مناظرة لغرض تنفيذھا خالل الفترة المالية السابعة عشرة.
7.7

التحسين المتواصل لعمليات وممارسات المنظمة )) (WMOالبند  7.7من جدول األعمال(

ذ ّكر المؤتمر بالقرار الذي اتخذه في دورته السادسة عشرة وطلب فيه من المجلس التنفيذي مواصلة
7.7.1
تحسين عمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا ،وتنفيذ تلك التحسينات عند االقتضاء ،لزيادة كفاءة وفعالية الھيئات
التأسيسية للمنظمة ) (WMOوزيادة كفاءة المنظمة عموما ً.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالتقدم الذي أحرزه المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
7.7.2
واألمين العام في تنفيذ مختلف التدابير الرامية إلى تحسين عمليات وممارسات المنظمة ) ،(WMOما أدى إلى تحسين
الكفاءة وتحقيق وفورات .وطلب من المجلس التنفيذي أن يواصل ،عند تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للفترة ،2019-2016
اعتماد تدابير محددة لتحسين عمليات وممارسات المنظمة ) ،(WMOوإجراء استعراض شامل للمنظمة ،بما في ذلك
عملياتھا والممارسات التي تتبعھا في العمل.
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وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يقدم إليه توصيات في دورته الثامنة عشرة عن بنية الھيئات
7.7.3
التأسيسية ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك الھياكل الجديدة المحتملة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي،
وأن يقدم إليه توصيات أيضا ً عن قواعد وإجراءات وعمليات وآليات عمل وواجبات الھيئات التأسيسية والمسؤولين في
المنظمة )الرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية( والعالقة بينھم وبين أمانة
المنظمة ) (WMOبغية تعزيز كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة الرشيدة.

نحو منظمة عالمية لألرصاد الجوية محايدة مناخيا ً
أخذ المؤتمر علما ً بالھدف الذي حدده األمين العام لألمم المتحدة وھو أن تصبح منظومة األمم المتحدة
7.7.4
محايدة مناخيا ً بحلول عام  2020على أقصى تقدير ،والنظر في تكثيف ھذه الجھود بغية تحقيق الحياد المناخي بالفعل
بحلول نھاية عام .2015
وأحاط المؤتمر علما ً باإلجراءات التي نفذھا األمين العام واإلجراءات التي يعتزم تنفيذھا لتحقيق ھدف
7.7.5
الحياد المناخي.
ودعم المؤتمر مبادرة إنشاء صندوق استئماني مخصص لتمويل مشروع يفضي إلى تركيب ألواح ضوئية
7.7.6
لتوليد الكھرباء في مبنى مقر المنظمة ) (WMOودعوة األعضاء إلى المساھمة فيه.
ودعم المؤتمر المقترح المتعلق بتعويض انبعاثات الكربون المتبقية الصادرة عن المنظمة ) (WMOمن
7.7.7
خالل شراء شھادات إثبات خفض االنبعاثات ).(CERs
وطلب المؤتمر من األمين العام أن يواصل العمل نحو منظمة عالمية لألرصاد الجوية محايدة مناخيا ً ،من
7.7.8
خالل تحديد المصادر الرئيسية النبعاثات غازات االحتباس الحراري في المنظمة ).(WMO
7.8

تعميم المنظور الجنساني )البند  7.8من جدول األعمال(

رحّب المؤتمر بنتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ )جنيف 7-5 ،تشرين الثاني /نوفمبر
7.8.1
 .(2014وأشاد المؤتمر بالممثلين الدائمين لكل من الھند وايطاليا وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة االمريكية ،ونائب
مدير ھيئة األرصاد الجوية الصينية ،فضالً عن كبار ممثلي منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( ،ومنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRوھيئة
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )ھيئة األمم المتحدة للمرأة( ،والبنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية
) ،(WHOواالتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعية ) ،(IUCNلمشاركتھم في لجنة التوجيه الدولية للمؤتمر .وأثنى
المؤتمر على الدور الريادي الذي اضطلعت به األمانة في إقامة شراكة متعددة الجھات .وأق ّر المؤتمر كذلك بالمساھمات
الطوعية التي قدمتھا الصين واليونان والھند والنرويج وجمھورية جنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية وجمھورية تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو وھيئة
األمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي والشركة السويسرية للتأمين ).(Swiss Re
واستعرض المؤتمر نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية ،وأقرّ بالحاجة إلى ضمان الوصول إلى معلومات
7.8.2
ً
متساو بين النساء والرجال .وأحاط المؤتمر علما ببيان مؤتمر األبعاد
الطقس والمناخ وتفسيرھا واستخدامھا بشكل
ٍ
الجنسانية وأيّد التوصيات التي قدمھا واألنشطة التي اقترحھا في مجاالت الحد من خطر الكوارث ،والصحة العامة،
وإدارة الموارد المائية ،والزراعة واألمن الغذائي ،والمسارات المھنية للنساء ،كما وردت في البيان وفي مرفقه .وطلب
المؤتمر إلى المجلس التنفيذي واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية أن تتخذ إجراءات بشأن ھذه التوصيات في البرامج
والمشاريع ذات الصلة.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بإنشاء قاعدة بيانات جنسانية شاملة تتضمن معلومات مص ّنفة حسب
7.8.3
الجنس عن التركيبة الجنسانية لجميع الھيئات التابعة للمنظمة ) (WMOوعن التوازن الجنساني في اجتماعات الھيئات
التأسيسية كافة .وأشاد المؤتمر بتطوير مؤشرات مراقبة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن
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تعميم مراعاة المنظور الجنساني .وإذ أشار المؤتمر إلى أھمية جمع بيانات مص ّنفة حسب نوع الجنس وإجراء تحاليل
جنسانية ،طلب إلى األمانة أن تدير قاعدة البيانات وتواصل إجراء استطالعات منتظمة .ثم نصح المؤتمر االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية واألعضاء بجمع إحصاءات ذات صلة بالبعد الجنساني بشكل منھجي وتزويد األمانة بھذه
المعلومات بوتيرة منتظمة .وأشار المؤتمر إلى أن  58عضواً ،فضالً عن العديد من اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية،
عيّنوا منسقين للمسائل الجنسانية .وشجّع المؤتمر على توسيع شبكة المنسقين لتسھيل تنفيذ السياسة وجمع البيانات.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالتقرير األول عن تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة
7.8.4
المنظور الجنساني )الوثيقة  (Cg-17/INF. 7.8الذي أعدته األمانة .واستعرض المؤتمر التقرير وأق ّر بأن مشاركة النساء
في أنشطة المنظمة ) (WMOقد ارتفعت ارتفاعا ً متواضعا ً لكنه رأى أن نسبة التحسن بطيئة .وأعرب المؤتمر عن
ارتياحه ألن المساواة بين الجنسين بين الموظفين المھنيين العاملين في األمانة اقتربت من التحقق .لكن المؤتمر رأى أن
تمثيل النساء في ھياكل عمل اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية وفي المجلس التنفيذي ال يزال دون المستوى ،كما ھو
الحال بين كبار مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوفي األمانة .ونصح المؤتمر
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية بجعل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بنداً دائما ً من بنود جداول أعمالھا ،وبمراقبة
التقدم في تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل مستمر ورفع تقارير منتظمة في
ھذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.
وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بأن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور
7.8.5
الجنساني ساھم في تطوير مؤشرات مراقبة ،وفي تحليل البيانات اإلحصائية ،وتحديث سياسة المنظمة ) (WMOبشأن
تعميم مراعاة المنظور الجنساني ،ونتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية.
وذ ّكر المؤتمر بأن المؤتمر الخامس عشر اعتمد سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور
7.8.6
ً
ّ
الجنساني .وذكر أيضا بالقرار  – (Cg-XVI) 54تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المنظمة ) .(WMOوشجع األعضاء
بقوة على مواصلة تعزيز وتيسير فرص مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،في مجال األرصاد الجوية ،بما
في ذلك التدريب والتوظيف والمسار الوظيفي والمشاركة في أنشطة المنظمة ) ،(WMOوفي تقديم خدمات الطقس والماء
والمناخ .وقرر المؤتمر تعديل السياسة ل ُتدرج فيھا نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ ،ومعالجة
الثغرات وأوجه القصور التي رصدھا التقرير المرحلي ،ولتشمل الممارسات الجيدة القائمة واعتمد المؤتمر القرار
 – (Cg-17) 59المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وطلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي إعداد خطة عمل واإلشراف
على تنفيذھا.
وأق ّر المؤتمر بأن فعالية السياسة ونتائج مؤتمر األبعاد الجنسية يتوقفان على توفر الموارد البشرية
7.8.7
ّ
والمالية .ولھذا السبب ،حث المؤتمر األعضاء على تقديم مساھمات طوعية لألنشطة المرتبطة بالمنظور الجنساني في
المنظمة.
7.9

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوعملھا – تحديث لبيان المنظمة
) (WMOمن أجل صانعي القرارات )البند  7.9من جدول األعمال(

ذ ّكر المؤتمر بالقرار الذي اتخذه في دورته السادسة عشرة والذي أيّد فيه البيان الخاص بدور المرافق
7.9.1
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوعملھا من أجل المديرين ،وطلب فيه إلى المجلس التنفيذي
استعراض البيان كي يعكس دور ھذه المرافق الحاسم على نحو أوضح في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)) (GFCSالدورة السادسة عشرة للمؤتمر ) ،(Cg-XVIالمرفق الحادي عشر( ،وبالقرار  - (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية .وأشار المؤتمر مع التقدير إلى أن المجلس التنفيذي اعتمد في دورته الخامسة والستين بيان
المنظمة ) (WMOالمنقح بشأن دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوعملھا الموجه للمديرين الذي عكس دور المرافق
الوطنية ) (NMHSsالحاسم على نحو أوضح في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالدورة الخامسة
والستون للمجلس التنفيذي ) ،(EC-65المرفق الثاني(.
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وذ ّكر المؤتمر أيضا ً ببيان المجلس التنفيذي الصادر في  2005بشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
7.9.2
ُ
والھيدرولوجيا وعملھا من أجل صانعي القرارات ،والذي أريد منه حثھم على دعم المرافق الوطنية ) (NMHSsمن
خالل إبراز أھمية الخدمات التي تقدمھا ھذه المرافق ومنافعھا في تلبية احتياجات المجتمع وفي التنمية الوطنية المستدامة
)الدورة السابعة والخمسون للمجلس التنفيذي ) ،(EC-LVIIالمرفق السابع( .ونظر المؤتمر في البيان الم ّنقح من أجل
صانعي القرارات واعتمده بصيغته الواردة في المرفق الخامس عشر بھذا التقرير.
واتفق المؤتمر على أن ُتستعرض البيانات الصادرة من أجل صانعي القرارات والمديرين مرة كل أربع
7.9.3
سنوات في الحاالت العادية ،بحيث تعكس الخطط االستراتيجية التي تعتمدھا المنظمة ) (WMOواألدوار الدائمة التطور
للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوتتواءم معھا ،ما لم تستج ّد مسألة ذات أھمية بالنسبة للمنظمة تستدعي استعراضھا أو
مواءمتھا.
8

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )البند  8من جدول األعمال(

8.1

تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  8.1من جدول األعمال(

أقر المؤتمر بأوجه التقدم الھامة التي تحققت في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأحاط
8.1.1
ً
المؤتمر علما مع التقدير بالجھود المبذولة لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي ما يتعلق باإلنجازات
المتوخاة واألھداف ،إلى جانب األطر الزمنية البالغة سنتان وست سنوات وعشر سنوات ،على نحو ما قرره المؤتمر.
وفي ھذا الصدد ،يق َّدم ھذا التقرير بطريقة ُتظھر التقدم المحرز لتحقيق معالم السنتين األوليين ،على النحو الوارد في
خطة التنفيذ )البنود الواردة في خطة التنفيذ في إطار البند .(4.3.1

تنفيذ ھيكل حوكمة اإلطار المتفق عليه ،بما في ذلك إنشاء أمانة داعمة له
رحب المؤتمر بالجھود التي يبذلھا األمين العام للمنظمة ) (WMOعلى المستوى الفني من أجل إنشاء
8.1.2
مجلس مراقبة المشاريع ) (POBكھيكل غير رسمي للمساھمة في السُبل الفعالة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات منظومة
األمم المتحدة والوكاالت الدولية الرئيسية التي تشارك مباشر ًة في تخطيط وتنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSتماشيا ً مع والياتھا وأولوياتھا للمضي قُدما ً في تطبيق الخدمات المناخية في المجاالت
األربعة األولى التي تحظى باألولوية .وقد ساھم مجلس مراقبة المشاريع ) (POBمساھمة كبيرة في تخطيط وتطوير
أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوكان المجلس يجتمع بانتظام شھريا ً مما يتيح منتدى لتبادل
المعلومات بشأن األنشطة المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSومستجدات الوضع العام لتنفيذ اإلطار.
وتولى أعضاء المجلس الرئاسة بالتناوب بينھم وكان برنامج األغذية العالمي آخر من توالھا .وقد توقّف وجود المجلس
) (POBبتفعيل اللجنة االستشارية للشركاء.
ورحّب المؤتمر أيضا ً بمبادرة األمين العام للمنظمة ) (WMOبتأسيس فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت
8.1.3
) (ICGعلى مستوى اإلدارة بوصفه آلية غير رسمية لضمان مشاركة وملكية الشركاء الرئيسيين المعنيين بمبادرة اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى صعيد ھيئات ومؤسسات األمم المتحدة .وال يضم فريق التنسيق المشترك
) (ICGحتى اآلن سوى وكاالت األمم المتحدة ،وھي :منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األغذية
العالمي ) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ،(UNESCOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )،(UNDP
واستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRوالبنك الدولي ) ،(WBومنظمة الصحة العالمية
) ،(WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
والحظ المؤتمر مع التقدير أن اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACأصبحت عاملة اآلن )انظر البند  8.1من
8.1.4
ّ
ّ
جدول األعمال( مع تولي معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNITARمنصب رئيسھا األوّ لي ،وتولي برنامج
األغذية العالمي ) (WFPمنصب نائب رئيسھا لمدة سنة واحدة.

الملخص العام
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إنشاء ھيكل إبالغ يم ِّكن الكيانات الوطنية واإلقليمية والعالمية من اإلبالغ عن جھودھا الرامية إلى تحقيق األھداف
القصيرة األجل ومعالجة الثغرات في القدرات الحالية في مجال الخدمات المناخية
الحظ المؤتمر مع التقدير أن األمين العام للمنظمة ) (WMOقد دعا األعضاء والشركاء إلى تسمية
8.1.5
مشاريعھم وأنشطتھم التي يتعين االعتراف بأنھا تساھم في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSإن ھي امتثلت
مجموعة من المعايير على النحو الموافق عليه في المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوأعرب المؤتمر
عن سروره لمالحظته أن منصّة قائمة على شبكة اإلنترنت قد اس ُتحدثت ومن شأنھا أن تتيح لألعضاء والشركاء تسمية
األنشطة .وللوصول إلى المنصةُ ،
طلب إلى األعضاء والشركاء تسمية جھة اتصال ستتلقى وثائق االعتماد لتحميل
المعلومات على المنصة .وحتى اآلن تم تعيين  45جھة اتصال من ِق َبل األعضاء والشركاء .وتقدم جھات االتصال ھذه
البيانات التي س ُتستخدم لبناء قاعدة بيانات للمشاريع التي س ُتعرض على الموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSوفي ھذا الصدد ،حث المؤتمر األعضاء على المساھمة في ھذه المبادرة بتسمية جھات اتصال لتحميل
المعلومات عن المشاريع واألنشطة ذات الصلة.

تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدلل على قيمة المرافق المناخية ،في المقام األول في البلدان النامية
الضعيفة في مواجھة المناخ ،لكفالة وجود اھتمام مستمر ومتزايد من جانب الجھات المانحة
المشروع ) 1خطة التنفيذ( :إنشاء أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني في البلدان النامية
الحظ المؤتمر مع التقدير أنه من أجل تسھيل عملية إنشاء أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني
8.1.6
تعمل بصفة جھات رئيسية ،بدأت األنشطة في عام  2012في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر من خالل تنظيم
مشاورات وطنية .وفي ھذه البلدان ،وبعد مشاورات يقوم مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية بتسھيل وضع خطط
عمل لمعالجة الثغرات واالحتياجات التي حُددت في المشاورات الوطنية .وقد انضم شركاء مثل البنك الدولي وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي إلى عملية وضع خطط العمل ،اس ُتخدمت لتوجيه استثماراتھم في ھذه البلدان .وأقيمت روابط
أيضا مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ) ،(UNFCCCللنظر في دمج خطط العمل ھذه ضمن عمليات
خطط التكيف الوطنية ) (NAPsالجارية في عدة بلدان بمختلف أنحاء العالم .وإضافة إلى ذلك ،وباستخدام مرفق و ّفره
المجلس النرويجي لالجئين من خالل البرنامج النرويجي لبناء القدرات ) ،(NORCAPانتدب اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمنسقا ً إقليميا ً في مكتب الفاو في داكار )السنغال( لدعم ھذه البلدان في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية.
والحظ المؤتمر أيضا ً أن مكتب اإلطار العالمي للخدمات للمناخية قد دأب على دعم وتيسير المشاورات
8.1.7
الوطنية في مختلف أنحاء العالم لتحديد الثغرات واألولويات وكذلك إلنشاء آليات التنسيق الداخلي المطلوبة لضمان
التنفيذ الفعال لإلطار على المستوى الوطني .وقد أجريت مشاورات وطنية في بليز ،وجمھورية تنزانيا المتحدة ،وجنوب
أفريقيا ،ودومينيكا ،والسنغال ،ومالوي إضافة إلى تلك التي تجري بصفتھا أنشطة رئيسية في بوركينا فاسو ،وتشاد،
ومالي ،والنيجر .ويجري وضع خطط إلجراء مشاورات مماثلة في بابوا غينيا الجديدة ،وتونغا ،وسورينام ،وكيريباس،
وملديف ،وغيرھا )انظر  .(http://gfcs.wmo.int/eventsو ُتستخدم نتائج ھذه المشاورات لوضع مبادئ توجيھية من شأنھا
أن تساعد األعضاء في إنشاء أطر على المستوى الوطني .وإضافة إلى ذلكُ ،ن ّ
ظمت مشاورات إقليمية في تايلند لفائدة
أقل البلدان نمواً في آسيا ،وفي ترينيداد وتوباغو لفائدة منطقة البحر الكاريبي ،وجزر كوك في المحيط الھادئ لفائدة
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،وفي كوستاريكا لفائدة أمريكا الالتينية ،وفي تركيا لفائدة جنوب شرق أوروبا .ومن
المقرر إجراء مشاورات إضافية لفائدة شمال أفريقيا والشرق األوسط )تتقرر مواعيدھا في ما بعد( .وتيسر ھذه
المشاورات تحديد األولويات اإلقليمية التي ُتعد ضرورية لتوسيع أو تحديث المشاريع الواردة في خالصة المشاريع
واألنشطة األولية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلضمان استجابة الخالصة الحتياجات األعضاء المتطورة
من المشاريع على المستويين اإلقليمي والوطني .وقد أحاط المؤتمر علما ً بأن حكومة إندونيسيا ،من خالل ھيئة األرصاد
الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في جمھورية إندونيسيا ) ،(BMKGقد عقدت حلقة عمل بشأن تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSفي االتحاد اإلقليمي الخامس في سيتيكو ،إندونيسيا ،في  27-26تشرين الثاني /نوفمبر .2014
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ويُحرز عدد من البلدان تقدما ً في تنفيذ أطر الخدمات المناخية على الصعيد الوطني .وتبني ھذه البلدان
8.1.8
على خبراتھا في تقديم تنبؤات بالطقس من أجل تقديم نواتج وخدمات مُحكمة في ما يخص معلومات المناخ والطقس.
وكانت مشاركة المستخدمين ميزة رئيسية في ھذه البلدان لتقديم خدمات مناخية مفصلة خصيصا ً .ومن أمثلة البلدان التي
وُ ضعت فيھا أطر وطنية الصين وألمانيا وسويسرا ونيجيريا .وقد بدأت بليز وساموا وجنوب أفريقيا في إنشاء أطرھا
الوطنية بدعم من اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوإضافة إلى ذلك ،أعربت أرمينيا ،وبوتان ،وصربيا،
ونيبال وجمھورية مولدوفا ،عن اھتمامھا بإنشاء أطرھا الوطنية بدعم من اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
والحظ المؤتمر تنفيذ ” برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا“ ،وھو شراكة ترمي إلى
8.1.9
التصميم واإلنتاج المشتركين للخدمات المناخية بمشاركة المنظمة ) (WMOوالوكاالت الشريكة .وقد انطلقت في تشرين
األول /أكتوبر  2013ھذه المبادرة المشتركة بين الوكاالت األولى من نوعھا المن َّفذة في إطار اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSبتمويل من النرويج .وسيبني ھذا البرنامج قدرات المنتجين والمستخدمين للمعلومات والنواتج المناخية
من أجل وضع وتطبيق المعلومات والمعارف لدعم اتخاذ القرارات في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي والصحة والحد
من مخاطر الكوارث التي تحظى باألولوية في مالوي وجمھورية تنزانيا المتحدة بصفتھما البلدين اللذين يجري التركيز
عليھما .وعُقدت اجتماعات تشاور لتحديد الھياكل الوطنية إلدارة وتنفيذ البرنامج في جمھورية تنزانيا المتحدة ) 9-7أيار/
مايو  (2014وفي مالوي ) 11-9حزيران /يونيو  .(2014ويتمحور المشروع حول التعاون المشترك بين الوكاالت
بمشاركة الوكاالت التالية :برنامج البحوث بشأن تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSالتابع للفريق
االستشاري للبحوث الزراعية الدولية )(CGIAR؛ ومركز البحوث الدولية بشأن المناخ والبيئة  -النرويج؛ ومعھد
كريستيان ميشيلسن  -النرويج؛ واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCبما في ذلك الصليب
األحمر والمركز المناخي للصليب األحمر والھالل األحمر الھولنديين؛ وبرنامج األغذية العالمي )(WFP؛ ومنظمة
الصحة العالمية ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
والحظ المؤتمر أن المكاتب القطرية لبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة الصحة العالمية
8.1.10
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCفي جمھورية تنزانيا المتحدة ومالوي تدعم
الوزارات والمؤسسات المعنية من أجل إنشاء خطط لإلدارة والعمل ستقوم ببناء القدرات ،ودمج الخدمات المناخية في
عملية صنع القرار ،وتجريب الخدمات المناخية لفھم الروابط القائمة بين المناخ واألمن الغذائي والصحة والحد من
مخاطر الكوارث .وتجري ھذه األنشطة بتنسيق فعال مع الفرقة الوطنية لتطوير مشاريع اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ).(GFCS
)(WHO

المشروع ) 2خطة التنفيذ( :تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث واإلنذار المبكر
الحظ المؤتمر مع االرتياح أن ” برنامج تكيّف الخدمات المناخية في أفريقيا“ ،المن َّفذ في مالوي
8.1.11
وجمھورية تنزانيا المتحدة يشمل من بين أھدافه الرئيسية تحسين الحد من مخاطر الكوارث من خالل بناء القدرة الفنية
على إعداد وتبليغ اإلنذارات المبكرة بشكل فعال .وسيساھم ھذا المشروع في بناء القدرة على إنتاج معلومات اإلنذار
المبكر وتطبيقھا من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
والحظ المؤتمر العمل الذي يضطلع به حاليا ً في منطقة البحر الكاريبي المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية
8.1.12
والھيدرولوجيا ) (CIMHبتمويل من البرنامج األمريكي لتطوير التعليم العالي وبرنامج معھد البحوث الدولية للمناخ
والمجتمع ) (IRIفي جامعة كولومبيا إلقامة قاعدة بيانات بشأن تأثيرات المناخ الكاريبي .وستسجّل قاعدة البيانات بيانات
التأثيرات من القطاعات المتأثرة بالمناخ في المنطقة وتدعم تحليالت األضرار والخسائر الناجمة عن المناخ ،وأنشطة
التنبؤ بالمخاطر والحد من المخاطر في المنطقة .وأحاط المؤتمر علما ً بأن المنطقة الكاريبية ستدعم ،بتمويل من
المفوضية األوروبية ،طائفة متنوعة من أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وأن المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (CIMHيعتزم التقدم بطلب للحصول على بعض ھذه األموال لتوسيع نطاق أنشطة الحد من مخاطر
الكوارث في إطار اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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وأُبلغ المؤتمر بما تعتزمه منظمة الصحة العالمية ) (WHOمن نشر مجموعة من دراسات الحاالت
8.1.13
اإلفرادية العالمية للخدمات المناخية من أجل الصحة؛ واإلرشادات المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر الخاصة بالحرارة والصحة؛
والمبادئ والممارسات المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر الخاصة بالصحة ،إلى جانب سلسلة من صحائف الوقائع الفنية.
وأُبلغ المؤتمر أيضا ً بدعم كندا لھايتي ) 6.5ماليين دوالر كندي( الذي سيوفر الدعم األساسي من أجل
8.1.14
إعادة إنشاء أنشطة التنبؤ بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا في ھايتي بتنسيق وإدارة من المنظمة ).(WMO

وأشار المؤتمر مع التقدير إلى اإلنجازات التي تحققت في إطار ” اإلطار العالمي للخدمات المناخية -
8.1.15
التكيّف والحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا“ )ال سيما في إطار الوحدة التي تدعم تنمية القدرات الفنية وتقديم
الخدمات( .وتھدف ھذه الوحدة إلى زيادة القدرات البشرية والفنية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلتقديم تنبؤات بالطقس القاسي في الوقت المناسب وبدقة .وھي تشمل أيضا ً تقديم الدعم إلنقاذ البيانات ،والمنح
الدراسية ،والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ،والخدمات العامة في مجال الطقس ،وخدمات األرصاد الجوية
للزراعة.
والحظ المؤتمر األعمال الرامية إلى تطوير مفھوم المراقبة المستمرة للطقس والمناخ من أجل الرصد
8.1.16
التشغيلي للظواھر الجوية الشديدة والتنبؤ بھا ،والخطط الرامية إلى توضيح فعاليتھا في شرق أفريقيا ،من خالل تطوير
أوجه التآزر مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالذي تقوم المنظمة ) (WMOبتنفيذه في تلك المنطقة
الجغرافية واالستفادة منه .وھذه الخدمة ”المُحكمة“ ستتناسب مع احتياجات المستخدمين إلى معلومات اإلنذار المبكر.

المشروع ) 3خطة التنفيذ( :تحسين التواصل بين األوساط المعنية بالمناخ وتلك المعنية بالزراعة واألمن الغذائي
أُبلغ المؤتمر بأن مشروعا ً تجريبيا ً بشأن منتدى وطني للتوقعات المناخية ) (NCOFلموزامبيق قد بدأ
8.1.17
باجتماع عُقد في آذار /مارس  2014في مابوتو .وش ّكل االجتماع فرصة للوقوف على االحتياجات الخاصة بالمستخدمين
التي يمكن أن تستفيد من استخدام الخدمات المناخية من خالل عملية تشاركية .واتفق االجتماع أيضا ً على آليات للتفاعل
مع المستخدمين من أجل تعزيز التفاعل بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمستخدمين
بقصد ضمان تلقي التعليقات وتحسين تقديم الخدمات .كذلك ُن ِّفذت مشاريع تجريبية بشأن منتديات وطنية للتوقعات
المناخية ) (NCOFsفي بليز ،وملديف ،وبابوا غينيا الجديدة ،وترينيداد وتوباغو.
والحظ المؤتمر أن مشروع األرصاد الجوية الزراعية ) (METAGRIومشاريعه التنفيذية ،الممولة أساسا ً
8.1.18
ً
من إسبانيا والنرويج ،قد درّبت ما يزيد على  12 000مزارع في  17بلدا بغرب أفريقيا في ما يتعلق باستخدام معلومات
المناخ والطقس التخاذ قرارات على مستوى المستخدمين النھائيين .ويُن َّفذ مشروع األرصاد الجوية الزراعية في
موريتانيا والسنغال وكابو فيردي وغامبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا  -بيساو وغينيا وغانا وكوت ديفوار
وبنن وتوغو ونيجيريا .وإضافة إلى ذلك ُتن َّفذ مشاريع األرصاد الجوية الزراعية أيضا ً في ليبيريا وتشاد وسيراليون.
وأحدثت حلقات دراسية متجولة صلة عملية بين الخبراء في مجال المناخ والمزارعين والرعاة والصيادين أدت إلى سد
الفجوة الفاصلة بينھم .وأحدث استخدام الھواتف المحمولة ورسائل الراديو المحلية كوسيلة للتواصل وكذلك استخدام
أجھزة القياس البالستيكية البسيطة لقياس الھطول وتقديم المعلومات التخاذ قرارات من قبيل الوقت المالئم لغرس البذور
واختيار نوعية الحبوب أنه مثال عملي لعناصر بسيطة وفعالة بالنسبة للتكلفة من عناصر برنامج التواصل مع
المستخدمين ) .(UIPوقد ُنظمت حلقات دراسية متجولة للصيادين ألول مرة في كانون األول /ديسمبر  2014في السنغال.
وشجّع المؤتمر على مواصلة تطوير ھذه الممارسات في غربي أفريقيا وتوسيع نطاقھا أو زيادتھا في األقاليم األفريقية
األخرى وغيرھا من القارات .وأعرب المؤتمر أيضا ً عن ضرورة تعزيز بناء القدرات بشأن استخدام وتطبيق األدوات
الفنية من قبيل االستشعار عن بُعد ونمذجة المحاصيل ُ
ونظم المعلومات الجغرافية ) (GISلدعم الخدمات المناخية الزراعية.
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المشروع ) 4خطة التنفيذ( :إقامة الشراكات في توفير خدمات المناخ وإدارة الموارد المائية
الحظ المؤتمر أن البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMھو مبادرة مشتركة بين المنظمة
8.1.19
) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) (GWPويساھم في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوبينما أنشئ في عام
 2001بھدف تعزيز مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات بوصف ذلك نھجا ً بديالً للتعامل مع الفيضانات والتعايش معھا،
يتضمن البرنامج منذ إنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعنصراً إضافيا ً يؤكد على الخدمات المناخية
المتصلة بإدارة السھول الفيضانية .ولھذا الغرض ،يسھّل البرنامج الحوار ويقدم للوكاالت الحكومية )ال سيما المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ((NMHSsتوجيھا ً متعدد التخصصات بشأن إدارة الفيضانات لتنفيذ
االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للفيضانات .وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأن أنشطة البرنامج المشترك إلدارة
الفيضانات تشمل تقديم التوجيه بشأن سياسة إدارة الفيضانات ،واالستراتيجية ،والتطوير المؤسسي للبلدان الراغبة في
اعتماد مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات .وللمستخدمين إمكانية االختيار بين التماس الدعم الفني المصمم حسب الطلب
من خالل وظيفة الحصول على المساعدة أو إيجاد الحلول إلدارة الفيضانات بأنفسھم من خالل استخدام المؤلفات
الموجودة في قسم ’ساعد نفسك‘.
والحظ المؤتمر مع التقدير أن البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات ن ّفذ على مدى فترة نشاطه مشاريع
8.1.20
ً
إيضاحية ميدانية متنوعة ،واضعا استراتيجيات إلدارة الفيضانات إما على الصعيد الوطني )مثل تايلند وزامبيا وكينيا(
وأما على الصعيد المحلي )مثل بنغالديش والھند( من خالل نھج إلدارة الفيضانات قائم على المجتمع المحلي .وقُ ّدم
التمويل من المكتب االتحادي السويسري للبيئة ووكالة الواليات المتحدة للتنمية ) ،(USAIDووردت مساھمات عينية من
ألمانيا وإيطاليا.
وأُبلغ المؤتمر بأنه استناداً إلى تجربة البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات في مجال تقديم الخدمات،
8.1.21
أطلقت المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) (GWPأثناء االجتماع الرفيع المستوى المعني بسياسات الجفاف
الوطنية الذي عُقد في آذار /مارس  2013البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) .(IDMPويھدف ھذا البرنامج إلى المساھمة
في الجھود الوطنية الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر في مناطق العالم المتضررة من الجفاف من خالل اتباع نھج
متكامل في إدارة الجفاف يشمل االختصاصات القطاعية والتخصصية والمؤسسية .ويعمل البرنامج المتكامل إلدارة
الجفاف حاليا ً على إنشاء مكتب مساعدة معني بإدارة الجفاف بينما أُطلقت في الوقت ذاته مشاريع متنوعة على الصعيد
اإلقليمي من خالل شبكة الشراكة العالمية للمياه )مثل البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في وسط وشرق أوروبا،
والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في غرب أفريقيا ،والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في القرن األفريقي( ،أو لدعم
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من أجل وضع استراتيجيات وطنية من خالل شبكة المنظمة )(WMO
)مثالً في المكسيك ،دعم البرنامج الوطني  CONAGUA PRONACOSEلمكافحة الجفاف ،أو في تركيا ،دعم إنشاء
سياسة وطنية لمكافحة الجفاف وتقديم الخبرة الدولية( .وقُدّم تمويل من كندا ومن الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية
) ،(DANIDAمع تقديم مساھمات عينية من المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ).(GWP

المشروع ) 5خطة التنفيذ( :إنشاء أفرقة عاملة معنية بمرافق المناخ والصحة الوطنية
الحظ المؤتمر أن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOقد ساعدت مدغشقر على تشكيل فريق عامل
8.1.22
وطني معني بالمناخ والصحة يشمل مرفق األرصاد الجوية لمدغشقر ووزارة الصحة فيھا .وبدأت أيضا أنشطة لتشكيل
فريق عامل مشابه في جمھورية تنزانيا المتحدة .والھدف الرئيسي لألفرقة العاملة ھو توفير آليات مؤسسية وطنية
للتعاون بين الجھات الفاعلة المعنية بالمناخ والصحة وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بالصحة والمناخ من أجل
التعاون بشكل فعال بدرجة أكبر في مجال تقديم الخدمات المناخية والصحية .وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأنه من خالل
المشروع ذاته الذي تعاونت فيه المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOمع المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ
والمجتمع ) ،(IRIتحققت عدة أھداف في مدغشقر وجمھورية تنزانيا المتحدة كان من بينھا ما يلي :إنشاء مكتبة بيانات
المعھد الدولي ) (IRIوإنشاء غرف للخرائط ،وتدريب موظفي المرافق المعنية باألرصاد الجوية في كال البلدين؛ وعقد
حلقة عمل للجھات صاحبة المصلحة من أجل إدخال منتجات وخدمات جديدة في مجال المناخ والصحة للجمھور .واتفق
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المؤتمر على أن ذلك يش ّكل مساھمة جيدة بالنسبة لبرنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPالتابع لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوشجّ ع على مواصلة تنفيذ مشاريع مماثلة لألعضاء في جميع األقاليم ،حسب الضرورة.

المشروع ) 6خطة التنفيذ( :تحسين عمليات صنع القرار بشأن المخاطر المرتبطة بالمناخ
أكد المؤتمر أن تحسين المعلومات المناخية يحفز على تعميم واعتماد أساليب أو مفاھيم جديدة .فقد جُرّبت
8.1.23
”خطة تمويلية تستند إلى مؤشر الطقس“ من ِق َبل الصليب األحمر األلماني ومركز المناخ التابع للصليب األحمر والھالل
األحمر في أوغندا وتوغو .وترمي ھذه المبادرة إلى سد فجوة التمويل الفاصلة بين التصدي للكوارث والحد من مخاطر
الكوارث والتكيف معھا في األجل الطويل مع مراعاة أن التصدي للكوارث ھو أسلوب عمل وكاالت شتى .وقد وُ ضعت
منھجيات عملية مستندة إلى الع ِْلم تساعد على تحديد ھوية اإلجراءات المبكرة التي ينبغي أن تبدأ عند وجود تنبؤات
محددة.
وأعرب المؤتمر عن سروره عند علمه أن المركز العالمي للتأھب للكوارث التابع للصليب األحمر
8.1.24
ومركز المناخ التابع للصليب األحمر والھالل األحمر قد بدأ شراكة بحثية من أجل تصنيف وتحليل التكاليف والمزايا
المتعلقة باإلجراءات المبكرة التي يمكن اتخاذھا استناداً إلى التنبؤات على نطاقات زمنية مختلفة في  10بلدان ھي
غواتيماال وكينيا والفلبين والھند ومالي وإثيوبيا والواليات المتحدة األمريكية وھولندا واألرجنتين وأوغندا .وسوف تصب
النتائج في تمويل قائم على التنبؤات وفي تحليالت ألثر االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث.

المشروع ) 7خطة التنفيذ( :تعزيز ال ُنظم اإلقليمية لتقديم الخدمات المناخية
الحظ المؤتمر أن تنظيم مشاورات إقليمية يسھّل عملية تحديد األولويات لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
8.1.25
المناخية ) (GFCSعلى الصعيد اإلقليمي .وعلى الصعيد اإلقليمي ،واستناداً إلى المشاورات ،وُ ضعت خريطة طريق
تنفيذية في إقليم المحيط الھادئ لتعزيز الخدمات المناخية من أجل جزر المحيط الھادئ وكذلك خطة عمل من أجل بلدان
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .وشدد المؤتمر على ضرورة تحسين إشراك االتحادات اإلقليمية في تنفيذ مختلف
المشاريع بموجب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني.
وأشار المؤتمر إلى أن النھج الثالثي األبعاد لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيتمحور حول
8.1.26
عملية تسلسلية تنطلق من المستوى العالمي إلى اإلقليمي إلى الوطني لدعم تقديم الخدمات المناخية .ويُن َّفذ العنصر
اإلقليمي من خالل عمل المراكز المناخية اإلقليمية .وقد بدأ عدد من المراكز المرشحة مرحلة التوضيح إلثبات قدراتھا
على القيام بالمھام اإللزامية لمركز مناخي إقليمي .وأعرب المؤتمر عن سروره عند علمه أن المركز المناخي اإلقليمي
ألفريقيا الذي يستضيفه المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADوالمركز المناخي
اإلقليمي للساحل الغربي ألمريكا الجنوبية ) (RCC-WCSAالذي يستضيفه المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو
) (CIIFENقد أوصيا مؤخراً بتسميتھما رسميا ً مركزين مناخيين إقليميين تابعين للمنظمة ) ،(WMOوذلك من خالل آلية
مشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ).(CBS
والحظ المؤتمر أن كندا تقدم الدعم من خالل برنامج تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى
8.1.27
الصعيدين اإلقليمي والوطني الذي يشمل دعم تعزيز البرامج المناخية اإلقليمية وتنظيم منتديات إقليمية للتوقعات المناخية
) 6.2ماليين دوالر أمريكي( .ويدعم البرنامج أيضا ً تنمية قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الھندي،
ومنطقة البحر الكاريبي ،ومنطقة المحيط الھادئ ،وكذلك في وسط وجنوب شرق آسيا والمنطقتين القطبيتين.
وأُبلغ المؤتمر بالدعم الذي تقدمه حكومة الواليات المتحدة لمنطقة الكاريبي من خالل المعھد الكاريبي
8.1.28
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHوالمنظمة ) .(WMOوعلى وجه الخصوص ،قدمت الواليات المتحدة أكثر من
 5ماليين دوالر من أجل ‘1’ :دعم إنشاء المركز المناخي اإلقليمي التابع للمنظمة ) (WMOللدول الجزرية الصغيرة
النامية في منطقة الكاريبي وتشغيله األولي؛ ’ ‘2تعزيز المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHلتحسين
تقديمه للخدمات التدريبية؛ ’ ‘3تعزيز المشاركة اإلقليمية والدولية في منتدى التوقعات المناخية الكاريبي؛ ’ ‘4دعم إنشاء
المركز الكاريبي لمحاكاة المناخ والبيئة .وإضافة إلى ذلك ،سيستخدم المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
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) (CIMHالتمويل الذي حصل عليه في إطار مكون البرنامج االستراتيجي للصمود في مواجھة المناخ ) (SPCRمن
مكونات البرنامج التجريبي للتكيف مع المناخ ) (PPCRلمنطقة البحر الكاريبي من أجل دعم مجموعة من األنشطة ذات
الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبما في ذلك تعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي منطقة البحر الكاريبي لتمكينھا من تطوير وتقديم الخدمات والنواتج المناخية ألصحاب المصلحة على
الصعيد الوطني.
والحظ المؤتمر مع التقدير أن نھجا ً برنامجيا ً مشتركا ً يُتبع بمشاركة منظمة األغذية والزراعة لفائدة منطقة
8.1.29
الساحل باالستناد إلى برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا .ويجري حاليا ً وضع برنامج شامل لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي منطقة الساحل بمشاركة وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة مع عناصر
إقليمية ووطنية .وأُبلغ المؤتمر بأن ھذا البرنامج سيجري تيسيره من قِ َبل المنسق اإلقليمي لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSلمنطقة الساحل الذي أوفد إلى مكتب منظمة األغذية والزراعة في داكار )السنغال( من خالل شراكة
مع المجلس النرويجي لالجئين .ويوفر المنسق ريادة موضوعية على صعيد المنظومة من أجل التنسيق الفعال لتعميم
واستخدام الخدمات المناخية في مختلف القطاعات ،كما سيقدم مشورة سياساتية وفنية رفيعة المستوى بشأن استخدام
الخدمات المناخية إلى البلدان في منطقة الساحل .وسيجري انتداب خبراء إضافيين على الصعيد الوطني لدعم بلدان
الساحل حيثما يجري تنفيذ مشاريع تجريبية تابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأحاط المؤتمر علما ً بتنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن اقتراح إنشاء مركز مناخي إقليمي لوسط أفريقيا ،في
8.1.30
نجامينا )تشاد( في الفترة من  22إلى  24تشرين األول /أكتوبر  .2014وقد ساعدت حلقة العمل ،التي نظمتھا الجماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا ) (ECCASبالتعاون مع الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ) (CEMACوحكومة
جمھورية تشاد ،على استعراض واعتماد دراسة الجدوى القتراح إنشاء المركز المناخي اإلقليمي لوسط أفريقيا ،بھدف
وضع خريطة طريق لتنفيذ ھذا المركز ،إلى جانب توصيات ذات صلة موجھة إلى االجتماع المقبل لوزراء وسط
أفريقيا المسؤولين عن األرصاد الجوية من أجل اعتماد ھذا المشروع.

المشروع ) 8خطة التنفيذ( :استرجاع البيانات ورقمنتھا على نطاق واسع
الحظ المؤتمر تنظيم حلقة عمل دولية بشأن استرجاع ورقمنة اإلرث المناخي للبلدان والجزر المشاطئة
8.1.31
للمحيط الھندي ،في مابوتو ،موزامبيق في نيسان /أبريل  .2014ووضعت حلقة العمل خطة تنفيذ لمبادرة إنقاذ البيانات
على نطاق المحيط الھندي ) (INDAREالتي ستسرِّ ع عملية تحديد البيانات التي يتعين استرجاعھا ورقمنتھا ،بما في ذلك
المشاركة .وفي إطار متابعة ھذا االجتماع ،اجتمعت اللجنة التوجيھية
السجالت التاريخية غير المحتفظ بھا في البلدان
ِ
لمبادرة إنقاذ البيانات على نطاق المحيط الھندي ) (INDAREفي جنيف في الفترة من  29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين
األول /أكتوبر  2014ووضعت اللمسات النھائية على خطة تنفيذ المبادرة وأقرت خطة العمل للفترة  .2015-2014وفي
ھذا االجتماع ،ا ُنتخبت كينيا رئيسا ً والھند رئيسا ً مشاركا ً لتوجيه العملية خالل ھذه الفترة .والحظ المؤتمر مع التقدير أن
المنظمة ) (WMOقد أعدت نموذجا ً لمساعدة البلدان األعضاء على تقديم مقترحات المشاريع بشأن إنقاذ البيانات من أجل
الحصول على التمويل المحتمل.
ورحب المؤتمر بدعم استراليا المقدم إلى البلدان الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الھادئ في
8.1.32
مجال إنشاء نظام إلدارة قواعد البيانات المناخية والجھود الرامية إلى إنقاذ البيانات المھددة بخطر التدھور أو الفقدان
نظراً لسوء الحالة التي ُتحفظ فيھا البيانات .ورغم ھذه الجھود يلزم دعم إضافي من أجل تسريع عملية إنقاذ البيانات.
وأكد المؤتمر كذلك على ضرورة االضطالع بھذا النشاط بما يلزم من تآزر واستدامة مع مراعاة ضرورة
8.1.33
ً
استناد ھذه األنشطة إلى معايير متفق عليھا دوليا وممارسات فضلى .واتفق على أن تواصل المنظمة ) (WMOالقيام
بدورھا الريادي في تنسيق وتوجيه الجھود الدولية في مجال إنقاذ البيانات وتنفيذ النظم ذات الصلة بإدارة البيانات
المناخية وأدوات التحليل.

الملخص العام
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األنشطة األخرى
ورحب المؤتمر بمبادرة األمانة إلى عقد اجتماع لفريق خبراء مخصص في  13حزيران /يونيو  2014من
8.1.34
أجل إعداد مثال نموذجي .إضافة إلى ذلك ،عقدت المنظمة ) (WMOيو َمي  23و 24آذار /مارس  2015في جنيف منتدى
للشراكة مع القطاع الخاص بشأن الطاقة أتاح عناصر إضافية لتطوير المثال النموذجي للطاقة .ويفسر المثال النموذجي
الكيفية التي يمكن أن يستفيد بھا قطاع الطاقة من الخدمات المناخية المحسَّنة ،كما يقدم رؤية بشأن مدى أھمية إعداد
وتطبيق نواتج وخدمات مناخية موجھة من خالل اإلطار العالمي ) (GFCSفي المساعدة على تحسين الكفاءة في استخدام
الطاقة والتقليل من المخاطر المصاحِبة ألخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية على نظم الطاقة .واتخذ المؤتمر قراره
بناء على توصية المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبشأن أولوية الطاقة لإلطار العالمي ) (GFCSعلى
النحو المنصوص عليه في الفقرة ) .8.3.1د(.
ذ ّكر المؤتمر باألنشطة المشتركة مع منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOالتي أُعد من خاللھا في عام
8.1.35
ُ
أطلس الصحة والمناخ بصفة مشتركة وأطلق في الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية .ومن بين
المطبوعات الفنية الجديدة الجارية مجموعة من دراسات الحاالت اإلفرادية العالمية للخدمات المناخية من أجل الصحة؛
واإلرشادات المتعلقة ب ُنظم اإلنذار المبكر الخاصة بالحرارة والصحة؛ والمبادئ والممارسات المتعلقة ب ُنظم اإلنذار
المبكر الخاصة بالصحة ،إلى جانب سلسلة من صحائف الوقائع الفنية والمواد الترويجية .ومن المزمع إنشاء بوابة
شبكية لخدمات الصحة والمناخ كأداة رئيسية لبرنامج التواصل مع المستخدمين بشأن الصحة من أجل تقاسم المعلومات
الفنية ،وربط المستخدمين النھائيين بموارد المنظمة ) ،(WMOوإيجاد وعي لدى العناصر الناشطة في مجال الصحة
وتنمية قدرتھا على اتخاذ قرارات ذكية في ما يتعلق بالمناخ.

2012

وأقر المؤتمر بأن أحد األھداف الطويلة األجل للجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
8.1.36
البحرية ) (JCOMMفي استراتيجيتھا للفترة  2017-2012يشير إلى” :تنسيق عملية تطوير وتعزيز وتقديم الخدمات
المناخية المتعلقة بالغالف الجوي البحري والمحيطات الساحلية والمحيطات العميقة ،استناداً إلى الكفاءات األساسية
الموجودة داخل اللجنة في مجال األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ،بوصف ذلك مساھمة من اللجنة في اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) .“(GFCSولذا ،أُبلغ المؤتمر بأن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMستنظر في إدراج
األنشطة المتصلة بالمحيطات ضمن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
والحظ المؤتمر الجھود الرامية إلى النھوض بتنفيذ عنصر البحث من عناصر خطة تنفيذ اإلطار العالمي
8.1.37
للخدمات المناخية ) (GFCSبوضع خطة البحوث المناخية من أجل التنمية ألفريقيا ) (CR4Dعقب المؤتمر الخاص بمناخ
أفريقيا ) 2013تشرين األول /أكتوبر  (2013والجھود المتواصلة من أجل تطوير األولويات اإلقليمية المتعلقة ببحوث
المناخ لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ،عقب المؤتمر الرابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPلمنطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي ) 21-17آذار /مارس .(2014
وأحاط المؤتمر علما ً بجوانب البيانات ذات الصلة الواردة في مرفق خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
8.1.38
المناخية ) (GFCSالمعنون ’عنصر المراقبة والرصد‘ .وأشار المؤتمر إلى األھمية الشاملة لھذه الجوانب ،بما في ذلك
تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى سبيل المثال ال الحصر ،وتنفيذ نظام معلومات المنظمة )،(WIS
وتنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSواسترجاع البيانات ،وإدارة البيانات ،ومراقبة الجودة وضمانھا ،وتحقيق
تجانس البيانات المناخية ،وتحليل البيانات ،بوصف ذلك جزءاً ال يتجزأ من إدارة حديثة للبيانات المناخية ،تربط عملية
المراقبة والرصد بالنواتج والخدمات المناخية.
والحظ المؤتمر أھمية إقامة روابط وثيقة مع الوكاالت الفضائية بشأن الرصدات الفضائية القاعدة
8.1.39
المخصصة للمناخ ،ال سيما من خالل لجنة السواتل لرصد األرض ) ،(CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ) ،(CGMSوالفريق العامل المعني بالمناخ والمشترك بين لجنة السواتل  CEOSوفريق التنسيق ،CGMS
والبرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOوإعداد ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء ،بوصف ذلك عنصراً رئيسيا ً من عناصر
النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSويتمثل العنصر األول من عناصر وضع نظام شامل في توفير قائمة

224

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

بالمتغيرات المناخية األساسية ) ،(ECVتوفر معلومات عن التمثيل الفيزيائي للھيكل .وقد طلب المؤتمر أن يظل النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمشاركيْن بصورة إيجابية في المراحل
المقبلة لتطوير وتنفيذ ھذا الھيكل.
وأعرب المؤتمر عن سروره لمالحظته أن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSأصبح ،في مرحلة
8.1.40
التنفيذ ھذه ،جاھزاً ألن يدعم ويسھم بشكل كامل في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوالحظ أيضا طلب
الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOأن يوجد لدى الدوائر المعنية باإلطار العالمي للخدمات
المناخية فھم أفضل ومواصفات أكثر تحديداً لدور النظام العالمي المتكامل للرصد في ركيزة الرصد والمراقبة ،وأن
توجد مساھمة من الفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد في ھذا الصدد.
واتفق المؤتمر على ضرورة إدماج الرصدات التي تدعم طائفة واسعة من مجاالت التطبيق والمتأتية من
8.1.41
طائفة واسعة وغير متجانسة من المصادر ،المملوكة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغير
المملوكة لھا ،في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوعلى أھمية التبادل الحر وغير المقيد لھذه
الرصدات .واتفق على أن تناول ھذه القضايا أمر حاسم لنجاح النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبوصفه من
األولويات الرئيسية للمنظمة ) (WMOوبالتالي التنفيذ الفعال والناجح لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
والحظ المؤتمر أن التوسع الحضري أصبح بسرعة السمة الطاغية على ديناميات المجتمع في القرن
8.1.42
الحادي والعشرين ور ّحب بقرار الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبشأن إدراج
األنشطة الحضرية المتعلقة بالمناخ كعنصر شامل ومحدد ضمن المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ).(GFCS
والحظ المؤتمر أن بيانات ونواتج الغالف الجليدي تدعم تطوير وتقديم خدمات الطقس والمناخ والماء من
8.1.43
ِق َبل األعضاء ،بما في ذلك في المجاالت األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSواتفق
المؤتمر على أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWستوفر معلومات لصنع القرارات ووضع السياسات المتعلقة
بالطقس والمناخ والماء ،من أجل استخدامھا في الوقت الحقيقي ،ألغراض التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه،
وألغراض إدارة المخاطر .وبھذه الطريقة ،ستوفر المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWدعما ً قاعديا ً لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSولغيره من برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج الدولية .وعالوة على ذلك ،ينبغي
اعتبار المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمشروعا ً مساھما ً في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وشجع المؤتمر األعضاء على دعم المشاريع المتعلقة بالغالف الجليدي والمرتبطة باإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSبما في ذلك ضرورة النھوض بالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية القطبية إلشراك أصحاب المصلحة
ولتحسين فھمنا للصالت بين التغيرات في المناخ القطبي وتأثيراتھا على نظام األرض بما في ذلك المنطقتين المعتدلة
واالستوائية.
وأشار المؤتمر إلى المطبوع ” ،“Climate ExChangeالذي ّ
يوثق الممارسات الجيدة والدروس المستفادة
8.1.44
ُ
في إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية على نطاق العالم ،الذي أطلق في ”حوار بشأن الخدمات المناخية“ )جنيف27-26 ،
تشرين األول /أكتوبر  (2012الذي ُنظم قبل الدورة االستثنائية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )جنيف 30-29 ،تشرين
األول /أكتوبر  .(2012وقد قدم المطبوع أمثلة للكيفية التي يمكن أن تساھم بھا الخدمات المناخية في إنتاج الغذاء ،والحد
من مخاطر الكوارث ،والصحة ،والنقل ،والطاقة ،وإدارة المياه.
8.2

سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  8.2من جدول اآلعمال(

أحاط المجلس علما ً بأنه في فترة ما قبل عام  ،1995كانت توجد مجموعة من الترتيبات الثنائية والمتعددة
8.2.1
األطراف ونماذج أعمال تجارية لتوفير البيانات بطرق تتراوح بين المجانية وانعدام القيود إلى ترتيبات تجارية بحتة.
واستدعى تغيّر النموذج التجاري في التسعينات من القرن الماضي الذي فرّق بين أدوار القطاع الخاص والحكومات
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ومسؤوليات كل منھما ،بلورة سياسات تتعلق بالبيانات للمساعدة في تنظيم ھذا التغيّر .باإلضافة إلى ذلك ،كانت مسألة
استخدام البيانات ألغراض تجارية تثير الكثير من المخاوف بين األعضاء.
وفي عام  ،1995اعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستھا فيما يتعلق بتبادل بيانات
8.2.2
ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة
األرصاد الجوية التجارية – بعد نشوء اتفاق واسع النطاق على أن تبادل بيانات األرصاد الجوية على المستوى العالمي
كان ضروريا ً تماما ً لتحسين التنبؤ بالطقس من خالل تمثل البيانات وإدراجھا في النماذج العددية للتنبؤ بالطقس .وأحاط
المؤتمر علما ً بأن أعضاء المنظمة ) (WMOكافة استفادوا من ھذا القرار من خالل زيادة دقة التنبؤات وتحسين الفترات
الزمنية للتنبؤ وبأن ھذا يوضح تماما ً قيمة التبادل العالمي المجاني وغير المقيّد للبيانات .ولتذليل المشاغل المتعلقة
باالستخدام التجاري للبيانات ،أُضيفت إلى القرار (Cg-XII) 40مرفقات تتضمن مبادئ توجيھية عن العالقات بين المرافق
الوطنية ) (NMHSsبشأن األنشطة التجارية ومبادئ توجيھية عن العالقات بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالقطاع
التجاري.
ووافق المؤتمر على أن القرار  ،25الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر ) (Cg-XIIIفي عام  ،1999قد ع ّزز
8.2.3
كذلك تبادل البيانات الھيدرولوجية فيما بين البلدان ،ال سيما في أحواض األنھار المشتركة )العابرة للحدود( .وأحاط
المؤتمر علما ً بأن تبادل البيانات المذكور ّ
يعزز كثيراً اإلدارة المشتركة والمستدامة لموارد المياه ،ويحسّن قدرات الدول
على توفير خدمات التنبؤات واإلنذار بالفيضانات عندما تمس الحاجة إليھا في أوقات التھديد بالفيضانات .ويوضح ھذا
فوائد تبادل البيانات فيما بين بلدان الجوار.
وأحاط المجلس علما ً بالنقاشات التي جرت في الدورات الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة
8.2.4
والستين للمجلس التنفيذي بشأن سياسة المنظمة ) (WMOالمقترحة والمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية
لدعم التنفيذ لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSووافق بشكل خاص على أن الفوائد التي تتحقق من البيانات
والنواتج المناخية تزداد بشكل كبير عند دمجھا مع المعلومات االجتماعية واالقتصادية .كما أن الربط بين معلومات
العلوم المادية والعلوم االجتماعية يثمر عن مجموعة واسعة من الفوائد المجتمعية ويعزز دعم اتخاذ القرار .وقد تأتي
مصادر ھذه المعلومات االجتماعية واالقتصادية من برامج أخرى ترعاھا األمم المتحدة أو من برامج ذات صلة.
باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع بلدان عديدة بقدرات مھمة للرؤية والتنبؤ ودعم القرار ،يمكنھا أن تتقاسمھا لمصلحة الجميع.
و ُتعزى قيمة ھذه األدوات والقدرات مباشرة إلى ممارسات التبادل المجاني وغير المقيّد للبيانات والنواتج .وكلما تزايد
توافر المعلومات وتبادلھا ،تزايدت قابلية تطبيق ھذه األدوات والقدرات ودقتھا ،التي تدعم في المجتمع تأھب الجماعات
وقدرتھا على االستجابة والمواجھة .وأحاط المؤتمر علما ً بأن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي اعتمدت اقتراحا ً
خاصا ً بإبراز قيمة التبادل الدولي للبيانات والنواتج )انظر المرفق السادس عشر بھذا التقرير( لدعم تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوأوصت بتقديم مشروع قرار في ھذا الشأن لينظر فيه المؤتمر.
وذ ّكر المؤتمر بالنقاش الذي جرى ضمن البند  4.2من جدول األعمال ،بشأن التحديات التي يواجھھا بعض
8.2.5
األعضاء في إنشاء نظم إدارة البيانات المناخية والدعم الذي تحتاجه البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
وبنا ًء على ذلك ،اعتمد المؤتمر القرار  - 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات
8.2.6
والنواتج لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
8.2.7

وطلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي دعم تنفيذ السياسة.

8.3

رد المؤتمر على تقرير المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )البند  8.4من جدول األعمال(

رحب المؤتمر بتقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبما في ذلك التقدم
8.3.1
واإلنجازات المحرزان في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSكما نظر المؤتمر في توصيات رئيس المجلس )(IBCS
الواردة في البند  2.6من جدول األعمال في ضوء االعتبارات والقرارات التالية:
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)أ(

التوصية  1بشأن وتيرة انعقاد دورات المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSولجنة إدارته :أيد المؤتمر
اقتراح المجلس ) (IBCSواعتمد القرار  – (Cg-17) 61حوكمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية؛

)ب(

التوصية  2بشأن العالقات والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالھيئات التأسيسية للمنظمة
) :(WMOشجع المؤتمر بشدة على إقامة روابط مباشرة بين المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالھيئات
التأسيسية للمنظمة ) .(WMOوعلى وجه التحديد ،طلب المؤتمر إقامة روابط مباشرة بين المجلس الحكومي
الدولي ) (IBCSوالمجلس التنفيذي ،فضالً عن تعزيز التعاون مع االتحادات اإلقليمية .واعتمد المؤتمر
القرار  – (Cg-17) 62العالقات والتفاعالت بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والھيئات
التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)ج(

التوصية  3بشأن االحتياجات من الموارد الالزمة إلدارة اإلطار العالمي ) :(GFCSقرر المؤتمر إدراج
كلفة خدمات المؤتمرات لدورات المجلس ) (IBCSكما ترد في القرار  61في الميزانية العادية للمنظمة
) ،(WMOرھنا ً بتوافر األموال؛

)د(

التوصية  4بشأن الطاقة باعتبارھا مجاالً إضافيا ً ذا أولوية في اإلطار العالمي ) :(GFCSأيد المؤتمر
إدراج الطاقة كمجال خامس ذي أولوية في اإلطار العالمي ) .(GFCSكذلك اعترف المؤتمر بدور الطاقة
في دعم المجاالت األربعة األولى ذات األولوية ومسار التنمية منخفضة الكربون .ولكن نظراً إلى أن
أنشطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSال تزال في مراحلھا األولى ،أعرب بعض األعضاء عن قلقھم إزاء
توافر الموارد وحسن توقيتھا العتماد الطاقة كمجال إضافي ذي أولوية في اإلطار العالمي ).(GFCS
وكانت ھناك أيضا ً مخاوف تتعلق بتحويل الموارد عن مجاالت األولوية األربعة األولى إلى األولوية
الجديدة .وأشار المؤتمر إلى الحاجة إلى حشد الموارد لدعم تنفيذ المثال النموذجي للطاقة ،والتي يمكن أن
يوفرھا قطاع الطاقة ذاته من خالل المشاركة الفعالة مع الجھات المعنية .وفي ھذا الصدد ،اعتمد المؤتمر
القرار  – (Cg-17) 63الطاقة باعتبارھا مجاالً إضافيا ً ذا أولوية فإلطار العالمي للخدمات المناخية .وفيما
يخص مجاالت أخرى كالسياحة والنقل ،أشار المؤتمر إلى أھمية أن ينظر المجلس ) (IBCSفي ھذه
المجاالت مستقبالً وأوصى بإيالئھا مزيداً من األولوية على المستويات اإلقليمية والوطنية .وحث المؤتمر
األعضاء على إبالغ األمانة بالحاالت التي يركز فيھا تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى مثل تلك
المجاالت كحالة منطقة الكاريبي التي اختارت الطاقة لتكون مجاالً ذا أولوية؛

)ھـ(

التوصية  5بشأن النھج المتبع في تنفيذ اإلطار العالمي ) :(GFCSاعتمد المؤتمر توصية المجلس )(IBCS
للتركيز على تطوير ’إثبات المفھوم‘ في السنوات األولى بھدف تيسير وضع المبادئ التوجيھية لدعم
األعضاء والشركاء في مواصلة تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS

ونظر المؤتمر أيضا ً في ھذه القرارات في إطار مناقشته إلسھام المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي
8.3.2
)) (GFCSالبند  8.4من جدول األعمال(.
8.4

إسھام المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  8.4من جدول األعمال(

أقر المؤتمر بالدعم الخاص الذي تقدمه المنظمة ) (WMOإلى مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSلتغطية
8.4.1
تكاليف الموظفين )مدير ومساعد إداري واحد( وتسيير المكتب .وأقر المؤتمر أيضا ً بأن الدعم الذي تقدمه المنظمة
) (WMOيشمل أيضا ً خدمات الدعم العيني )خدمات اللغات والمطبوعات( والخدمات اإلدارية )الميزانية والشؤون المالية
والموارد البشرية والخدمات العامة(.
وذ ّكر المؤتمر مع التقدير باإلسھامات العديدة التي قدمھا أعضاء المنظمة ) (WMOولجانھا الفنية وبرامجھا
8.4.2
ً
ً
ً
حتى اآلن من أجل تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوأحاط المؤتمر علما أيضا بأن تقريبا جميع اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOقد أوضحت بالتفصيل ،في معظم الحاالت ،في التقارير الموجزة لدوراتھا اإلسھامات
اإلضافية العديدة المزمع تقديمھا لتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSخالل الفترات ما بين الدورات الراھنة .وسلط المؤتمر
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الضوء أيضا ً على أن األنشطة الجارية اآلن في برامج المنظمة ) ،(WMOإلى جانب العمل الذي تنجزه ھذه الھيئات،
تضيف إضافة كبيرة إلى القدرة على دعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSلدى المنظمة ).(WMO

وأقر المؤتمر أيضا ً بالدور واألھمية المتزايدين ألنشطة الشركاء في ھذا الصدد ،وأثنى على الشركاء
8.4.3
لمشاركتھم الفعالة .ومع ذلك شدد على ضرورة استمرار شركاء اإلطار العالمي ) (GFCSفي بذل جھود تكميلية ،مشيراً
إلى أن الدعم الذي تقدمه المنظمة ) ،(WMOوإن كان محورياً ،ال يتيح التغطية الشاملة لجميع مجاالت خطة تنفيذ اإلطار
العالمي ) ،(GFCSوخاصة األمثلة النموذجية .وأشار المؤتمر إلى أنه على الرغم من أن األمثلة النموذجية للزراعة
واألمن الغذائي والمناخ تدعمھا اللجان الفنية التي تركز على ھذه المجاالت ،فإن الدعم الكامل لھذه القطاعات يستلزم
إقامة شراكة مع الھيئات المختصة المكلفة بدعم تنفيذ الخدمات المناخية في القطاع بأكمله من أجل تناول المجاالت التي
ال تدخل ضمن اھتمامات المنظمة ) (WMOوأعضائھا .وأعرب المؤتمر عن تقديره للدعم الذي تقدمه المنظمة )(WMO
من أجل تنفيذ األمثلة النموذجية للصحة والحد من مخاطر الكوارث ،لكنه شدد على أنه ،في غياب لجان فنية مخصصة،
قد أضحى من المھم إقامة شراكات تركز على ھذه المجاالت .وسلط المؤتمر الضوء بالتالي على ضرورة استمرار
المنظمة ) (WMOفي توضيح وتعريف طبيعة الدعم الذي تقدمه ونطاقه في مقابل الدعم الذي يقدمه سائر شركاء اإلطار
العالمي ).(GFCS
والمؤتمر إذ يأخذ في االعتبار نتائج اجتماع اإلطار العالمي ) (GFCSبشأن تنسيق التنفيذ الذي عقد في
8.4.4
ّ
أيلول /سبتمبر  ،2014والذي وثق ما يزيد على  100مشروع تساھم مباشرة في تنفيذ الخدمات المناخية المقدمة على
المستوى القطري في  16بلداً ،بميزانية إجمالية تفوق  700مليون دوالر أمريكي ،فإنه أقر بأن االستثمارات المقدمة
بالفعل إلى الخدمات المناخية كبيرة .ويتوقع المؤتمر أن التشديد على المناخ وإدارة مخاطر المناخ في الحوارات واألطر
السياسية الرفيعة المستوى مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوأھداف التنمية المستدامة
وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030 – 2015سيزيد فقط من تعزيز ظھور ھذه المسائل والطلب
على دعم تنفيذ الخدمات المناخية.
وأحاط المؤتمر علما ً باألولوية الممنوحة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي الخطة اإلستراتيجية
8.4.5
للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019 – 2016وفي ضوء التطورات المذكورة أعاله ،شدد المؤتمر على أن المنظمة )(WMO
ينبغي أن تواصل عملھا ـ المكمل والمعزز والداعم لعمل سائر شركاء اإلطار العالمي ) (GFCSـ وذلك لما يلي:
)أ(

بناء وتعزيز بنية تحتية عالمية وإقليمية وقاعدة معرفية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى
القطري؛

)ب(

تعزيز الجھود التكميلية الھائلة والمتنامية التي يبذلھا اإلطار العالمي ) (GFCSوالشركاء العالميون
المشاركون في دعم التنفيذ على المستوى القطري من خالل تعزيز تقديم إرشادات المنظمة ) (WMOالفنية
وخدماتھا االستشارية.

ووافق المؤتمر على أن تنسيق الجھود التي تبذلھا المنظمة ) (WMOلتحقيق ھذه الغايات من خالل لجانھا
8.4.6
الفنية واتحاداتھا اإلقليمية وبرامجھا ،ستيسر من خالل وضع إطار قائم على النتائج يحدد المخرجات والنتائج الجماعية
المتوقعة من ھذه الجھود خالل الفترة المالية المقبلة .والحظ المؤتمر أن ھذا اإلطار سيساعد على إقامة أوجه التآزر
وتحديد مواطن التداخل وعلى سد الفجوات في ھياكل عمل المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بدعم اإلطار العالمي )،(GFCS
وخاصة في ضوء الطابع الالمركزي لھذه الھياكل وتعدد ھيئاتھا الفرعية .وطلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي أن
يُشرف على عملية زيادة مساھمة المنظمة ) (WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSكإطار يقوم على النتائج وأن
يُنشئ آلية مالئمة لھذا الغرض.
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 64إعداد إطار عمل قائم على النتائج بشأن دعم المنظمة
8.4.7
لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

)(WMO
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شراكات اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  8.5من جدول األعمال(

أقر المؤتمر بأھمية الشراكات في التنفيذ الناجح لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSتلك
8.5.1
الشراكات التي تتسم بأھمية حاسمة في:
)أ(

ضمان التنسيق بين مبادرات مختلف األطراف وتكاملھا ،وإقامة جسور التآزر بين المبادرات المعنية،
وتعظيم فوائد االستثمارات والموارد التي ُتطبق حاليا ً دعما ً إلنتاج وتطبيق الخدمات المناخية؛

)ب(

ضمان اعتماد نھج متعدد التخصصات في التصميم المشترك واإلنتاج المشترك للخدمات المناخية،
بمشاركة المستخدمين واألطراف المعنية؛

)ج(

ضمان الكفاءة في توفير واستخدام الخبرات المتاحة من خالل الوكاالت والشبكات الشريكة دعما ً لتطوير
الخدمات المناخية وتطبيقھا؛

)د(

تعميم مراعاة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفعليا ً في جداول أعمال الشركاء وأنشطتھم.

ورحب المؤتمر بالنھج المتبع بموجب اإلطار العالمي ) (GFCSفيما يتعلق بالشراكات التي تركز على
8.5.2
ً
ً
ضمان العناصر الحاسمة المذكورة آنفا ،بھدف تعظيم أوجه التآزر الممكنة دعما إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا.
وعالوة على ذلك ،أشار المؤتمر إلى أن إجراءات مساھمة األعضاء والشركاء في اإلطار العالمي ) – (GFCSوالتي
تتألف من المساھمات المباشرة في الصندوق االستئماني لإلطار العالمي ) ،(GFCSواختيار أنشطة في خطة تنفيذ
اإلطار العالمي ) (GFCSلينفذھا األعضاء والشركاء تنفيذاً مباشراً ،وتسمية بعض األنشطة باعتبارھا أنشطة مساھمة في
اإلطار العالمي ) (GFCSشريطة أن تمتثل لمجموعة من المعايير يقرھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية –
إنما تتيح فرصا ً كبير ًة إلبرام الشراكات .وفي ھذا الصدد ،أعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة أن األمين العام للمنظمة
قد دعا األعضاء والشركاء إلى تسمية مشاريعھم وأنشطتھم التي يتعين االعتراف بأنھا تساھم في اإلطار العالمي
) .(GFCSوأُقيمت منصة على شبكة اإلنترنت من شأنھا أن تتيح لألعضاء والشركاء تسمية األنشطة .وسيعمل ھذا
النھج على تعزيز تقاسم المعلومات التي ستؤدي إلى الحد من ازدواجية الجھود وإتاحة الفرص لالتساق والتنسيق.
ورحّ ب المؤتمر بالبيانات التي أدلى بھا شركاء اإلطار العالمي ) ،(GFCSوتحديداً المنظمة األوروبية
8.5.3
الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ومنظمة
الصحة العالمية ) ،(WHOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومجموعة البنك
الدولي ) ،(WBوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNlTARوكذلك بالرسائل
المسجّ لة عبر الفيديو المرسلة من المفوضية األوروبية ) (ECوالشراكة العالمية للمياه ) .(GWPوق ّدم الشركاء
المذكورون تقارير عن مساھماتھم الخاصة في اإلطار العالمي ).(GFCS
وأعرب المؤتمر عن سروره لمالحظة جھود تحسين مشاركة الشركاء واألطراف المعنية ،وتعزيز
8.5.4
مواءمة أنشطتھم مع األنشطة المزمعة في اإلطار العالمي ) (GFCSأو تلك التي يجري تنفيذھا ،وتعزيز أوجه التآزر
معھا .ويتيح المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSمنصة مالئمة إلقامة الشراكات ال سيما عبر اللجنة
االستشارية للشركاء ) .(PACوتض ّم اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACفي الوقت الراھن المفوضية األوروبية )(EC
والمنظمة ) (EUMETSATومنظمة )الفاو( والشراكة ) (GWPواالتحاد الدولي ) ،(IUGGوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPوإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRوالمعھد ) ،(UNlTARوالمجلس العالمي
لألعمال من أجل التنمية المستدامة ) ،(WBCSDومجموعة البنك الدولي ) ،(WBوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) .(IFRCوأحاط المؤتمر علما ً بالبنية التي عبّرت
عنھا منظمة الصحة العالمية ) (WHOباالنضمام إلى اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACخالل ھذا العام.
وأعرب المؤتمر كذلك عن ارتياحه ألن الشراكات مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا )(UNECA
8.5.5
تتعزز من خالل برنامج المناخ من أجل التنمية ) ،(ClimDevوصندوق المناخ األخضر ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) ،(UNDPواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوذلك لضمان أن تكون مبادرة تلك الھيئات

الملخص العام

229

واستثماراتھا على علم بأولويات اإلطار العالمي ) (GFCSواحتياجاته .كما أن صندوق المناخ األخضر تحديداً ھو آلية
محتملة للتمويل من شأنھا أن تم ّكن من توليد المعلومات ألغراض التكيّف .ومن خالل بعض المشروعات الوطنية
المختارة ،يدعم اإلطار العالمي ) (GFCSإدماج الخدمات المناخية في خطط التكيّف الوطنية ) (NAPsالجارية في عدة
بلدان من العالم.
ورحّب المؤتمر باستراتيجية إنشاء مكاتب مشتركة مع الشركاء تتعلق والياتھا بمجاالت األولوية في
8.5.6
اإلطار العالمي ) ،(GFCSلكي تتولى تنفيذ التنسيق في تلك المجاالت .وفي ھذا الصدد ،أعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن
مكتبا ً مشتركا ً بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOمعنيا ً بالمناخ والصحة قد أنشئ في مكتب اإلطار
العالمي ) ،(GFCSعلى أن يتولى تنفيذ المثال النموذجي الخاص بالصحة في اإلطار العالمي ) .(GFCSوعلى غرار
ذلك ،أنشئ مكتب مشترك مع الشراكة العالمية للمياه ) (GWPضمن إدارة المناخ والماء التابعة للمنظمة ) (WMOليدعم
البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات ) ،(APFMوالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) .(IDMPباإلضافة إلى ذلك ،عيّن
مستشار للخدمات المناخية تابع لبرنامج األغذية العالمي ) (WFPفي أمانة اإلطار العالمي ) (GFCSليعمل على توثيق
الصالت بين مشاريع برنامج األغذية العالمي ) (WFPواإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك برنامج عمل الخدمات
المناخية ألفريقيا التابع لإلطار العالمي ) .(GFCSوسيعمل مستشار برنامج األغذية العالمي ) (WFPعلى دعم تنفيذ
مجاالت محددة من اإلطار العالمي ) (GFCSتتعلق باألمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث واالستجابة في المجال
اإلنساني.
والحظ المؤتمر مع االرتياح أن الشراكة مع مجلس الالجئين النرويجي ) ،(NRCمن خالل البرنامج
8.5.7
النرويجي لبناء القدرات ) ،(NORCAPتدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى القطري .وفي أغسطس /آب
 ،2014أوفد المجلس ) (NRCمنسقا ً إقليميا ً في مكتب منظمة )الفاو( في داكار )السنغال( لدعم تنفيذ األنشطة الرئيسية
لإلطار العالمي ) (GFCSفي خمسة بلدان بمنطقة الساحل ،وھي بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر والسنغال .وعالوة
على ذلك ،يُجري اإلطار العالمي ) (GFCSوالمنظمة ) (WMOمناقشات مع المجلس ) (NRCلدعم المبادرة بشكل أكبر
من خالل نشر فريق من العاملين البرنامجيين والفنيين على المستوى الوطني.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية أطلق
8.5.8
شراكة ترمي إلى تعزيز خدمات الطقس والمناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية ،في منطقة البحر الكاريبي،
وجنوب المحيط الھادئ ،والمحيط الھندي ومناطق أخرى .وتھدف ھذه الشراكة إلى تعزيز قدرة الدول الجزرية الصغيرة
النامية على التغلب على األحداث الشديدة المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه.
والحظ المؤتمر أن المشاورات اإلقليمية والوطنية المتعلقة باإلطار العالمي ) (GFCSقد حظيت بدعم
8.5.9
ومشاركة إيجابية من وكاالت شريكة مثل الفاو ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر )،(IFRC
واستراتيجية األمم المتحدة للحد من الكوارث ) ،(UNISDRوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومنظمة الصحة العالمية
) ،(WHOواليونسكو ،ومنظمات إقليمية ووطنية مختلفة .وفي آب /أغسطس  ،2014جرت في دومينيكا مشاورة وطنية
بشأن اإلطار العالمي ) (GFCSاستضافتھا وزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ) /(PAHOمنظمة الصحة
العالمية ) .(WHOوكانت ھذه أول مشاورة متعلقة باإلطار العالمي ) (GFCSويقودھا قطاع مستخدم وھو قطاع الصحة
في ھذه الحالة .ورصد ھذا الحوار الحاجة إلى إجراء دراسة أساسية عن آثار الطقس والمناخ على قطاع الصحة،
واتخاذ خطوات إلنشاء قاعدة بيانات متكاملة ،كأساس لألنشطة البرنامجية والسياساتية المستقبلية.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن البنك الدولي يزيد استثماراته في دعم مشاريع تحديث خدمات الطقس
8.5.10
والمناخ والمياه في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsالتي تسترشد بأولويات واحتياجات
اإلطار العالمي ) ،(GFCSوتساھم في تحقيق أھدافه ،وتتماشى أكثر فأكثر مع أنشطة شركاء اإلطار العالمي ).(GFCS
ومن األمثلة على ذلك حالتا بوركينا فاسو والنيجر حيث ُتستخدم خطط العمل التي وضعت لمعالجة الثغرات
واالحتياجات التي حُددت كجزء من عملية تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي التخطيط لالستثمارات المقبلة للبنك الدولي
في ھذين البلدين .وتركز االستثمارات على األنشطة الضرورية لتعزيز تقديم الخدمات ،مع التأكيد على تعزيز العالقات
القائمة بين مقدمي المعلومات ومستخدميھا ،وبناء القدرة على إنتاج معلومات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا وعلى
استخدامھا التخاذ القرارات عبر النطاقات الزمنية .وعلى سبيل المثال في أفريقيا ،يُطلق البنك الدولي إلى جانب
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مصرف التنمية األفريقي والمنظمة ) (WMOبرنامجا ً إطاريا ً إقليميا ً لتعزيز خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية.
ويشارك مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي إعداد ھذه المبادرة ،من خالل االجتماعات التنسيقية
والمشاركة في البعثات التحضيرية.
وأشار المؤتمر إلى أن أحد االجتماعات المنعقدة بشأن تنسيق تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSقد سلم
8.5.11
بإمكانية معالجة مسألة تلبية احتياجات المستخدمين إلى الخدمات المناخية تلبية فعالة من خالل تعزيز الشراكات وتنسيق
ال ُنھُج من قِ َبل الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية واألطراف المعنية التي تضطلع بأنشطة تساھم في تعزيز إعداد
الخدمات المناخية وتطبيقھا على ال ُ
صعُد الوطنية واإلقليمية والمحلية .وقد استعرض االجتماع أكثر من  100مشروع
يجري تنفيذه في  16بلداً تمثيليا ً تعمل عناصرھا على تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الركائز المواضيعية لإلطار العالمي
)برنامج التواصل مع المستخدِمين؛ ونظام معلومات الخدمات المناخية؛ والرصد والمراقبة؛ والبحوث والنمذجة والتنبؤ؛
وتنمية القدرات( ،ومجاالت األولوية )الزراعة واألمن الغذائي؛ الماء؛ الصحة؛ الحد من مخاطر الكوارث( ،بميزانية
مجمعة تتجاوز  700مليون دوالر .ونجح ھذا االستبيان الذي أُجري على المستوى القطري في إبراز الحاجة الواضحة
إلى التنسيق فيما بين األنشطة المتعلقة بالخدمات المناخية على المستويات العالمية إلى الوطنية من خالل الشراكات
المالئمة.
 8.5.12وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مختلف األطراف في تنفيذ األنشطة ذات
الصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSيظل ھناك تح ٍد يكمن في التنسيق لضمان التخطيط وتبادل المعلومات والربط بين
المبادرات بغرض تطوير الخدمات المناخية وتطبيقھا بشكل أكثر فعالية لصنع القرار على مستوى العالم .وتتيح اللجنة
االستشارية للشركاء ) (PACعلى المستوى العالمي منصة جيدة لتعزيز الشراكات .وعلى المستويين اإلقليمي والوطني،
أشار المؤتمر إلى وجود حاجة لتعزيز الجھود والتعاون ،وخاصة مع االتحادات اإلقليمية والشركاء اإلقليميين .فعلى
المستوى الوطني على سبيل المثال ،حيث يستثمر الشركاء و ُتن ّفذ األنشطة ،ثمة حاجة إلى منصات مالئمة تعزز
الشراكات .وتؤدي أطر الخدمات المناخية التي ينشئھا األعضاء كآليات تنسيق تجمع بين الجھات المعنية لمعالجة
المسائل المتعلقة بإنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا دوراً حاسما ً في ضمان التنسيق وتبادل المعلومات وتعزيز الشراكات
على المستوى الوطني .وفي ھذا الصدد ،شدّد المؤتمر على ضرورة أن يُعزز اإلطار العالمي ) (GFCSفرص الربط
بين المبادرات ومواءمتھا على نحو يزيد فعالية التكلفة ،ويعزز استثمارات الشركاء ،ويلبي احتياجات المستخدمين،
ويعزز تبادل المعلومات بين القطاعات ،ويزيد من التقاسم الفعلي للخبرات الفنية المتوافرة والمعارف المناخية المتاحة.
9

التحديات والفرص المتاحة في المستقبل )البند  9من جدول األعمال(

9.1

التحديات التي تطرحھا البيانات الناشئة لألطراف المعنية المتعاونة مع المنظمة )) (WMOالبند  9.1من
جدول األعمال(

 9.1.1ناقش المؤتمر في إطار ھذا البند من جدول األعمال المسائل والفرص المتصلة بمھمة جمع "البيانات الكبيرة"
وتخزينھا وتبادلھا ،وجمع وتقاسم بيانات المصادر الحاشدة ،والتعامل مع المعلومات من خالل قنوات وسائل التواصل
االجتماعي ،فضالً عن التحديات التي تطرحھا البيانات الناشئة والمستقبلية ،وكيفية تأثيرھا على أعضاء المنظمة
) .(WMOوأشار المؤتمر على وجه الخصوص إلى ما يلي:
)أ(

يواجه األعضاء تحديات تتعلق بالوصول إلى البيانات وتبادلھا ومعالجتھا .فمع انتشار الھواتف المحمولة
وغيرھا من األجھزة المحمولة ،والبيانات الساتلية ،وبيانات نظم الرصد ،وبيانات التنبؤ العددي بالطقس،
تتزايد البيانات الرقمية في الوقت الحقيقي أبداً من حيث الحجم وسرعة إيصالھا ،و ُتستمد من مصادر شتى
متزايدة .ولعل الوسائل التقليدية للوصول إلى البيانات وتبادلھا ومعالجتھا لم تعد كافية أو مالئمة؛

)ب(

مع زيادة كمية وحجم أنواع ھذه البيانات وقواعد البيانات ،ثمة حاجة إلى إيجاد وسائل مالئمة يمكن لدوائر
األرصاد الجوية أن تستفيد من خاللھا ،مع العمل بجدية لاللتزام بالمعايير الخاصة بدقة التوقيت والجودة
والشفافية؛
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)ج(

في آب /أغسطس  ،2014طلب األمين العام لألمم المتحدة ،السيد بان كي مون ،من فريق خبراء استشاري
مستقل أن يقدم توصيات محددة بشأن إحداث ثورة بياناتية في التنمية المستدامة .ويشير التقرير إلى أن
تنوع المعلومات وتكاملھا وسرعتھا يمكن أن تفضي إلى تحسين اتخاذ القرار وتقديم تعليقات المواطنين في
الوقت الحقيقي؛

)د(

ھذه المبادرة وغيرھا من المبادرات تضع مسائل الوصول إلى البيانات الناشئة وتبادلھا واستخدامھا في
الصدارة ،وستتطلب اھتماما ً خاصا ً من دوائر األرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛

’البيانات الكبيرة‘
)ھـ(

"البيانات الكبيرة" مصطلح جامع شامل لجمع وتقاسم قواعد بيانات كبيرة ومعقدة بحيث يصبح من
الصعب معالجتھا باستخدام التطبيقات التقليدية لمعالجة البيانات .وتشمل ھذه التحديات تحليل قواعد
البيانات والحصول عليھا ورعايتھا والبحث فيھا وتقاسمھا وتخزينھا ونقلھا ومشاھدتھا وحماية
الخصوصية .ويعتبر البعض أن البيانات التي يحتاج إليھا كثير من األنشطة التشغيلية للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsھي "البيانات الكبيرة" .بيد أن ھناك تعاريف مختلفة "للبيانات
الكبيرة"؛

)و(

البيانات الكبيرة "العلمية" ھي بيانات ُتجمَّع و ُت َّ
نظم بشكل رسمي .ومن األمثلة على ذلك التنبؤ العددي
بالطقس والبيانات المتصلة بالنماذج المناخية ،وبيانات الرادار ،والبيانات الساتلية .وتشمل ھذه األمثلة
معلومات ذات صلة عن البيانات )البيانات الشرحية( تتسم بأھمية في مجال التطبيق ،مثل المعلومات
الجيدة أو عرض كيفية اشتقاق المعلومات .ومن التحديات الرئيسية التي يطرحھا ھذا النوع من البيانات
التخزين والمعالجة في فترة قصيرة ،ونقل المعلومات ،وتزويد المستخدمين بالعناصر التي تھمھم فقط من
ھذه المعلومات؛

)ز(

البيانات الكبيرة "المواتية" ُتجمع بشكل غير رسمي وھي غير منظمة .ومن األمثلة على ذلك الرسائل
المتداولة على وسائل التواصل االجتماعي والقياسات الناجمة عن استخدام أدوات موزعة ألغراض غير
أغراض األرصاد الجوية )مثل أجھزة االستشعار في الھواتف المحمولة( .وال تتوافر في أغلب األحيان
سوى معارف محدودة عن الخصائص الفنية والبيئية لھذه البيانات ،أو غالبا ً ما تكون الصلة ضعيفة بين
البيانات ومعلومات األرصاد الجوية التي يمكن اشتقاقھا .والتحدي ھنا ھو استخالص معلومات ھامة
ومفيدة من البيانات؛ وفي أغلب األحيان ُتستمد معلومات األرصاد الجوية فقط من استخدام ُنھُج تجميعية
وإحصائية ربما ألغراض التسويق أو ألغراض أخرى غير أغراض األرصاد الجوية .ومن خالل
"تحليلية البيانات الكبيرة" يمكن للمعلومات القيمة الخاصة بالوصول إلى البيانات والنواتج )أين ومتى
وماذا وكيف( أن توفر أدوات قيمة لصقل عملية تقديم الخدمات ،وتصميم خدمات جديدة ،وتوجيه النواتج
صوب مجموعات محددة من المستخدمين؛

المصادر الحاشدة
)ح(

"المصادر الحاشدة" عملية للحصول على البيانات أو الخدمات أو األفكار أو المحتوى عن طريق التماس
مساھمات أو الحصول عليھا من مجموعة كبيرة من األشخاص ،وخاصة من جماعة إنترنتية .وبينما لن
تحل المصادر الحاشدة محل عمليات الرصد العالية الجودة ،ال سيما فيما يتعلق بالمناخ وحيثما كانت
إمكانية التتبع والمساءلة تمثالن أھمية خاصة ،فإنھا يمكن أن تكون وسيلة مبتكرة لجمع كميات كبيرة من
البيانات والرصدات غير التقليدية ،مثل تقارير اآلثار ،السيما خالل الظواھر الھامة؛

)ط(

قد يتطلب األمر وضع ُنھج جديدة للوصول إلى بيانات المصادر الحاشدة ،وكذلك نھج جديدة لمعالجة
البيانات واستخدامھا لتعزيز مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛
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وسائل التواصل االجتماعي
)ي(

"وسائل التواصل االجتماعي" تسمح للناس بإنشاء معلومات أو تقاسمھا أو تبادلھا في جماعات وشبكات
افتراضية .فنجد أن وسائل التواصل االجتماعي توفر ثروة من الرصدات والمعلومات البيئية التي يمكن
استخدامھا الستكمال التنبؤات واإلنذارات الجوية .ولعل الصعوبات تنشأ فيما يتعلق بالشكل الذي يمكن به
لنظم معالجة البيانات التابعة للمرافق الوطنية ) (NMHSأن تقبل ھذه األنواع الجديدة من البيانات وتعالجھا.
والھواتف المحمولة وغير ذلك من األجھزة المحمولة األخرى ستوفر مصادر وأحجاما ً ال تنفك تتزايد من
البيانات الرقمية في الوقت الحقيقي؛

)ك(

ستوفر وسائل التواصل االجتماعي مصادر بيانات وقواعد بيانات جديدة يمكن استخدامھا بطرق جديدة
لدعم األرصاد الجوية التطبيقية .وتقنيات من قبيل ’تحليلية البيانات‘ و’التنقيب في البيانات‘ ،وستوفر
معلومات عن أنماط وصول المستخدمين إلى البيانات وما يفضلونه ،فضالً عن ظواھر الطقس المرصودة
محليا ً وآثارھا؛

مصادر البيانات والفرص والتحديات والمخاطر التي تنطوي عليھا البيانات المقبلة /الناشئة
)ل(

ستستمر المصادر واألنواع الجديدة للبيانات في الزيادة وھي تنطوي على فرص ومخاطر ألنشطة
المنظمة ) (WMOوقدراتنا ،باعتبارنا جماعة مشتركة المصالح ،على معالجة ھذا العدد المتزايد من
مصادر البيانات من خالل وسائل تقليدية قد ال يكون ناجعا ً في المستقبل .فالصعوبة تكمن في استحداث
نھج للتعامل مع الفرص الناشئة للوصول إلى ھذه البيانات واستغاللھا ،وإلدارة المسائل المعقدة لمعالجة
البيانات واستخدامھا وتوزيعھا وأمنھا ،وكذلك القوانين المتعلقة بالخصوصية والملكية؛

)م(

ثمة مسألة أساسية ھي الحاجة إلى ممارسات وسياسات وقدرات سليمة داخل فرادى مؤسسات األرصاد
الجوية فيما يتعلق بإدارة البيانات طوال فترة استخدامھا ،وضمان تمكن األعضاء من إدارة رصداتھم
وبياناتھم بكفاءة وفاعلية ،واستخالص معلومات ھامة من البيانات لدعم مرافقھم ،وتحقيق تكامل الرصدات
والبيانات المنفذة عبر منصات مختلفة ومن مصادر خارجية .ومن أجل مساعدة األعضاء في مواجھة ھذه
التحديات ،وخاصة الحصول على أكبر مردود الستثماراتھم في تصميم وتشغيل نظمھم الوطنية للرصد،
يركز النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISتركيزاً
رئيسيا ً على فعالية إدارة البيانات طوال فترة استخدامھا ،وعلى بناء شراكات فعالة بشأن البيانات في إطار
المرحلة قبل التشغيلية للنظام )(WIGOS؛

)ن(

’البيانات الكبيرة‘ تتيح الفرصة للجمع بين أحجام كبيرة من المعلومات البيئية وتكنولوجيات ابتكارية
للمعالجة ،مع الحفاظ في الوقت ذاته على تقديم الخدمات سريعا ً .وثمة حاجة إلى إيجاد وسائل مالئمة
يمكن من خاللھا لجماعات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا االستفادة من تعزيز الوصول إلى البيانات
وتبادلھا واستخدامھا ،بما يتجاوز ما يمكن تحقيقه من خالل الوسائل الحالية .والبيانات المستمدة من
المصادر الحاشدة أو من البحث على اإلنترنت والشبكات االجتماعية وغيرھا من المصادر ،يمكن أن توفر
معلومات جديدة للمرافق الوطنية ) (NMHSsلتقييم إدراك الجمھور ورأيه فيما يتعلق بأداء المرافق الوطنية
) (NMHSsفي خدمات التنبؤ واإلنذار بالطقس العام ،وكذلك معلومات جديدة يمكن استخدامھا في دراسات
العلوم االجتماعية المتصلة بالخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية ) .(NMHSsويجدر بالمرافق الوطنية أن
تتحلى بروح المبادرة في التشارك مع األطراف المعنية ذات الصلة لتعزيز الشراكات مع مقدمي البيانات
ومستخدميھا للحصول على معلومات وفوائد جديدة من البيانات لتحقيق أكثر فائدة للمجتمع؛

)س(

تتيح المصادر الحاشدة لبيانات األرصاد الجوية فرصا ً أمام المرافق الوطنية ) (NMHSsإلشراك الجمھور
في رصد الطقس والمناخ والظواھر الجوية المتطرفة لصالح عمليات التنبؤ واإلنذار ،ولتثقيف الجمھور
في مسائل الطقس والمناخ استناداً إلى نھج "التعلم بالممارسة" .ولجعل البيانات الكبيرة قابلة لالستخدام في
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خدمات التنبؤ واإلنذار ،ينبغي دعم المصادر الحاشدة بمواد توجيھية جديدة بشأن ضمان الجودة وتوافر
البيانات الشرحية الالزمة؛
)ع(

9.1.2

الناشئة.
9.2

فيما يتعلق بنظم وخدمات المنظمة ) (WMOوالتي ستستمر في المستقبل في بيئة البيانات الكبيرة ،من
المسلم به أن الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISومركز معلومات الطقس القاسي )(SWIS
تجمعان بشكل أساسي تقارير وتنبؤات وإنذارات موثوقة بشأن الطقس لنشرھا على الجمھور ووسائل
اإلعالم الدولية .ويمكن زيادة تطوير ھذه النظم والخدمات التابعة للمنظمة ) (WMOلجعلھا منصة أكثر
فاعلية لتقاسم بيانات ومعلومات األرصاد الجوية باستخدام بيانات المصادر الحاشدة من اإلنترنت وشبكات
التواصل االجتماعي ،مثل الرصدات والتقارير المتعلقة بالطقس والكوارث ،لتكملة معلومات الطقس
الموثوقة .وھذا من شأنه أن يحقق مزيداً من الفوائد للمجتمع وأن يرفع من شأن ومكانة المرافق الوطنية
).(NMHSs
نھج للمنظمة ) (WMOإزاء تحديات البيانات
وبنا ًء على ذلك اعتمد المؤتمر القرار  -(Cg-17) 65نحو ٍ
خدمات األرصاد الجوية المتكاملة إلدارة الحركة الجوية في المستقبل – استجابة المنظمة )) (WMOالبند
 9.2من جدول األعمال(

خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية )(GANP
أيّد المؤتمر بقوة موقف المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بشأن منھجية خطة المنظمة
9.2.1
) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالمرتبطة بھا ،باعتبارھا
تطوراً رئيسيا ً للعقود المقبلة يطرح تحديات ھائلة ،ولكنه يتيح أيضا ً فرصا ً لألعضاء لتحديث خدمات األرصاد الجوية
المقدمة للطيران وترشيدھا .ورحّ ب المؤتمر بتبلور اعتراف بأن معلومات األرصاد الجوية ستصبح عنصر تمكين
رئيسيا ً من أجل تحقيق مفھوم إدارة الحركة الجوية العالمية ،وذلك من خالل دمجھا في إدارة المعلومات على نطاق
منظومة الطيران ).(SWIM
وأعرب المؤتمر عن دعمه التام ألھداف خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوتطلعه
9.2.2
إلى تحقيق نمو آمن ومستدام في قطاع النقل الجوي وزيادة الكفاءة وتأمين اإلشراف البيئي المسؤول الذي تتطلبه اليوم
المجتمعات واالقتصادات على النطاق العالمي.
وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) ،(GANPبوصفھا
9.2.3
ً
إستراتيجية متواصلة مدتھا  15عاما س ُيسترشد بھا إلدخال تحسينات شاملة على النقل الجوي في الفترة بين عامي 2013
و ،2028ستتطلب تخطيطا ً إقليميا ً ووطنيا ً واسع النطاق لتنفيذ مكوناتھا المرتبطة باألرصاد الجوية والمضمنة في حزمة
التحسينات في منظومة الطيران ) .(ASBUوش ّدد المؤتمر على الحاجة إلى أن تعتمد المنظمة ) (WMOنھجا ً شامالً يضم
جميع األعضاء ،على أن تقدم لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMواللجان الفنية األخرى المساعدة واإلرشادات
المالئمة ،وأن تشارك االتحادات اإلقليمية مشاركة قوية ،بغية ضمان بلورة نھج متجانس في تحقيق التعزيز التكنولوجي
ذي الصلة ،والتطورات المؤسسية المستجدة وما يرتبط بذلك من حاجة إلى تطوير القدرات على جميع المستويات.

نتائج اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام

2014

أعرب المؤتمر عن تقديره لما انبثق من نتائج ناجحة جداً عن اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين
9.2.4
منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  ،2014الذي عُقد بالتزامن مع الدورة الخامسة عشرة
للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMفي تموز /يوليو  2014في مونت﷼ ،كندا .وأعرب المؤتمر عن ارتياحه
للتعاون الممتاز بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOفي تنظيم وعقد ھذا االجتماع الذي أسفر عن التزام المنظمتين
التزاما ً صارما ً بمواصلة النھج المنسّق والتعاوني الذي اعتادتا اتباعه في مواجھة التحديات التي قد تنشأ من التطورات
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المستقبلية المتوقعة لألرصاد الجوية للطيران تمشيا ً مع خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية )،(GANP
وحزمة التحسينات في منظومة الطيران ).(ASBU
وأق ّر المؤتمر بأن اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
9.2.5
ّ
والمنظمة ) (WMOلعام  2014اعتمد  29توصية تشكل أساس مواءمة عملية دمج خدمات األرصاد الجوية للطيران
بشكل تام في خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران
) .(ASBUوأيّد المؤتمر التزام المنظمة ) ،(WMOبتعاون وثيق مع المنظمة ) ،(ICAOبمتابعة  22توصية من ھذه
التوصيات ،كما جاء في تقرير اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
والمنظمة ) (WMOلعام  .(http://www.icao.int/Meetings/METDIV14/Pages/default.aspx) 2014وطلب المؤتمر إلى
األمين العام أن يكفل ،بمساندة رئيس اللجنة ) ،(CAeMتمثيل المنظمة ) (WMOالمناسب في ھيئات الخبراء التابعة
للمنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOالمكلّفة متابعة توصيات اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  ،2014بما في ذلك تأمين الموارد الالزمة لمشاركة خبراء
المنظمة ) (WMOفي عمل تلك الھيئات .وطلب المؤتمر أيضا ً إلى األعضاء أن يدعموا بعزم العمل القادم المتعلق
بتوصيات اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام
 ،2014من خالل تعيين خبراء مالئمين والتنسيق تنسيقا ً وثيقا ً لمجانسة مواقف المنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء.

الجوانب المؤسسية والتنظيمية
أشار المؤتمر إلى أن التدابير المقررة لتعزيز فعالية الخدمات ونوعيتھا في خطة المنظمة )(ICAO
9.2.6
للمالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUستستدعي زيادة ال ُنھج المتعددة
البلدان وال ُنھج اإلقليمية والعالمية للخدمات التشغيلية .ومن شأن التطورات التكنولوجية ،والتطورات المؤسسية في بعض
المناطق )مثل اإلطار التشريعي الموحّد لألجواء األوروبية ،في أوروبا( ،أن يؤدي إلى تنسيق تشغيلي عابر للحدود،
ودمج للمجاالت الجوية ،وتدعيم ل ُنظم المراقبة ،وجميعھا تطورات ستحفّز تقديما ً إقليميا ً للخدمات يقوم على ترتيبات
ثنائية أو متعددة األطراف بين الدول األطراف .وأشار المؤتمر على وجه الخصوص إلى التوصية ) 2/9اجتماع شعبة
األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  (2014بشأن وضع نظام
استشاري إقليمي خاص بالظواھر يرصد الظروف الجوية الخطرة على طريق جوي ويھدف إلى معالجة أوجه القصور
القائمة منذ زمن بعيد في توفير خدمة معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) .(SIGMETوإذ أشار المؤتمر إلى أنه من
المرتقب أن يعزز ھذا التطور الموجّه نحو المستخدم توفير معلومات ) (SIGMETتتعلق بالسالمة وتيسير دمجه في
إدارة المعلومات على نطاق المنظومة ) ،(SWIMأق ّر كذلك بالقلق الذي عبّر عنه بعض األعضاء من أن يؤثر ھذا
االنتقال إلى تقديم إقليمي للخدمات بشكل سلبي على موفري الخدمات الوطنيين .وبنا ًء على ذلك ،أيّد المؤتمر الحاجة إلى
أن تعمل منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) ،(WMOقبل مواعيد التنفيذ المقررة بوقت كافٍ ،على
صياغة خارطة طريق تشمل أحكام وتوجيھات مالئمة بشأن الترتيبات المؤسسية واإلدارة واألطر التنظيمية وأطر
استرداد التكاليف ذات الصلة ،مع مراعاة استدامة ھيكل الدعم الذي وضعه األعضاء ويتولون إدارته .ووافق المؤتمر
على أن المراكز االستشارية اإلقليمية المعنية بالطقس الخطر ) (RHWACالمزمع إنشاؤھا ينبغي أن تستند إلى اتفاق
إقليمي وأن تعتبر أولوية في األقاليم التي تبيّن أن توفير معلومات ) (SIGMETفيھا ليس كافياً ،كما ينبغي أن تلبي
المتطلبات طويلة األمد من جانب المستخدمين ،كخطوط الطيران .وعليه ،ينبغي على رؤساء االتحادات اإلقليمية العمل
لبلورة موقف إقليمي موحّد بشأن المراكز ) (RHWACونسج عالقة تنسيق مع الفرق اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ
) (PIRGsالتابعة للمنظمة ) (ICAOفي ھذا الصدد.
 9.2.7ونظر المؤتمر في التوصية ) 1/4اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي
) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  (2014بشأن استعراض ترتيبات العمل بين منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
والمنظمة ) .(WMOوأقرّ المؤتمر بأن ھذه الترتيبات أرست األسس الالزمة لفعالية التعاون والشراكة بين الوكالتين في
مجال األرصاد الجوية للطيران على مدى عدة عقود ،ووافق على أن ثمة حاجة إلى استعراض وتحديث معمّقين يعكسان
ّ
األدوار والمسؤوليات المستج ّدة للمنظمتين تمھيداً للعمل
المكثف المرتقب في إطار خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة
الجوية العالمية ) ،(GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) .(ASBUووافق المؤتمر أيضا ً على ضرورة أن
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تضطلع أمانتا المنظمتين مبدئيا ً باستعراض ترتيبات العمل ،على أن تلتمسا مساعدة اللجنة ) (CAeMواألعضاء والجھات
المعنية حسب االقتضاء .وفي ھذا الصدد ،أق ّر المؤتمر بالنھج االستباقي الذي اتبعه األمين العام للمنظمة ) (WMOالذي
بادر إلى إطالق عملية تشاورية مع األمين العام للمنظمة ) (ICAOوإلى تحديد جھات اتصال .وأحاط المؤتمر علما ً بأن
الموعد المحدد الستكمال استعراض ترتيبات العمل وتحديثھا وعرضھا على الھيئات التأسيسية للمنظمتين إلقرارھا ،ھو
تشرين الثاني /نوفمبر  .2016ونظراً إلى قِصر المھلة الزمنية ،طلب المؤتمر إلى األمين العام تأمين الموارد الالزمة
لمشاركة المنظمة ) (WMOمشاركة فعالة في العمل التعاوني المقبل مع المنظمة ).(ICAO
 9.2.8وأيّد المؤتمر التوصية ) 2/4اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي
) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  (2014التي تدعو المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOإلى توضيح إضافي لمفھوم
ھيئة األرصاد الجوية ،بإجراء تعديالت مناسبة على األحكام ذات الصلة المعتمدة في المنظمة ) (ICAOوالمنظمة
) (WMOوالمواد اإلرشادية الداعمة لھا .وذ ّكر المؤتمر بأنه ق ّدم طلبات مشابھة في دوراته السابقة وأعاد التأكيد على
ضرورة التوصل إلى تعريف وفھم مشتركين ألدوار الھيئات الوطنية المكلفة بوظائف تنظيم وإشراف وتقديم خدمات،
ومسؤولياتھا .وأقرّ المؤتمر بأن ھذه المسألة أضحت أھ ّم من أي وقت مضى نظراً إلى التغيرات الكبيرة التي ال مف ّر
منھا في تقديم الخدمات للطيران .وإذ أق ّر المؤتمر أيضا ً بأن أغلبية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
)ُ (NMHSsتعيّن كھيئات لألرصاد الجوية ) ،(MAفھو أعرب عن قلقه من أن ال توجد في الكثير من الحاالت تشريعات
وطنية داعمة تتيح لھذه المرافق أداء دورھا كسلطة رسمية بفعالية .وفي ضوء ما تقدم ،طلب المؤتمر إلى األمين العام
أن يمنح متابعة التوصية المذكورة أعاله أولوية عليا ،موليا ً االعتبار الواجب الحتياجات المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي ُتعيّن أيضا ً كھيئات لألرصاد الجوية ) (MAsفي دولھا ،وذلك بمساعدة رئيس
اللجنة ).(CAeM
 9.2.9وبخصوص التوصية  ،5/2إعادة تنظيم األحكام المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران ،أحاط المؤتمر علما ً بخطة
تطوير ھيكل جديد للمواد التنظيمية للمنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOالمضمنة في المرفق  3لالئحة الفنية للمنظمة
) ،(WMOالخاص بالمنظمة ) ،(ICAOالمجلد الثاني ،لترسيم حد فاصل واضح بين األحكام التي تحدد شروط الخدمات
وواجبات األعضاء وموفري الخدمات ،التي ينبغي اإلبقاء عليھا في المرفق  ،3والوسائل التي تتيح تلبية ھذه الشروط
والتي ينبغي إدراجھا في وثيقة جديدة للمنظمة ) (ICAOـ إجراءات خدمات المالحة الجوية ـ األرصاد الجوية )PANS-
 .(METوإذ أقرّ المؤتمر باألساس المنطقي إلعادة ھيكلة المواد التنظيمية وفوائدھا ،أشار إلى أن اإلطار التنظيمي الحالي
للمنظمة ) (WMOال يتضمن مادة مشابھة إلجراءات خدمات المالحة الجوية ـ األرصاد الجوية ) .(PANS-METوبنا ًء
على ذلك ،وفي إطار متابعة التوصية المذكورة أعاله ،طلب المؤتمر إلى رئيس اللجنة ) (CAeMأن يعمل ،بمساندة
األمانة ،على االلتزام على النحو الواجب بدور المنظمة ) (WMOفي إعداد اللوائح الدولية المتعلقة بتوفير خدمات
األرصاد الجوية للطيران ،وضمان توافق الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOتوافقا ً تاما ً مع اللوائح الصادرة عن المنظمة
) .(ICAOونصح المؤتمر أيضا ً بأن تؤخذ إعادة ھيكلة المرفق  3لالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالخاص بالمنظمة
) ،(ICAOالمجلد الثاني ،في الحسبان في سياق ترتيبات العمل المستجدة التي نوقشت في الفقرة .9.2.7
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه ألن الھيكل الجديد للجنة ) (CAeMالذي اع ُتمد في دورتھا الخامسة عشرة
9.2.10
يتضمن فرقتي خبراء :فرقة خبراء معنية باإلدارة الرشيدة ) (ET-GOVوفرقة خبراء معنية باالتصال والتنسيق
والشراكة ) ،(ET-CCPيشمل برنامجا عملھما متابعة الجوانب العديدة من الترتيبات المؤسسية المستجدة الناجمة عن
خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUبما في
ذلك التعديالت على نماذج العمل المرتبطة بتوفير الخدمات ،وآليات استرداد التكاليف ،وتحليل المخاطر ذات الصلة،
وتقييم اآلثار على األعضاء .وطلب المؤتمر إلى رئيس اللجنة ) (CAeMأن يكفل ،بمساندة األمانة ،تنظيم عملية
استشارية على مستوى المنظمة برمتھا ،تشمل األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية المعنية بھذه الجوانب
المؤسسية ،نظراً لما تكتسيه من أھمية بالنسبة لتوفير خدمات األرصاد الجوية للطيران في المستقبل.

تطوير التكنولوجيا وتعزيز طرق التشغيل في توفير الخدمات
أحاط المؤتمر علما ً بالمجموعة الواسعة من التوصيات التي قدمھا اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك
9.2.11
بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  2014بشأن التعزيز المقرر لألداء في مجال
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األرصاد الجوية للطيران من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة والمحسّنة وإضفاء تحسينات على تقديم الخدمات .وأشار
المؤتمر أيضا ً إلى أن ھذه التحسينات تھدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين المستجدة .وأثنى المؤتمر على ما قدمه
الخبراء وھيئات الخبراء التابعين للجنة ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSمن مساھمات مھمة في صياغة
مقترحات لمنھجيات جديدة في إدارة البيانات ،وممارسات الرصد والتنبؤ ،استناداً إلى التطورات التكنولوجية ،بما في
ذلك خرائط الطريق الطويلة األمد ومفاھيم العمليات.
وأق ّر المؤتمر بأن إدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) (SWIMمفھوم رئيسي جديد في خطة المنظمة
9.2.12
) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) ،(GANPمن شأنه أن يُنتج إدارة عالمية للحركة الجوية ) (ATMقابلة للتشغيل المتبادل
ُتدمج في إطاره معلومات األرصاد الجوية و ُتتاح لمجموعات مختلفة من المستخدمين .و ُتحدّد إدارة المعلومات على
صعيد المنظومة ) (SWIMنموذج تقديم للخدمات ينتقل من "التركيز على النواتج إلى التركيز على البيانات" .وأعرب
المؤتمر في ھذا الصدد عن ارتياحه لكون التوصية ) 3/2اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران
المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  ،(2014دمج معلومات األرصاد الجوية للطيران في البيئة التمكينية
المستقبلي ,إلدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) ،(SWIMتوفر إطاراً واسعا ً للمنظمة ) (ICAOوالمنظمة )،(WMO
من خالل ھيئات مناسبة من الخبراء ،لمعالجة الكم الكبير من المسائل التكنولوجية والتشغيلية ،وصياغة أحكام ذات صلة
تتيح االنتقال إلى بيئة إلدارة المعلومات وتوجيھه .ووافق المؤتمر على أن على المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOأن
تتعاونا لوضع خارطة طريق لالنتقال إلى إدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) ،(SWIMتشمل سياسات البيانات ذات
الصلة ،ونظام إدارة شفاف وإجراءات للتخفيف من المخاطر.
واعتبر المؤتمر أن مفھوم إدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) (SWIMيتضمن رؤية وحلوالً
9.2.13
تكنولوجية مشابھة لتلك الواردة في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوأوصى بأن تعرض المنظمة ) (WMOتقاسم
الخطط التشغيلية والخبرات والدروس المستخلصة من تنفيذ النظام ) (WISمع الجھات المعنية بإدارة المعلومات على
صعيد المنظومة ) .(SWIMوش ّدد المؤتمر على أن أعضاء المنظمة ) (WMOيرون أن التفاعل بين النظام )(WIS
ومفھوم إدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) (SWIMيكتسي أھمية قصوى في تحقيق الفعالية من حيث التكاليف.
وبنا ًء عليه ،طلب المؤتمر إلى رئيسي اللجنة ) (CAeMواللجنة ) (CBSأن يعمال ،بمساندة األمانة ،على إقامة تواصل
مالئم مع ھيئات الخبراء في المنظمة ) ،(ICAOواستطالع الحلول الممكنة التي تكفل التشغيل المتبادل إلدارة البيانات
وتوحيدھا ،والتبادل بين بيئتي النظام ) (WISوإدارة المعلومات على صعيد المنظومة ).(SWIM
وأشار المؤتمر كذلك إلى أن الفترة المالية المقبلة ) (2019-2016ستكون ،كجزء من تطوير إدارة
9.2.14
ّ
المعلومات على صعيد المنظومة ) ،(SWIMفترة عمل مكثف لالنتقال من صيغة الشفرات األبجدية الرقمية التقليدية إلى
صيغة تبادل قائمة على اللغة الترميزية القابلة للتوسع ) /(XMLاللغة الترميزية الجغرافية ) ،(GMLللتقارير الجارية
الروتينية لألرصاد الجوية في المطار ) (METARوالتقارير الجارية الخاصة لألرصاد الجوية في المطار )،(SPECl
والفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتدريب والبيئة والتطورات الجديدة في مجال األرصاد
الجوية للطيران ) (TRENDوتنبؤات المطار ) ،(TAFومعلومات األحوال الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETمن خالل
تنفيذ نموذج تبادل معلومات األرصاد الجوية التابع للمنظمة ) .(IWXXM) (ICAOويتضمن الجدول الزمني لھذا االنتقال
تواريخ محددة تطبق اعتباراً منھا األحكام الخاصة بالمنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) ،(WMOكإجراءات موصى بھا في
المرحلة األولى )تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2016ث ّم كإجراءات معيارية )تشرين الثاني /نوفمبر  .(2018وأ ّكد المؤتمر أن
ھذا االنتقال يتطلب خطة عمل منس ّقة نسيقا ً محكما ً بين أمانتي المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOواألعضاء والجھات
ّ
ومنظم إلى معلومات األرصاد الجوية
اإلقليمية المعنية المناسبة ،وقطاع الصناعة ،وذلك لتأمين انتقال مناسب التوقيت
ّ
التشغيلي المشفرة باللغة الترميزية القابلة للتوسع ) /(XMLاللغة الترميزية الجغرافية ) .(GMLوحث المؤتمر رئيسي
اللجنة ) (CAeMواللجنة ) (CBSعلى التنسيق بشكل وثيق بشأن ھذه الجوانب من االنتقال ،تحت مسؤولية المنظمة
) ،(WMOبما في ذلك تقييم احتياجات األعضاء من القدرات في مجالي التكنولوجيا والتدريب .وطلب المؤتمر إلى
األمين العام أن يكفل توفر الموارد المالئمة لدعم أنشطة تطوير القدرات ھذه خالل الفترة المالية المقبلة.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه للقرار الذي اتخذه اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة
9.2.15
الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  ،2014والذي أخذ في االعتبار المشورة التي قدمتھا المنظمة
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) (WMOعبر فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) ،(ICTSWبأن تتعاون المنظمة )(ICAO
والمنظمة ) (WMOبشكل وثيق على الدفع قدما ً بتطوير متطلبات الخدمة واإلجراءات التشغيلية لخدمة معلومات الطقس
الفضائي للمالحة الجوية الدولية ،بما في ذلك وضع معايير وإجراءات تعيين مراكز عالمية وإقليمية للطقس الفضائي.
ُ
وطرح أن يبدأ تشغيل نظام المراكز العالمية واإلقليمية للطقس الفضائي من خالل دمج األحكام المالئمة في المرفق 3
لالئحة الفنية ،المجلد الثاني ،في عام  .2018وطلب المؤتمر إلى رئيسي اللجنة ) (CAeMواللجنة ) (CBSواألعضاء
الذين يشاركون مشاركة فعالة في األنشطة المرتبطة بالطقس الفضائي واألمين العام أن يتنسقوا تنسيقا ً وثيقا ً فيما بينھم
وأن يدعموا الجھد المشترك بين الوكاالت دعما ً كامالً لتشغيل خدمة الطقس الفضائي التي يتوقع أن تجلب فوائد ملموسة
في مجالي السالمة والفعالية للجھات المعنية بالطيران.
وأشار المؤتمر إلى أن خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) ،(GANPوحزمة التحسينات في
9.2.16
منظومة الطيران ) (ASBUتنصان على أن تحسين أداء اإلدارة العالمية للحركة الجوية ) (ATMسيتطلب تطوير خدمات
أرصاد جوية محسّنة ومعززة .وسيتحقق ذلك بفضل التحسينات التدريجية المقررة لل ُنظم العالمية القائمة ،مثل النظام
العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSورصد البراكين على الطرق الجوية الدولية ) ،(lAVWوكذلك من خالل تطوير
خدمات جديدة مصممة خصيصا ً إلجراءات اإلدارة العالمية للحركة الجوية ) (ATMالتي ستكون حاسمة في تحقيق
أھداف المالحة الجوية العالمية ) (GANPالمرتبطة بالسالمة والفعالية والبيئة .ومن بين ھذه الخدمات خدمات األرصاد
الجوية في مناطق المطارات )التوصية  2/10الجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني
الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  (2014وخدمات "العمليات القائمة على المسار" )التوصية  3/1الجتماع شعبة
األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOلعام  .(2014وطلب المؤتمر
إلى اللجنة ) (CAeMأن تكفل ،عبر فريقھا العامل المعني بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران ) ،(ET-ISAقيام
تنسيق واسع وتبادل للمعلومات بين األعضاء ،واللجان الفنية المعنية ،والھيئات المعنية في المنظمة ) (ICAOوالھيئات
المعنية باإلدارة العالمية للحركة الجوية ) ،(ATMألجل تطوير المواد المرجعية والمنھجيات وإرشادات التنفيذ.
وشدّد المؤتمر على ضرورة أن تؤدي المنظمة ) (WMOدوراً رياديا ً في تطوير الخدمات الجديدة ھذه
9.2.17
لإلدارة العالمية للحركة الجوية ) ،(ATMمن خالل تسريع تحويل اإلنجازات البحثة والتكنولوجية إلى ممارسات عملية.
ورحب المؤتمر في ھذا الصدد بإنشاء مشروع إيضاحي مشترك لبحوث الطيران ) ،(AvRDPيھدف إلى توضيح قدرة
أساليب التنبؤ اآلني الحديثة على توفير المعلومات والمنتجات الالزمة لتعزيز إدارة الحركة الجوية في مناطق المطارات
الكبيرة والكثيفة الحركة .وأشار المؤتمر إلى أن المشروع اإليضاحي المشترك لبحوث الطيران ) (AvRDPسيقدّم نھج
شراكة متينة من خالل إشراك عدة برامج تابعة للمنظمة )) (WMOبرنامج األرصاد الجوية للطيران ) ،(AEMPالبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،((GDPFSوعدة لجان فنية )لجنة
األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMلجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة النظم األساسية ) ،((CBSوأعضاء
المنظمة )) (WMOكندا ،الصين ،فرنسا ،ھونغ كونغ ،الصين وجنوب أفريقيا( ،الملتزمين بالمشاركة في المرحلة األولى
من البحوث .وأيّد المؤتمر بقوة مسألة أن مرحلة البحوث من المشروع اإليضاحي المشترك لبحوث الطيران )(AvRDP
يمكن أن تتبعھا مرحلة ثانية تر ّكز على وضع األساس اإلجرائي والتنظيمي ،ومواد التوجيه الداعمة لتحويل نتائج
البحوث إلى ممارسات عملية .وطلب المؤتمر إلى األمين العام أن يقدم مزيداً من الدعم لبحوث الطيران )(AvRDP؛
وطلب أيضا ً إلى المجلس التنفيذي أن يتابع تطورات المشروع اإليضاحي المشترك لبحوث الطيران ) (AvRDPمن
خالل تقديم تقارير سنوية عن األجزاء التنفيذية.

خالصة
وافق المؤتمر على أنه ينبغي مواءمة التطوير المستقبلي لخدمات األرصاد الجوية للطيران على
9.2.18
المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ،مواءمة تامة مع خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPونھج
حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالمرتبط بھا في أفق عام  2028وما بعده .ووافق المؤتمر أيضا ً على أن
التغييرات المقررة في الترتيبات المؤسسية ونماذج األعمال والتكنولوجيا لھا وقع بعيد المدى ،وستؤثر تأثيراً كبيراً على
جميع األعضاء ،ال سيما أولئك الذين ُتكلف القوانين الوطنية مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية بمھام ھيئة األرصاد
الجوية و/أو موفر خدمات األرصاد الجوية .وفي ضوء ذلك ،رحّب المؤتمر باألنشطة التي باشرتھا اللجنة )(CAeM
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بدعم من األمانة والھيئات األخرى المعنية في المنظمة ) ،(WMOلصياغة استجابة قوية للتحديات بفضل جھد منسّق
وشراكة واسعة.
وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بأن تحسينات األداء المقررة على نظام اإلدارة العالمية للحركة الجوية )(ATM
9.2.19
ً
ً
ستتطلب في المقابل مستوى عاليا جديدا من األداء في تقديم خدمات األرصاد الجوية ،تكفل توفير معلومات دقيقة
ومناسبة التوقيت وعالية االستبانة ومناسبة للغرض ،تكون مالئمة لدمجھا في بيئة إدارة المعلومات على صعيد المنظومة
) .(SWIMووافق المؤتمر على ضرورة أن تواصل المنظمة ) (WMOأداء دور حيوي في تطوير خدمة "القرن الحادي
والعشرين" ھذه ،بتنسيق وتعاون وثيقين مع المنظمة ) (ICAOومنظمات المستخدمين والجھات االخرى المعنية
بالطيران .وينبغي إيالء اھتمام خاص للترتيبات المؤسسية المتغيرة ونماذج األعمال ،بما في ذلك التوجه نحو التحرير
والتسويق ،وزيادة تقديم الخدمات من قبل عدة بلدان.
وأحاط المؤتمر علما ً بأوجه القلق التي أعرب عنھا بعض األعضاء من أن يواجه العديد من المرافق
9.2.20
ً
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما في البلدان النامية والبلدان األقل نموا ،في بيئة مستقبلية
شديدة المنافسة في تقديم الخدمات ،خطر خسارة عوائد قطاع الطيران ،وھو ما قد يؤثر سلبا ً على استدامة البنى التحتية
الوطنية وتوفر بيانات األرصاد الجوية الرئيسية .وعليهّ ،
حث المؤتمر رئيس اللجنة ) (CAeMأن يولي اھتماما ً خاصاً،
في تعاون وثيق مع األمانة واالتحادات اإلقليمية واألعضاء ،التدابير المھمة بالنسبة الستدامة البنى التحتية الوطنية
لتوفير بيانات األرصاد الجوية الرئيسية التي تعزز دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية في ھذا الصدد ،وتقيّم
األخطار ذات الصلة في مختلف مراحل تنفيذ نماذج حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالتي ستسمح
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تطوّ ر إجراءات وطنية ذات صلة .وشجّع المؤتمر على
المزيد من التعزيز آلليات التعاون اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تحسّن فعالية وجودة خدمات األرصاد الجوية التي تقدم
للحركة الجوية الدولية.
وأق ّر المؤتمر بالحاجة إلى حملة على مستوى المنظمة برمتھا لزيادة وعي األعضاء بالتغييرات المقبلة في
9.2.21
تقديم خدمات األرصاد الجوية المتعلقة بخطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في
منظومة الطيران ) ،(ASBUوارتباطھا بالتطور األوسع نطاقا ً لخدمات المالحة الجوية وقطاع النقل الجوي ككل .وفي
ھذا الصدد ،ر ّحب المؤتمر بقرارات العديد من االتحادات اإلقليمية ودون اإلقليمية عقد مؤتمرات إقليمية تتناول موضوع
األرصاد الجوية للطيران في السنتين المقبلتين ،وطلب إلى األمين العام دعم ھذه األحداث اإلقليمية خالل الفترة المالية
المقبلة ،في إطار ما تسمح به الموارد المتاحة.
وإذ أخذ المؤتمر في االعتبار المداوالت الواردة أعاله ،اعتمد القرار  -(Cg-17) 66دعم المنظمة )(WMO
9.2.22
للخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران.
9.3

جدول أعمال األمم المتحدة اإلنمائي لما بعد ) 2015البند  9.3من جدول األعمال(

أشار المؤتمر مع التقدير إلى مشاركة أعضاء المنظمة ) (WMOوأمانتھا في العملية التي أجراھا األمين
9.3.1
العام لألمم المتحدة في أعقاب إعالن نتائج مؤتمر ريو " 20+المستقبل الذي ننشده" .وعلى وجه التحديد ،رحب المؤتمر
بإدراج الرسائل التالية بشكل دائم في مختلف المشاورات ،وھي:
)أ(

ينبغي مراعاة المناخ والماء وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المقاومة في جميع
القطاعات المتأثرة بالمناخ؛

)ب(

ينبغي أن تكون القرارات في األجلين المتوسط والطويل علمية األساس؛

)ج(

البنى األساسية البشرية والفنية عنصر حيوي للمحافظة على القدرات وتعزيزھا وتطويرھا لتحليل ومراقبة
آثار تنفيذ أي تدبير ُيتخذ لدعم جدول أعمال التنمية لما بعد عام .2015

وأقر المؤتمر أيضا ً بأن ھذه الرسائل تعزز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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وأشار المؤتمر إلى أھمية أن تحدد المنظمة ) (WMOأھدافھا لألعوام المقبلة وذلك إلدارة إجراءاتھا فيما
9.3.2
يخص أھداف التنمية المستدامة ) .(SDGsوفي ھذا الصدد ،أقر المؤتمر بأن المنظمة ) (WMOستعمل بموجب
اإلستراتيجية والميزانية التي اعتمدھا المؤتمر السابع عشر .وشجّع المؤتمر المنظمة على استخدام مجلس الرؤساء
التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ) (CEBوالعملية المرتبطة به ،وكذلك استخدام دورھا في آليات األمم
المتحدة للتنسيق مثل لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterلضمان ترسيخ الرسائل السابقة الذكر
باستمرار في نقاشات األمم المتحدة بغرض زيادة االعتراف بالمنظمة ) (WMOكمرجع علمي وفني للطقس والمناخ
والمياه .وحث المؤتمر األعضاء على المشاركة من خالل ممثليھم الدائمين لدى المنظمة ) (WMOلدعم رسائل المنظمة
) (WMOوتعزيز القدرات واألھداف على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية ،كما رحب بجھود األمين العام
المستمرة إلشراك البعثات الدائمة وممثلي حكوماتھا.
وأشار المؤتمر إلى إنشاء المجلس العلمي االستشاري ) (SABالذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة بنا ًء
9.3.3
على توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني باالستدامة العالمية ،والذي عمل به كل من الدكتور  ،Bedritskiyالرئيس
الفخري للمنظمة ) (WMOوالسيد  ،Zheng Guoguangالممثل الدائم للصين لدى المنظمة ) .(WMOوأعرب المؤتمر عن
ترحيبه بأن مھمة المجلس ) (SABتشمل عدة أمور منھا توسيع نطاق تقييم نظام األرض بما يتجاوز حدود المناخ المادي
على نحو أكثر تكامالً ،وتحديد الفجوات المعرفية .وفي ھذا الصدد ،أعرب المؤتمر عن تقديره للدعوة التي تلقاھا األمين
العام من السيدة  ،Irina Bokovaالمديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وأمينة المجلس
) (SABللمشاركة في الدورة األولى المنعقدة في  31-30كانون الثاني /يناير  2014في برلين ،وأعرب عن اھتمام مجتمع
المنظمة ) (WMOبأن تواصل أمينة المجلس ) (SABإرسال مثل تلك الدعوات إلى األمين العام في المستقبل.
وباإلشارة إلى تقرير جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015الذي أصدره فريق من الشخصيات البارزة،
9.3.4
والذي أرسى األساس لجدول أعمال األمم المتحدة اإلنمائي لما بعد عام  ،2015والذي دعا إلى ثورة في البيانات وأكدّ
على الحاجة إلى خمسة تغييرات تحولية أساسية ،تشمل إقامة شراكة عالمية جديدة ،نظر المؤتمر في أفضل السبل التي
يمكن من خاللھا أن تؤدي المنظمة ) (WMOدوراً نشطا ً وقيما ً في العملية المستمرة لوضع جدول أعمال التنمية لما بعد
 .2015وعلى وجه التحديد ،حث المؤتمر أعضاءه على إدماج الحاجة إلى البنية التحتية لألرصاد الجوية والھيدرولوجية
في المشاريع المؤ َھلة للحصول على التمويل من جانب اآلليات الموجودة في السياق الواسع للتكيّف مع تغير المناخ
والتخفيف من حدته وبناء القدرة على المقاومة ،وكذلك من جانب الجھات المانحة الرئيسية .ولذلك أوصى المؤتمر بخلق
الفرص لعقد االجتماعات رفيعة المستوى على المستوى الوزاري ،مثل المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
) (AMCOMETبھدف إبراز قدرات المنظمة وزيادة فھم أنشطتھا واالعتراف بھا ،بما في ذلك دور المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجية ) (NMHSsفي خدمة األولويات الوطنية.
وأ ّكد المؤتمر أھمية الدور الذي يؤديه أعضاؤه ،ال سيما من خالل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsفي توفير
9.3.5
البيانات والنواتج للمساھمة في مراقبة تنفيذ جدول أعمال األمم المتحدة اإلنمائي لما بعد عام  ،2015وتحديداً أھداف
التنمية المستدامة ) (SDGsذات الصلة .ولذلك حث المؤتمر أعضاءه على مواصلة االستثمار في البنية األساسية العلمية
والفنية الوطنية المتصلة بأنشطة المنظمة ) (WMOلضمان تقديم البارامترات المالئمة لتوثيق األھداف والمؤشرات ذات
الصلة بأبعاد الطقس والمناخ ،بما فيھا المحيطات ،والمياه في أھداف التنمية المستدامة ).(SDGs
وبالنظر إلى الترتيبات المتخذة العتماد قمة األمم المتحدة المزمع إقامتھا في أيلول /سبتمبر
9.3.6
لجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015حث المؤتمر أعضاءه على المساھمة وطلب من األمين العام تنسيق
إسھاماتھم في مختلف المشاورات التي تسبق ھذه القمة ،وكذا في القمة ذاتھا لربط الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
) (WMOللفترة  2019-2016وما بعدھا بجدول األعمال الدولي الجديد على نحو أفضل.
2015

9.4

نھج شامل لتقديم الخدمات – المفھوم )البند  9.4من جدول األعمال(

أقرّ المؤتمر بأن "استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات" أفرزت نھجا ً أكثر تجانسا ً من ذي قبل
9.4.1
ُ
ّ
لتطوير الخدمات وتقديمھا ،وأنھا ،إلى جانب خطتھا التنفيذية ،تشكل أداة قابلة للتكيّف وتتضمن خطوة أولية لألعضاء
والھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ) (WMOللمضي قُدما ً نحو نھج لتقديم الخدمات يكون أكثر تنظيميا ً مما ھو عليه
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وقبل المؤتمر تعريف الخدمة
)المرجع :البند  3.1من جدول األعمال :استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات(ِ .
على أنھا "ناتج أو نشاط يلبي احتياجات مستخدم أو يمكن لمستخدم أن يطبقه" ،والصفات المرتبطة به ،كما حددته
االستراتيجية ،واعتبر أنه من المفيد كذلك تعريف بعض المبادئ العامة التي يمكن تطبيقھا على جميع أشكال الخدمات
التي يقدمھا األعضاء بتوجيه من برامج المنظمة ) (WMOالمختلفة .ويتعين أن تشير ھذه المبادئ إلى ضرورة أن تكون
الخدمات) :أ( مستندة إلى العلوم؛ )ب( مضمونة الجودة؛ )ج( مراعية الحتياجات المستخدم .كذلك أشار المؤتمر إلى أن
الخدمات العلمية األساس تستلزم مشاركة البحوث بشكل مباشر في عملية تقديم الخدمات .وحث المؤتمر على تطوير
الخدمات من خالل التعاون المستمر والوثيق مع البحوث في الموضوعات التي تتحدد في ضوء احتياجات المستخدمين.
وطلب المؤتمر إدراج تطوير الخدمات في نظم التنبؤ الشاملة بالطقس والبيئة التي تم تطويرھا في إطار المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWو البرنامج العالمي لبحوث الطقس ).(WWRP
 9.4.2وأعرب المؤتمر عن تقديره للتطورات الساعية إلى الوصول إلى نھج أكثر شموالً إزاء تقديم الخدمات ،وشدد
على أن وسائط اإلعالم اإلذاعية ال تزال تلعب دوراً داعما ً باعتبارھا القناة الرئيسية إلبالغ الجمھور بالمعلومات المتعلقة
بالطقس والمناخ ،إلى جانب التنبؤات والتحذيرات .ووافق المؤتمر على أن وسائط اإلعالم اإلذاعية على المستوى
الوطني يظل اتصالھا الرئيسي بعنصر الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوأن
النھج المتكامل إزاء تقديم الخدمات من قبل المرافق الوطنية ) (NMHSsمن شأنه أن يساعد على تبرير االستثمار الداعم
في البنية التحتية الوطنية لألرصاد الجوية.
ووافق المؤتمر على ضرورة استكمال ھذا النھج بتطوير نواتج وخدمات وعمليات تقديم تشمل ما يلي:
9.4.3
)أ( تحديد المستخدمين المستھدفين ومنحھم األولوية؛ )ب( وضع ترتيبات للعمل؛ )ج( فھم احتياجات المستخدمين
المستھدفين ومتطلباتھم؛ )د( إعداد نواتج ودعم فني لتلبية ھذه االحتياجات والمتطلبات؛ )ھـ( إعداد نموذج للتقديم السليم
للخدمات يناسب كل مجموعة من المستخدمين المستھدفين؛ )و( تقديم الخدمة؛ )ز( وضع آلية لجمع التعليقات من أجل
تحسين النواتج و /أو تحديد نواتج جديدة مع المستخدمين المستھدفين .وينبغي أن تستند جميع األنشطة إلى أساليب العلوم
االجتماعية السليمة منذ البداية .وتتمثل المنافع المتوخاة  https://mail.google.com/mail/u/0/ - inboxمن ھذا النھج
الشامل بالنسبة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفيما يلي) :أ( زيادة الفعالية والكفاءة من
خالل نھج منخفض الكلفة؛ )ب( تحسين جودة الخدمات والقدرات المؤسسية .وسيعود ذلك على المستخدم النھائي
بالمنافع التالية :القدرة على الوصول إلى الخدمات بسھولة وفي الوقت المناسب ،فضالً عن االستفادة بجودة وقيمة أكبر
من ھذه الخدمات؛ والتركيز على احتياجاتھم األولية ،وتحسين فعالية عملياتھم والقدرة على تحمل تكاليفھا.
وسعيا ً إلى التقدم نحو نھج متجانس لتقديم الخدمات في المنظمة ) (WMOداخل كل مرفق من المرافق
9.4.4
الوطنية ) ،(NMHSsاعتمد المؤتمر مجموعة من التوجيھات لتعزيز قدرات تقديم الخدمات ،كما ھي مبيّنة في المرفق
السابع عشر بھذا التقرير.
وذ ّكر المؤتمر بقراره الشروع في عملية اإلنشاء التدريجي لنظام محسّن ومتكامل ومُحكم لمعالجة البيانات
9.4.5
والتنبؤ تابع للمنظمة ) ،(WMOكجزء من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSحيث سيوّ فر ھذا النظام
قدرات متعددة األبعاد للتنبؤ ُتلبي المتطلبات الناشئة على نحو فعّال من خالل منھجية شاملة لتقديم الخدمات .وذ ّكر
المؤتمر أيضا ً بأن عملية التنبؤ المتسلسل التي ُتن ّفذ في إطار المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPمن
شأنھا أن تسھّل اعتماد ھذه المنھجية من قبل العديد من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
ونظر المؤتمر في أھمية مساعدة األعضاء في تنفيذ "استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات" عبر
9.4.6
تطبيقھا في مجاالت مواضيعية محددة كالنقل البري ،والخدمات المتكاملة المقدمة للمناطق الحضرية ،والطاقة والصحة.
وينبغي تحديد متطلبات المستخدمين في المجاالت المواضيعية المحددة ھذه ،واالنطالق منھا إلعداد تنبؤات قائمة على
التأثيرات وإنذارات قائمة على المخاطر لتلبية ھذه المتطلبات .وسيؤدي ذلك إلى تحسين تقديم الخدمات ويُظھر في
المقابل فوائد عمل المرافق الوطنية ) (NMHSsفي التطبيقات المجتمعية المختلفة .وأشار المؤتمر إلى أن مثل ھذه
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التطورات قد تستلزم معلومات فريدة من نوعھا حسبما يوفرھا الشركاء في قطاعات محددة وربما تقع خارج اختصاص
المرافق الوطنية ) ،(NMHSsووافق على أن إقامة و/أو تعزيز الشراكات عنصر رئيسي من ھذه العملية.
وكمثال على ھذه العملية ،وكما ورد في الفقرة  9.4.5أعاله ،نظر المؤتمر في المبادرات التي ا ُتخذت في
9.4.7
ً
المنظمة ) (WMOمؤخرا بشأن تحسين تقديم الخدمات لقطاع النقل البري )الطرقات والسكك الحديدية( كقطاع يمكن أن
يستفيد من نھج متجانس لتقديم الخدمات )المرجع :الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي ) .((EC-66وأشار المؤتمر
إلى أن فريق عمل مخصص لخدمات األرصاد الجوية للنقل البري يضم عدداً من ممثلي المرافق الوطنية )(NMHSs
ومؤسسات البحوث ،وممثلين عن القطاع الخاص ،عقد اجتماعا ً في جنيف في كانون الثاني /يناير  .2015وناقش
االجتماع االحتياجات والفرص في مجال تقديم الخدمات لقطاع النقل البري ،ور ّكز على معرفة كيف يمكن للمنظمة
) (WMOأن تقدّم إرشادات لألعضاء بشأن الرصدات ،وإدارة البيانات ،ومعالجتھا ،والتنبؤ ،استناداً إلى متطلبات
المستخدِم .وتعمّق االجتماع في كيفية زيادة االستثمارات التي يخصصھا األعضاء والمرافق الوطنية ) (NMHSsلتحسين
معايير الرصدات ،والسيما االستثمارات في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونظام معلومات
المنظمة ) ،(WISكما في التنبؤ وتقديم الخدمات ،التي ُتؤخذ جميعھا في االعتبار وتطبّق لتحسين خدمات قطاع النقل
البري ،أو تلك التي تضعھا األوساط المعنية بالنقل لھذا الغرض.
ووافق المؤتمر على أن الخطوة األولى ينبغي أن تكون تحديد مستخدمي الخدمات ومتطلبات كل فريق من
9.4.8
المستخدمين ،بما في ذلك متطلبات المسافرين ،من خالل توفير معلومات عن حالة الطرقات التي تشھد وجود ضباب أو
ثلج أو جليد أو فيضانات ،من بين مخاطر أخرى .وللخدمات المتخصصة أھميتھا كذلك بالنسبة للسلطات المحلية
وشركات تشغيل الطرقات السريعة والشركات المتعاقدة المكلفة برش التراب على الطرقات ،لخفض تكاليف التشغيل
وضمان سالسة حركة المرور ،والحد من آثار الطقس على عمليات التشغيل وتقليص التعرض للمخاطر إلى أدنى
درجة .وفي ھذا السياق ،أكد المؤتمر على أن تقديم الخدمات المتخصصة قد يكون مناسبا ً أو غير مناسب للمرافق
الوطنية ) (NMHSsوذلك بحسب سياسات الشراكة التي تربطھا بالقطاع الخاص .وش ّدد المؤتمر كذلك على الحاجة إلى
تحديد الفوارق بين احتياجات الدول األعضاء النامية والدول األعضاء المتقدمة نظراً إلى قدرات كل منھا في مجال
األرصاد الجوية ،كما في مجال البنى التحتية من طرقات وسكك حديدية .وفي ھذا الصدد ،وافق المؤتمر على اقتراح
االجتماع بأن جمع دراسات حالة بھدف تحديد الممارسات الجيدة لدى األعضاء الذين يمتلكون خبرة في تقديم الخدمات
لقطاع النقل البري ،قد يكون أداة مفيدة في ھذه الخطوة األولى .واقترح المؤتمر إشراك مشروع الطقس الشديد التأثير،
ضمن إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،ليسدي المشورة في موضوع دراسات الحالة وإنشاء قواعد بيانات تختص
باآلثار وتلبي احتياجات كل مرفق من المرافق الوطنية ) .(NMHSsواعتبر المؤتمر أن الخطوة التالية قد تكون تحديد
التوجھات الناشئة في أساليب الرصد والتنبؤ ،بما في ذلك الرصدات واإلنذارات القائمة على األثر ،والتكنولوجيات
المتعلقة بالنقل البري.
وخلص المؤتمر إلى أنه سيكون من المفيد إعداد خارطة طريق لمعالجة مسألة النقل البري وطلب إلى
9.4.9
المجلس التنفيذي بدء مسار لھذه الغاية وتقديم تقرير إلى المؤتمر يتضمن توصيات بشأن آلية للتحسينات الممكنة على
الوضع الراھن ،حيث تكون الزمة وقابلة للتطبيق.
9.5

بناء شراكات جديدة )البند  9.5من جدول األعمال(

عرّ ف المؤتمر ‘الشراكة‘ بأنھا العمل مع الوكاالت الدولية ،والمنظمات واألوساط األكاديمية األخرى
9.5.1
ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص لتحسين نطاق وجودة وتقديم المعلومات والخدمات البيئية ذات األھمية البالغة.

وشراكات المنظمة  WMOالراھنة التي نشأ بعضھا منذ عقود مضت تتسق أيضا ً مع دور الشراكات حسبما حُدد في
الخطة االستراتيجية للمنظمة  ،2015-2012 WMOوخطتھا االستراتيجية  2019-2016التي تنص فيھا النتيجة المتوقعة 7
التي تتناول "الشراكات المُعززة" على" :شراكات وأنشطة تعاونية جديدة ومُعززة لتحسين أداء المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsفي تقديم الخدمات وإيضاح قيمة مساھمات المنظمة  WMOداخل منظومة
األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية" .واعترف المؤتمر بأن
ھذه الشراكات ُتدعم أيضا ً إنجاز النتائج المتوقعة األخرى.
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واستعرض المؤتمر ترتيبات الشراكة الراھنة للمنظمة  WMOمع طائفة واسعة متنوعة من الشركاء تشمل
9.5.2
الھيئات التابعة لألمم المتحدة ،والمنظمات الحكومية الدولية غير التابعة لألمم المتحدة ،والمرافق  ،NMHSsوالوكاالت
المانحة الثنائية ،ومعاھد البحوث ،والجھات األكاديمية ،والمؤسسات ووسائط اإلعالم .وتنظم ترتيبات العمل ھذه صكوك
موثقة تشمل آليات التنسيق المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ،واتفاقات التعاون ،ومذكرات التفاھم ،ورسائل االتفاق.
وبحث المؤتمر اإلمكانيات المتاحة للمنظمة  WMOإذا أرادت أن تصبح أكثر نشاطا ً وتعزيزاً ألوجه التآزر المنشأة بفعل
أشكال جديدة شتى من الشراكات .وتشمل "الشراكات الجديدة" ھذه التي تزداد أھمية حالياً ،التحالفات ،واالئتالفات،
والمبادرات ،والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ،والشراكات مع المجتمع المدني.
أشار المؤتمر إلى أن منظمات كثيرة تابعة لألمم المتحدة تشارك في شراكات بين القطاع العام والقطاع
9.5.3
الخاص ،كما توضع أفضل الممارسات الدولية والمعايير لتنظيم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص دعما ً
لألھداف اإلنمائية لألمم المتحدة ،وال سيما كمتابعة لقمة الشراكات الدولية بين القطاع الخاص والقطاع العام )16-15
أيلول /سبتمبر  ،2006أنقرة ،تركيا( التي عُقدت تحت رعاية االتفاق العالمي التابع لألمم المتحدة.
أخذ المؤتمر علما ً بأن "المجتمع المدني" مُعرَّ ف ألغراض ھذه الوثيقة باعتباره الجھات الفاعلة غير
9.5.4
الدولة التي تشمل المنظمات غير الحكومية ،والمنظمات المُعتمدة على المجتمع المحلي ،والمنظمات المھنية .والحظ
المؤتمر أن منظمات المجتمع المدني نشطة على جميع المستويات االجتماعية.
الحظ المؤتمر أن المنظمة  WMOتعمِّق حاليا ً مشاركتھا في طائفة متنوعة من البرامج /األنشطة التي
9.5.5
يتطلب نجاحھا دخول المنظمة وأعضائھا في أشكال جديدة من الشراكة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.
وتشمل برامج /أنشطة المنظمة  WMOھذه ،البرامج واألنشطة المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ،GFCS
والنظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSوالتنبؤات المحكمة ،والتنبؤات القائمة على التأثيرات ،واإلنذارات القائمة
على المخاطر دعما ً للحد من مخاطر الكوارث ،وعلم نظام األرض وأھداف التنمية المستدامة.
وإذ يدرك المؤتمر أن مسألة "الشراكات الجديدة" سابقة ألوانھا ،بل وأنھا مھمة ،فقد كلّف المجلس
9.5.6
التنفيذي بدراسة ھذه المسألة بتعمق أكبر ،ال سيما المنافع وااللتزامات والمخاطر ذات الصلة .وكلّف المؤتمر كذلك
المجلس التنفيذي بتوجيه األمين العام إلشراك المنظمة  WMOكمشارك أو كعضو في التحالفات ،واالئتالفات،
والمبادرات ،والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
9.6

دور القطاع الخاص في األرصاد الجوية في المستقبل )البند  9.6من جدول األعمال(

أقر المؤتمر بالمشاركة المتزايدة للكيانات التي يكمن اعتبارھا ضمن "القطاع الخاص" )الشركات
9.6.1
الخاصة ،وجمعيات المواطنين ،والمدونون ،وما إلى ذلك( في مجاالت الطقس والمناخ والماء والمسائل البيئية المتصلة
بھا ،وأن ھذه الكيانات نشطة بدرجات متفاوتة في سلسلة القيمة الكاملة لألنشطة ،بدءاً من الرصدات وامتداداً إلى أدوات
وتكنولوجيات الحصول على البيانات ،وتوليد المعلومات وتكنولوجيات معالجتھا ،ووصوالً إلى نشر النواتج والخدمات.
وبالتالي فقد سلّم المؤتمر بأن ھذه الفئة التابعة للقطاع الخاص ھي مجموعة من أصحاب المصلحة في تقديم خدمات
شاملة لدعم رؤية المنظمة ) (WMOوواليتھا وأھدافھا .لكنه سلّم أيضا ً بضرورة وضع توجيھات لإلجراءات المتعلقة
بجزء القطاع الخاص الذي يتألف من المؤسسات الربحية ،لكي تتمكن المنظمة ) (WMOمن إيجاد أشكال تمويل جديدة
تتسق مع تطوير التجارة أو سياسات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالخاصة بتقديم
الخدمات العامة ،بما يساعد على تلبية االھتمام المتزايد من ھذه المؤسسات بجميع المجاالت المتعلقة باألرصاد الجوية
والمناخ والماء وما يتعلق بھا من مسائل بيئية .ومع ذلك أشار إلى أنه من المفيد عند مناقشة ھذا الموضوع في المستقبل
التمييز بين الشركات الخاصة التي لھا مصالح تجارية والجزء اآلخر من القطاع الخاص الذي ليس له أية مصالح
تجارية ،نظراً ألن المصالح التجارية قد تؤدي إلى اتباع سلوكيات مختلفة وتحقيق نتائج مختلفة عند تقديم المعلومات
والخدمات الخاصة بالطقس ،أي إذا أمكن مثالً تقديم المعلومات الخاصة بالطقس كما ھي ،أو إذا لزم المبالغة فيھا لجذب
االھتمام والشركات.
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وأبرز المؤتمر األدوار والمسؤوليات المختلفة ،والتكميلية أحياناً ،التي تضطلع بھا المرافق الوطنية
9.6.2
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمؤسسات األكاديمية ووكاالت البحوث والتكنولوجيا والقطاع الخاص.
وأقر المؤتمر بأن توثيق عرى التفاعل بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يحفز االبتكار وييسر تالقح األفكار،
وھو مفيد في نھاية المطاف لتحقيق الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالنتائج المتوقعة .وأشار المؤتمر إلى أن
المنظمة ) (WMOتتمتع بفرصة فريدة لمباشرة ھذا التفاعل وشدد على أن التقاعس عن العمل قد يحد من المنافع التي
يمكن للمستخدمين جنيھا .وأشار من ناحية أخرى إلى أن ھذه األنشطة يمكن أن تؤدي أيضا ً إلى انتشار معلومات غير
موثوقة بخصوص الطقس والمناخ ،ما قد يطرح تحديات أمام والية المرافق ) (NMHSsالخاصة بنشر المعلومات
واإلنذارات الموثوقة الخاصة بالطقس على الجمھور ووسائل اإلعالم وسلطات إدارة المخاطر .وبالتالي شجع المؤتمر
المرافق ) (NMHSsعلى وضع مواصفات وإبرام اتفاقات بشأن مستوى الخدمات لضمان الدقة وإمكانية التتبع وتقديم
خدمات جيدة إلى مستخدميھا.
وفي حين أقر المؤتمر بأن مبادرات القطاع الخاص تزيد بالفعل من توافر خدمات الطقس للمواطنين،
9.6.3
شكل ضمان استدامة المرافق )(NMHSsمع مرور الزمن مصدر قلق كبير .وأعرب على وجه الخصوص عن تقديره
للجھود التي يبذلھا أعضاء المنظمة للتحول إلى "مجتمع مستعد للطقس والمناخ" ،بما في ذلك إقامة الحوار لوضع
أھداف مشتركة مع تنوع المسؤوليات بين أصحاب المصلحة الوطنيين ،وھم تحديداً القطاع العام والقطاع الخاص
والقطاع األكاديمي والقطاع غير الحكومي وقطاع المستخدمين .واقترح المؤتمر أن تضطلع المنظمة ) (WMOبدور رائد
في ھذه المسألة ،بتعزيز وضع التوجيھات لضمان تقديم نواتج وخدمات آمنة وموثوقة ومتسقة ومتماسكة ومضمونة
الجودة ،واإلبقاء في الوقت ذاته على المرافق ) (NMHSsباعتبارھا المصدر الموثوق للمعلومات والتنبؤات واإلنذارات
الخاصة بالطقس ،مع تعزيز استدامتھا .وطلب المؤتمر من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن تحدد الفرص المتاحة
للحوار مع القطاع الخاص في خطة عملھا وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بالشراكات وإقامة آلية
مناسبة لدراسة االستنتاجات الخاصة بھذه المسائل ومن ثم تقديم المشورة إلى المجلس التنفيذي.
وفيما يتعلق باإلنذارات بالطقس القاسي ،أحاط المؤتمر علما ً بأن األعضاء قد يرغبون في تحسين إمكانية
9.6.4
وصول الجمھور إلى إنذارات المرافق الوطنية ،بما في ذلك جملة أمور منھا استخدام أحدث تكنولوجيا االتصاالت مثل
تطبيقات الھواتف المحمولة وتحسين االتصال مع وسائل اإلعالم الرقمية واإلذاعية ،بشرط أن تستخدم ھذه الوسائل
المعلومات واإلنذارات الموثوقة بخصوص الطقس التي تصدرھا المرافق ) (NMHSsوأن تقر على النحو الواجب بأن
المرافق ) (NMHSsھي السلطة التي تصدر تلك المعلومات واإلنذارات .وأكد المؤتمر من جديد أن المرافق الوطنية ھي
السلطة الوطنية في إصدار اإلنذارات المتعلقة بأحوال الطقس القاسي وينبغي اإلقرار بھا على النحو الواجب لجميع
النوايا واألغراض المتعلقة بوضع آليات للتعاون الفعال.
وإذ يضع المؤتمر في اعتباره الصعوبات المالية التي يشھدھا العديد من المرافق الوطنية التابعة ألعضاء
9.6.5
المنظمة ) ،(WMOخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،فإنه يحث األعضاء على مواصلة االستثمار في مرافق
األرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا التابعة لھم .وشدد على أن تكون تدفقات التمويل لدعم العمليات األساسية التي
تضطلع بھا المرافق الوطنية بقدر مناسب ،سواء كانت ممولة بالكامل من حصة الميزانية العامة للمرافق الوطنية أو من
المكمالت المتحصل عليھا من عائدات آليات استرداد التكاليف أو األنشطة التجارية ،بما في ذلك األنشطة التي يخول
لفرع تجاري تابع للمرفق الوطني االضطالع بھا حسب اللوائح .وفي ھذا الخصوص دعا المؤتمر األعضاء أن يتأكدوا
ما إذا كانت التشريعات والتوجيھات المالية المعنية تسمح بتوجيه جزء من المكاسب التي يحققھا القطاع الخاص
باستخدام البيانات والنواتج التي توفرھا المرافق الوطنية ،إلى البنية األساسية الوطنية باالستناد إلى المبادئ التوجيھية
المناسبة والمعترف بھا دوليا ً السترداد التكاليف.
إن التباين في نفاذ مختلف األطراف االقتصادية الفاعلة إلى األسواق ،بما في ذلك إلى البيانات والمعلومات
9.6.6
األخرى ذات الصلة ،قد تسفر عن صعوبات بالنسبة ألضعف الفئات في الحصول على الفوائد التي يمكن جنيھا من
القطاع الخاص واألسواق واألنشطة االقتصادية .وفي ھذا الصدد ،يجب مراعاة المساواة بين الجنسين ودور المرأة على
وجه الخصوص ،وكذلك مراعاة األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ لتحقيق أھداف المنظمة ) (WMOالتي وضعھا
مؤتمر المنظمة ) (WMOبشأن األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ )جنيف 7-5 ،تشرين الثاني /نوفمبر .(2014
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ودعا المؤتمر أعضاء المنظمة ) (WMOواألمين العام إلى السعي إلى إعداد خدمات وسلع ،وخلق فرص للنساء والرجال
على حد سواء.
وشدد التقرير التجميعي لألمين العام لألمم المتحدة بشأن جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام
9.6.7
"الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام  :2030القضاء على الفقر وتغيير حياة الجميع وحماية كوكب األرض" على
أھمية دور القطاع الخاص على الصعيد العالمي في دعم تمويل التنمية في المستقبل ،وكذلك في استخدام األموال المتاحة
بكفاءة ،وأشار إلى أنه ال يمكن اعتبار القطاع الخاص مصدر تمويل فقط ،بل أيضا ً جھة مستفيدة من التمويل .وأقر
المؤتمر بأن وضع توجيھات خاصة بمشاركة المنظمة ) (WMOمع القطاع الخاص سيسمح للمرافق ) (NMHSsبمواكبة
األنشطة على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيز الكفاءة وتقديم الخدمات ،بما في ذلك دعم تطوير البنية األساسية
للرصد واالتصاالت على الصعيدين المحلي واالقليمي .ولھذا الغرض ،شجع المؤتمر على وضع توجيھات خاصة
بالمنظمة بشأن إقامة الشراكات مع القطاع الخاص ،واعتمد القرار  – 67توجيھات المنظمة ) (WMOبشأن الشراكات مع
القطاع الخاص.
2015

9.7

اآلثار االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وإبالغھا لصانعي القرارات
والمستخدمين )البند  9.7من جدول األعمال(

أقر المؤتمر بأن الطلب اآلخذ في الزيادة بسرعة على خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في مختلف
9.7.1
أنحاء العالم يطرح تحديات علمية وتشغيلية وتحديات للسياسة العامة أمام المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تصون وتشغل معظم البنية التحتية اإلجمالية التي تستند إليھا نوعية وقيمة ھذه الخدمات
في نھاية المطاف .وسلّم المؤتمر بأن ثمة إدراكا ً منذ فترة طويلة بأن االستثمار في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsيتيح للبلدان عائداً اقتصاديا ً مھما ً يمكن قياسه ،إضافة إلى اإلسھام الحاسم ،وإن كان أقل قابلية
للقياس ،في سالمة البشر ورفاھھم .ومع ذلك فإن االستثمارات ،سواء على المستوى العالمي أو مستوى فرادى البلدان،
قد بلغت اآلن مستوى يُلزم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبأن تثبت وتبرر قيمة االستثمار
العام المتواصل والضروري لدعم مستوى خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الذي تتوقعه الحكومات والمجتمعات
الوطنية.
وعلى الرغم من أن التجارب المكتسبة في العقد المنصرم توصي بأن من الممكن الحفاظ على االستقرار
9.7.2
العام للنظم الدولية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،فإن العديد من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsتجد أنھا في حاجة ماسة ،على المستوى الوطني ،إلى ما يلي:
)أ(

تقديم أدلة أوضح على ضرورة الدعم المتواصل للبنية التحتية للرصد ومعالجة البيانات ،وعلى قدرتھا
على تقديم خدمات اإلعالم والتنبؤ واإلنذار الضرورية للمجتمعات الوطنية؛

)ب(

عرض الفوائد االجتماعية االقتصادية لما تقدمة الحكومات والقطاعان العام والخاص من خدمات ،بمزيد
من الدقة والوضوح؛

)ج(

االستناد إلى أساس منھجي في تحديد األولوية الستخدام التمويل المتاح للبنية التحتية وتطوير الخدمات
وتحسينھا.

ومن المعالم البارزة الرئيسية في تطوير الدراسات حول الفوائد االجتماعية االقتصادية عقد مؤتمر مدريد
9.7.3
الدولي لعام  2007بشأن "المعيشة اآلمنة والمستدامة :المنافع االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات الطقس
والمناخ والماء" .وقد وضع بيان وخطة عمل مؤتمر مدريد إستراتيجية شاملة لخمس سنوات من أجل تعزيز تطبيقات
وفوائد خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في شتى أرجاء العالم ،ومنھا توجيه نداء محدد في اإلجراء  ،11لتطوير
وتطبيق منھجيات محسنة لتقييم الفوائد المترتبة على تشغيل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
).(NMHSs
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وذ ّكر المؤتمر بأن المجلس التنفيذي طلب من المنظمة ) (WMOفي القرار  - (EC-64) 7اآلثار
9.7.4
االجتماعية واالقتصادية والسياساتية لخدمات الطقس والمناخ والماء" ،الذي اتخذه خالل دورته الرابعة والستين
) ،EC-64جنيف ،حزيران /يونيو – تموز /يوليو  ،(2012إعداد مطبوع مرجعي ،بالتعاون مع البنك الدولي ،بشأن
منھجيات تقييم الفوائد االجتماعية االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ومساعدة المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى إبالغ ھذه الفوائد إلى حكوماتھا وسائر صانعي السياسيات .وأدت ھذه
الجھود إلى إعداد كتاب مشترك نشرته المنظمة ) (WMOفي عام  2015تحت عنوان "تقييم الطقس والمناخ :التقييم
االقتصادي لخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا" .وأثنى المؤتمر على البنك الدولي وشراكة الخدمات المناخية
) ،(CSPاللذين قدما الدعم في تحضير الكتاب وفي تنظيم عدد من الندوات اإلقليمية وحلقات العمل التدريبية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االتحادات اإلقليمية األول والرابع والخامس والسادس ،بشأن
جميع جوانب تصميم الدراسات حول الفوائد االجتماعية االقتصادية .وأقر المؤتمر بأن ھذه المبادرة من شأنھا التسريع
من وتيرة استخدام الكتاب وتيسير إجراء جيل جديد من الدراسات حول الفوائد االجتماعية االقتصادية ،وطلب
مواصلة تنظيم ھذه السلسلة من حلقات العمل في جميع أقاليم المنظمة ) (WMOوإعداد مشاريع تجريبية الختبار
المنھجيات المتبعة.
وذ ّكر المؤتمر بأن المجلس التنفيذي ناقش إمكانية عقد مؤتمر متابعة )مدريد  (10+لمؤتمر مدريد لعام
9.7.5
 ،2007في عام  ،2017ويمكن أن يركز على القضايا التالية:
)أ(

التقييم الحالي للقيمة االقتصادية لخدمات الطقس والمناخ؛

)ب(

فوائد االستثمارات الحكومية في البنية التحتية والموارد البشرية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)ج(

الفرصة المتاحة أمام المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلبراز الفوائد
المتواصلة والمحسنة /المعززة لھذه الخدمات؛

)د(

اإلرشادات بشأن إبالغ الحكومات وصانعي القرار اآلخرين بھذه الفوائد؛

) ھ(

تقييم منھجيات تحليل الفوائد االجتماعية االقتصادية لخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)و(

الفرصة المتاحة لصانعي القرارات لفھم أھمية التمويل المستمر لخدمات الطقس والمناخ والماء من أجل
المنفعة الوطنية.

وأحاط المؤتمر علما ً بأن مؤتمر المتابعة من شأنه أيضا ً أن يكون بمثابة منتدى لتبادل اآلراء والخبرات
9.7.6
عن كيفية التسريع من وتيرة تطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالتشجيع على
إقامة الشراكات من أجل تقديم الخدمات إلى المجتمع بكفاءة وفعالية .وسيبحث المؤتمر أيضا ً الطريقة التي ستسھم بھا
زيادة الفوائد االجتماعية واالقتصادية المترتبة على خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ في تحقيق األھداف
المھمة في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام  2015وخطة التنمية لما بعد عام  .2015وأوصى المؤتمر بالنظر
على نحو شامل في العبر المستخلصة من تنفيذ مشروع الطقس الشديد التأثير التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPالذي ستدرس فيه القيمة االجتماعية واالقتصادية لعدد من تطبيقات التنبؤ بالبيئة.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن أحد االحتياجات الرئيسية المحددة في العملية التي أدت إلى عقد مؤتمر المناخ
9.7.7
العالمي الثالث ) (WCC-3الذي وضع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوفي السنوات األولى من تنفيذ ھذا
اإلطار ،يتعلق بضرورة إعداد أدوات مناسبة لتقييم الفوائد ورصد االستخدام الفعال والمجدي بالنسبة للتكلفة من أجل
اتخاذ قرارات قطاعية ،وكذلك مراعاة الفوائد الناجمة عن تحسين اإلبالغ عن المخاطر بقصد سد الفجوة بين المعلومات
واتخاذ اإلجراءات .وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأن ھيكل العمل الجديد للجنة علم المناخ ) ،(CCIالمعتمد في دورة اللجنة
السادسة عشرة ،يتفق مع تنفيذ اإلطار ) ،(GFCSويركز بوضوح على الخدمات المناخية الموجھة نحو المستخدمين ،بما
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في ذلك عن طريق المعلومات المصممة خصيصا ً والمؤشرات المناخية المخصصة لكل قطاع وإدارة مخاطر المناخ
والتواصل مع المستخدمين ،ويتناول بعض الجوانب الرئيسية من تقييم الفوائد االجتماعية االقتصادية لخدمات المناخ.
وطلب المؤتمر بالتالي إدراج أعمال اللجنة ) (CCIفعليا ً في التخطيط لمؤتمر مدريد  .10+وأحاط علما ً بأن
9.7.8
ً
ً
ھذا المؤتمر سيقدم تقييما شامال لنتائج بيان وخطة عمل مؤتمر مدريد منذ اعتمادھما في عام  .2007ولعل مبادرات
عديدة قد اتخذت دون أن تحمل اسم خطة عمل مدريد ،لكن ثمة قيمة ھائلة في تحديد ھذه المعلومات وتلخيصھا ونشرھا.
وبعد تفكير عميق في جدوى وفوائد عقد مؤتمر دولي عن الفوائد االجتماعية واالقتصادية ،قرر المؤتمر
9.7.9
أن من الضروري عقد مؤتمر ثان ،وطلب من األمين العام القيام بالتحضيرات الضرورية لعقد ھذا المؤتمر في
عام  2017باستخدام الموارد من خارج الميزانية لذلك .ودعا المؤتمر األعضاء والمنظمات الشريكة إلى التطوع
بالمساھمة بموارد طوعية إلتاحة عقد مؤتمر مدريد .10+
9.8

النھج المتكامل ألنشطة المنظمة ) (WMOالحضرية )البند  9.8من جدول األعمال(

أقر المؤتمر بأن التوسع الحضري أصبح سريعا ً السمة الطاغية على ديناميات المجتمع .فأكثر من نصف
9.8.1
ً
تعداد سكان العالم يعيشون حاليا في المدن و ُيتوقع أن ترتفع ھذه النسبة إلى حوالي  70في المائة بحلول عام .2050
والبيئة الحضرية معقدة وحساسة ،ويمكن أن تؤدي فيھا االضطرابات البيئية الصغيرة نسبيا ً إلى آثار كبرى .وبالنظر إلى
عملية التوسع الحضري المستمرة وتوقع المزيد من ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،ھناك حاجة ُملّحة إلى تعزيز
قدرة المدن وسكانھا على مواجھة الكوارث.
وأشار المؤتمر إلى الخطوات السابقة والتطورات الدولية في ھذا المجال .فقد طلب المؤتمر السادس عشر
9.8.2
من المنظمة ) (WMOالنظر في التحديات التي تواجھھا المدن الكبرى ،وأدرجت الدورة السادسة عشر للجنة علوم
الغالف الجوي ) (CAS-16في عام  2013موضوع "التوسع الحضري :البحوث والخدمات المقدمة للمدن الكبرى
والمجمعات الحضرية الكبيرة" من بين التحديات والفرص الست المستجدة للعقود المقبلة؛ وناقشت الدورة السادسة
والستون للمجلس التنفيذي ) (EC-66المشكالت الحضرية ،ووافق المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS
على إدراج األنشطة الحضرية المرتبطة بالمناخ كمجال خاص مشترك بين المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية )) (GFCSالقرار  .((IBCS-2) 3وفي إطار منظومة األمم المتحدة ،من الوارد أن تكون القضايا
الحضرية ھي الحدث البارز في خطة التنمية لما بعد  .2015ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني
باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة في عام  ،2016وفي ھذا الصدد جاري وضع خطة حضرية جديدة على صعيد
األمم المتحدة.
وأ ّكد المجلس على أن الخدمات الحضرية المتكاملة ستكون وثيقة الصلة ببناء قدرة المناطق الحضرية
9.8.3
على المقاومة والتنمية المستدامة وتخطيط المدن والنقل واإلمداد بالطاقة والسالمة الغذائية والتكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من حدته ،وتوقع المخاطر الطبيعية والتخفيف من حدتھا ،والحد من ھشاشة فقراء المناطق الحضرية إزاء
األخطار الطبيعية ،وصحة المواطنين ،من جملة أمور أخرى .وأ ّكد المؤتمر على أن المنظمة ) (WMOوأعضاءھا
يمكنھم تحقيق أثر إيجابي ملموس على البيئة الحضرية من خالل توفير تنبؤات وخدمات متكاملة تستھدف االحتياجات
واسعة النطاق للسلطات والسكان في المناطق الحضرية .وال بد من إعداد نماذج جديدة لتقديم الخدمات ،بما في ذلك دور
القطاع الخاص كشريك ،وذلك لضمان أن الخدمات والمنتجات والتحذيرات تثمر بالفعل عن األثر المنشود .وأشار
المؤتمر إلى أن مساھمة المدن المستدامة والتنمية المستدامة الحضرية كما ھو واضح تستلزم تكامل المبادرات الشاملة
فيما بين أعضاء المنظمة ) (WMOوفيما بين برامج المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية وأنشطتھا ،وبين التطبيقات
البحثية والتشغيلية ،وبين الوكاالت والمنظمات األخرى المعنية بالمسائل الحضرية.
وأعرب المؤتمر عن سروره لما الحظه من أن لجنة علوم الغالف الجوي قد قادت ،بالتعاون مع لجنة
9.8.4
النظم األساسية ) ،(CBSمعالجة المخاوف الناشئة بشأن المدن الكبرى بناء على طلب الدورة السادسة عشر
للمؤتمر ).(Cg-XVI

الملخص العام
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وفيما يتعلق بالمناخ وعالقته بالمسائل الحضرية ،وافق المؤتمر على أن األنشطة الالزمة ھي تحديد
9.8.5
معايير لمعرفة أثر النمو الحضري على محطات الرصد فيما يخص البيانات المناخية والرصد ،وتحديد مجموعات
البيانات الرصدية من التكتالت الحضرية ألغراض دراسات علم المناخ الحضري ،وتقييم النماذج والخدمات ،والنظر
في السمات المناخية آلثار محددة ناجمة عن حاالت الشذوذ المناخي على التكتالت الحضرية ألغراض تقديم الخدمات
المناخية.
وأدرك المؤتمر أنه عالوة على ذلك ھناك العديد من األنشطة الجارية داخل لجنة علم المناخ ) (CCIالتي
9.8.6
ليس لھا محور تركيز حضري ،لكنھا ذات أھمية بالنسبة للسياقات الحضرية ،وطلب من اللجنة ) (CCIالنظر في معالجة
ھذه المسائل من منظور حضري تماشيا ً مع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016ويتوقع المؤتمر
أن الخدمات المناخية للطاقة المتجددة والتخطيط الحضري )بيانات األخطار ،واالتجاھات المناخية لتقييمات المخاطر(
والعمليات )ك ُن ُ
ظم إدارة المياه والصرف الصحي( ،ونظم اإلنذار المبكر بشأن الصحة المرتبطة بالموجات الحارة،
والبنية التحتية الذكية التي تراعي اعتبارات المناخ )والتي تشمل المباني والمساحات الحضرية( سيزيد الطلب عليھا،
وطلب من اللجنة ) (CCIالنظر في معالجة ھذه المسائل في إطار عملھا.
وأشار المؤتمر إلى أن أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMتركز في معظمھا على زيادة
9.8.7
إنتاج الغذاء وأن الزراعة الحضرية ينبغي النظر إليھا باعتبارھا مساھمة ھامة نحو بلوغ ذلك الھدف .وعالوة على ذلك،
أقر المؤتمر بأن الجفاف له أثر ھام على إدارة موارد المياه في المناطق الحضرية ،ال سيما في ضوء االستخدامات
المتعارضة كمياه الري لإلنتاج الزراعي .وأقر المؤتمر بأن األنشطة الجارية بشأن الجفاف في اللجنة )) (CAgMالبند
 3.1من جدول األعمال( والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف )البند  4.1من جدول األعمال( ال بد من أخذھا في االعتبار
بالنسبة للمسائل الحضرية.
وبالنظر إلى المناطق الحضرية والبحوث المرتبطة بالمناخ ،أشار المؤتمر إلى أن الموضوعات الرئيسية
9.8.8
ذات االھتمام ھي تلك التي تشير إلى المخاطر ذات الصلة بالمناخ ،بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر ،واألحداث
المناخية المتطرفة واشتداد العواصف وعُرام العواصف .كما وافق المؤتمر على أنه سيكون على فريق العمل المعني
بالمناخ اإلقليمي والتابع للبرنامج العالمي لبحوث المناخ النظر في توسيع نطاق جھوده لمعالجة البيانات المناخية
للمجتمعات الحضرية بسبب الطلب المتزايد على البيانات المناخية في المدن الكبرى.
وأقر المؤتمر بأن البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
9.8.9
) (WWRPيتعين عليھما العمل سويا ً لتلبية احتياجات سكان الحضر والبيئة الحضرية على نحو فعّال ومنسّق ،السيما
فيما يخص األزمنة المقدرة بالساعات إلى العقود والنطاقات الجغرافية اإلقليمية وقدرات نمذجة الطقس والمناخ المتقارنة
بشكل سلس .وعلى وجه الخصوص ،بالنسبة للمدن الكبرى على امتداد المناطق الساحلية ،ينبغي توفير معلومات أكثر
موثوقية حول التزويد بموارد المياه والعواصف الشديدة والتنبؤات باتجاھات المناخ ،لدعم اتخاذ القرارات المحلية
السليمة التي تشمل تلك المتعلقة باالستثمارات وتخطيط المدن وتصميم الھياكل األساسية.
وفيما يخص الرصدات المتعلقة بالمناخ ،أوصى المؤتمر بإجراء دراسة لتحديد النطاق بغرض تقييم
9.8.10
االحتياجات المتعلقة بالرصد وتحديد أولوياتھا ،وذلك بھدف فھم المناخ الحضري والتنبؤ به ،على أساس مبادئ النظام
العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وأشار المؤتمر إلى أن دليل لجنة أدوات وطرق الرصد )) (CIMOمطبوع المنظمة رقم  (8يضم فصالً
9.8.11
عن الرصدات الحضرية يزود األعضاء بإرشادات حول تحديد المواقع ،والتعرض ،ومتطلبات البيانات الشرحية
الالزمة ألدوات األرصاد الجوية الحضرية .ولكن نظراً إلى التفاوت الشديد في البيئة الحضرية ،وألن تحديد المواقع
يعتمد على الغرض ،البد من إعادة النظر في القياسات ،بما في ذلك النظر في الطرق غير التقليدية ،مثل إشارات
شبكات الھاتف الجوال )تأخر الھطول( لتقدير ھطول األمطار .كما أن المصادر المتنقلة ،كالھواتف والسيارات ،ربما
تكون لھا أھمية بالنسبة لألرصاد الجوية الحضرية ،نظراً ألن كثافة االستخدام عالية للغاية.
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وأشار المؤتمر إلى أن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونظام معلومات
9.8.12
المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيتعين عليھا جميعا ً التأكد من أن ھذه البرامج التي
ُتجري البحث والتطوير لألنشطة الحضرية على دراية تامة بما تقدمه الجھات الثالث السابقة وأنشطة التصدي للطوارئ
) (ERAوما تتيحه .وأدرك المؤتمر أنه على الجانب اآلخر سيكون على لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تفھم احتياجات
المستخدمين فھما ً تاما ً للتأكد من قدرة المعايير على تلبية تلك االحتياجات والتكامل مع أدوات واحتياجات أصحاب
المصلحة في المناطق الحضرية ،أو على األقل التوافق معھا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن فھم عمليات اتخاذ القرار ھي
مسألة ھامة لضمان كون الخدمات المُق ّدمة تلبي احتياجات ھذه العمليات وتغذيھا .ومن خالل فھم االحتياجات الحضرية،
سيتمكن مقدمو الخدمات في نظام المعلومات ) (WISمن إجراء تنقيح دقيق ألنظمتھم كي يتمكنوا من تلبية احتياجات
ھؤالء المستخدمين المتخصصين .وذ ّكر المؤتمر بأنه البد من النظر في ھذه المعايير والممارسات في مرحلة مبكرة من
عملية تطوير التطبيقات الحضرية.
ووافق المؤتمر على أن جانبا ً رئيسيا ً من نظام المعلومات ) (WISيتمثل في تطوير إطار عمل يجمع
9.8.13
البيانات الواردة من مختلف أصحاب المصلحة .وبالمفھوم الحضري ،يشمل ذلك متعھدي البيئة التحتية المتنوعة فضالً
عن خدمات الطوارئ وغير ذلك من العناصر الحضرية الحيوية التي البد من تعزيز التعاون فيما بينھا .وفي وجود
البنية التحتية لنظام المعلومات ) (WISوإطار التعاون للنظام العالمي ) ،(WIGOSفإن المرافق الوطنية )،(NMHSs
بمجرد تلقيھا للتدريب المالئم ،ستصبح قادرة على تنفيذ ھذه األطر والممارسات الالزمة لتمكين الشركاء المستقلين من
العمل وكأنھم في وحدة متكاملة.
وبالنظر إلى الرصدات الساتلية ،فإن إجراء المسح الخرائطي للمناطق الحضرية )استغالل الغطاء البري،
9.8.14
ً
وارتفاع منسوب األرض ،ونوعية الھواء ،ودرجة حرارة سطح األرض( يُعد خطو ًة ھامة لتقييم التعرّض للكوارث قبل
وقوعھا ،والتعافي من الكوارث ،وتقييم تدابير التكيّف مع تغيّر المناخ ،ومراقبة المخاطر الصحية ،وتتبع مصادر
االنبعاثات .وينبغي إقامة الشراكات التي تتجاوز حدود المنظمة ) (WMOمن أجل ھذه التطبيقات .وأوصى المؤتمر
بإجراء تقييم لآلليات الحالية التي تو ّفر وتستخدم ھذا النوع من البيانات الساتلية ،وفي ھذا الصدد تبرز فائدة التعاون مع
الفريق المعني برصدات األرض ).(GEO
وذ ّكر المؤتمر بأن الرصدات الساتلية مھمة أيضا ً ألغراض تطبيقات التنبؤ باألرصاد الجوية والمناخ
9.8.15
ونوعية الھواء الستخدامھا في المناطق الحضرية.
وأشار المؤتمر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المرافق الوطنية ) (NMHSsفي توفير الخدمات العامة
9.8.16
ً
الفعّالة في مجال الطقس ) (PWSدعما لتقديم خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية التي تستھدف
المستخدمين في المناطق الحضرية .وأوصى المؤتمر المرافق الوطنية ) (NMHSsباالستفادة من النظم الناشئة عالية
التكنولوجيا لالتصاالت ،بما فيھا تطبيقات الھواتف المحمولة ومنصات الشبكات االجتماعية التي قد تقتضي التعاون مع
القطاع الخاص والتي من شأنھا أن تتيح للمرافق الوطنية ) (NMHSsفرصا ً متواصلة ومكيَّفة إلتاحة التنبؤات
ً
واإلنذارات الرسمية العامة لفائدة سكان المناطق الحضرية ،ال سيما المعلومات الجوية المستھدفة والمحددة تبعا للموقع
لفائدة األشخاص المتنقلين .وسلّط المؤتمر الضوء على أھمية استخدام ھذه النظم متعددة القنوات السيما في المدن التي
يمكن ألحوال الطقس المتطرفة فيھا أن تكون مصدراً لما يُطلق عليه ’التأثيرات المتسلسلة‘ ،وأن تفضي إلى تحديات
كبرى وتبعات مركبة وتعطل لمسارات حياة سكان المدن وسلطاتھا .وأ ّكد المؤتمر على توفير خدمات التنبؤ واإلنذار
على أساس اآلثار في المناطق الحضرية ،حيث تحتاج مجموعة متباينة من المستخدمين المؤسسيين والحكوميين
والمتخصصين عالوة على الجمھور إلى خدمات مخصّصة وموجّھة )البند  3من جدول األعمال( .ووافق المؤتمر على
أن تقديم الخدمات في السياقات الحضرية البد من إيالئه النظر والتركيز.
وبالنظر إلى برنامج الحد من مخاطر الكوارث وعالقته بالظواھر الحضرية ،أشار المؤتمر إلى أن المدن
9.8.17
تتألف من نظم مركبة ومتداخلة ،وربما تكون نقاط تجميع للعديد من المخاطر ،األمر الذي يجعلھا شديدة التعرض
للتأثيرات المتسلسلة ولتضخيم المخاطر التي قد تصل إلى نطاقات عالمية من خالل سبل الترابط فيما بين ھذه المدن
وكذلك فيما بين المناطق .ومن ثم فقد أكد المؤتمر على الحاجة المُلحّة للحد من آثار الكوارث في السياقات الحضرية
وتعزيز قدرة المدن على مقاومة الكوارث الطبيعية ،وتحسين عملية التوسع الحضري ،بما في ذلك التخطيط الحضري.
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وأشار المؤتمر إلى أن تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات والتي اعتمدھا المؤتمر ستوفر
9.8.18
أدوات ُتطبّق بشكل خاص على توفير الخدمات المحسنة في المناطق الحضرية .والحظ المؤتمر أن الدورة السادسة
عشرة للجنة النظم األساسية ) (CBS-16تتيح فرصة لتناول االحتياجات من الخدمات الحضرية والرصدات ومعالجة
البيانات ،وطلب من رئيس اللجنة ) (CBSإحاطة أفرقة الخبراء علما ً بالطابع الشامل للمسائل الحضرية في إطار الخطة
االستراتيجية للنظر فيھا على النحو المناسب في األعمال التحضيرية للدورات.
وأقر المؤتمر بأن البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMيدعو إلى دعم اإلدارة المتكاملة
9.8.19
للفيضانات ،أي زيادة التأھب والقدرة على مواجھة الفيضانات من خالل نھج متعددة التخصصات يضم التنبؤ
بالفيضانات واإلنذارات المبكرة ورسم خرائط للفيضانات والتخطيط الستغالل األراضي والتدابير الھيكلية وغير
الھيكلية .وأقر المؤتمر بأن البرنامج المشترك ) (APFMيشارك بالفعل بصورة كبيرة في إدارة الفيضانات الحضرية،
حيث قام بوضع مواد وأدوات تدريبية على اإلدارة المتكاملة للفيضانات الحضرية التي تتضمن مفاھيم أفضل
الممارسات بالنظر إلى ال ُنھُج التكاملية والتعاونية في إدارة المياه .ھذه المواد واألدوات التدريبية تستھدف صناع القرار
والمختصين في مختلف المجاالت الذين يعملون في البيئة الحضرية كإداريين ومُشرّ عين ومھندسين ومعماريين
وجيولوجيين وعلماء أحياء وغير ذلك ،لدمج المعارف المستقاة من مختلف التخصصات .ووافق المؤتمر على أن ھذا
النھج قد يكون قدوة لبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى في التعامل مع المشكالت الحضرية.
وأوضح المؤتمر أن الفيضانات الحضرية البد وأن تظل تحظى بأھمية بالغة في جدول أعمال البرنامج
9.8.20
المشترك ) (APFMبسبب اآلثار البالغة التي تخلفھا الفيضانات على البيئة الحضرية وبسبب الحاجة إلى معلومات أكثر
تفصيالً حول النمذجة وتقييم آثار الفيضانات على المستوطنات البشرية .فاألحداث في المستوطنات تكون شديد التدمير
إذ أن مثل ھذه المستوطنات تتسم بالضعف وسرعة التأثر .كما أن الحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة سكان ھذه
ً
المناطق على المقاومة ستكون أيضا ً
حاسمة في الحد من الخسائر في األرواح وتعظيم الفوائد الصافية من استخدام
السھول الفيضية وستعمل من أجل تحقيق جدول أعمال لألمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام .2015
وأقر المؤتمر أيضا ً بأھمية برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPفي بناء القدرة على مقاومة الجفاف
9.8. 21
من خالل نھج متعدد التخصصات لمعالجة المسألة في السياقات الحضرية بالتحديد.
وسلم المؤتمر بأن التوسع الحضري في المناطق الساحلية ،مقترنا ً بتغير المناخ وربما سوء الحوكمة في
9.8.22
بعض الحاالت ،قد يترتب عليه زيادة كبيرة في خطر الفيضان المطري المحلي الذي ربما يصادف ارتفاع منسوب المياه
في األنھار والمد العالي أو عرام العواصف من البحر ،مما يشكل خطراً كبيراً يعرّض المجتمعات الساحلية للتدمير.
وربما تكون ھذه المناطق أيضا ً معرضة ألخطار متعددة ،من األعاصير المدارية على سبيل المثال .وأضاف المؤتمر أن
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyالتابعة للمنظمة ) (WMOقد
استھلتا المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPلتيسير وضع نظم إنذار فعّالة لحماية المجتمعات من
الغمر الساحلي في البلدان المعرضة للكوارث .وأوصى المؤتمر كالً من البرنامج المشترك ) ،(APFMوبرنامج خدمات
المناخ العالمي ،وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،وبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ،والخدمات
العامة في مجال الطقس ) ،(PWSوبرنامج األعاصير المدارية ،والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )،(GDPFS
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPباالستفادة من الدروس
المستخلصة من المشروع اإليضاحي ) (CIFDPعن طريق العمل سويا ً لمعالجة القضايا التي تواجھھا المدن الساحلية.
ويتصدى مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف
9.8.23
الجوي ) (GURMEالتابعة للمنظمة ) (WMOلمشكلة تلوث الھواء والمسائل ذات الصلة في المناطق الحضرية ،وقد أقر
المؤتمر بأنھا جزء ھام من البحوث والخدمات الحضرية وأوصى بالنظر في ھذه األنشطة برفقة التطبيقات الحضرية
األخرى .ووافق المؤتمر على أن من األمثلة الجيدة لھذا الجھد المشترك الذي يضم المنظمة برمتھا نظام اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSالذي ُ
طوّ ر من أجل شنغھاي في معرض اإلكسبو العالمي لعام  .2010كذلك وافق
المؤتمر على أن المعلومات العامة واإلنذارات بشأن نوعية الھواء )التلوث وكذلك حبوب اللقاح( يمكن أن تساعد سكان
الحضر على تعديل مستوى تعرضھم للعناصر التي تضرھم.
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وبالنظر إلى ما سبق ،أكد المؤتمر على أھمية تناول أنشطة المنظمة ) (WMOذات الصلة بالخدمات
9.8.24
الحضرية بطريقة متكاملة من أجل توفير خدمات فعالة وناجعة ،واالنتقال من مرحلة البحوث إلى مرحلة التطبيقات
التشغيلية ،والمساعدة في عمليات التخطيط الحضري ،والحد من المخاطر واألضرار .وطلب المؤتمر من اللجان الفنية
المعنية معالجة القضايا الحضرية في عملھا ،وطلب من االتحادات اإلقليمية إدراج األنشطة الحضرية في برامجھا .وأقر
المؤتمر بأن ھناك حاجة إلى إنشاء جھة اتصال مخصصة لدمج األنشطة الحضرية وتنسيق الجھود المذكورة سابقا ً ،كما
طلب إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات المناسبة وتقديم تقرير بالتقدم المحرز إلى المؤتمر الثامن عشر.
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 68إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة
9.8.25
للمنظمة ).(WMO
10

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالميزانية )البند  10من جدول األعمال(

10.1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2019-2016البند  10.1من جدول األعمال(

أشار المؤتمر إلى قراراته المتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي )الفقرات من  8.5.1إلى  8.5.5والقرارين
10.1.1
و ((Cg-XVI) 38والحظ أن التخطيط اإلستراتيجي للفترة  2019-2016يمثل المرحلة الثالثة من اإلطار التخطيطي
اإلستراتيجي لإلدارة القائمة على النتائج للمنظمة ) (WMOويستند إلى عملية التخطيط الطويلة األجل السابقة والخبرات
والدروس المستفادة في مجال اإلدارة القائمة على النتائج خالل الفترتين  2011-2008و ،2015-2012والتي م ّكنت الخطة
اإلستراتيجية من تلبية االحتياجات المتغيرة لألعضاء وللمجتمع بشكل عام.
36

وأحاط المؤتمر علما ً مع التقدير باألعمال التي أنجزھا المجلس التنفيذي من خالل فريقه العامل المعني
10.1.2
بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي في إعداد الخطة اإلستراتيجية .كما أحاط المؤتمر علما ً بأن الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016موجھة نحو التطرق إلى ثالثة احتياجات مجتمعية عامة واسعة النطاق من خالل
تنفيذ سبع أولويات للنھوض بتحقيق النتائج المتوقعة .وتعكس األولويات المحددة مدخالت مقدمة من جميع الھيئات
التأسيسية للمنظمة ) (WMOوبشكل خاص االتحادات اإلقليمية الستة.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للمشاركة النشطة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمانة ،بما في ذلك
10.1.3
أمانات البرامج المشتركة الرعاية في إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016بما ضمن أن
تعكس الوثيقة الرأي الجماعي لكافة الھيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO
وأعاد المؤتمر تأكيد أھمية الخطة اإلستراتيجية لإلدارة القائمة على النتائج في المنظمة ) (WMOبوصف
10.1.4
ذلك األساس لتخطيط األنشطة وتخصيص الموارد في الفترة المالية السابعة عشرة كما تنعكس في الخطة التشغيلية
للمنظمة ) (WMOوالميزانية القائمة على النتائج للفترة .2019-2016
واتفق المؤتمر على أنه على الرغم من أن محور اھتمامه األول كان ينصب على الفترة المالية السابعة
10.1.5
عشرة للمنظمة ) ،(2019-2016) (WMOفإن الخطة اإلستراتيجية تأخذ بعين االعتبار التحديات التي تتجاوز ھذه الفترة
والتي يمكن أن تؤثر على تحقيق النتائج المتوقعة .ويجب أن توجه الخطة األنشطة الجماعية والمنسقة التي تضطلع بھا
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمانة من خالل برامج ومشاريع ومبادرات محددة بوضوح ،وأن تقدم كذلك
اإلرشادات والحوافز ألنشطة األعضاء ومرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
10.1.6

.2019-2016

وبھذا الخصوص ،اعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 69الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
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2019-2016

أحاط المؤتمر علما ً بمشروع الخطة التشغيلية على نطاق المنظمة ) (2019-2016) (WMOباعتبارھا
10.1.7
ً
ً
عنصرا من عناصر إطار اإلدارة القائمة على النتائج ) (RBMفي المنظمة ) .(WMOوأحاط المؤتمر علما بأن مشروع
الخطة التشغيلية للمنظمة ) (2019-2016) (WMOيقدم تفاصيل بشأن النتائج المتوقعة ،والنواتج الرئيسية ،واإلنجازات
المتوخاة ،واألنشطة المحددة زمنياً ،التي اس ُتخدمت لالسترشاد بھا في تقدير الموارد والمخصصات في الميزانية
المقترحة من األمين العام للفترة المالية السابعة عشرة .وأعرب المؤتمر عن تقديره لمساھمات اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية في إعداد الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة .2019-2016
وطلب المؤتمر من األمين العام استكمال الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOمع مراعاة جميع قرارات
10.1.8
المؤتمر السابع عشر ،ال سيما القرار  - (Cg-17) 70الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية السابعة عشرة )،(2019-2016
وتوفير النسخة النھائية من الخطة إلكترونيا ً الستخدام كافة أفرقة اإلدارة والمجلس التنفيذي واألمانة لھا.
10.2

ميزانية الفترة المالية السابعة عشرة )) (2019-2016البند  10.2من جدول األعمال(

نظر المؤتمر في الميزانية المقترحة المقدمة من األمين العام للفترة المالية السابعة عشرة )،(2019-2016
10.2.1
واتخذ قراراً بشأن الحد األقصى لإلنفاق والنتائج المتوقعة الثماني .وسُجلت المناقشات المستفيضة بشأن األنشطة
والبرامج المختلفة والقرارات التي اتخذھا المؤتمر بشأنھا ،في إطار بنود جدول األعمال المناظرة.
ونوه المؤتمر بأھمية الحفاظ على المواءمة الشديدة بين الميزانية المقترحة للفترة المالية السابعة عشرة
10.2.2
والخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOالمناظرة لھا ،وكذلك الخطة التشغيلية .وأعرب بضعة أعضاء عن رأيھم بأنھم
يجدون صعوبة في الموافقة على أي زيادة في الميزانية العادية ،بسبب قيود اإلنفاق على المستوى الوطني ،وأنه ينبغي
تحقيق مزيد من الكفاءة والوفورات .كما أشاروا إلى ضرورة استخدام الموارد الخارجة عن الميزانية بمزيد من التوسع
لألنشطة الممولة حاليا ً من الميزانية العادية .وأفاد أعضاء آخرون أنه بوسعھم دعم زيادة معقولة في االشتراكات
المقررة فوق مستوى النمو اإلسمي الصفري لمواجھة األولويات الناشئة ،وأعربوا عن قلقھم إزاء المخاطر المرتبطة
بالموارد الخارجة عن الميزانية ،بما في ذلك انعدام االستقرار التمويلي وعدم إمكانية التنبؤ بتوافره وأن ھذه األموال
غالبا ً ما ُتقدم ألغراض محددة.
وأشار المجلس مع االرتياح إلى تدابير الكفاءة والوفورات المطبقة منذ عام  ،1996والتدابير األخرى
10.2.3
المزمعة في الفترة المالية المقبلة ،وشدد على ضرورة مواصلة ودعم الجھود الرامية إلى استعراض العمليات الداخلية
للمنظمة ) (WMOوتحديد مجاالت لتحقيق مكاسب ووفورات بفضل زيادة الكفاءة ،حتى يتسنى تنفيذ األولويات التي
حددھا المؤتمر في حدود الموارد المعتمدة .كما أشار المؤتمر إلى ضرورة النظر في إعادة فحص األنشطة والبرامج
لضمان توافق موارد المنظمة ) (WMOمع األولويات المحددة في الخطة اإلستراتيجية ).(2019-2016
وتحقيقا ً لھذه الغاية ،طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن ينشئ ،بالتعاون الوثيق مع األمانة ،اآلليات
10.2.4
الالزمة الستعراض أنشطة وبرامج المنظمة ) ،(WMOوأن يبحث تحقيق مزيد من الكفاءة والوفورات وبإعادة فحص
األنشطة واستخدام تكاليف دعم البرامج المرتبطة بالمساھمات الطوعية ،وما يرتبط بذلك من مخاطر وفرص .وطلب
المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يرفع تقريراً إليه في دورته الثامنة عشرة بشأن نتائج ھذا االستعراض وتنفيذھا.
ولضمان اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن ميزانية المنظمة ) (WMOالقائمة على النتائج ،طلب المؤتمر أيضا ً من األمين
العام أن يدرج في اقتراحات الميزانية لفترة العامين الثانية ) (2019-2018من الفترة المالية السابعة عشرة وللفترة المالية
الثامنة عشرة ) (2023-2020معلومات عن تكاليف أنشطة وبرامج المنظمة ) (WMOوتفاصيل التكاليف حسب بند
اإلنفاق.
وأقر المؤتمر أيضا ً بالحاجة إلى موارد إضافية وإدارتھا للتنفيذ السريع لألنشطة التي تتناول األولويات
10.2.5
الواردة في الخطة اإلسترايتيجة للمنظمة ) ،(2019-2016ولصيانة مبنى المقر الرئيسي للمنظمة ).(WMO

252

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

وبعد النقاش ،وافق المؤتمر على حد أقصى لإلنفاق للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016قدره
10.2.6
 266 220 000فرنك سويسري ،وھو ما يقابل المستوى المتوقع لالشتراكات المقررة لنفس الفترة المالية ،واعتمد القرار
 – (Cg-17) 70الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية السابعة عشرة ).(2019-2016
10.3

إعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة ) 2023-2020البند  10.3من جدول األعمال(

أكد المؤتمر مجدداً أھمية عملية التخطيط االستراتيجي ،والخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
10.3.1
 2019-2016من أجل تنفيذ برامج المنظمة ) (WMOعلى نحو مالئم ومنسق في الفترة المالية القادمة .ورأى المؤتمر أنه
يلزم وضع آلية إلعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة المالية الثامنة عشرة مع مراعاة ضرورة وجود
خطط استراتيجية مستقرة تركز على ما بعد فترة التخطيط.
وأشار المؤتمر إلى أن الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOتحدد اتجاه المنظمة وأولوياتھا لتوجيه أنشطة
10.3.2
جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة لتمكين جميع أعضاء المنظمة من تحسين معلوماتھم ونواتجھم وخدماتھم األساسية،
والحفاظ على البنى األساسية الضرورية ،واالستفادة مباشر ًة من أوجه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا .وتمثل الخطة
االستراتيجية والخطة التشغيلية األساس إلعداد ميزانية قائمة على النتائج ) (RBBللمنظمة ) ،(WMOتحدد الموارد
العادية الالزمة لتنفيذ الخطة التشغيلية ،وكذلك الموارد الطوعية للمبادرات المشاريعية التي تعزز النواتج الرئيسية في
المجاالت ذات األولوية.
واتفق المؤتمر على أن االحتياجات المجتمعية العالمية ) ،(GSNsالتي حددتھا المنظمة ) (WMOعلى
10.3.3
أساس أھداف التنمية المستدامة لما بعد عام  2015والتي تخلق أساسا ً متينا ً للخطة االستراتيجية للفترة 2019-2016
وللنتائج المتوقعة ،تمثل قضايا وتوجھات ذات صلة يمكن أن تستمر في التأثير على تركيز المنظمة ) (WMOفيما بعد
الفترة  ،2019-2016وينبغي أن تشكل األساس للخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة .2023-2020
10.3.4

واتفق المؤتمر كذلك على أن التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للفترة  2023-2020ينبغي أن:

)أ(

يتبع عملية التخطيط المتكاملة بشكل عام ،مع مراعاة تطور االحتياجات المجتمعية واالقتصادية لألعضاء،
والمبادرات الدولية ذات الصلة ،والتحديات التي تطرحھا تقلبية المناخ وتغيره؛

)ب(

يعتمد على الخبرة المتصلة بالبرنامج واإلدارة ،والمكتسبة من تنفيذ المراحل الثالث للتخطيط االستراتيجي
) 2011-2008و 2015-2012و (2019-2016في عملية التخطيط االستراتيجي برمتھا؛

)ج(

يحسِّن مؤشرات األداء الرئيسية من أجل توخي الكفاءة في مراقبة وتقييم التقدم المحرز لتحقيق النتائج
المتوقعة؛

)د(

االستفادة من مختلف أفرقة إدارة االتحادات اإلقليمية لتحديد حاجات المناطق وأولوياتھا ،في ضوء
االختالفات في الدورات المتعاقبة لدورات االتحادات اإلقليمية؛

10.3.5

وفي ضوء ما تقدم ،اعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 71إعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية
للفترة .2023-2020

11

إدارة الموارد )البند  11من جدول األعمال(

11.1

الشؤون المالية )البند  11.1من جدول األعمال(

التقرير المالي المقدم من األمين العام عن الفترة المالية السادسة عشرة
بحث المؤتمر الحالة المالية للمنظمة عن الفترة المالية السادسة عشرة ) .(2015-2012والحظ المؤتمر
11.1.1
على وجه الخصوص الوضع المالي فيما يتعلق بتحديد االشتراكات المقررة ،واالشتراكات غير المسددة ،وحالة

الملخص العام
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اعتمادات الميزانية ،واإليرادات ،والفائض .وعالوة على ذلك ،الحظ المؤتمر المعلومات المتعلقة بترتيبات تكاليف دعم
البرامج ،وصندوق رأس المال المتداول ،والصناديق االستئمانية ،وصندوق البحوث المناخية ) (JCRFالمشترك بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) ،(IOCوصندوق الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالمشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالنظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وأبدى المؤتمر ارتياحه التخاذ األمين العام جميع الخطوات الضرورية إلدارة الموارد المالية المتاحة
11.1.2
للمنظمة بطريقة تتسق مع أحكام الالئحة المالية وقرارات المؤتمر السادس عشر ) (2011والمجلس التنفيذي.
والحظ المؤتمر أيضا ً أن الوضع المالي يستعرضه المجلس التنفيذي واللجنة االستشارية المالية بانتظام
11.1.3
على أساس سنوي.
وأحاط المؤتمر علما ً مع االرتياح بإقدام بعض األعضاء على دفع اشتراكاتھم غير المسددة منذ وقت
11.1.4
طويل .ومع ذلك ،الحظ المؤتمر بمزيد من القلق أن األعضاء كانوا في بعض الحاالت يؤجلون تسوية اشتراكاتھم
المقررة لفترات طويلة غير مبررة ،مما تسبب في حرمان المنظمة ) (WMOمن موارد نقدية مطلوبة لتنفيذ البرامج.
وأشار المؤتمر كذلك إلى أن أداء البرامج والميزانية خالل السنوات الثالث األولى ) (2014-2012من
11.1.5
الفترة المالية السادسة عشرة قد جرى على أساس الميزانية المعتمدة للفترة المالية السادسة عشرة.
وطلب المؤتمر أن تكون البيانات المالية المستقبلية أكثر وضوحا ً من ذي قبل في عرض الفوارق بين
11.1.6
األرقام القائمة على أساس االستحقاق وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASواألرقام القائمة على
األساس النقدي ،كما كانت ُتعرض وفق المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة ).(UNSAS
ووافق المؤتمر على تعليق العمل بالمادة  9.1من الالئحة المالية خالل الفترة المالية السابعة عشرة فقط،
11.1.7
فيما يتعلق بتوزيع الفائض الذي قد ينجم عن الفترة المالية السادسة عشرة ،وتفويض المجلس التنفيذي مھمة تخصيص
ھذا الفائض لألنشطة ذات األولوية ،واعتمد القرار  – (Cg-17) 72استخدام الفائض النقدي الناجم عن الفترة المالية
السادسة عشرة ).(2015-2012

مقترح لتمويل التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

)(ASHI

أشار المؤتمر إلى أن للمنظمة ) (WMOالتزاما ً تعاقديا ً بتمويل الرعاية الصحية من خالل دعم أقساط
11.1.8
ً
التأمين الصحي للعاملين المتقاعدين ،وفقا للمادة  2-6من الئحة الموظفين.
وأشار المؤتمر إلى أن تمويل المنظمة للرعاية الصحية بعد انتھاء الخدمة كان يُقدر بـ  53.0مليون فرنك
11.1.9
سويسري في كانون األول /ديسمبر  2014وأن ھذا عكس زيادة بنسبة  42في المائة خالل السنوات األربع المنتھية في
 31كانون األول /ديسمبر  .2014وأشار المؤتمر إلى أن ھذه الزيادة ناتجة في المقام األول إلى انخفاض في سعر الخصم
وتغير السن العادي للتقاعد من  62إلى  65سنة للموظفين الجدد ممن ينضمون إلى المنظمة في  1كانون الثاني /يناير
 2014أو بعد ھذا التاريخ ،والتغير في العضوية في خطة التأمين .كما أحاط المؤتمر علما ً بأن عدد المتقاعدين قد زاد،
خالل نفس الفترة )السنوات األربع( بضعفي معدل الموظفين العاملين.
وأخذ المؤتمر علما ً أن المنظمة تموّ ل ھذه االلتزامات على أساس خطة سداد آنية فعلية وضعھا المجلس
11.1.10
التنفيذي وأن الرصيد في الخزينة المنشأة لھذا الغرض ھو  2.4مليون فرنك سويسري في  31كانون األول /ديسمبر
 .2014كما أشار المؤتمر إلى أن ھذا الرصيد كان كافيا ً لتغطية األقساط لمدة سنتين.
وأشار المؤتمر إلى أن الخطة تغطي االلتزامات في األجلين القصير والمتوسط ذات الصلة باستحقاقات
11.1.11
العاملين إال أنھا ال تغطي االلتزامات لألجل الطويل.
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وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي نظر في ھذه المسألة في دورته السادسة والستين وطلب إلى
11.1.12
األمين العام عرض المقترح على المؤتمر السابع عشر الذي ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار ما يلي) :أ( التوصيات التي قد
تصدر عن العمليات الجارية على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن استعراض االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتھاء
الخدمة )(ASHI؛ )ب( النظر في تدابير مختلفة الحتواء االلتزام بالتأمين ) (ASHIوالحد منه؛ )ج( إمكانية استخدام
الفوائض المحتملة في نھاية الفترات المالية المقبلة – كليا ً أو جزئيا ً – لتغطية ھذا االلتزام ،بدءاً بالفترة المالية السابعة
عشرة؛ )د( النظر في إمكانية اعتماد تدابير لزيادة فعالية تكاليف نظام التأمين الصحي.
وباإلشارة إلى أنه كان يُرتقب استكمال عمليات منظومة األمم المتحدة بعد دورتھا السبعين وأن الجمعية
11.1.13
العامة لألمم المتحدة ) (UNGA-70ستنظر في النتائج والتوصيات الصادرة عن عمليات الدورة السبعين ) ،(2015طلب
المؤتمر إلى األمين العام تقديم مقترح إلى المجلس التنفيذي يأخذ بعين االعتبار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في
دورتھا السبعين ،وسمح للمجلس التنفيذي باتخاذ قرار.
وباإلشارة إلى المخاطر المقترنة بااللتزامات الطويلة األجل بالنسبة للتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة
11.1.14
) ،(ASHIاعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 73خطة تمويل التزام التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ).(ASHI

الفوائد المحققة من اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )(IPSAS
ذ ّكر المؤتمر بأنه طلب إلى األمين العام في دورته السادسة عشرة )أيار /مايو – حزيران /يونيو (2011
11.1.15
االستفادة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASاستفادة تامة بغية مواصلة تحسين كفاءة وفعالية اإلدارة
المالية للمنظمة ) (WMOورفع تقرير إلى المؤتمر السابع عشر يتناول الفوائد التي تحققت بفضل ھذه المعايير.
واستعرض المؤتمر تقرير األمين العام عن تجربة المنظمة في مجال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
11.1.16
ً
العام ) (IPSASبعد اعتمادھا في األول من كانون الثاني /يناير  ،2010وأحاط علما بالفوائد التي تحققت وبالتحديات التي
واجھتھا المنظمة ) (WMOفي ھذا اإلطار.
وأشار المؤتمر إلى أن رأي المراجع الخارجي للحسابات بشأن مطابقة الكشوف المالية للمعايير المحاسبية
11.1.17
ّ
الدولية للقطاع العام ) (IPSASلم يتضمن أي تحفظ.
وأق ّر المؤتمر بوجود بعض الصعوبات إلصدار تقارير المانحين على أساس نقدي ،وطلب إلى األمين
11.118
العام أن يواصل العمل على االستفادة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASبغية تحسين كفاءة اإلدارة
المالية للمنظمة ) ،(WMOوفعاليتھا.

التنقيح المقترح على القرار  - (Cg-XIII) 31سلطة االقتراض القصير األجل
أشار المؤتمر إلى أن القرار  (Cg-XIII) 31يُفوض األمين العام ،إذا تبين أن الرصيد النقدي لصندوق رأس
11.1.19
ً
ً
المال العامل ال يكفي مؤقتا لتمويل الميزانية المعتمدة ،بأن يقترض أمواال على أساس قصير األجل من صندوق التعاون
الطوعي ومن صندوق المطبوعات ،بحيث ال يؤثر ھذا االقتراض على األنشطة الممولة في إطار ھذين الصندوقين.
وأشار المؤتمر إلى أن صندوق المطبوعات قد أُغلق في نھاية الفترة المالية الثالثة عشرة ،وفقا ً للقرار
11.1.20
 (Cg-XV) 42وھذا ما جعل صالحية األمين العام في االقتراض الداخلي تقتصر على صندوق واحد.
وأشار المؤتمر أيضا ً إلى أن المنظمة ) (WMOتدير حاليا ً عدداً ال يستھان به من المشاريع الممولة بفضل
11.1.21
المساھمات الطوعية وصندوق التعاون الطوعي.
ونظر المؤتمر في توصية المجلس التنفيذي )القرار  ((EC-66) 24بتوسيع نطاق سلطة األمين العام
11.1.22
لالقتراض القصير األجل لتشمل المساھمات الطوعية وأقرھا ،واعتمد القرار  - (Cg-17) 74سلطة االقتراض القصير
األجل.
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تقرير األمين العام عن فائض أو عجز الفترة المالية الخامسة عشرة

)(2011 – 2008

درس المؤتمر بيان الفائض أو العجز المحقق في الفترة المالية الخامسة عشرة ) ،(20011 – 2008وأحاط
11.1.23
علما ً بأن المنظمة بدأت ھذه الفترة بفائض نقدي قدره  9.2مليون فرنك سويسري تحقق في الفترة المالية الرابعة
عشرة ) ،(2007 – 2004وقد ُر حل ھذا المبلغ إلى ميزانية الفترة المالية الخامسة عشرة ،عمالً بالقرار .(Cg-XV) 35
وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بأن المنظمة ) (WMOتسلمت ،خالل الفترة المالية الخامسة عشرة ،مبالغ االشتراكات المقدرة
من األعضاء وقدرھا  243.4مليون فرنك سويسري ،كما تسلمت سائر اإليرادات العادية )إيرادات اإليجار وإيرادات
تكاليف دعم البرامج والفائدة وغيرھا من اإليرادات( وقدرھا  16.0مليون فرنك سويسري .وأحاط المؤتمر علما ً كذلك
بأنه عقب تصفية وإلغاء االستحقاقات المفتوحة في  31كانون األول /ديسمبر  ،2011خالل الفترة المالية السادسة عشرة،
بلغت المصروفات النقدية من الميزانية العادية  275.9مليون فرنك سويسري ،ما تسبب في عجز نقدي قدره  7.3مليون
فرنك سويسري في نھاية الفترة.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن ھذه المصروفات التي بلغت  275.9مليون فرنك سويسري لم تتجاوز الحد
11.1.24
األقصى الذي أذن به المؤتمر في القرار  ،(Cg-XVI) 35وقدره  279.0مليون فرنك سويسري .ومن ھذه المصروفات ،تم
تمويل مبلغ  269.8مليون فرنك سويسري من االشتراكات المقررة والمصادر العادية األخرى ،ومبلغ  9.2مليون فرنك
سويسري من الفائض المحقق في الفترة المالية الرابعة عشرة.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن األمانة لم تتمكن من أن تعرض على المؤتمر السادس عشر )أيار /مايو (2011
11.1.25
تقديراً معقوالً للحالة النقدية في نھاية الفترة المالية الخامسة عشرة ألنھا كانت تنتقل من تطبيق المعايير المحاسبية
لمنظومة األمم المتحدة ) (UNSASإلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي سنة  2010ومعظم
سنة .2011
وأحاط المؤتمر علما ً بأن العجز النقدي البالغ  7.4مليون فرنك سويسري قد ُنقل إلى الفترة المالية السادسة
11.1.26
عشرة ) (2015 – 2012على النحو المبين في الفقرات .11.1.7 - 11.1.1
11.2

االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة )البند  11.2من جدول األعمال(

الفترة المالية السادسة عشرة
أحاط المؤتمر علما ً بأن جمھورية جنوب السودان وتوفالو أصبحتا عضوين خالل الفترة المالية السادسة
11.2.1
عشرة ،وبھذا وصل عدد أعضاء المنظمة ) (WMOإلى .191

جدول األنصبة المقررة لالشتراكات
أشار المؤتمر إلى ما قرره بموجب القرار  – (Cg-XVI) 39تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة
11.2.2
للفترة المالية السادسة ،بأن يستمر العمل بآخر جدول لألنصبة المقررة لألمم المتحدة ،الذي ينبغي أن تعتمده الجمعية
العامة لألمم المتحدة كأساس لحساب جدول األنصبة المقررة للمنظمة ) ،(WMOمع إجراء التعديالت الالزمة لمراعاة
الفروق في العضوية.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة للسنوات من  2016إلى  ،2018الذي
11.2.3
ستعتمده الجمعية العامة السبعون لألمم المتحدة في نھاية  ،2015سيُتاح في موعد متأخر ال يسمح بتطبيقه على جدول
األنصبة المقررة للمنظمة ) (WMOلعام  .2016كما أحاط المؤتمر علما ً بأن جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة
للسنوات من  2019إلى  ،2021الذي ستعتمده الجمعية العامة الثالثة والسبعون لألمم المتحدة في نھاية  ،2018سيُتاح في
موعد متأخر ال يسمح بتطبيقه على جدول األنصبة المقررة للمنظمة ) (WMOلعام .2019
وقرر المؤتمر اإلبقاء على النسبة الدنيا لألنصبة وقدرھا  0.02في المائة ،حسبما اع ُتمد للفترة المالية
11.2.4
السابعة عشرة ،كما كان الحال بالنسبة للفترة المالية السادسة عشرة.
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وأذن المؤتمر للمجلس التنفيذي بأن يضع جدول األنصبة المقررة للمنظمة )) :(WMOأ( لعام  ،2016على
11.2.5
أساس جدول األنصبة المقررة أصالً لعام 2015؛ )ب( لألعوام  2017و 2018و ،2019على أساس جدول األنصبة
المقررة لألمم المتحدة التي ستعتمدھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا السبعين في عام  .2015ويتعين إجراء
التصحيحات الالزمة لضمان أال يزيد معدل االشتراكات ألي عضو مستوى يتجاوز  200في المائة من جدول المنظمة
) (WMOلعام .2015
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg 17) 75تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية السابعة
11.2.6
عشرة ،وطلب من األمين العام أن يحسب الدفعات المقدمة المستحقة لصندوق رأس المال العامل من أي أعضاء جدد
ينضمون للمنظمة بعد األول من كانون الثاني /يناير  2016على أساس جدول تقدير األنصبة المقررة لعام  ،2016كما ھو
منصوص عليه في المادة  9.3من الالئحة المالية.

صندوق رأس المال العامل
أشار المؤتمر لما قرره بموجب القر ار  - (Cg-XV) 42صندوق رأس المال العامل ،من أجل) :أ( تثبيت
11.2.7
مستوى رأس المال عند  7.5مليون فرنك سويسري؛ )ب( تجميد مدفوعات األعضاء القائمين عند المستوى نفسه للفترة
المالية الرابعة عشرة؛ )ج( تمويل رأس المال غير الممول البالغ في ذلك الوقت  2.5مليون فرنك سويسري من
الوفورات المتوقعة من إدماج االعتمادات الخارجية عن الميزانية في الميزانية العادية اعتباراً من أول كانون الثاني/
يناير  .2008كذلك أحاط المؤتمر علما ً بأن ھذا اإلدماج قد أسفر عن وفورات قدرھا  132,6000فرنك سويسري ،مما
يقلل العجز إلى  1,174,000فرنك سويسري.
وأحاط المؤتمر علما ً بأن رصيد صندوق رأس المال العامل قد حقق فوائد بلغت  278,000فرنك سويسري
11.2.8
في  31كانون األول /ديسمبر  ،2014ويصل بذلك رصيد صندوق رأس المال إلى  6,604,000فرنك سويسري.

مخاطر تطبيق سياسة سعر الفائدة السلبي
أحاط المؤتمر علما ً بضرورة تقييم مخاطر تطبيق سياسة سعر الفائدة السلبي التي اعتمدھا المصرف
11.2.9
الوطني السويسري وطبقتھا كل المصارف الكبرى في سويسرا .وأشار إلى أنه قد يكون من المفيد مقارنة ھذه السياسة
بالسياسات التي اعتمدتھا سائر منظمات األمم المتحدة في ھذا الصدد.
وطلب المؤتمر من لجنة مراجعة الحسابات بحث ھذه المسألة بھدف تقديم المشورة إلى األمين العام بشأن
11.2.10
ً
إجراءات التخفيف من وقعھا .وطلب أيضا من المجلس التنفيذي مراقبة وقع تطبيق سياسة سعر الفائدة السلبي وتقييمه،
وإبقاء المسألة قيد المراجعة.
واعتمد المؤتمر القرار  – (Cg- 17) 76صندوق رأس المال العامل ،الذي أبقى على صندوق رأس المال
11.2.11
العامل عند  7.5مليون فرنك سويسري للفترة المالية السابعة عشرة مع االستمرار في تمويل باقي رأس المال غير
الممول وقدره  896 000فرنك سويسري ،من إيرادات الفوائد التي يكتسبھا الصندوق خالل الفترة المالية السابعة عشرة.
11.3

شؤون الموظفين )البند  11.3من جدول األعمال(

أعرب رئيس رابطة الموظفين بالنيابة عن الموظفين عن تقديره للفرصة السانحة أمامه لمخاطبة المؤتمر
11.3.1
في ھذه المناسبة ،عمالً بالمادة  8.1من النظام األساسي للموظفين ،وأقر المؤتمر بقيمة مشاركة الموظفين في المناقشات
المتعلقة بشروط خدمتھم.

الدعم الفعال الذي يقدمه موظفو المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOإلى أعضاء المنظمة )(WMO
أكد المؤتمر من جديد أن تحلي القوة العاملة في األمانة بالكفاءة والحماس أمر حاسم للمنظمة كي تلبي
11.3.2
احتياجات األعضاء .وينبغي تمكين الموظفين على أكفأ وجه من أجل إنجاز األعمال العلمية والتقنية واإلدارية الالزمة
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لتحقيق أھداف المنظمة .ومن ثم أوصى المؤتمر بأن تعكف المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع الموظفين ،على تعزيز
وتدعيم قدرة موظفي األمانة على التصدي للتحديات الجديدة ،عن طريق زيادة فرص التدريب ،على سبيل التطوير
الوظيفي أيضاً ،وزيادة كفاءة العمليات اإلدارية وتعزيز حماية رفاه الموظفين ،وكذلك عن طريق إتاحة الموارد الالزمة.

دور لجنة الموظفين
ذ ّكر المؤتمر بأن لجنة للموظفين قد أنشئت ،باالستناد إلى المادة  181.1من الئحة الموظفين ،كي ُتستشار
11.3.3
بانتظام و ُتشرك في الشؤون المتعلقة برفاه الموظفين واإلدارة ،بما في ذلك سياسات التعيين والترقية وإنھاء الخدمة
واالستحقاقات والبدالت .ويجري ھذا التشاور بمشاركة األعضاء الذين ينتخبھم الموظفون أو تسميھم لجنة الموظفين في
عدة لجان داخلية )اللجنة االستشارية المشتركة ) (JCCللشؤون اإلدارية واللجان المتخصصة في شؤون الطعون وإعادة
التصنيف والتظلم والشؤون التأديبية وما إلى ذلك( .وتشمل المواضيع المحددة التي تناقشھا اللجنة ) (JCCسياسة السفر،
بما في ذلك المبالغ المقطوعة للسفر لزيارة الوطن وترتيبات ساعات العمل المرنة ووضع ھيكل لرسوم المرأب يرتبط
بانبعاثات غازات االحتباس الحراري وخضرنة المنظمة ).(WMO
وأُخطر المؤتمر بالصعوبات التي ال يزال يواجھھا أعضاء لجنة الموظفين في تخصيص ما يكفي من
11.3.4
الوقت لتناول القضايا الجوھرية المتعلقة بتمثيل موظفي المنظمة ) ،(WMOإذ يضاف الوقت الذي يكرسه أعضاء لجنة
الموظفين لشؤون الموظفين إلى الوقت المخصص لمسؤوليات العمل اإلداري العادي .وأحاط المؤتمر علما ً بأن من حق
رئيس لجنة الموظفين أن يُعفى من واجباته العادية بنسبة  50في المائة من الوقت.

متابعة الدراسة االستقصائية للموظفين لعام

2012

أحاط المؤتمر علما ً بأنه ،بناء على طلب قدم في الدور السادسة عشرة ،أجريت دراسة استقصائية
11.3.5
للموظفين في عام  2012لجمع المعلومات عن صحة موظفي المنظمة ) (WMOورفاھھم ورضاھم عن العمل .ومقارنة
بدراسة استقصائية مماثلة أجريت في عام  ،2008تبين ھذه الدراسة االستقصائية األخيرة زيادة عامة في رضا الموظفين
عن اإلدارة العامة للمنظمة ووضوح اإلجراءات ،لكنھا كشفت أيضا ً عن استمرار عدم الرضا عن إدارة المسار الوظيفي
وما يتعلق بذلك من فرص للتطوير الوظيفي .وعالوة على ذلك أعرب ما نسبته  33 – 25في المائة من الموظفين عن
تعرضھم مراراً لإلجھاد ،ومن أھم أسباب اإلجھاد المذكورة عبء العمل والقصور في اإلدارة من جانب المشرفين.
وأُخطر المؤتمر بأنه عقب الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،شاركت إدارة المنظمة ) (WMOھي
11.3.6
والموظفون ،عبر الفريق العامل المخصص المعني بمتابعة الدراسة االستقصائية للموظفين ،في عملية تشاورية ترمي
إلى تناول القضايا المحددة في الدراسة االستقصائية للموظفين ،وخاصة المسائل التي تؤثر سلبا ً على رضا الموظفين
عن العمل .وأحاط المؤتمر علما ً بأن لجنة الموظفين عينت فريقا ً استشاريا ً غير رسمي للمساھمة بمدخالت في أعمال
الفريق العامل الذي شكلته اللجنة ).(JCC
11.3.7

وقدم الفريق العامل المعني بمتابعة الدراسة االستقصائية للموظفين التوصيات األربع الرئيسية التالية:

)أ(

ينبغي تحسين عملية التعريف بالمنظمة للموظفين الجدد وتعزيزھا؛

)ب(

ينبغي االستمرار في تعزيز أنشطة تدريب الموظفين وتطوير قدراتھم وزيادتھا ،مع التركيز خاصة على
اإلدارة والقيادة وتقاسم المعارف بشأن اإلجراءات المكتبية؛

)ج(

ينبغي تشجيع وزيادة تدفق المعلومات والتواصل المنفتح بين الموظفين واإلدارة في كافة إدارات المنظمة
لتعزيز ودعم جملة أمور منھا العمل بروح الفريق وتعميق فھم االختالفات الثقافية .وقدم اقتراح ،على وجه
الخصوص ،بالنظر في عقد اجتماع فصلي بين نائب األمين العام /األمين العام المساعد والمديرين والرؤساء؛
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تحسين تقرير تقييم األداء ) (PARبحيث يُدرج عنصر شامل ١كي يفھم جميع الموظفين على نحو أفضل
الطريقة التي ينظر زمالؤھم إليھم بھا.

وأحاط المؤتمر علما ً بأن اللجنة ) (JCCوافقت على اتخاذ إجراءات بشأن توصيات الفريق العامل من
11.3.8
)أ( إلى )ج( ،أما التوصية )د( )تقرير تقييم األداء الشاملة( فقد نظر فيھا الفريق العامل لكنه لم يتخذ إجراء بشأنھا.
وعليه ُنفذت في ھذا اإلطار مجموعة من الدورات التدريبية "للمھارات الناعمة" تركز على مھارات اإلشراف والكتابة
والعرض واإلدارة .وبناء على توصية من المؤتمر السادس عشر أدرجت اآلن التجارب والمھارات في مجالي اإلدارة
واإلشراف في التوصيف الوظيفي للمناصب المعلن عنھا ،كما يشدد "نظام تقييم األداء" المنقح بشكل أكبر على
المھارات اإلشرافية .وشجع المؤتمر األمين العام على مواصلة تنفيذ توصيات الفريق العامل كي تتسم أماكن العمل في
أمانة المنظمة ) (WMOباالزدھار والكفاءة واإلنتاجية.
وشجع المؤتمر األمين العام على مواصلة ممارسة إجراء الدراسات االستقصائية مرة كل أربع سنوات
11.3.9
وإبالغ المجلس التنفيذي بنتائجھا وباإلجراءات المتخذة.

شؤون الموارد البشرية األخرى
أُخطر المؤتمر بإعداد وحدات تدريبية وتقديمھا إلى الموظفين لتحسين استخدام نظم المعلومات وأدوات
11.3.10
السكرتارية ،بما في ذلك برامج "أوراكل" والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASومجموعة تطبيقات
 ،Googleفضالً عن وحدات تدريبية تتعلق باألخالقيات .وأعد برنامج تعريفي للموظفين المعينين حديثاً ،بما في ذلك كتيب
وفيلم فيديو تعريفي للموظفين الجدد .وتغطي ھذه المواد طائفة من المواضيع ،من تنظيم شؤون األمانة إلى االستحقاقات
وإجراءات المالية والميزانية ،والصحة والسالمة المھنية وما إلى ذلك .واستمر بانتظام تحديث الفصل  ،4إدارة الموارد
البشرية ،من التوجيھات الدائمة ) (Standing Instructionsللمنظمة ) ،(WMOبعد التشاور مع لجنة الموظفين.

التدابير اإلدارية
أحاط المؤتمر علما ً أيضا ً مع الترحيب بتوفير غطاء تأميني مناسب لألعمال الكيدية ،كما أحاط علما ً
11.3.11
بوضع سياسة لمنع االنتقام من ممثلي الموظفين.
11.4

عقد األمين العام )البند  11.4من جدول األعمال(

قرر المؤتمر أن يكون المرتب السنوي الصافي لألمين العام  166,846دوالراً أمريكيا ً بأثر رجعـي
11.4.1
اعتبـاراً من  1كانون الثاني /يناير ) ،2015بمعدل اإلعالة( واضعا ً في االعتبار مرتبات الرؤساء التنفيذيين للوكاالت
األخرى المماثلة .وقرر المؤتمر أيضا ً تفويض المجلس التنفيذي في إجراء أية إعادة تسوية للمرتب قد يقتضيھا الحال،
خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،إذا حدثت تغييرات في مرتبات موظفي األمم المتحدة المماثلين.
كما قرر المؤتمر أن يحدد بدل التمثيل لألمين العام بالفرنكات السويسرية بمستوى  29 000فرنك
11.4.2
سويسري سنويا ً خالل الفترة المالية السابعة عشرة.
واعتمد المؤتمر في ھذا الشأن القرار  – (Cg-17) 77عقد األمين العام ،المرفق به العقد الذي سيوقعه
11.4.3
رئيس المنظمة واألمين العام للفترة المالية السابعة عشرة.

 ١تقرير تقييم األداء ) (PARالشامل ھو شكل من أشكال تقييم األداء يقيّم فيه المرؤوسون والزمالء والمديرون كلھم موظفا ً من
الموظفين ،وأسوة بما يجري في بعض المنظمات ،تكون تقييمات المرؤوسين والزمالء مغفلة الھوية .وتدرج المعلومات الشاملة في
تقرير تقييم أداء الموظف.
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مرتبات وبدالت الموظفين اآلخرين غير المص ّنفين على ُرتب
حدد المؤتمر ،بأثر رجعي من  1كانون الثاني /يناير  ،2015صافي مرتبي نائب األمين العام ومساعد
11.4.4
ً
ً
ً
ً
ً
ً
األمين العام بمبلغ  153,150دوالرا أمريكيا سنويا  140,699دوالرا أمريكيا سنويا على التوالي .وھذان ھما المستويان
المطبقان على نواب ومساعدي الرؤساء التنفيذيين للوكاالت المتخصصة المماثلة التابعة لألمم المتحدة .كما قرر المؤتمر
تحديد بدل التمثيل لنائب األمين العام ولمساعد األمين العام بمبلغ  14,500فرنك سويسري سنويا ً خالل الفترة المالية
السابعة عشرة .وفي ھذا الصدد قرر المؤتمر تفويض المجلس التنفيذي في إجراء أية تسوية للمرتب قد تصبح ضرورية
خالل الفترة المالية السابعة عشرة إذا حدثت زيادة في مرتبات موظفي األمم المتحدة المماثلين.

األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للموظفين غير المصنفين على رتب
أحاط المؤتمر علما ً كذلك بأنه طبقا ً ألحكام المادة ) 54ب( من نظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
11.4.5
ً
لموظفي األمم المتحدة ،يجب تعديل جدول أجور موظفي الفئة الفنية وما فوقھا اعتبارا من تاريخ النفاذ نفسه وبالنسبة
المئوية نفسھا لزيادة األجر الصافي .كما أحاط المؤتمر علما ً بأن لجنة الخدمة المدنية الدولية أعلنت عن الجدول المنقح
الناتج الخاص باألجور الداخلة في حساب المعاش التقاعدي والمطبق على ھذه الفئات من الموظفين ،وأن وكالتي األمم
المتحدة المماثلتين )االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUواالتحاد البريدي العالمي ) ((UPUقامتا بناء على ذلك بتسوية
األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لموظفيھما غير المصنفين على رتب .وبالتالي قرر المؤتمر أن يطبق ،بأثر
رجعي اعتباراً من أول شباط /فبراير  ،2013المستويات التالية لألجر السنوي الداخل في حساب المعاش التقاعدي:
األمين العام
نائب األمين العام
مساعد األمين العام
11.5

 336,941دوالراً أمريكيا ً
 311,400دوالراً أمريكيا ً
 288,180دوالرات أمريكية

تعديل النظام األساسي للموظفين )البند  11.5من جدول األعمال(

أحاط المؤتمر علما ً بالتعديل الذي أُدخل على السن اإللزامية إلنھاء الخدمة بموجب قرار الجمعية العامة
11.5.1
لألمم المتحدة  ،A/RES/67/257وقرر أن يبدأ سريان تعديل الفقرة  5-9من المادة  9من النظام األساسي للموظفين ،بأثر
رجعي ،اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  .2014واعتمد المؤتمر القرار  - (Cg-17) 78تعديل النظام األساسي
للموظفين.
وأحاط المؤتمر علما ً كذلك بالتعديل الذي أُدخل على الفقرة  2-4من المادة  4من النظام األساسي للموظفين
11.5.2
ونجم عن سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين التي اعتمدھا المؤتمر )القرار  ،((Cg-17) 59وقرر أن
يسري ھذا التعديل اعتباراً من  1تموز /يوليو .2015
12

االتصاالت والشؤون العامة )البند  12من جدول األعمال(

أعرب المؤتمر عن تقديره لألنشطة المنفذة في إطار برنامج اإلعالم والشؤون العامة ) (IPAخالل الفترة
12.1
المالية السادسة عشر .وأقر باألھمية الكبرى لالتصاالت الفعّالة والتوعية الجماھيرية لتعزيز الخطط اإلستراتيجية
والتشغيلية للمنظمة ) .(WMOوأشار إلى أن بذل جھود أكبر في توعية الجماھير بالمساھمات التي تقدمھا كل من
المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي سالمة البشر ورفاھھم والتنمية
المستدامة أمر أساسي لجذب الموارد المالية والدعم السياسي والنضمام جيل جديد من صغار المھنيين إلى المرافق
الوطنية ) .(NMHSsوعلى ذلك فقد قرر المؤتمر استمرار البرنامج ) (IPAطوال الفترة المالية السابعة عشر ،بدعم من
الخبراء في أعضاء المنظمة ) (WMOوموظفي أمانتھا ،وفي ضوء اإلرشادات التي يصدرھا المجلس التنفيذي بانتظام.
وشدد المؤتمر على أھمية الدور الذي يمكن أن تؤديه أمانة المنظمة ) (WMOفي تعزيز مساھمة المنظمة
12.2
) (WMOوالمرافق الوطنية ) (WMOفي القضايا التي تحتل قمة جدول األعمال العالمي .فالخبرات التشغيلية والعلمية
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التي تتمتع بھا دوائر المنظمة ) (WMOفي مجاالت الطقس والمناخ والمياه تدعم عمليات صنع القرار على الصعيدين
الوطني والدولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث واألمن الغذائي والصحة العامة
وإدارة الموارد الطبيعية وغير ذلك الكثير .كما أن المنظمة ) ،(WMOبوصفھا إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة،
مؤھلة تماما ً إلدماج أنشطتھا في أعمال منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا ً .ويتمثل جانب رئيسي من ذلك في التعريف
بقيمة المساھمة التي تقدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي عملية صنع القرار محليا ً ودوليا ً فيما يخص التحديات
المتجذرة التي تواجه البشرية.
وتقع المسؤولية عن المعلومات والتنبؤات المتعلقة بالطقس الوطني على كاھل األعضاء ،الذين يواصلون
12.3
تدعيم وتحسين قدراتھم على توصيل قيمة منتجات وخدمات الطقس وتوافرھا إلى صناع القرار وصفوف العامة .وأشار
المؤتمر إلى أن األمانة تكمل ھذه الجھود من خالل إذكاء الوعي الدولية لمزايا علوم الطقس والتقدم الذي شھدته ،فضالً
عن أوجه التعاون العالمي في مجالي تبادل البيانات والبحوث .فقد دعمت المنظمة ) ،(WMOعلى سبيل المثال ،جھود
التوعية التي يبذلھا األعضاء في مجال الطقس من خالل موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام  2013وھو
"مراقبة الطقس من أجل حماية األرواح والممتلكات" ،كما تعاونت مع الشركاء لتعزيز التوعية بالعلوم الناشئة في
المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس لعام .2014
وتتحمل المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمة ) (WMOالمسؤولية عن إبالغ قدر كبير من المعارف
12.4
ً
ً
المناخية بدءا من الرصدات المناخية ووصوال إلى البحث والنمذجة والتقييم للمجتمع العالمي .وأعرب المؤتمر عن
تقديره لحرص المنظمة ) (WMOعلى اإلبالغ بانتظام بمخرجات كل من الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
) (IPCCواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالمنتديات اإلقليمية للتوعية بالمناخ ،إلى جانب الھيئات واألنشطة األخرى المتعلقة
بالمنظمة ) .(WMOفقد دعمت المنظمة ) (WMOعلى سبيل المثال ،التوعية الصحفية بتقرير التقييم الخامس للھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوأصدرت سلسلة من الفيديوھات التوعوية حول اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSكذلك كفلت تغطية صحفية واسعة لنشرة غازات االحتباس الحراري السنوية التي تصدرھا
المنظمة ) (WMOإلى جانب بياناتھا عن حالة المناخ العالمي .وتحرص المنظمة ) (WMOعلى حضور المؤتمرات
السنوية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCبانتظام ،حيث تتفاعل مع الصحافة وتصدر
بيانات وتشارك في فعاليات جانبية وتعرض ما لديھا من مواد وتقارير.
وحث المؤتمر كالً من المرافق الوطنية ) (NMHSsواألمانة على مواصلة العمل مع الشركاء من
12.5
القطاعات األخرى باعتبار ذلك السبيل األكثر فعالية لدمج خبرة المنظمة ) (WMOبشأن الطقس والمناخ والمياه في
التنمية المستدامة والتكيف مع المناخ وغيرھا من مجاالت االھتمام الشاملة .كما أن رفع الوعي بدور المنظمة )(WMO
في كبرى الفعاليات مثل قمة ريو  20+وقمة األمم المتحدة للمناخ ومؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر
الكوارث قد ثبت أنه طريقة مفيدة إلبراز مكانة المنظمة ) (WMOوتدعيم نفوذھا.
وأقر المؤتمر بأن منسقي شبكة االتصاالت التابعة لبرنامج اإلعالم والشؤون العامة ) (IPAأداة قيّمة
12.6
لتعزيز رسائل المنظمة ) (WMOونواتجھا اإلعالمية .وعالوة على إقامة العالقات مع الصحفيين والمعلمين وغيرھم من
المسؤولين عن االتصاالت على الصعيد الوطني ،يحرص منسقو البرنامج ) (IPAعلى التنسيق فيما بينھم على المستوى
الدولي لضمان اتساق رؤية المنظمة ) (WMOبشأن المسائل ذات األھمية المشتركة .وتبعث األمانة بالمعلومات إلى
المنسقين بشأن اليوم العالمي لألرصاد الجوية ،فضالً عن التغطيات الصحفية وما إلى ذلك ،بينما تتلقى التحديثات
والمعلومات من الشبكة لنشرھا على الموقع الشبكي للمنظمة ) .(WMOوشجع المؤتمر األعضاء على البحث عن
الفرص لتدعيم شبكة االتصاالت وفعالياتھا بدرجة أكبر .وفي موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية ،أشار المؤتمر
إلى الحاجة إلى نفح روح جديدة في ھذا الحدث السنوي وإعادة تصميمه .فالغرض من اليوم العالمي لألرصاد الجوية
استرعاء اھتمام الجمھور بقضايا األرصاد الجوية ،وال ب ّد من االستعانة بوسائل اإلعالم لتحقيق ھذا الغرض .وينبغي
بالتالي اختيار مواضيع لھذا اليوم يمكن أن تجذب اھتمام اإلعالم بسھولة.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للتأثير القوي والمتواصل لتقارير المنظمة ) (WMOوأنشطتھا على الصحافة
12.7
الدولية .وكنتيج ٍة لھذه التغطية اإلعالمية اإليجابية ،ازداد االعتراف بكل من المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية
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) (NMHSsكمصدرين ثمينين للرؤى والمعلومات بشأن نطاق عريض من الموضوعات ،التي تشمل تغير المناخ وتقلبه،
وملوثات الغالف الجوي ،واإلنذار المبكر ،والجفاف والفيضانات والعواصف.
ورحب المؤتمر باھتمام المنظمة ) (WMOالمتزايد بإشراك مقدمي النشرات الجوية ،بما في ذلك إشراكھم
12.8
ً
كمسؤولين عن اإلبالغ بتغير المناخ .وشجع أيضا األمانة على مواصلة ھذه الجھود وتوسيع نطاقھا ،ووجه الشكر
للجھات المانحة التي م ّكنت من بذل ھذا الجھد.
وعبّر المؤتمر عن تقديره لما تم إحرازه مؤخراً من تقدم في تحسين الموقع الشبكي للمنظمة )،(WMO
12.9
ً
بدءاً من إضافة ركن الشباب الجديد ووصوال إلى األقسام اإلعالمية ،وحث المنظمة ) (WMOعلى االستمرار في تحديث
الموقع برمته .كما رحب المؤتمر بالتقدم الممتاز الذي أُحرز في توسيع نطاق وجود المنظمة ) (WMOعلى وسائط
اإلعالم المجتمعية ،ورحب بخطط األمانة لمواصلة ھذا الجھد.
12.10

ودعا المؤتمر األعضاء إلى مواصلة اإلسھام في تعزيز دور المنظمة ) (WMOوأنشطتھا.

13

المسائل العامة والقانونية

13.1

المسائل المتعلقة باالتفاقية )البند  13.1من جدول األعمال(

عدد المقاعد في المجلس التنفيذي
13.1.1

نظر المؤتمر في تقرير الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي عن عدد المقاعد في المجلس التنفيذي.

13.1.2

وأحاط المؤتمر علما ً باقتراح االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( الداعي إلى إضافة مقعد لإلقليم في المجلس

التنفيذي.
وأحاط المؤتمر علما ً أيضا ً بمواقف االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ،واالتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا
13.1.3
الجنوبية( ،واالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي( واالتحاد اإلقليمي الخامس
)جنوب غرب المحيط الھادئ( واالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( إزاء ھذا االقتراح ونظر في القرارات التي اتخذھا
المؤتمر في الماضي فيما يتصل بتغيير لعدد المقاعد في المجلس التنفيذي.
وحلل المؤتمر مسألة عدد المقاعد في المجلس التنفيذي ،وتوزيعھا الجغرافي وناقش سياقات أي تغيير ،بما
13.1.4
ً
فيھا في سياق ’ ‘1مختلف التحديات التي تواجھھا المنظمة ،فضال عن المزايا ‘2’ ، ،التكاليف المترتبة على إضافة مقعد
أو أكثر و’ ‘3التمثيل السليم ألعضاء المنظمة ) (WMOوأھميته بالنسبة لحسن أداء المجلس التنفيذي لمھمته .وأقرّ
المؤتمر انطالقا ً من روح التحسين المستمر ،بضرورة استعراض طريقة عمل المجلس التنفيذي في الفترة القادمة
الفاصلة بين الدورتين.
وبناء على ما تقدم ،قرر المؤتمر إحالة مسألة "عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا" إلى المجلس
13.1.5
التنفيذي وطلب إليه استعراض الممارسات المتبعة وطريقة العمل ،بما في ذلك عملية اختيار أعضاء المجلس التنفيذي
وإلى إعداد مقترحات لتعديل االتفاقية واللوائح العامة المعنية ،على أن ُترفع إلى المؤتمر في دورته الثامنة عشرة.
13.2

عضوية المنظمة )البند  13.2من جدول األعمال(

أشار المؤتمر مع التقدير إلى أن حكومة كالً من توفالو وجنوب السودان قد أودعت صك انضمامھا إلى
13.2.1
اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية في  23آب /أغسطس 2012
و 14تشرين الثاني /نوفمبر  2012على التوالي وفقا ً ألحكام المادتين )3ب( و 33من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) .(WMOوطبقا ً ألحكام المادة  35من االتفاقية ،أصبحت حكومتا توفالو وجنوب السودان عضوين في المنظمة
) (WMOفي  22أيلول /سبتمبر  2012و 14كانون األول /ديسمبر  2012على التوالي.
وھنأ المؤتمر توفالو وجنوب السودان ورحب بھما ترحيبا ً حاراً ،وبذلك أصبح مجموع أعضاء المنظمة
13.2.2
 191عضواً ،منھم  185دولة عضواً و 6أقاليم أعضاء.
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أحاط المؤتمر علما ً بالبيان الذي أدلى به جنوب السودان ،الذي سيُدرج في الجزء الثاني من التقرير
13.2.3
النھائي الموجز مع القرارات للمؤتمر العالمي السابع عشر.
13.3

تعديل الالئحة العامة )البند  13.3من جدول األعمال(

عدد واليات األمين العام
نظر المؤتمر في تقرير المجلس التنفيذي عن مناقشته المتعلقة بعدد واليات األمين العام .وأحاط المؤتمر
13.3.1
علما ً باقتراح المجلس التنفيذي النظر في خيارين بخصوص المادة  198من الالئحة العامة التي تحدد عدد واليات األمين
العام.
الخيار )أ(:

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

الخيار )ب( :خفض عدد واليات األمين العام المنصوص عليه حاليا ً في المادة  ،198لتصبح واليتين مدة كل منھما أربع
سنوات وتعديل المادة  198من الالئحة العامة.
13.3.2

وارتأى المؤتمر أن الخيار )ب( ھو أفضل خيار للمنظمة في المستقبل.

وفي ضوء ما تقدم ،اعتمد المؤتمر القرار – (Cg-17) 79تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية
13.3.3
لألرصاد الجوية – تحديد عدد واليات األمين العام.

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية
أُبلغ المؤتمر أن تحسين دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية قد نوقش في سلسلة االجتماعات التي عقدھا
13.3.4
رؤساء االتحادات اإلقليمية ودورات المجلس التنفيذي.
وإذ يقر بضرورة كفالة االتساق بين الھيئات التأسيسية ،السيما في إعداد وتوثيق عملية تكامل التخطيط
13.3.5
ً
والتنفيذ في المنظمة ) ،(WMOوبأن الالئحة العامة للمنظمة ) (WMOال تبين تفصيال دور ومسؤوليات االتحادات
اإلقليمية بالتحديد ،وافق المؤتمر على ھيكل ونص بشأن تعديل المادة  162والمرفق الثاني لالتحادات اإلقليمية وفقا ُ
لتوصيات الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي في .2014
صا ً
13.3.6
أقر المؤتمر مشروع القرار  – (Cg-17) 80االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية ،الذي يتضمّن ن ّ
مضافا ً للمادة  162واالختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية إلدراجھا في المرفق الثاني بالالئحة العامة.
13.4

وحد )البند  13.4من جدول األعمال(
تعديالت الالئحة الفنية – تقرير ُم ّ

أعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الذي قام به كل من المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
13.4.1
واألمين العام بخصوص تحسين الالئحة الفنية واالمتثال لھا ،والذي يُعتبر جزءاً من إجراءات موسّعة بھدف تعزيز التقيّد
باإلطار التنظيمي الدولي الذي ت ّم تأسيسه وفقا ً لمھمته المُحدّدة في اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

تعديالت الالئحة الفنية
أشار المؤتمر الى تعديالت الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  (49والمرفقات )المراجع( واألدلة الخاصة
13.4.2
بھا التي اعتمدھا المجلس التنفيذي منذ الدورة السادسة عشر .وأكد المؤتمر محدداً السلطة المُفوضة للمجلس التنفيذي
العتماد التعديالت على الالئحة الفنية بموجب القرار .(Cg-XVI) 45
طلب المؤتمر من األمين العام تجميع جميع التعديالت على الالئحة الفنية والتي اع ُتمدت خالل دورته
13.4.3
السابعة عشر ،وذلك لضمان االتساق التحريري ونشر طبعة  2015لالئحة الفنية والمراجع ذات الصلة.
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تحسين عملية وضع المعايير
أشار المؤتمر علما ً مع التقدير إلى مختلف التدابير التي اتخذھا المجلس التنفيذي واألمين العام لكفالة
13.4.4
اتساق الالئحة الفنية وجودتھا ،على النحو التالي:
)أ(

جرى تطوير ونشر المطبوع توجيھات بشأن إعداد وإصدار الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
)مطبوع المنظمة رقم  .(1127ويقدم ھذا المطبوع اإلطار المنطقي لعملية وضع المعايير لضمان اتساق جميع
الوثائق التنظيمية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وترابطھا ،باإلضافة الى التدابير والتوصيات الرامية إلى
تعزيز امتثال األعضاء؛

)ب(

أُدرجت في جزء األحكام العامة من المجلد األول مجموعة من االجراءات لضمان المحافظة على استيفاء
الوثائق التنظيمية بشكل منھجي؛

)ج(

تم تجميع مجموعة كاملة من الوثائق التنظيمية ووضعھا في صفحة شبكية مخصصة لذلك بعنوان "المعايير
)الالئحة الفنية("؛

)د(

زادت مشاركة األعضاء في مرحلة إعداد المعايير الجديدة والممارسات الموصى بھا وتعديلھا ،وفي المرحلة
السابقة العتمادھا؛

)ھـ(

تم تحسين عمليّة تتبع التعديالت ،ال سيما تلك المدخلة على المجلد األول من الالئحة الفنية ،بإصدار "طبعة"
جديدة بعد كل مؤتمر ،ثم تحديثات عقب موافقة المجلس التنفيذي عليھا أثناء الفترة الفاصلة بين الدورتين.
وإدراج سجل مراجعة الوثائق في كل مجلد ومرجع؛

)و(

تنشر الالئحة الفنية حسب األولوية؛

)ز(

يجرى اتخاذ تدابير لبناء قدرات خبراء اللجان الفنية وموظفي األمانة على وضع المعايير لضمان اتساق المواد
التنظيمية وجودتھا في مختلف الفروع والوثائق.

رحب المؤتمر بقرار المجلس التنفيذي بإعادة تنظيم المجلّد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى
13.4.5
بھا لألرصاد الجوية ،من أجل تنظيم الوثائق التنظيمية بما يتماشى مع التكنولوجيا المتطورة والممارسات التشغيلية
لألعضاء ،واستيعاب النظم والخدمات الناشئة .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي واللجان الفنية واألمين العام مواصلة
جھودھم إلعادة تنظيم المجلد األول في أفضل بنية ممكنة وفي شكل وحدات مرنة من شأنھا أن ُتسھّل لألعضاء تنفيذ
المعيار والممارسات واإلجراءات الموصى بھا من خالل نقلھا إلى أطرھم القانونية والتنظيمية الوطنية.
من أجل بناء الكفاءة المطلوبة والحفاظ عليھا في عملية وضع المعيار ،شجّع المؤتمر اللجان الفنية على
13.4.6
تعيين خبراء مسؤولين على الوثائق التنظيمية ،ودعا األمين العام الى توفير التدريب المناسب لھم .وطلب المؤتمر كذلك
من رؤساء اللجان الفنية تعزيز آلية التنسيق في إعداد المواد التنظيمية والمواد اإلرشادية ذات الصلة لضمان اتساقھا
ومالءمتھا وجدواھا.

إصدار الالئحة الفنية واالمتثال لھا
أكد المؤتمر على أن تحقيق االمتثال لالئحة الفنية للمنظمة أمر أساسي للتوحيد العالمي والتشغيل المشترك
13.4.7
للنظم والشبكات والوسائل والخدمات ذات الصلة المُتوافرة على كل من المستوى العالمي واالقليمي والوطني .ولذلك
ينبغي تعزيز إرساء ثقافة االمتثال لمواد اتفاقية المنظمة ) (WMOوأحكامھا وتشجيع األعضاء وإدارات المنظمة على
ذلك.
اتفق المؤتمر على مجموعة من التدابير الملموسة المنصوص عليھا في المبادئ التوجيھية )مطبوع
13.4.8
المنظمة رقم  (1127والتي تھدف الى تعزيز االمتثال الفني .وتشمل ھذه التدابير ما يلي:
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إعادة ادراج مطالبة األعضاء اإلخطار المنتظم باالمتثال وبعدم االمتثال )االنحراف( وفقا ً ألحكام المادة
من االتفاقية والمادة  128من الالئحة العامة؛

9

المادة  128من الالئحة العامة ..." :على أعضاء المنظمة أن يخطروا األمين العام ك ً
تابة وبالتحديد بعزمھم
على تطبيق "الممارسات القياسية" المنصوص عليھا في الالئحة الفنية ما عدا تلك التي يبلغون بصددھا
عن اختالفات محددة .وعليھم أيضا ً أن يخطروا األمين العام بأي تغيير في درجة تنفيذھم "للممارسات
القياسية" التي سبق اإلخطار بھا وبتاريخ التغيير الفعلي ،وذلك قبل إجرائه بثالثة أشھر على األقل".
)ب(

المراقبة المشددة المتثال األعضاء ألحكام الالئحة الفنية فيما يتعلق بإنشاء وأداء األنظمة والشبكات
والخدمات ذات الصلة الصادرة عن مختلف البرامج للمنظمة )(WMO؛

)ج(

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لالمتثال )من المستحسن كجزء من قاعدة بيانات المالمح القُطرية(؛

)د(

انشاء آلية لتحديد االنحرافات الحرجة )أوجه القصور( ومعالجتھا سريعاً؛

)ھـ(

إعطاء األولويّة ألنشطة تطوير القدرات لمساعدة األعضاء على القضاء على النقائص المحددة.
"االنحرافات الحرجة" ھي االنحرافات التي لھا تأثير بالغ إما على) :أ( أحكام الخدمات المتعلقة بالسالمة
على الصعيدين الوطني أو الدولي ،وإما على )ب( األداء العام للخدمات والمرافق اإلقليمية والعالمية
المطلوبة ،والتي تؤثر بدورھا على األعضاء اآلخرين بحسب خدمات تلك المرافق.

أعرب المؤتمر عن تقديره لتقديم المجلس التنفيذي ) (EC-66المشورة لألمين العام لينشئ آليات مناسبة من
13.4.9
شأنھا أن تسمح لألمانة برصد االمتثال لالئحة الفنية بطريقة منھجية ومنسقة في جميع البرامج الفنية ذات الصلة .وطلب
المؤتمر أن يكون ھذا متوافقا ً مع عملية المراقبة والتقييم التي سبق أن وافق عليھا.
أشار المؤتمر إلى أنه ينبغي تحقيق التنفيذ الفعلي لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOعلى الصعيد الوطني من
13.4.10
خالل نقل الممارسات واإلجراءات المعيارية )باعتبارھا متطلبات إلزامية وفقا للمادة  9من االتفاقية( والممارسات
واإلجراءات الموصى بھا )تعتبر متطلبات محبذة( إلى التشريعات أو النظم الوطنية المعينة .وفي ھذا الصدد أعرب
المؤتمر عن قلقه إزاء عدم وجود ،بغض النظر عن المالحة الجوية) ،ھيئة( "تنظيمية" وطنية مسماه لألرصاد الجوية
لدى األعضاء مسؤولة عن تطبيق اللوائح الدولية المتعلقة باألرصاد الجوية على الصعيد الوطني .وطلب المؤتمر من
المجلس التنفيذي أن ينظر في مسألة تقديم تعريف أفضل للمھام والمسؤوليات التنظيمية الوطنية الالزمة لألرصاد الجوية
بھدف التنفيذ الفعّال للوائح المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،بما في ذلك دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ).(NMHSs
حث المؤتمر األعضاء على تقديم تقارير عن امتثالھم بھدف تحديد األسباب الجذرية لعدم االمتثال ،كما
13.4.11
أقر بأ ّنه ينبغي إرشاد األعضاء لوضع إجراءات منھجية لتقييم امتثالھم.
دعا المؤتمر اللجان الفنية الى) :أ( استكمال موادھم التنظيمية بالمواد اإلرشادية الالزمة لمساعدة األعضاء
13.4.12
على تنفيذ الالئحة الفنية) ،ب( مراقبة االمتثال من خالل نظام آليات األداء/المراقبة )مثل آلية  WISللمراقبة واألداء،
وآلية  WIGOSلمراقبة جودة البيانات كجزء من آلية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للرصد والتقييم() ،ج( توفير
الخبرة التقنية ذات الصلة وتقديم المساعدة والنصائح لألعضاء واالتحادات اإلقليمية) ،د( واجراء استعراضات بصفة
منتظمة لالمتثال للمراكز المتخصصة.
أ ّكد المؤتمر على أن االتحادات اإلقليمية ينبغي لھا أن تؤدي دوراً رئيسيا ً في تحديد النقائص الخطيرة في
1.3.4.13
أقاليمھا ،وأن تشرك أعضاءھا في جھد متضافر لمعالجتھا كما ھو منصوص عليه في اختصاصاتھا الذي يحدده القرار
.(Cg-17) 80
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طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي واألمين العام مواصلة اتخاذ اإلجراءات لتعزيز االمتثال لالئحة الفنية
13.4.14
في كافة أقسام المنظمة.

تعميم المتطلبات الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية خالل األطر التنظيمية الدولية األخرى
13.4.15

أشار المؤتمر الى أن المجلد الثاني من الالئحة الفنية  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية

الدولية ،يتماشى كليا مع المرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي ،خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية .كما
أحاط علما ً بالتزام منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOالعمل بدورة أقصر مدتھا عامان لتعديل المرفق  .3فطلب من
رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران واألمين العام أن يتخذا التدابير الالزمة لضمان التخطيط المسبق للتعديالت ذات
الصلة بالمجلد الثاني من الالئحة الفنية.
أشاد المؤتمر ،في إطار البند  4.2.2من جدول األعمال ،بأول معيار مشترك بين المنظمة
13.4.16
والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOوالذي تم االتفاق عليه على أساس "تصنيف المواقع لمحطات الرصد السطحي
األرضية" ،والذي أعدته في األصل اللجنة ) (CIMOألعضاء المنظمة ).(WMO
)(WMO

13.5

الالئحة المالية )البند  13.5من جدول األعمال(

نظر المؤتمر في التنقيحات التي اقترح األمين العام إدخالھا على الالئحة المالية للمنظمة ) (WMOضمانا ً
13.5.1
لالمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ).(IPSAS
ووافق المؤتمر على التنقيحات المقترح إدخالھا على الالئحة المالية ذات الصلة ،بأثر رجعي من  1كانون
13.5.2
الثاني /يناير  ،2010وھو التاريخ الفعلي لتنفيذ المعايير ) (IPSASفي المنظمة ) ،(WMOواعتمد القرار – (Cg-17) 81
الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
13.6

استعراض قرارات المؤتمر السابقة )البند  13.6من جدول األعمال(

وفقا ً للمادة  (17) 136من الالئحة العامة ،درس المؤتمر قراراته السابقة حتى ال يظل ساريا ً منھا ما لم يعد
له غرض أو ما استعيض عنه بقرارات جديدة .وبناء على ھذا ،اعتمد المؤتمر القرار  – (Cg-17) 82استعراض
قرارات المؤتمر السابقة.
14

االنتخابات والتعيينات )البند  14من جدول األعمال(

14.1

تعيين األمين العام )البند  14.1من جدول األعمال(

عيّن المؤتمر البروفيسور بيتيري تاالس أمينا ً عاما ً للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOللفترة
14.1.1
المالية السابعة عشرة.

اإلعراب عن التقدير لألمين العام
أشار المؤتمر إلى الخدمات الجليلة التي قدمھا األمين العام المتقاعد ،السيد ميشيل جارو للمنظمة
14.1.2
وقرر منحه ،في نھاية عقده كأمين عام في  31كانون األول /ديسمبر  ،2015اللقب الشرفي "أمين عام فخري" .واعتمد
المؤتمر بناء على ذلك القرار  – (Cg-17) 83اإلعراب عن التقدير لألمين العام.

)(WMO

14.2

انتخاب رئيس ونائب رئيس المنظمة )البند  14.2من جدول األعمال(

أعاد المؤتمر انتخاب السيد  ،David Grimesالممثل الدائم لكندا لدى المنظمة ) ،(WMOرئيسا ً للمنظمة
14.2.1
بإجماع األصوات.
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وأعاد المؤتمر انتخاب السيد  ،Antonio Divino Mouraالممثل الدائم للبرازيل لدى المنظمة )،(WMO
14.2.2
كنائب أول للرئيس بإجماع األصوات.
وأعاد المؤتمر انتخاب البروفيسور  ،Mieczyslaw S. Ostojskiالممثل الدائم لبولندا لدى المنظمة )،(WMO
14.2.3
كنائب ثان للرئيس بإجماع األصوات.
وأعاد المؤتمر انتخاب السيد عبدﷲ مقسط ،الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة ) ،(WMOكنائب ثالث
14.2.4
للرئيس بإجماع األصوات.
انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي )البند  14.3من جدول األعمال(

14.3

انتخب المؤتمر مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية التابعة
ألعضاء المنظمة والتالية أسماؤھم لعضوية المجلس التنفيذي وفقا ً ألحكام المادة ) 13ج( من االتفاقية.
البروفيسور

Gerhard ADRIAN

ألمانيا

الدكتور

Anthony C. ANUFOROM

نيجيريا

الدكتور

Mamadou Lamine BAH

غينيا

السيد

Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ

الدكتور

Alexander FROLOV

الدكتورة

Laura K. FURGIONE

الدكتور أيمن سالم غالم
السيد

Ismail GÜNES

الدكتورة
الدكتور

Agnes KIJAZI

KO Yunhwa

المكسيك
االتحاد الروسي
الواليات المتحدة األمريكية
المملكة العربية السعودية
تركيا
جمھورية تنزانيا المتحدة
جمھورية كوريا

السيد

Daouda KONATE

كوت ديفوار

السيد

Ravind KUMAR

فيجي

السيد

Jean-Marc LACAVE

فرنسا

السيد

Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ

إسبانيا

الدكتورة

Linda MAKULENI

الكولونيل دكتور
الدكتور

Leonardo MUSMANNO

Guillermo NAVARRO

جنوب أفريقيا
إيطاليا
شيلي

السيد

Noritake NISHIDE

اليابان

السيد

Richard PHILIPPE

الكاميرون

الدكتور

Laxman Singh RATHORE

السيدة البروفيسور

Andrea Celeste SAULO

الھند
األرجنتين

السيد

Tyrone SUTHERLAND

أقاليم الكاريبي البريطانية

السيد

Fetene TESHOME

إثيوبيا

الملخص العام
السيد

Robert VARLEY

الدكتور
السيدة

WONG Chin Ling

الدكتور
15

Robert VERTESSY

ZHENG Guoguang
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أستراليا
سنغافورة
الصين

المحاضرات والمناقشات العلمية )البند  15من جدول األعمال(

ألقى الدكتور ) Alexandre Bedritskiyاالتحاد الروسي( ،الفائز بالجائزة التاسعة والخمسين للمنظمة الدولية
15.1
لألرصاد الجوية ) ،(IMOمحاضرة المنظمة ) (IMOبعنوان " دور المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في التنمية
االجتماعية االقتصادية العالمية :ما بين الحاضر والمستقبل" خالل المؤتمر السابع عشر.
وتقدم المؤتمر بالشكر للدكتور  Bedritskiyعلى المحاضرة التي ألقاھا ،وطلب من األمين العام اتخاذ
15.2
الترتيبات الالزمة لنشر ھذه المحاضرة على النحو المالئم في سلسلة نشرة المنظمة ).(WMO
ُلقي الفائز بجائزة المنظمة ) ،(IMOالذي سيختاره المجلس التنفيذي في عام
15.3
ووافق المؤتمر على أن ي َ
محاضرة للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية خالل المؤتمر الثامن عشر ،استمراراً للتقليد المتبع.

2018

وبنا ًء على توجيھات المجلس التنفيذي ،قدمت السيدة أمينة محمد ،المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم
15.4
المتحدة المعنية بالتخطيط اإلنمائي لما بعد عام  ،2015محاضرة بعنوان "خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد
عام ."2015
وقدم المؤتمر شكره للسيدة أمينة محمد على المحاضرة المليئة باألفكار الثاقبة التي ألقتھا .وأشار إلى أن
15.5
ً
ً
ملخصا وافيا للمحاضرة سينشر في شكل مناسب ،وطلب من األمين العام اتخاذ اإلجراءات المالئمة في ھذا الصدد.
وقرر المؤتمر أيضا ً اتخاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم برنامج للمناقشات العلمية و /أو غيرھا من المناقشات
15.6
ذات الصلة خالل المؤتمر الثامن عشر ،وطلب من المجلس التنفيذي اختيار موضوعات لھذا الغرض ،كما طلب من
األمين العام اتخاذ الترتيبات الالزمة.
16

موعد ومكان انعقاد المؤتمر الثامن عشر )البندان  16و 17من جدول األعمال(
وافق المجلس على أن يعقد المؤتمر الثامن عشر في جنيف في الفترة من  18أيار /مايو  7حزيران /يونيو

.2019
17

اختتام الدورة )البند  16و 17من جدول األعمال(
اختتم المؤتمر السابع عشر أعماله الساعة  12.45يوم  12حزيران /يونيو .2015

القرارات التي اتخذھا المؤتمر
القرار (Cg-17) 1

تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ،بما في ذلك االختصاصات المنقحة للجنة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في تقرير رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ،والتغييرات المقترحة على اختصاصات اللجنة ،والقرارات
والتوصيات التي اعتمدتھا اللجنة في دورتھا الخامسة عشرة،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء حوادث الطيران األخيرة المرتبطة باألحوال الجوية ،والتي تسلط الضوء على ضرورة فھم
أفضل ألثر المخاطر الجوية على الطيران والحاجة إلى تحسين الخدمات توخيا ً للسالمة والفعالية في عمليات المالحة
الجوية الدولية،

وإذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1139
يقرر اتخاذ اإلجراءات التالية بشأن التوصيات:
التوصية  – (CAeM-15) 1اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران
)أ(

اعتماد االختصاصات المنقحة للجنة ) (CAeMكما ھي واردة في مرفق ھذا القرار بدالً من
االختصاصات التي دخلت حيز التنفيذ بموجب القرار  – (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية؛

)ب( يطلب إلى األمين العام اتخاذ الترتيبات إلدخال التعديالت المترتبة على ذلك في الالئحة العامة
للمنظمة ،المرفق الثالث ،ھيكل واختصاصات اللجان الفنية ،الوارد في الوثائق األساسية رقم 1
)مطبوع المنظمة رقم (15؛
التوصية  – (CAeM-15) 3استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة استناداً إلى التوصيات السابقة
للجنة األرصاد الجوية للطيران
)أ(
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

يطلب إلى المجلس التنفيذي مراعاة ھذه التوصية.
ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 53الذي لم يعد ساريا ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرارات
مرفق القرار
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(Cg-17) 1

اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران
لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
تتمثل اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران فيما يلي:
)أ(

المساھمة ،بتعاون وثيق مع منظمة اإليكاو ،في تعزيز التوحيد القياسي الدولي الخاص بتوفير خدمات
األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية وتوفير المساعدة لألعضاء ليمتثلوا لھذه المعايير؛

)ب(

تعزيز وتيسير التبادل الدولي للخبرات التنفيذية وتبادل التكنولوجيا واستيعاب األبحاث ،بما في ذلك المشاريع
التجريبية المالئمة ،لدعم تلبية احتياجات المستخدمين الدائمة التطور من معلومات وخدمات األرصاد الجوية
للطيران ،وذلك بالتعاون مع الھيئات المعنية في المنظمة )(WMO؛

)ج(

المشاركة بالتعاون الوثيق مع منظمة اإليكاو والجھات المعنية األخرى ،في تخطيط وإعداد خدمات محسنة
لألرصاد الجوية للطيران دعما ً للنظام المستقبلي إلدارة المالحة الجوية؛

)د(

تنسيق إعداد اإلرشادات ومواد التدريب وفرص التعليم بالتعاون مع الھيئات المعنية األخرى في المنظمة
) (WMOومنظمة اإليكاو ،لضمان امتثال األعضاء لمتطلبات الكفاءة وتأھيل العاملين باألرصاد الجوية
للطيران؛

)ھـ(

استعراض احتياجات األعضاء المصنفة حسب األولوية إلى خدمات األرصاد الجوية للطيران وتلبيتھا ودعم
أنشطة تطوير القدرات ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،لدعم توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران عالية
الجودة ،السيما للبلدان األعضاء النامية واألقل نمواً؛

)و(

تعزيز اإلدارة الجيدة والكفاءة ،بالتعاون مع منظمة اإليكاو ،والھيئات اإلقليمية واألعضاء ،بما في ذلك تعزيز
التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي في مجال توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران ،وإعداد آليات ذات صلة
السترداد التكاليف؛

)ز(

الحفاظ على الشراكات القائمة مع منظمات مستخدمي خدمات الطيران والمنظمات صاحبة المصلحة ،وإقامة
مزيد من الشراكات ،والتعاون بشأن المسائل المرتبطة باألرصاد الجوية للطيران.

القرار

(Cg- 17) 2

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

أن الخطة االستراتيجية للمنظمة ) 2019-2016 (WMOأقرّت "بتحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات" باعتباره
نتيجة من النتائج المتوقعة بالنسبة للمنظمة،

)(2

أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية أقر "إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات" )التقرير
النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،((1077

270

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

)(3

أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي قد أيدت خطة تنفيذ االستراتيجية ،في القرار  -(EC-65) 4خطة
تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات،

)(4

أن االستراتيجية وخطة تنفيذھا شاملتان ويمكن تطبيقھما في إعداد خدمات الطقس واإلنذار ،والخدمات المناخية
والھيدرولوجية،

)(5

أن االستراتيجية وخطة تنفيذھا ُنشرتا في آذار /مارس ،2014

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

الحاجة إلى تحديد مجاالت التركيز الحاسمة في تنفيذ االستراتيجية،

)(2

الحاجة إلى تحديد آلية لتنسيق وتوجيه تنفيذ االستراتيجية وفقا ً لما نصّت عليه خطة التنفيذ،

وإذ وضع في اعتباره:
)(1

أن األعضاء أعربوا عبر االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية وأنشطة المنظمة ) (WMOالمختلفة عن الحاجة إلى
تحسين تقديم الخدمات للجمھور ،واألوساط المعنية بالكوارث والقطاعات االجتماعية واالقتصادية،

)(2

أن االستراتيجية وخطة تنفيذھا تراعيان أولويات األعضاء ذات الصلة بتقديم الخدمات ،مراعاة تامة،

يقرر:
)(1

أن يطلب إلى لجنة النظم األساسية وضع آلية تتيح التركيز على تقديم الخدمات لتنسيق وتوجيه تنفيذ
االستراتيجية وفقا ً لما نصّت عليه خطة التنفيذ؛

)(2

أن يدعم قيام األعضاء بتعزيز تطوير تقديم الخدمات في مجال التنبؤ على أساس اآلثار واإلنذارات القائمة على
المخاطر؛

يطلب من األمين العام:
)(1

أن يو ّفر الدعم لتنفيذ القرار ضمن الموارد المتوافرة؛

)(2

تيسير ورصد تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛

يطلب إلى الھيئات التأسيسية أن تدعم األعضاء في تنفيذ االستراتيجية؛
يطلب إلى األعضاء تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وفقا ً لما نصّت عليه خطة التنفيذ ومشاطرة
تجاربھم وأفضل ممارساتھم.
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(Cg-17) 3

برنامج األرصاد الجوية للطيران

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 53برنامج األرصاد الجوية للطيران،

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1139

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1136
المرفق  15بشأن -موقف المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بشأن اجتماع شعبة األرصاد الجوية
المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة )،(WMO

)(4

تقرير اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة )(WMO
)(2014

)(5

تقارير جميع االتحادات اإلقليمية خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ،2015 -2011

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

أن الفترة السابعة عشرة الفاصلة بين الدورتين  2019 -2016ستشھد تطورات كبيرة في األرصاد الجوية للطيران
كجزء من حزمة التحسينات في منظومة الطيران التابعة لخطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية،

)(2

الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدة لألعضاء من أجل تعزيز االمتثال للوائح المنظمة ) (WMOوالمنظمة
) ،(ICAOال سيما تلك المتعلقة بتنفيذ نظام إدارة الجودة  ،وبكفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران
وتأھيلھم،

)(3

التحديات والفرص المتاحة لألعضاء بشأن التغييرات المقررة في تقديم الخدمات ونماذج العمل لتقديم خدمات
األرصاد الجوية للطيران ،والحاجة إلى تقييم المخاطر واآلثار ذات الصلة،

يقرر:
)(1

استمرار برنامج األرصاد الجوية للطيران برنامجا ً ذا أولوية عالية ،وتوفير الموارد الالزمة له ليتمكن من الحفاظ
على دور المنظمة ) (WMOومكانتھا في إطار اإلدارة الدولية التعاونية لتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)(2

استمرار البرنامج في تقديم مساعدة موجھة لألعضاء الذين يحتاجون إلى بلوغ المستوى المطلوب من االمتثال
للمتطلبات الدولية التي تحددھا المنظمة ) (WMOوالمنظمة )(ICAO؛

)(3

مواءمة البرنامج مع التطورات الجديدة في مجال خدمات األرصاد الجوية للحركة الجوية الدولية؛

يطلب من األمين العام:
)(1

أن يطبّق بالتنسيق مع رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ،نھجا ً تخطيطيا ً طويل األجل لبرنامج األرصاد
الجوية للطيران يتمّشى مع خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPومنھجية حزمة التحسينات في منظومة
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الطيران ) (ASBUالتابعة لھا ،وجدولھا الزمني ) ،(2028-2013مع إيالء اھتمام خاص لبناء قدرات المناطق
الفرعية واألعضاء الذين يعانون قصوراً طويل األمد في تقديم خدماتھم للطيران المدني؛

)(2

مواصلة المراقبة الصارمة المتثال األعضاء لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOالمتعلقة باألرصاد الجوية للطيران،
وال سيما تنفيذ نظام إدارة الجودة ومتطلبات كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران وتأھيلھم ،وتحديد
أوجه القصور في ھذا المجال؛

)(3

التعاون بشكل وثيق مع األمين العام للمنظمة ) (ICAOفي اتخاذ التدابير المالئمة لتيسير تنفيذ نظام استرداد
التكاليف من جانب األعضاء من أجل وضع األساس للتنفيذ المستدام لمتطلبات كل من المنظمة ) (WMOوالمنظمة
) (ICAOبشأن نظام إدارة الجودة وكفاءات ومؤھالت العاملين في األرصاد الجوية للطيران؛

يحث األعضاء على:
)(1

النظر في وضع خطط وطنية طويلة األجل لتطوير خدمات األرصاد الجوية للطيران ،مع إيالء االعتبار الواجب
للجداول الزمنية لخطة المالحة الجوية العالمية وحزمة التحسينات في منظومة الطيران ،وبالتشاور مع الجھات
الوطنية المعنية بالطيران؛

)(2

السعي إلى تعزيز امتثالھم للمتطلبات الدولية ،ال سيما تلك المتعلقة بتنفيذ نظام إدارة الجودة وكفاءة العاملين في
مجال األرصاد الجوية للطيران وتأھيلھم ،بما في ذلك بواسطة ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف ،مثل "التوأمة"
و"التوجيه"؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تقوم ،من خالل ھيئاتھا الفرعية اإلقليمية المناسبة ،بتحديد االحتياجات وتسھيل توفير
المساعدة لألعضاء في معالجة أوجه القصور المحددة في تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،ودعم أنشطة تطوير
القدرات في ھذا المجال ومراقبتھا ورفع التقارير بشأنھا.
ــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg- XVI) 53الذي لم يعد ساريا ً.

القرار (Cg-17) 4

تقرير الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014بشأن الالئحة الفنية
فيما يتعلق بالكفاءات الالزمة للخدمات العامة في مجال الطقس

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات لدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) ،(2014مطبوع
المنظمة رقم  ،(1140ال سيما التوصية  – (CBS-Ext.(2014)) 1إطار الكفاءات للمتنبئين والمستشارين في الخدمات
العامة في مجال الطقس،
ُيقرر اتخاذ اإلجراءات التالية بشأن التوصية:
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 1إطار الكفاءات للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال
الطقس

القرارات
)أ(

273

الموافقة على متطلبات الكفاءة رفيعة المستوى للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال
الطقس ) (PWSالمقرر أن تدخل حيز النفاذ اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  ،2017على النحو
اآلتي:

متطلبات المنظمة ) (WMOبشأن الكفاءات األساسية للمتنبئ في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
)(PWS

) (1

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

) (2

التنبؤ بالظواھر والبارامترات الجوية والھيدرولوجية؛

) (3

اإلنذار بالظواھر الخطِ رة؛

) (4

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية؛

) (5

إبالغ معلومات األرصاد الجوية والمعلومات الھيدرولوجية إلى المستخدمين الداخليين والخارجيين.

متطلبات الكفاءات لمذيعي نشرات األحوال الجوية واإلعالميين في ھذا المجال
) (1

االتصال الشفھي والتحريري والبياني عن طريق وسائط اإلعالم؛

) (2

استخدام األدوات والنظم المالئمة لتقديم معلومات األرصاد الجوية ،ولتقديم المعلومات الھيدرولوجية
عند االقتضاء ،للمستخدمين النھائيين؛

) (3

اإلدارة الذاتية والعمل في إطار فريق في بيئة إعالمية.

متطلبات الكفاءات لمستشاري برامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSالعاملين في مجاالت التفاعل
مع المستخدمين ،واالتصال اإلعالمي ،وأنشطة التوعية
) (1

التواصل الشفھي والتحريري؛

) (2

استخدام األدوات والنظم المالئمة الالزمة لتقديم معلومات األرصاد الجوية ،وعند االقتضاء،
المعلومات الھيدرولوجية للمستخدمين النھائيين؛

) (3

التفاعل مع المستخدمين؛

) (4

اإلدارة الذاتية والعمل في إطار فريق في بيئة إعالمية.

متطلبات الكفاءات للمستشارين في مجال الوقاية من الكوارث المتصلة بالطقس والتخفيف من آثارھا
) (1

إبالغ اإلنذارات وما يرتبط بھا من معلومات ،بما في ذلك أوجه عدم اليقين ومستويات الثقة ،إلى
المستخدمين؛
تطوير النواتج واإلجراءات والخدمات لتلبية احتياجات المستخدمين؛

) (3

تطوير إدارة العالقات مع الجھات المعنية بإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارھا )(DPM؛

) (2
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) (4

تشجيع وتنفيذ تقييمات لآلثار والتوعية المجتمعية؛

) (5

كفالة جودة المعلومات والخدمات واإلجراءات.

متطلبات الكفاءات لألشخاص المشاركين في ابتكار وتحسين وتقديم خدمات ونواتج األرصاد الجوية
والھيدرولوجية
) (1

اإللمام باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وكذلك بالنماذج والنظم المستخدمة في التنبؤ التشغيلي؛

) (2

امتالك القدرة على تطبيق التكنولوجيات القائمة والجديدة بشكل فعال؛

) (3

اإللمام بمتطلبات المستخدمين فيما يتعلق بتطبيقات معلومات األرصاد الجوية والھيدرولوجية؛

)ب( يطلب من األمين العام:
إجراء التعديل الضروري ،حسب االقتضاء ،إلدراج إطار الكفاءات في الخدمات العامة في مجال
) (1
الطقس ) (PWSومتطلبات الكفاءة رفيعة المستوى في الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة WMO
رقم (49
إصدار مبادئ توجيھية لفائدة األعضاء بشأن تنفيذ متطلبات الكفاءة الالزمة للمتنبئين والمستشارين في
) (2
مجال الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSاستناداً إلى إطار كفاءة الخدمات العامة في مجال
الطقس ) (PWSعلى النحو الوارد في التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة
االستثنائية للجنة النظم األساسية ) ،(2014مطبوع المنظمة ) (WMOرقم .(1140
)ج( يطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تعد ،بالتنسيق مع األمانة ،مواد تدريبية مالئمة بشأن تقييم
كفاءة المتنبئين والمستشارين المعنيين بالخدمات العامة في مجال الطقس ).(PWS
)د(

يحث األعضاء على النظر في التنفيذ السريع للممارسات الموصى بھا بشأن كفاءة المتنبئين
والمستشارين المعنيين بالخدمات العامة في مجال الطقس ).(PWS

القرار

(Cg-17) 5

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 20برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس،

)(2

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي) ،مطبوع المنظمة رقم ،(1136

)(3

القرار  - (Cg-XII) 40سياسة وممارسة المنظمة  WMOلتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية وما يتصل بھا
من بيانات ونواتج بما في ذلك المبادئ التنفيذية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،

القرارات
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وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

إن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSيشكل القناة الرئيسية لوصل المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsووسائل اإلعالم العامة ،والسلطات المعنية بإدارة الكوارث ،والمجتمعات
المتأثرة بالكوارث المتصلة بالطقس ،وقطاع المستخدِمين االجتماعيين واالقتصاديين،

)(2

الحاجة المستمرة لتعزيز قدرة األعضاء على تقديم خدمات عالية الجودة لكفالة وسالمة األرواح وسبل
المعيشة ،وحماية الممتلكات ،والمساھمة في التنمية المستدامة،

)(3

إن فھم وتحويل معلومات األرصاد الجوية وال سيما اإلنذارات إلى إجراءات فعالة ،أمر بالغ األھمية لصانعي
القرار،

)(4

إن التقدّم واإلنجازات التي تحققھا الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISومركز معلومات الطقس القاسي
) (SWICفي تعزيز االعتراف بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من خالل توفير مصدر
مركزي وموثوق للتنبؤات والمعلومات المناخية الرسمية الخاصة بالطقس واإلنذارات الخاصة بالطقس لفائدة
الجمھور ووسائل اإلعالم،

ُيقرر:
)(1

أن مضمون برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس سيكون على النحو المبيّن في الخطة االستراتيجية
والتشغيلية للمنظمة  (2019-2016) WMOالتي اع ُتمدت بموجب القرار (Cg-17) 69؛

)(2

إن استراتيجية المنظمة  WMOلتقديم الخدمات ينبغي أن ترشد عملية تنفيذ برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس؛

)(3

إن محتوى معلومات الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ،بما في ذلك التنبؤات والمعلومات المناخية الرسمية
الخاصة بالطقس في المدن وعلى النطاق العالمي ،ينبغي أن تتاح مجانا ً وبال قيود،

يطلب إلى لجنة النظم األساسية :
)(1

أن تواصل تقديم المساعدة للتخطيط الفني ومواصلة تطوير برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس وفقا ً
للخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة WMO؛

)(2

أن ّ
تعزز دعمھا البالغ األھمية لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس في تقديم الخدمات إلى الجمھور
والقطاعات االجتماعية  -االقتصادية؛

)(3

أن تق ّدم مزيداً من اإلرشادات إلى األعضاء إزاء تعزيز تنبؤاتھم الخاصة بالمدن بفترات زمنية أطول ،واستبانة
مكانية وزمنية أعلى ،وعناصر جوية إضافية ،وإزاء تحويل اإلنذارات بالطقس إلى نسق بروتوكول التحذير
الموحد )(CAP؛

)(4

تقديم إرشادات فنية إلى األعضاء ،حسب االقتضاء ،الستخدام نسق بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPفي نشر
المعلومات الواردة على الموقعين الشبكيين للخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISومركز معلومات
الطقس القاسي )(SWIC؛

يدعو االتحادات اإلقليمية:
)(1

إلى مواصلة العمل بشكل نشط مع برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس؛

)(2

إلى تعزيز تنفيذ "اإلطار الخاص بكفاءة المتنبئين والمستشارين المعنيين بالخدمات العامة في مجال الطقس"
في األقاليم الخاصة بھم؛

)(3

إلى تحديد المتطلبات على ضوء احتياجات األعضاء المتطورة ،والتطورات التقنية في مجال تقديم الخدمات؛
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يطلب إلى المجلس التنفيذي اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلرشاد برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس وتمكينه
من تلبية احتياجات األعضاء في مجال تقديم الخدمات ،وبالتالي تحقيق أھدافه بموجب الخطة االستراتيجية والتشغيلية
للمنظمة (2019-2016) WMO؛
يحث األعضاء:
)(1

على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمواصلة دعم تنفيذ برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس؛

)(2

على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتعزيز خدماتھم الوطنية العامة في مجال الطقس من خالل كفالة تقديم
الخدمات بشكل فعال إلى أوساط المستخدِمين وأصحاب المصلحة ،ورفع مستوى الوعي لدى الجمھور،
واستجابته لتلك الخدمات من خالل بذل جھود فعالة في مجالي التواصل وتثقيف الجمھور؛

)(3

على المشاركة في أنشطة تطوير قدرات الخدمات العامة في مجال الطقس؛

)(4

على تقييم فعالية الخدمات العامة في مجال الطقس فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى المستخدِمين؛

)(5

على تقييم مساھمة الخدمات العامة في مجال الطقس في تحقيق المنافع االجتماعية واالقتصادية المق ّدمة إلى
المستخدِمين من خالل عمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وتوضيح ھذه المنافع للحكومات
بھدف ضمان تقديم الدعم الواجب للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ومواصلة تعزيز قدراتھا
على تقديم خدمات جيدة؛

)(6

على دعم المبادرات الرامية إلى تقديم خدمات قائمة على التأثيرات؛

)(7

على المساھمة بمزيد من التنبؤات الخاصة بالمدن مع توفير مھل زمنية أفضل ،واستبانات مكانية وزمانية
أعلى ،وزيادة الرصدات الجوية الحالية ،وعناصر إضافية خاصة بالطقس إلى الخدمة العالمية لمعلومات
الطقس؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

دعم األعضاء ،حسب الضرورة ،في جھودھم لتنفيذ أنشطة الخدمات العامة في مجال الطقس على المستوى
الوطني وفقا ً الستراتيجية المنظمة  WMOلتقديم الخدمات؛

)(2

التعاون بشكل وثيق مع األعضاء لكفالة مواصلة تطوير وتنفيذ برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ووضع مقاييس واضحة لألداء بحيث يتسنى للبرنامج المساھمة بشكل كامل في تحقيق النتيجة المتوقعة - 1
تحسين نوعية الخدمات ونوعية تقديمھا؛

)(3

اقتراح مشاريع لمواصلة تطوير المكونات الرئيسية للخدمات العامة في مجال الطقس؛

)(4

تعزيز التعاون بين برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس وغيره من برامج المنظمة  WMOذات الصلة؛
التواصل مع العضو الذي يستضيف الموقع الشبكي لمركز معلومات الطقس القاسي )ّ (SWIC
لحثه على القيام
بالتحسينات الالزمة التي من شأنھا أن تم ّكن الموقع من نشر اإلنذارات المتعلقة بالطقس التي يُطلقھا األعضاء
في نسق بروتوكول التحذير الموحد )(CAP؛

)(6

تعزيز التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة.

)(5

ـــــــــــــ
مالحظة :يحل ھذا القرار محل القرار  (Cg-XVI) 20الذي لم يعد ساريا ً.
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القرار (Cg-17) 6

متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

طلب المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية من اللجان الفنية أن تجعل من إعداد معايير الكفاءة
للعاملين أولوية،

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية مع القرارات
والتوصيات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1093الملخص العام الفقرات من  8.4.1إلى  8.4.10والتوصية
 - (JCOMM-4) 5تنفيذ إدارة الجودة للجنة الفنية المشتركة )،(JCOMM

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1136
الملخص العام ،الفقرة ،4.1.63

وإذ يأخذ في االعتبار أن األمين العام قد وزع مشروع المتطلبات المتعلقة بكفاءة المتنبئين بالطقس البحري على أعضاء
اللجنة الفنية المشتركة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMالستعراضه والموافقة عليه بھدف عرضه على المؤتمر
السابع عشر،
وإذ يأخذ في االعتبار أيضا ً دعم أعضاء اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلعرض المتطلبات المتعلقة بكفاءة المتنبئين
بالطقس البحري على المؤتمر السادس عشر لغرض اعتمادھا،
يوافق على إدراج المتطلبات المتعلقة بكفاءة المتنبئين بالطقس البحري في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة ) (WMOرقم
 ،(49المجلد  ،1الفصل  ،2باعتبارھا إجراءات وممارسات موصى بھا؛
يطلب من اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية:
)(1

االنتھاء من إدخال التعديالت على الصيغة النھائية لالئحة الفنية ،بمساعدة من األمانة ،في الوقت المحدد لنشر
طبعة 2015؛

)(2

إعداد مواد إرشادية ذات صلة لدعم تنفيذ متطلبات الكفاءة ،ال سيما اإلرشادات العملية بشأن تقييم كفاءات
المتنبئين بالطقس البحري التي تعتبر مماثلة لإلرشادات التي وُ ضعت للعاملين في مجال األرصاد الجوية
للطيران وإتاحتھا لألعضاء؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية النظر في احتياجات أعضائھم فيما يتعلق بالتدريب في مجال تقييم كفاءات
المتنبئين بالطقس البحري؛
يشجع األعضاء المعنيين على إعداد برامج تقييم الكفاءات للعاملين من المتنبئين بالطقس البحري وإدراج ھذه البرامج،
حسب االقتضاء ،باعتبارھا جزءاً من ترتيبات إدارة الجودة الخاصة بھم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القرار (Cg-17) 6

متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري
مالحظة :ھذه ھي متطلبات الكفاءة الدنيا لتأدية واجبات المتنبئ بالطقس البحري .وقد يتم تحديد متطلبات تأھيل العاملين
الوطنيين للعمل كمتنبئين بالطقس البحري على مستوى أعلى ،أي أنھا قد تستلزم أيضا ً الحصول على شھادة .
مالحظة :تشمل البيئة البحرية المناطق المفتوحة والساحلية )بما فيھا منطقة األمواج العالية والمصبّات والبحيرات
الكبرى واألنھار وتواصلھا مع األرض والغالف الجوي(.
يجب أن يكون المتنبئ بالطقس البحري قد أكمل بنجاح مجموعة التعليم األساسي ألخصائي األرصاد الجوية )(BIP-M
أو األجزاء ذات الصلة منھا.
وفي إطار ھذه الشروط:
•

فيما يتعلق بمجال المسؤولية انظر مطبوع المنظمة رقم  ،558مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية،
المجلد  – 1الجوانب العالمية والمجلد  ،2الجوانب اإلقليمية؛

•

بالنظر إلى تأثير ظواھر ومتغيّرات وبارامترات األرصاد الجوية على العمليات البحرية؛

•

امتثاالً لمتطلبات المستخدمين البحريين واللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات المحلية.

يجب أن يكون المتنبئ بالطقس البحري قادراً على )متطلبات الكفاءة(:
-1

تحليل ومراقبة حالة الطقس البحري بشكل مستمر؛

-2

التنبؤ بالظواھر والمتغيرات والبارامترات الخاصة بالطقس البحري؛

-3

إصدار إنذارات بالظواھر الخطيرة لألرصاد الجوية البحرية؛

-4

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية البحرية؛

-5

تبليغ معلومات األرصاد الجوية البحرية للمستخدمين الداخليين والخارجيين.

مالحظة :بما أنه يوصى بھذه المتطلبات المتعلقة بالكفاءة وأنھا تنطبق على جميع مقدمي خدمات التنبؤ واإلنذار بالطقس
البحري ،فال يتم تحديد أولوية ألي من الظواھر أو البارامترات .وتحدد خدمة األرصاد الجوية البحرية األولويات كافة.

القرار

(Cg-17) 7

إطار إدارة الجودة في المنظمة )(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-16) 26إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة )،(QMF
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وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

العمل المرتبط بتطوير إطار إدارة الجودة في المنظمة ) (WMOالجاري منذ الدورة الخامسة عشرة
للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،بما في ذلك التقارير والتوصيات الصادرة عن ھيئتي الخبراء المعنيتين
بإدارة الجودة ،وھما فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة وفرقة العمل المعنية
بنظم إدارة الجودة،

)(2

التقدم المحرز في تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSلتقديم خدمات األرصاد الجوية إلى قطاع المالحة
الجوية الدولية،

)(3

التطوير المستمر لجوانب إدارة الجودة في برامج المنظمة ) (WMOالمعنية،

قر:
وإذ ُي ّ
)(1

بأن إطار إدارة الجودة ) (QMFتعبير عن التزام المنظمة ) (WMOمنذ أمد طويل بجودة المعلومات
والنواتج والخدمات المقدمة للمجتمع،

)(2

بالقيمة المضافة التي يوفرھا النظام ) (QMSفي تقديم المعلومات والنواتج والخدمات في بيئة متزايدة
التنافس في مجال تقديم الخدمات،

)(3

بالحاجة إلى تبسيط جوانب إدارة الجودة في جميع برامج المنظمة ) (WMOوفي أنشطة اللجان الفنية،

يقرر الدفع قدما ً بتطوير إطار إدارة الجودة في المنظمة ) ،(WMOبالتركيز على ما يلي:
)(1

تنسيق أنشطة اللجان الفنية وھيئات الخبراء التابعة لھا لضمان تكامل مسائل إدارة الجودة واتساقھا مع
اإلطار الشامل إلدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة )(WMO؛

)(2

زيادة تطوير المواد التنظيمية واإلرشادية بشأن إدارة الجودة الواردة في وثائق ومجاالت مختلفة ،بما في
ذلك إرشادات مح ّدثة تتناول موضوع االنتقال إلى معيار إدارة الجودة الجديد  ISO 9001:2015الصادر
عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO؛

)(3

استعراض سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بإدارة الجودة وتحديثھا كسياسة ُت ّتبع على مستوى المنظمة
) (WMOبرمتھا وتكمّل الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة )(WMO؛

)(4

مواصلة دعم األعضاء في تنفيذ نظام إدارة الجودة ) ،(QMSال سيما لتحقيق االمتثال للمتطلبات الدولية في
ھذا الصدد،

يحث األعضاء الذين لم ّ
ّ
ينفذوا بعد نظاما ً إلدارة الجودة ،على تعزيز إدارة الجودة في مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالجھات األخرى المعنية بتوفير الخدمات ،وفقا ً لمعايير الجودة ISO 9001؛
يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية أن يواصلوا تطوير جوانب إدارة الجودة ذات الصلة بأنشطتھم وتنسيقھا ضمن اإلطار
الشامل إلدارة الجودة ) (QMFفي المنظمة )(WMO؛
يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية أن ينظروا في إقامة أنشطة تعاون لمساعدة األعضاء في تنفيذ إطار إدارة الجودة
) (QMFوالتركيز على األعضاء الذين يفتقرون للقدرات الوطنية ،والذين تتطلب مساعدتھم استخدام مشاريع توأمة
أوإشراف وأشكال أخرى من التعاون اإلقليمي؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي وضع آلية مناسبة لتعزيز وتوجيه عملية تطوير إطار إدارة الجودة ) (QMFوتنفيذه؛
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يطلب إلى األمين العام مواصلة دعم تطوير إطار إدارة الجودة ) (QMFوتنفيذه ضمن الموارد المتوفرة.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-16) 26الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(Cg-17) 8

تعديل األحكام المتعلقة بالكفاءات والمؤھالت في المجلد األول من الالئحة الفنية
)مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،(49المج ّلد االول

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-65) 17متطلبات الكفاءة لمقدمي التعليم والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية
والخدمات الھيدرولوجية والمناخية ،الذي أدرج أحكاما ً بشأن كفاءة مقدمي التعليم والتدريب في المجلد
األول من الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة ) (WMOرقم ،(49

)(2

القرار  - (EC-66) 6تعديل على الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني – خدمات
األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية ،والمواد اإلرشادية ذات الصلة،

)(3

القرار  - (Cg-17) 3برنامج األرصاد الجوية للطيران،

وإذ يذ ّكر بأن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية قد طلب إلى اللجان الفنية أن تولي أولوية عالية إلعداد
معايير كفاءة موحدة للوظائف في مجال مسؤولية كل لجنة،
قر:
وإذ ُي ّ
)(1

بأن إدراج أحكام جديدة خاصة بالكفاءة في الفصل  5من المجلد األول من الالئحة الفنية سيتطلّب إعادة
صياغة الفصل،

)(2

بالحاجة إلى تعريف عبارات المؤھالت والكفاءة والعاملون التشغيليون،

)(3

بالحاجة إلى إدراج مبادئ نظام إدارة الجودة في حفظ السجالت وتقييم الكفاءة،

)(4

بالحاجة إلى مراعاة ظروف األعضاء المحلية واللوائح واإلجراءات التي يعتمدونھا،

يعتمد النص المعّدل من الفصل  5من المجلد األول من الالئحة الفنية )انظر مرفق ھذا القرار( ،على أن يُدرج في طبعة
2015؛
ّ
يحث األعضاء على تنفيذ الممارسات واإلجراءات القياسية والممارسات واإلجراءات الموصى بھا الواردة في ھذا
التعديل سريعا ً؛
يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية المعنيين أن يواصلوا تطوير األحكام المتعلقة بالكفاءة وتحديثھا في مجاالت عملھم ،بما
في ذلك إرشادات التنفيذ؛
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يطلب إلى المجلس التنفيذي أن يواصل مراقبة امتثال األعضاء لألحكام المتعلقة بالكفاءة وأن يت ّخذ إجراءات بشأن أوجه
الخلل المرصودة؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

إدراج التعديل الوارد في مرفق ھذا القرار في طبعة  2015من المجلد األول من الالئحة الفنية )مطبوع
المنظمة ) (WMOرقم (49؛

توجيه انتباه األعضاء والھيئات التأسيسية إلى ھذا القرار.
)(2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار
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تعديالت على األحكام الخاصة بالكفاءة والمؤھالت والواردة في الالئحة الفنية
)مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول
المؤھالت .المعارف الرئيسية الدنيا المحصّلة عادة بواسطة التعليم والمطلوبة لمزاولة مھنة محددة.
مالحظة :تستند المؤھالت غالبا ً إلى اتمام مقرر دراسي رسمي بنجاح أو النجاح في امتحان في مؤسسة معتمدة لھذا الغرض على المستوى
الوطني )جامعة مثالً(.

الكفاءة .المعارف والمھارات وأساليب التصرف المطلوبة ألداء مھام محددة في االضطالع بالمسؤوليات الوظيفية.
مالحظةُ :تكتسب الكفاءات و ُتقيّم عادة في الوظيفة أو بفضل مجموعة متنوعة من فرص التدريب.

العاملون التشغيليون .عاملون معنيون بإنتاج الخدمات والمعلومات الداعمة للقرارات وتقديمھا للمستخدمين ،بما في ذلك
الجمھور )على سبيل المثال الخدمات في مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ و/أو الخدمات ذات
الصلة(.
5

مؤھالت وكفاءات العاملين المعنيين بتقديم الخدمات في مجاالت األرصاد الجوية و/أو الھيدرولوجيا
و/أو علم المناخ

5.1

معلومات عامة

ينبغي أن تكون المؤھالت والكفاءات المطلوبة للعاملين المعنيين بتقديم خدمات )تشغيلية( في مجاالت
5.1.1
األرصاد الجوية و/أو الھيدرولوجيا و/أو علم المناخ و/أو الخدمات ذات الصلة موصوفة على النحو المبيّن أدناه ،في
الفقرات .5.7- 5.2
مالحظتان:
ً
يُكتسب المؤھل مرة واحدة عادة ويبقى صالحا طول المسار المھني لحامل المؤھل.
1
س ُتع ّد المؤھالت والكفاءات للعاملين في المجاالت اإلضافية للخدمات في الوقت المناسب ،وستدرج فيما بعد في ھذا الفصل.
2

ينبغي أن يحتفظ األعضاء بسجالت مؤھالت جميع العاملين المعنيين بتقديم خدمات )تشغيلية( في
5.1.2
مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ و/أو الخدمات ذات الصلة.
يقرر األعضاء ،استناداً إلى ظروفھم الوطنية ،إذا كان ينبغي تحديد متطلبات تأھيل أعلى أو أكثر تخصصا ً
5.1.3
من تلك المبيّنة أدناه لفئات معيّنة من العاملين التشغيليين.
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ينبغي أن تتضح الكفاءة من خالل األداء الوظيفي ،وأن تقيّم وفق إجراءات تقييم الكفاءة ،حسب االقتضاء.

ترد إرشادات بشأن إجراءات تطوير الكفاءات وتقييمھا في دليل تطوير وتنفيذ األطر القائمة على الكفاءة والداعمة لخدمات
مالحظة:
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ )قيد اإلعداد(.

ينبغي لألعضاء أن يضعوا برامج لتقييم الكفاءة لمختلف الفئات من الموظفين التشغيليين؛ وينبغي تكرار
5.1.5
عمليات تقييم الكفاءة على فترات منتظمة تحددھا ممارسة إدارة الجودة التي يتبعھا كل عضو من األعضاء.
ينبغي لألعضاء أن ينفّذوا أحكام الكفاءة التي تضعھا المنظمة ) (WMOوالمعتمدة عالميا ً آخذين في
5.1.6
االعتبار ظروفھم ولوائحھم ومتطلباتھم وإجراءاتھم المحلية.
5.1.7

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

5.2

العاملون المعنيون بتقديم الخدمات في مجال األرصاد الجوية للطيران

5.2.1

المؤھالت

بالنسبة إلى المنطقة والمجال الجوي الواقعين في نطاق المسؤولية ،ونظراً إلى تأثير الظواھر والبارامترات
5.2.1.1
ً
الجوية على عمليات المالحة الجوية؛ وامتثاال لمتطلبات مستخدمي الطيران وللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات
المحلية ،ينبغي لألعضاء أن يكفلوا أن يستكمل متنبئ األرصاد الجوية للطيران بنجاح مجموعة برامج التعليم األساسي
الالزمة ألخصائي األرصاد الجوية حسبما ترد في التذييل دال.
مالحظة :سيصبح ھذا الحكم ،الذي يحدد متطلبات المؤھالت الداعمة ،ممارسة قياسية في  1كانون األول  /ديسمبر .2016
5.2.1.2

يقرر األعضاء إذا كانت ظروفھم الوطنية تتطلب مؤھالت خاصة للعاملين في مجال األرصاد الجوية

للطيران.
5.2.2

الكفاءات

مالحظة :تحافظ لجنة األرصاد الجوية للطيران على معايير كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران.

ينبغي لألعضاء ،وبالنظر إلى تأثير الظواھر والبارامترات الجوية على عمليات المالحة الجوية،
5.2.2.1
وامتثاالً لمتطلبات مستخدمي المالحة الجوية ،وللوائح الدولية ،واإلجراءات واألولويات المحلية أن يكفلوا أن
يكون متنبئ األرصاد الجوية للطيران قادراً على القيام بما يلي فيما يتعلق بالمنطقة والمجال الجوي الخاضعين
لمسؤوليته:
)أ(

تحليل ومراقبة حالة الطقس باستمرار؛

)ب(

التنبؤ بالظواھر والبارامترات الجوية للطيران؛

)ج(

إصدار إنذارات بالظواھر الخطرة؛

)د(

كفالة جودة معلومات وخدمات األرصاد الجوية؛

) ھ(

إبالغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمعلومات األرصاد الجوية.

ينبغي لألعضاء أن يكفلوا ،وبالنظر إلى تأثير الظواھر والبارامترات الجوية على عمليات المالحة
5.2.2.2
الجوية ،وامتثاالً لمتطلبات مستخدمي المالحة الجوية ،وللوائح الدولية واإلجراءات واألولويات المحلية ،أن يكون

القرارات
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مراقب األرصاد الجوية للطيران قادراً على القيام بما يلي فيما يتعلق بالمنطقة والمجال الجوي الخاضعين
لمسؤوليته:
)أ(

مراقبة حالة الطقس باستمرار؛

)ب(

رصد الظواھر والبارامترات الخاصة باألرصاد الجوية للطيران وتسجيلھا؛

)ج(

كفالة جودة أداء النظام ومعلومات األرصاد الجوية؛

)د(

تبليغ معلومات األرصاد الجوية للمستخدمين الداخليين والخارجيين.

5.3

العاملون المعنيون بتوفير التعليم والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية
والمناخية

5.3.1

المؤھالت

على األعضاء أن يحددوا ،استناداً إلى ظروفھم الوطنية ،المؤھالت الخاصة المطلوبة لموفري التعليم
5.3.1.1
والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية والمناخية.
5.3.2

مالحظة:

الكفاءات
يحافظ فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب على معايير كفاءة موفري التعليم والتدريب في مجال
خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية والمناخية )آذار /مارس .(2014

على األعضاء أن يضمنوا أن المؤسسات التي توفر التعليم والتدريب في مجال خدمات األرصاد الجوية
5.3.2.1
والخدمات الھيدرولوجية والمناخية ،لديھا الموظفين 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 ،وتطويرھا؛

)ھـ(

توفير التدريب وإدارة تجربة التعليم؛

)و(

تقييم التعليم وعملية التدريب.

مالحظة:

ينبغي أن ُتع ّد معايير األداء ومتطلبات المعرفة التي تدعم الكفاءات بما يتفق مع السياق الخاص بكل منظمة.

5.4

العاملون الذين يدعمون نظام معلومات المنظمة )) (WIS) (WMOقيد اإلعداد(

5.5

العاملون الذين يقدمون خدمات األرصاد الجوية البحرية )قيد اإلعداد(

5.6

العاملون المعنيون بتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس )قيد اإلعداد(

5.7

العاملون المعنيون بتقديم الخدمات المناخية )قيد اإلعداد(
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محددات فھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يالحظ:
)(1

تزايد وتيرة وضخامة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة وآثارھا على مختلف القطاعات االجتماعية
االقتصادية ،واألرواح ،وسبل العيش؛

)(2

الدعوات إلى الحد من الخسائر المرتبطة بالظواھر المتطرفة والواردة في إطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة  ،2030-2015واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وآلية وارسو الدولية بشأن
الخسائر واألضرار المرتبطة بآثار تغيّر المناخ ،ومسودة األمم المتحدة ألھداف التنمية المستدامة؛

وإذ يالحظ أيضا ً:
)(1

أن إعداد محددات لفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ،بالتعاون مع المؤسسات التي لديھا كفاءات
في اآلثار المحتملة لھذه الظواھر الجوية ،يمكن أن يو ّفر إحالة ال لبس فيھا إلى الخسائر واألضرار المرتبطة بتلك
الظواھر ويمكن أن يعزز االتساق في توصيف الظواھر المتطرفة؛

)(2

أن زيادة االتساق في توصيف تلك الظواھر من حيث نوعھا ومكانھا ومدتھا وضخامتھا وتوقيتھا من شأنه أن
يتيح تحسين تقييم أنواع الخسائر واألضرار المرتبطة بمختلف أنواع الظواھر ،والظواھر/العتبات األشد إضراراً،
واالتجاھات،

وإذ يضع في االعتبار ما يلي:
)(1

أن كثر ًة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا قد أع ّدت فھارس تاريخية للظواھر المتطرفة
وتتعھد تلك الفھارس؛

)(2

أن كثر ًة من البلدان قد أنشأت نظما ً للمحاسبة المتعلقة بخسائر الكوارث وأضرارھا يمكن أن تساعد في رصد
تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث وغيره من السياسات الدولية؛

)(3

أن اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج الفنية تمر بمراحل مختلفة في معالجة الجوانب المختلفة لظواھر
الطقس والماء والمناخ والطقس الفضائي المتطرفة ،من قبيل وضع منھجيات ومعايير لتحديد تلك الظواھر
ومؤشراتھا وإنشاء بوابات شبكية لقواعد البيانات المتعلقة بتلك الظواھر؛ وأن ثمة حاجة إلى تحسين فھم أدوارھا
في معالجة ھذه المسألة؛

)(4

أن وجود نظام للتحديد والفھرسة شرط مسبق ھام ألطلس حاالت الوفاة والخسائر االقتصادية الناجمة عن ظواھر
الطقس والمناخ والماء المتطرفة وتقارير التقييم العالمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  ،وأنه يمكن أن يساعد إلى حد كبير اإلطار العالمي للخدمات المناخية عن
طريق وضع نھج موحّد للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتحليل وتسجيل ظواھر األحوال الجوية
الھيدرولوجية المتطرفة في قواعد البيانات الوطنية ،وبدعم التبادل الدولي لھذه البيانات واعتمادھا.

يقرر وضع معايير قياسية لمعلومات األخطار المتعلقة بالطقس والماء والمناخ والطقس الفضائي وغيرھا من األخطار
والمخاطر البيئية ذات الصلة ،وإعداد محددات لفھرسة ظواھر الطقس والماء والمناخ المتطرفة؛

القرارات
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يطلب إلى المجلس التنفيذي اإلشراف على التوحيد القياسي لمعلومات األخطار من أجل تقييم الخسائر واألضرار؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية القيام ،بالتعاون مع جميع اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،بوضع مقترح بشأن
محددات موحدة لفھرسة الظواھر الخطرة كي ينظر فيه المجلس التنفيذي؛
يطلب إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات الضرورية ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،لتيسير العمل بشأن ھذه
المسألة الھامة.

القرار
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إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة ) (WMOفي الشبكة
الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

ضرورة مساعدة األعضاء على تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015من خالل تقديم
اإلرشادات وبناء القدرات وتسھيل تنفيذ المشاريع على المستوى الوطني،

)(2

الحاجة إلى نھج شمولي ومتكامل ومتعدد المخاطر إزاء ُنظم اإلنذار المبكر كإستراتيجية لتبسيط ھذه النظم،
وتطبيق الدروس المستفادة من عملياتھا ،والمساھمة بفعالية في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث يدعو إلى ضرورة دعم نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة
) ،(MHEWSوأن الدول األعضاء في األمم المتحدة قد دعت إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي إلعداد
منھجيات وأدوات على أساس علمي من أجل دعم نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )،(MHEWS

)(2

أن خطة عمل األمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث لبناء القدرة على المقاومة تؤكد الحاجة إلى التعاون
والتنسيق بين مختلف وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى،

)(3

الحاجة إلى إقامة شراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين على مستويات مختلفة من خالل االلتزام الطوعي
لتقوية وتعزيز التعاون والتواصل بشأن تحسين ُنظم اإلنذار المبكر باتباع نھج متعدد المخاطر،

)(4

ّ
المنظم لدورة
مفھوم إنشاء الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSالذي أعدّه الفريق
عمل المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث بشأن اإلنذار المب ّكر ،والذي عُرض خالل المؤتمر ،والدعم
الذي تلقاه ھذا المفھوم من دورة العمل ومن عدد من الجھات المعنية الرئيسية،

)(5

أن الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSستضم عدداً من الوكاالت والمؤسسات
الشريكة الدولية واإلقليمية والوطنية المكلّفة بمراقبة المخاطر الطبيعية والمخاطر الناجمة عن األنشطة البشرية،
والتنبؤ بھا واإلنذار بوقوعھا،
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)(6

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
أن المنظمة ) (WMOتخطط لعقد مؤتمر دولي في  2016بشأن نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )،(MHEWS
بالتعاون مع األعضاء ،واللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،والشركاء الذين أعربوا عن التزامھم بإنشاء ھذه
الشبكة ) ،(IN-MHEWSوالھيئات والجھات المعنية الدولية األخرى،

يطلب من المجلس التنفيذي أن يقدم توجيھات بشأن مساھمة المنظمة ) (WMOفي إعداد عناصر األرصاد الجوية
الھيدرولوجية من الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) ،(IN-MHEWSبما في ذلك آليات الحوكمة
المحتملة ،وطرق التشغيل ،وإجراءات الرصد والتقييم المالئمة ،وذلك بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
المعنية؛
يطلب من األمين العام:
)(1

المبادرة بمساعدة األعضاء بشكل دائم في جھودھم لتنفيذ إطار سينداي؛

)(2

ضمان مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين بجوانب األرصاد الجوية الھيدرولوجية مشاركة نشطة في اجتماعات
التخطيط للشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSالمزمع عقدھا في عام 2015
إلعداد ترتيباتھا التعاونية وخطة عملھا المتكاملة؛

)(3

إبقاء األعضاء على علم بالتقدم المحرز في إنشاء نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة
وأنشطتھا؛

)(IN-MHEWS

يطلب من االتحادات اإلقليمية المساعدة في إعداد الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة
والتعاون مع المنظمات اإلقليمية والھيئات اإلقليمية لتعزيز الشراكات ودعم المراكز اإلقليمية التابعة للمنظمة )(WMO
لدعم تنفيذ إطار سينداي  ،وخاصة نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)(IN-MHEWS

يطلب من اللجان الفنية:
)(1

تقديم المساعدة في إعداد الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) ،(IN-MHEWSوال سيما
استحداث منھجيات وأدوات على أساس علمي لدعم نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)(2

وضع وحدات تدريبية مالئمة لتعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على تنفيذ إطار
سينداي  ،وال سيما نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSوالجوانب المناخية لظواھر الطقس
المتطرفة ألجل التخطيط والوقاية؛

يطلب من األعضاء اعتماد نھج مشترك بين الوكاالت والمنظمات ذات الصلة على المستوى الوطني لدعم تنفيذ إطار
سينداي.
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(Cg-17) 11

نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 36الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(2015-2012) (WMOالذي يعتمد الخطة ،كما وردت في
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2015-2012مطبوع المنظمة رقم  ،(1069والقرار - (Cg-17) 69
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016الذي يعتمد الخطة للفترة ،2019-2016

)(3

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1077والقرار رقم  - (Cg-XVI) 6مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالمن ّقح )مطبوع
المنظمة رقم  ،(485والفقرات من  3.1.3.1إلى  3.1.3.29من الملخص العام،

)(4

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي)مطبوع المنظمة رقم ،(1118
الملخص العام ،الفقرات من  4.3.1إلى  ،4.3.14والقرار  – (EC-65) 4خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة )(WMO
لتقديم الخدمات ،والتقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )مطبوع
المنظمة رقم  ،(1136الملخص العام – ،الفقرات من  4.3.1إلى ،4.3.15

)(5

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم  ،(1140الملخص العام ،الفقرات من  4.4.1إلى ،4.4.20

)(6

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم  ،(142الفقرتان  5.3.1.3و،5.3.1.4

)(7

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(960
الملخص العام ،الفقرات من  3.1.3.1إلى  ،3.1.3.27والتقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد
الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1026الملخص العام ،الفقرات من  3.1.3.1إلى ، 3.1.3.31

)(8

القرار  - (Cg-17) 2تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات،

وإذ يذ ّكر بأن:
)(1

الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت باإلجماع في عام  1961القرار ) - 1721 (XVIالتعاون الدولي في
استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ،ودعت فيه المنظمة ) (WMOإلى دراسة اتخاذ تدابير للنھوض
بحالة علوم وتكنولوجيا الغالف الجوي وتطوير قدرات التنبؤ بالطقس القائمة،

)(2

المھمة المذكورة أعاله أفضت إلى قيام المؤتمر الرابع لألرصاد الجوية في عام  1963بإنشاء المراقبة العالمية
للطقس  ،وكان ذلك ينطوي على إنشاء النظام العالمي لمعالجة البيانات ) (GDPSوالنظام العالمي للرصد )(GOS
والنظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSوھي أنظمة يشغلھا أعضاء المنظمة ) (WMOلتجميع وتحليل ونشر بيانات
االرصاد الجوية والنواتج المعالجة،
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المؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية المعقود في عام  2003قد أدرج كلمة التنبؤ ) (Forecastingفي
تعريف النظام العالمي لمعالجة البيانات ليصبح اسم النظام "النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ" )،(GDPFS

وإذ يشير أيضا ً إلى أن،
الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (CBSالتي عُقدت في عام  2014قد طلبت بالتالي من فريق اإلدارة التابع لھا
الشروع في عملية ترمي إلى وضع رؤية بعيدة األجل للنظام )،(GDPFS
وإذ يأخذ في اعتباره،
)(1

أن جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوعدداً كبيراً من أفرقة الخبراء الفرعية ،توفر إطاراً مركبا ً
للتنسيق والتعاون يقوم من خالله عدد كبير من متخذي القرارات والخبراء من جميع األعضاء والمنظمات
الشريكة تقريبا ً بمعالجة مسائل ذات صلة بنظام معالجة البيانات والتنبؤ،

)(2

أن االحتياجات المستجدة المطلوبة من البرامج ذات المنحى الخدمي ،من قبيل خدمات الطيران والخدمات
البحرية والزراعة والصحة والخدمات العامة في مجال الطقس؛ فضالً عن متطلبات حاالت الطوارئ الكثيرة
ذات الصلة باألحوال الجوية الھيدرولوجية ،أو متطلبات تنفيذ استراتيجيات التخفيف من الكوارث ،تقتضي
وجود نظام معزز ومتكامل وشامل وسلس لمعالة البيانات والتنبؤ ليتماشى مع عملية صنع القرار على مستوى
المستخدمين،

)(3

أن وجود نظام للتنبؤ ومعالجة البيانات معزز ومتكامل وشامل وسلس يمكن أن يؤدي إلى تحقيق منافع كبيرة
ألعضاء المنظمة ومرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوللمنظمة ككل،

وإذ يسلم ،بأن إدراج الدعم الفني لالستجابة للمتطلبات الحالية والناشئة في مختلف قطاعات المجتمع في نظام واحد ،في
إطار نھج متعدد األبعادومتعدد االختصاصات ،سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر مالءمة لصناع القرار
والمستخدمين،
وإذ يدرك أيضاً،
)(1

أن العمل على إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ سيكون مشروعا ً رئيسيا ً مصمما ً
لتحسين قدرة األعضاء على تقديم مجموعة متنامية من الخدمات للمستخدمين النھائيين،

)(2

أن ھذا المسعى سيكون له تأثير على عمل اللجان الفنية وبرامج المنظمة )،(WMO

)(3

أن عملية التكامل تمثل مشروعا ً معقداً يمتد لسنوات عدة ،ويتطلب نجاحه دعما ً كامالً من أعضاء المنظمة كافة،

يقرر الشروع في عملية تدريجية إلنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل في ضوء
استنتاجات المؤتمر العلمي العالمي المفتوح األول للطقس المعقود في مونت﷼ ،كندا ،آب /أغسطس  ،2014وال سيما أن
ھذا النظام السلس يشمل أبعاداً عديدة منھا النطاقات الزمنية والمخاطر المتعددة المتعلقة بالطقس واآلثار االجتماعية؛
يحث األعضاء ويدعو المنظمات الشريكة والھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOعلى التعاون بنشاط في تطوير ھذه
المبادرة وتنفيذھا ،وتقديم كامل الدعم الممكن لھا؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي ما يلي:
)(1

صياغة اختصاصات لھذه العملية ،وعرض لمجموعة النواتج التي ينبغي أن ينتجھا النظام وتوجيه النشاط بناء
على ذلك؛
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)(2

ضمان مشاركة الھيئات التأسيسية المعنية بالمنظمة ) (WMOمشاركة نشطة وتمثيلھا ،وكذلك مشاركة الخبراء
الفنيين ،عند االقتضاء ،وأيضا ً ممثلي الوكاالت الشريكة؛

)(3

تعزيز الصلة بين أنشطة البحث في التنبؤ السلس وعملية تطوير خدمات ما بعد التنفيذ؛

)(4

تقديم تقرير شامل عن النظام المتكامل والسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ للمؤتمر الثامن عشر؛

يطلب إلى اللجان الفنية أن تضيف ھذا النشاط إلى برامج عملھا ،حسب االقتضاء ورھنا ً بتوجيھات المجلس التنفيذي ،من
أجل التكيف الكامل مع الطابع المشترك بين البرامج الذي تتسم به مبادرة التكامل؛
يطلب إلى األمين العام تعزيز التنسيق ،والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الشريكة في ھذا المسعى؛

القرار (Cg-17) 12
تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن بدء العمل بمرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم ( 485

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد أخذ في اعتباره التقرير النھائي الموجز ألعمال الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1140بشأن بدء العمل بالمرجع الجديد للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ) )مطبوع المنظمة رقم ،(485
وإذ يحيط علما ً بالتوصية  - (CBS-Ext(2014) 3بدء العمل بالمرجع الجديد للنظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ)مطبوع المنظمة رقم ،(485
وإذ يحيط علما ً كذلك بأن المرجع الجديد يتضمن إدخال عدد من التغييرات على اإلجراءات الحالية،
وإذ يأخذ في اعتباره أن المرجع )مطبوع المنظمة رقم  (485ھو المصدر الوحيد لالئحة الفنية لجميع النظم التشغيلية
لمعالجة البيانات والتنبؤ في الدول األعضاء ،بما في ذلك تسمية مراكز األرصاد الجوية في األعضاء،
وإذ يذكر بأن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية قد اعتمد مخطط المرجع المنقح بموجب قراره رقم – (Cg-XVI) 6
تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم ،(485
يقرر الموافقة على التوصية  ،(CBS-Ext(2014) 3التي تشمل مطالبة المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية بأن:
)(1

يعتمد خارطة الطريق إلدراج ھذا المرجع الجديد؛

)(2

يأذن للمجلس التنفيذي باعتماد المرجع الجديد المنقح ،نظراً ألنه سيُستكمل عقب المؤتمر السابع عشر
وقبل المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ،مشيراً إلى أن ھذا المرجع المنقح لن يمس سير
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ وتطويره في المستقبل؛

بحيث يبدأ سريانه اعتباراً من  1تموز /يوليو 2015؛
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يدعو األعضاء إلى ما يلي:
)(1

استعراض مسودة المرجع الجديد وتقديم تعليقاتھم بشأنھا إلى األمانة )عن طريق البريد االلكتروني ( بغية تيسير
عملية استعراض المرجع الجديد قبل أن تنظر فيه إحدى الھيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)(2

التعاون على بدء العمل بالمرجع المنقح وتنفيذه ،وتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم له ،وفقا ً لخارطة الطريق
الواردة في مرفق التوصية (CBS-Ext.(2014)) 3؛

يؤكد سلطة المجلس التنفيذي في اعتماد المرجع الجديد المنقح ،إذ إنه سيستكمل بعد انعقاد المؤتمر السابع عشر وقبل
انعقاد المؤتمر الثامن عشر ،علما ً بأن المرجع المنقح لن يخل بتنفيذ النظام ) (GDPFSوتطويره؛
وباإلشارة إلى أن إرجاء اعتماد المرجع الجديد إلى موعد انعقاد المؤتمر الثامن عشر قد يش ّكل تأخيراً كبيراً في تنفيذ
العمليات المھمة المتعلقة بإدارة الجودة والتسميات المعدّلة لمراكز نظام معالجة البيانات والتنبؤ ،بما في ذلك التأخير في
تسمية المراكز وفقا ً لإلطار الجديد حتى انعقاد المؤتمر التاسع عشر في ،2023
يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

أن يكفل التنسيق مع سائر عناصر المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوفي المقام األول مع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISبحيث ُتدرج الجوانب الخاصة
بعمليات الرصد وإدارة البيانات المتصلة بالنظام ) (GDPFSفي الوثائق التنظيمية ذات الصلة؛

)(2

أن يتخذ الترتيبات الالزمة للتنسيق بين البرامج واللجان الفنية المختصة التابعة للمنظمة من أجل كفالة أن
يتضمن المرجع جميع المراكز العاملة ذات الصلة التي تشغلھا المنظمة ) (WMOوالتي توفر نواتج الطقس
والمناخ والھيدرولوجيا والبيئة؛

)(3

اإلبقاء على سريان النسخة الحالية من المرجع واستيفاؤھا إلى حين استكمال المرجع المنقح الجديد؛

)(4

اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ الخطة االنتقالية لبدء العمل بالمرجع الجديد ،التي ستحل محل المرجع الحالي،
إلدارة التغييرات الفنية والتسمية المبدئية لمراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSكما ھي
مبينة في المرجع الجديد،

)(5

أن يتخذ الترتيبات الالزمة لمواصلة تعديل المرجع بحيث يتم استكماله في أقرب وقت ممكن ،ثم اعتماده الحقا ً
من ِق َبل إحدى الھيئات التأسيسية للمنظمة ونشره بجميع اللغات الرسمية للمنظمة ).(WMO

القرار (Cg-17) 13
تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ وأنشطة التصدي للطوارئ

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية )مطبوع
المنظمة رقم  ،(1140فيما يتعلق بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ وأنشطة التصدي للطوارئ،

القرارات
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وإذ يشير إلى التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 2تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع
المنظمة رقم  ،(485والتوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 23آلية مقترحة لتعزيز المراكز التشغيلية باالعتماد على الدروس
المستفادة من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي،
ُيقرر بشأن كل من ھذه التوصيات ما يلي:

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 2تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
)) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم (485
)أ(

يعتمد ھذه التوصية  ،التي تشمل التعديالت على المرجع فيما يتعلق بما يلي:
) (1تسمية المركز الوطني لألرصاد الجوية بواشنطن مراكزاً إقليميا ً متخصصا ً لألرصاد الجوية
لتقديم نواتج التعقب العكسي في الغالف الجوي؛
) (2الترتيبات اإلقليمية والعالمية لتقديم نواتج نموذج االنتقال في الغالف الجوي ألغراض التصدي
للطوارئ البيئية ،وللتعقب العكسي في الغالف الجوي؛
) (3تسمية المركز المناخي اإلقليمي ) (RCCأفريقيا ،الذي يستضيفه المركز األفريقي لتطبيقات
األرصاد الجوية )االتحاد اإلقليمي األول( ،والمركز ) – (RCCغربي أمريكا الجنوبية الذي
يستضيفه المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو )االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية(؛

لتصبح سارية اعتباراً من  1تموز /يوليو 2015؛ ويأذن لألمين العام أن يجري ،بالتشاور مع رئيس لجنة النظم
األساسية ) ،(CBSالتعديالت التحريرية الالزمة على المرجع؛
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 23آلية مقترحة لتعزيز المراكز التشغيلية باالعتماد على الدروس المستفادة
من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
)أ(

يؤيّد ھذه التوصية  ،التي تشمل إنشاء آلية موسعة لدعم المراكز التشغيلية على كل من الصعيد العالمي
واإلقليمي والوطني من أجل استدامة عملية التنبؤ المتسلسلة ،المعدة من خالل مجموعة من المشاريع
اإليضاحية للتنبؤ بالطقس القاسي إقليمية ،بدعم من مكتب تنسيق داخل األمانة ؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

إدراج التعديالت في المرجع ؛

)(2

وضع الترتيبات المالئمة لتنفيذ اآللية المقترحة لتعزيز المراكز التشغيلية باالعتماد على الدروس المستفادة من
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ،على ضوء ميزانية الفترة المالية السابعة عشرة
) ،(2019-2016وأن تدعم ھذه المراكز خارطة الطريق الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث بعد اعتمادھا؛

يطلب إلى لجنة النظم األساسية أن تواصل تقديم إرشادات في توسيع المشروع ) ،(SWFDPوأن تضطلع بدور رائد في
تنفيذ آلية تعزيز المراكز التشغيلية؛
يطلب إلى األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية أن تتعاون تعاونا ً تاما ً مع األمين العام ولجنة النظم األساسية
لتيسير تنفيذ اآللية؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي أن يقدم إرشادات لإلدماج الشامل للبرامج في المشروع ) (SWFDPوآلية تعزيز المراكز
التشغيلية.
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التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
القرار (Cg-17) 14

تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
)مطبوع المنظمة رقم (485

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية )مطبوع
المنظمة  ،(1140بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوأنشطة التصدي للطوارئ)،
وإذ يشير إلى مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم ،(485
وإذ يشير أيضا ً إلى التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 15إجراءات للمحافظة على المراجع واألدلة التي تديرھا لجنة النظم
األساسية،
وإذ ينظر في الحاجة المُلحة الستعراض الوصول إلى بيانات المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ،ونواتج العرض
التصويري التي يحتفظ بھا المركز الرائد لتنبؤ المجموعات المتعدد النماذج الطويل المدى )مرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ  ،المجلد األول ،الجوانب العالمية ،الملحق الثاني ،12 ،البند  ،(6الذي تديره بصورة مشتركة
لجنة النظم األساسية ولجنة علم المناخ ،
ُيقرر اتخاذ اإلجراءات التالية:
)(1

يوافق على تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(485المجلد األول،
الجوانب العالمية ،الملحق الثاني  ،12 -البند  ،6على النحو الوارد في المرفق بھذا القرار ،على أن يبدأ سريان
ذلك اعتباراً من  1تموز /يوليو 2015؛

)(2

يأذن لألمين العام أن يجري ،بالتشاور مع رئيس لجنة النظم األساسية ،التغييرات التحريرية الالزمة ،ويطلب
إلى األمين العام إدراج التعديل في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Annex to Resolution 14 (Cg-17
PROPOSED AMENDMENTS TO THE MANUAL ON THE GLOBAL DATA-PROCESSING AND
FORECASTING SYSTEM (WMO-No. 485), VOLUME I, GLOBAL ASPECTS,
ATTACHMENT II.12, ITEM 6, RELATED TO ACCESS TO GLOBAL
PRODUCING CENTRE DATA AND VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE
LEAD CENTRES FOR LONG-RANGE FORECASTING MULTI-MODEL ENSEMBLE
ACCESS TO GPC DATA AND VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE LEAD
CENTRES FOR LRFMME

6.

Access to GPC data and graphical products from LC-LRFMME Websites will be password
protected.

)(a

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

)(b

Formally designated GPCs and RCCs, NMHSs and institutions coordinating RCOFs are
eligible for password-protected access to information held and produced by the LC-

)(c
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LRFMME. Entities which are in demonstration phase to seek designation as GPCs or
RCCs are also eligible for password protected access to information held and produced by
the LC-LRFMME, provided a formal notification has been issued in this regard by the WMO
Secretary-General.

(d)

Institutions other than, but providing contributions to, those identified in (c) above, may also
request access to LC-LRFMME products. These institutions, referred to as “supporting
institutions” and including research centres, require endorsement letters from: (1) the
Permanent Representative of the country where they are hosted; and (2) the executive
manager of the entity they wish to provide contributions to (i.e., RCCs, Institutions
coordinating RCOFs and NMHSs). The use of LC-LRFMME products by supporting
institutions is restricted to assistance of the organizations identified in (c) in their production
of official forecast outputs. Supporting institutions may not use LC-LRFMME products to
generate and display/disseminate independent forecast products. Supporting institutions
must agree with these restrictions to be eligible for access. Prior to access being granted to
an applicant supporting institution, the LC-LRFMME will refer the application to the CBSCCl Expert Team on Operational Prediction from Subseasonal to Longer-time Scales (ETOPSLS) through the WMO Secretariat, for final consultation and review. Decisions to allow
access must be unanimous. The Lead Centre will be informed by the WMO Secretariat of
such new users accepted for access.

(e)

A list of users provided with password access will be maintained by LC-LRFMME and
reviewed periodically by the CBS-CCl ET-OPSLS, to measure the degree of effective use
and also to identify any changes in status of eligible users, and determine further necessary
follow-up.

(Cg-17) 15 القرار
برنامج المناخ العالمي
،إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
 برنامج المناخ العالمي-(Cg-XVI) 18 إذ يشير إلى القرار
:وإذ يحيط علما
بالتقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
 البرنامج- (Cg-XV) 12  برنامج المناخ العالمي وتنسيقه؛ والقرار- (Cg-XV) 8  والقرار،(1026 رقم
 البرنامج العالمي للتطبيقات والخدمات- (Cg-XV) 13 العالمي للبيانات المناخية ومراقبة المناخ؛ والقرار
، بما في ذلك مشروع المعلومات المناخية وخدمات التنبؤ،المناخية

(1)

(UNEP) بموافقة المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية على طلب برنامج األمم المتحدة للبيئة
،(WCIRP) باإلنھاء الرسمي للبرنامج العالمي المعني بتقدير تأثيرات المناخ وبإستراتيجيات االستجابة
( باستيعاب أنشطةUNEP)  وبتوصية البرنامج،وھو أحد مكونات الھيكل السابق لبرنامج المناخ العالمي
( ذات الصلة ضمن برنامج البحوث التابع له والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثارهWCIRP) البرنامج
،(PROVIA) والتكيف معه

(2)

(PROVIA) ( أقر في دورته السابعة والعشرين برنامج البحوثUNEP) بأن مجلس إدارة البرنامج
،وشجعه

(3)

294

)(4

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
بالتقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم  – (1118القرار  – (EC-65) 6إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي ) :(WCPإدراج برنامج البحوث
بشأن التأثر بتغير المناخ وآثاره والتكيف معه ) (PROVIAكمكون إضافي،

وإذ يسلم:
)(1

بالدور الجوھري لبرنامج المناخ العالمي في علم المناخ والبحوث والنمذجة ورصدات المناخ وإدارة
معلومات المناخ ،ومراقبة المناخ وفي التطبيقات والخدمات المناخية،

)(2

باألھمية المستمرة لبرنامج المناخ العالمي وما يتصل به من أنشطة لتقديم مساھمة فعالة في الھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر  ،فضالً عن اإلطار الذي يخلف إطار عمل ھيوغو  : 2015 -2005بناء قدرة
األمم والمجتمعات على مواجھة الكوارث ،وأھداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة المتوقع تأكيدھا في
نھاية عام ،2015

)(3

بإنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوآليات التنسيق الجديدة للتعاون المشترك بين الوكاالت
بشأن األنشطة المناخية،

)(4

بالحاجة إلى إعادة تركيز برنامج المناخ العالمي بحيث يستجيب ،ضمن جملة أمور ،الحتياجات اإلطار
العالمي للخدمات المناخية  GFCSوضمان تنفيذه بفعالية،

)(5

بالشراكة الفعالة الطويلة األجل ومساھمة لجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات ومنظمة الصحة
العالمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم
متنام من الوكاالت والصناديق والبرامج التابعة لألمم المتحدة وغير ذلك من المنظمات الدولية ،في
وعدد
ٍ
برنامج المناخ العالمي،

)(6

بنطاق وأھداف برنامج المناخ العالمي ومكوناته التي ستتسق مع مساھماته بوجه خاص ،ومع مساھمات
المنظمة ) (WMOبوجه عام ،في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

يقرر:
)(1

أن يعيد تشكيل برنامج المناخ العالمي لخدمة األھداف اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)(2

ھيكلة البرنامج بحيث يتكوّ ن من البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،والبرنامج العالمي للخدمات المناخية
) ،(WCSPوالبرنامج العالمي للبحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه )(PROVIA؛

)(3

أن تضطلع لجنة علم المناخ بتوجيه تنفيذ البرنامج العالمي للتطبيقات والخدمات المناخية )(WCSP
بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى والجھات الراعية المشاركة؛

)(4

أن يدعو الجھات الراعية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوللنظام العالمي لرصد المناخ
) ،(GCOSوللبرنامج ) (PROVIAإلى دعم ھذه البنية؛

يطلب من لجنة علم المناخ ) (CClواللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP JSC
واللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOS SCضمان التعاون الوثيق فيما بينھا لتنفيذ البرنامج بفعالية؛
يطلب من المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSضمان أن يكون برنامج المناخ العالمي ،بما في ذلك
جميع مكوناته ،برنامجا ً أساسيا ً في إنجاز اإلطار العالمي للخدمات المناخية؛

القرارات
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يطلب من المجلس التنفيذي ضمان التنسيق الفعال بين جميع الھيئات المسؤولة عن تنفيذ برنامج المناخ العالمي )،(WCP
بما في ذلك من خالل إنشاء آليات مناسبة لذلك؛
يطلب من األمين العام:
)(1

أن يضمن تخطيط وتنفيذ برنامج المناخ العالمي ) (WCPبصورة متسقة؛

)(2

أن يروج لبرنامج المناخ العالمي على مستويات عالية وأن يشجع منظومة األمم المتحدة على المشاركة
في تنفيذه في توافق وثيق مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية GFCS؛

)(3

أن يستعرض /يح ِّدث على النحو الالئق مذكرات التفاھم ذات الصلة مع الشركاء المشاركين في رعاية
مختلف مكونات برنامج المناخ العالمي ،وفقا ً لنطاقاتھا وأھدافھا المنقحة؛

يحث األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية على:
)(1

ضمان تنفيذ أنشطة برنامج المناخ العالمي التي تقع ضمن مجاالت اختصاصاتھا ومسؤولياتھا؛

)(2

دعم تطوير القدرات الالزمة ،وخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً؛

)(3

العمل بقوة على زيادة الدعم لألنشطة المتصلة بالمناخ على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية بما في
ذلك من خالل المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات والمراكز المناخية اإلقليمية ،والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ،والتشجيع على زيادة استخدام النواتج والمعلومات المناخية لصالح المجتمع؛

)(4

بذل كل الجھود الممكنة لدعم األنشطة التشغيلية إلنتاج ونشر النواتج الالزمة لتنفيذ نظام المعلومات
للخدمات المناخية الذي يمثل ركيزة لإلطار العالمي ).(GFCS

_________

مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  ،(Cg-XVI) 18الذي لم يعد ساريا ً

القرار

(Cg-17) 16

تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة
رقم ،(1137
يقرر:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير؛

)(2

اإلحاطة علما ً بالقرارات من  1إلى (CCl-16) 3؛
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اتخاذ إجراء بشأن كل توصية من التوصيات التالية على النحو

اآلتي:

التوصية  - (CCl-16) 1إدراج مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية في الالئحة الفنية للمنظمة
)(WMO
)أ(
)ب(

الموافقة على ھذه التوصية؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تتعاون بصورة مباشرة مع لجنة علم المناخ
) (CClلتحديد األجزاء ذات الصلة من مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية التي يمكن أن
ُتدرج في الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛

التوصية  - (CCl-16) 2حساب المعدالت المناخية القياسية كل عشر

سنوات.

)أ(

الموافقة على ھذه التوصية؛

)ب(

الموافقة على التعديالت المقترح إدخالھا على الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم (49
المجلد األول ،فيما يتعلق بتعريف المعدالت المناخية القياسية على النحو التالي؛
o

o

)ج(

المعدالت المناخية القياسية :متوسطات البيانات المناخية محسوبة لفترات الثالثين
سنة المتعاقبة التالية 1 :كانون الثاني /يناير  31 - 1981كانون األول /ديسمبر 2010
و 1كانون الثاني /يناير  31 - 1991كانون األول /ديسمبر  ،2020وھكذا دواليه.
الفترة المرجعية التي تعتمدھا المنظمة ) (WMOلتقييم تغير المناخ على المدى
الطويل :فترة الثالثين سنة المتعاقبة من  1كانون الثاني /يناير  1961إلى  31كانون
األول /ديسمبر 1990؛

يأذن لألمين العام بإجراء ما قد يلزم من تعديالت ذات طابع تحريري بحت؛

التوصية  - (CCl-16) 3إعداد قائمة بالمنسقين الوطنيين المعنيين بنواتج المراقبة الوطنية للمناخ
)أ(

الموافقة على ھذه التوصية؛

)ب(

يطلب إلى لجنة علم المناخ تحديد االختصاصات المتعلقة بعمل المنسقين الوطنيين المعنيين
بنواتج المراقبة الوطنية للمناخ؛

)ج(

يحث األعضاء على التعاون مع لجنة علم المناخ واألمانة في تنفيذ ھذه التوصية؛

التوصية  - (CCl-16) 4المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية والمنتديات الوطنية للمناخ
)أ(

الموافقة على ھذه التوصية؛

)ب(

يحث األعضاء على تعزيز الشركات والتعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ومجموعات المستخدمين الوطنيين ،وال سيما من خالل منتديات التوقعات
المناخية الوطنية ) (NCOFsوالمنتديات الوطنية المناخية ) (NCFsأو من خالل آليات وطنية
أخرى تركز على المستخدمين؛

)ج(

يطلب إلى األمين العام أن ييسر نشر مفھوم كل من منتديات التوقعات المناخية الوطنية
) (NCOFوالمنتديات الوطنية المناخية ) (NCFوالتوجيھات ذات الصلة على نطاق واسع؛

التوصية  - (CCl-16) 5المنسقون الوطنيون لنظام معلومات الخدمات المناخية
)أ(

الموافقة على ھذه التوصية؛
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)ب( يطلب إلى لجنة علم المناخ تحديد االختصاصات المتعلقة بعمل المنسقين الوطنيين لنظام معلومات
الخدمات المناخية؛
)ج( يحث األعضاء على تعيين منسقين وطنيين لنظام معلومات الخدمات المناخية وتيسير عملھم
بالتعاون المباشر مع اللجان الفنية ذات الصلة ،وأمانة المنظمة ) ،(WMOوكيانات اإلطار العالمي
للخدمات المناخية؛
)د(

يطلب إلى األمين العام دعم توفير ما يلزم من إرشادات وأدوات وتدريب للمنسقين الوطنيين لنظام
معلومات الخدمات المناخية؛

التوصية  - (CCl-16) 6استعراض قرارات المجلس التنفيذي المستندة إلى التوصيات السابقة الصادرة
عن لجنة علم المناخ أو المتعلقة بھا
)أ(

الموافقة على ھذه التوصية؛

القرار

(Cg-17) 17

البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف )(IDMP

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

اآلثار المتزايدة لحاالت الجفاف على االقتصادات الوطنية والعالمية والفوائد المحتمل تحقيقھا من تحسين
المعلومات والنواتج الخاصة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا في التخفيف من ھذه اآلثار،

)(2

ضرورة االنتقال من نھج قائم على رد الفعل إلى نھج استباقي إزاء إدارة الجفاف ،استناداً إلى مبادئ إدارة
المخاطر ،بصيغتھا الواردة في اإلعالن النھائي لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف
)،(HMNDP

)(3

قيام كل من المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) (GWPبإعداد مذكرة مفاھيمية للبرنامج المتكامل
إلدارة الجفاف )،(IDMP

)(4

نجاح البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات )مبادرة مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية
للمياه ) (( GWPعلى مدى األعوام العشرة الماضية في تعزيز ودعم مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات
من خالل معالجة الجوانب العلمية والھندسية والبيئية واالجتماعية والمؤسسية والقانونية إلدارة الفيضانات
بشكل متكامل،

)(5

القرار  - (CAgM-16) 1البرنامج المتكامل إلدارة للجفاف،

وإذ يحيط علما ً كذلك بما يلي:
)(1

أن الھدف من البرنامج المتكامل إلدارة للجفاف ) (IDMPھو دعم أصحاب المصلحة على جميع
المستويات بتزويدھم بإرشادات خاصة بالسياسات العامة واإلدارة من خالل إعداد معلومات علمية منسقة
على الصعيد العالمي وتشاطر أفضل الممارسات والمعارف التي تدعم اإلدارة المتكاملة للجفاف؛
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)(2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

أن البرنامج المتكامل إلدارة للجفاف ) (IDMPيستند إلى أربعة مبادئ
)أ(

رئيسية:

االنتقال من نھج قائم على رد الفعل )إلدارة األزمات( إلى تدابير استباقية وبرنامجية من خالل
التخفيف من آثار الجفاف والتقليل من قابلية التأثر به ،والتأھب لمواجھته،

)ب( دمج العمليات الرأسية للتخطيط واتخاذ القرار على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية في
إطار قطاعات ومجاالت متكاملة أفقيا ً ،مثل الماء ،واألراضي ،والزراعة ،والنظم اإليكولوجية،
والطاقة،
)ج( تعزيز تطوير قاعدة المعارف وإنشاء آليات لتشاطرھا مع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات
على جميع المستويات،
)د(

االستناد إلى القدرات القائمة لمختلف أصحاب المصلحة على جميع المستويات،

يقرر دعم الھدف الرئيسي للبرنامج ) (IDMPوالرامي إلى تنسيق عالمي للجھود الرامية إلى تعزيز مراقبة الجفاف،
وتحديد مخاطره ،والتنبؤ به ،وخدمات اإلنذار المبكر؛
يوصي بأن يتواصل البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPمع المبادرات األخرى للجفاف وينسق معھا من أجل
تجنب ازدواجية األنشطة؛
يشجع األعضاء على االستفادة من الموارد المتاحة في إطار البرنامج ) ،(IDMPبما في ذلك مكتب المساعدة ،في وضع
إجراءات استباقية إلدارة الجفاف؛
يطلب من األمين العام:
)(1

تيسير عمل وحدة الدعم التقني ،واللجنة اإلدارية ،واللجنة االستشارية التابعة للبرنامج المتكامل إلدارة
الجفاف ) ،(IDMPورفع تقارير دورية إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذه؛

)(2

العمل مع الشراكة العالمية للمياه وغيرھا من الجھات الشريكة المحتملة من أجل تدبير أموال من خارج
الميزانية لتمويل أنشطة البرنامج ) (IDMPفي األمانة.
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(Cg-17) 18

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
القرار  – (Cg-XVI) 12برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه،
)(1
)(2

القرار  – (CHy-14) 7برنامج عمل لجنة الھيدرولوجيا وھيكلھا،

)(3

القرار  - (EC-65) 7تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا،

)(4

القرار  – (CHy-14) 5إنشاء البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف،

)(5

إستراتيجية المنظمة ) (WMOللفترة ،2019-2016

)(6

تقرير رئيس لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyالمقدم إلى المؤتمر العالمي السابع عشرلألرصاد الجوية،

)(7

القرار  - (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية،

وإذ يدرك استمرار أھمية إدارة موارد المياه المستدامة في عالم متقلّب ومتغير والحاجة إلى ضمان وصول المعلومات
والمنتجات والمرافق المتصلة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا إلى المستخدمين المقصودين،
يحث الممثلين الدائمين على تعيين مستشارين ھيدرولوجيين ،حتى في البلدان التي تكون فيھا المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والمرافق الوطني للھيدرولوجيا جزءاً من مؤسسة واحدة ،وإيالء االعتبار الواجب لحقيقة أن األنشطة
الھيدرولوجية تضطلع بھا مؤسسات شتى داخل البلدان؛

يقرر اإلبقاء على برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه للفترة  2019-2016بصيغته الواردة في المرفق الثاني للتقرير
النھائي الموجز للمؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1077؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي واألمين العام اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة من أجل:
)(1

الترتيب لتنفيذ برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ومساعدة لجنة الھيدرولوجيا وكل األجھزة المعنية في
تنفيذه؛

)(2

ضمان مواصلة المنظمة ) (WMOاالضطالع بدور نشط في لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
) (UN-Waterوآلية التنسيق المشتركة بين الوكاالت التابعة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة
بالمياه؛

)(3

مواصلة توفير الدعم ألنشطة البرنامج اإلقليمية ؛

)(4

دعم التعاون بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات الحكومية وغير الحكومية األخرى بشأن الھيدرولوجيا
وإدارة موارد المياه؛

يطلب إلى رئيس لجنة الھيدرولوجيا ):(CHy
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)(1

تعزيز التعاون الشامل بين اللجان الفنية والبرامج في المجاالت التي تھم اللجنة ،بما في ذلك مع رؤساء
لجان علوم الغالف الجوي ) (CASوالنظم األساسية ) (CBSواللجنة ) (JCOMMلضمان تحسين الصالت
وأشكال التفاعل بين المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوالمشروع اإليضاحي بشأن
التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPونظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة )(FFGS؛

)(2

تشجيع ودعم التعاون الفعال بين اللجنة واالتحادات اإلقليمية ،وبوجه خاص أفرقتھا ذات الصلة بإدارة
الھيدرولوجيا و /أو موارد المياه؛

)(3

المشاركة حسبما ھو مناسب في حوكمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية وتنفيذه؛

)(4

ضمان مشاركة اللجنة ) (CHyبفعالية في تيسير الدور النشط للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا والمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية في مكون التواصل مع المستخدمين لإلطار العالمي للخدمات المناخية  ،من أجل
تعزيز تطوير خدمات التنبؤ والمعلومات المتصلة بالمناخ الموجھة للمستخدم والتي تلبي احتياجات التكيف
مع تغير المناخ وتقلبيته في قطاع المياه ،وتقديم ھذه الخدمات؛

)(5

مواصلة التنسيق بين أنشطة برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه والبرنامج الھيدرولوجي الدولي التابع
لليونسكو والتعاون مع الوكاالت األخرى في لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterفي
المجاالت ذات األھمية المشتركة؛

)(6

مواصلة تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه )مرفق
القرار  – (CHy-14) 6بناء القدرات في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه(؛

)(7

المساھمة في تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات بھدف تحسين كفاءة قدرات المرافق
الوطنية للھيدرولوجيا على تقديم الخدمات؛

)(8

ضمان الترويج لتنفيذ توصيات مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ ،الذي عُقد في جنيف في
الفترة  7-5تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وفي
أنشطة المنظمة ) (WMOالمرتبطة بالمياه خالل الفترة السابعة عشرة الفاصلة بين الدورتين؛

)(9

ضمان مساھمة المنظمة ) ،(WMOحسبما ھو مناسب ،في تطوير أھداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
المرتبطة بالمياه ،وقياسھا ومراقبتھا؛

يطلب إلى االتحادات اإلقليمية أن تواصل ،عند البت في ھيكل ھيئاتھا الفرعية ،أخذ فوائد األفرقة العاملة اإلقليمية المعنية
بالھيدرولوجيا في االعتبار ،كمنصات للمتخصصين في الھيدرولوجيا داخل إقليم ما لمناقشة القضايا ذات األھمية
المشتركة؛
يعيد التأكيد على القرار  (Cg-XIII) 25كحجر زاوية أساسي في الجھود المبذولة لمعالجة األنشطة المناخية
والھيدرولوجية بصورة محكمة بدءاً من البحوث العلمية وصوالً إلى وضع السياسات والتنفيذ التشغيلي؛
ّ
يحث األعضاء على أن يلتزموا بالقرارات المتعلقة بسياسات البيانات مثل القرار  - (Cg-XII) 40سياسات وممارسات
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما فيھا
التوجيھات بشأن العالقات في األنشطة التجارية لألرصاد الجوية ،والقرار  ،(Cg-XIII) 25وأن يعالجوا سويا ً التحديات
التي تواجه المجتمعات فيما يتعلق بتقلبية المناخ وتغيره ،واإلدارة المتكاملة للموارد المائية والتنبؤ بالفيضانات في
األحواض الدولية؛
يدعو األعضاء إلى المشاركة في أنشطة التعاون الفني في مجال الھيدرولوجيا وإدارة موارد المياه واإلسھام فيھا أيضا ً
من خالل المساھمة في الصندوق االستئماني للھيدرولوجيا والموارد المائية دعما ً لألنشطة المتعلقة بالمياه ،بما في ذلك
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البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات  ،والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف  ،والنظام العالمي لرصد الدورة
الھيدرولوجية.
ــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 12الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(Cg-17) 19

مكتب النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 14النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ،الذي يطلب من األمين العام أن
يجري تقييما ً خارجيا ً مستقالً للنظام،

)(2

القرار  - (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية،

)(3

االستعراض الشامل للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (2011الذي أعده الخبراء الخارجيون
المستقلون ،والتوصيات الواردة فيه،

)(4

القرار  ،(CHy-14) 4النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSالذي يتضمن الردود التي
أعدتھا لجنة الھيدرولوجيا على توصيات التقييم الخارجي،

)(5

القرار  - (EC-65) 8النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSالذي يتضمن ردود
المجلس التنفيذي على توصيات التقييم الخارجي،

قر:
وإذ ُي ّ
)(1

باألھمية المتنامية للبيانات والمعلومات الھيدرولوجية ،والمؤسسات الفعالة الداعمة إلدارة الموارد المائية،
ال سيما فيما يخص قياس أھداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ومراقبتھا،

)(2

بأن النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSأثبت في العقد الماضي أنه وسيلة مفيدة
لحشد الموارد لدعم تعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وتعاونھا اإلقليمي،

)(3

باآلثار اإليجابية لتنفيذ مكونات نظام رصد الدورة الھيدرولوجية في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية
للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا في عدد من البلدان ،بما في ذلك توثيق عرى التعاون الدولي في أحواض
األنھار العابرة للحدود واألنھار الدولية،

)(4

بأن المكانة التي اكتسبتھا المنظمة ) (WMOفي األنشطة المتصلة بالھيدرورلوجيا كانت أيضا ً بفضل النظام
العالمي )،(WHYCOS

)(5

التوصية الواردة في االستعراض الشامل للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية بشأن إنشاء مكتب
خاص بالنظام العالمي )،(WHYCOS
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بالعرض الكريم المقدم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتمويل الدراسة األولية لتحديد نطاق عمل
المكتب الخاص بالنظام العالمي ) (WHYCOSوعملياته األولية بالتزامن مع مركز ابتكار لقياس الموارد
المائية ومراقبتھا،

)(6

وإذ ُيدرك ويساوره القلق من أوجه القصور التي التزال تشوب تنفيذ النظام العالمي ) ،(WHYCOSال سيما فيما يخص
استدامة النظم المركبة ،والتي يمكن أن تؤثر على المكونات الحالية وإمكانية تنفيذ مكونات جديدة،
يؤكد مجدداً أھمية النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSكنشاط ذي أولوية في إطار برنامج
الھيدرولوجيا وموارد المياه التابع للمنظمة )،(WMO
يطلب إلى األعضاء ووكاالت التمويل تقديم الدعم ،حسبما ھو مالئم ،لعمليات مكتب النظام العالمي
الجارية؛

)(WHYCOS

يطلب إلى األمين العام إنشاء مكتب النظام العالمي ) (WHYCOSالذي سيموّ ل من المساھمات الطوعية؛
يطلب إلى رئيس لجنة الھيدرولوجيا  ،باعتباره رئيسا ً للفريق االستشاري الدولي للنظام ) ، (WHYCOSأن يشرف على
إنشاء مكتب النظام العالمي ) (WHYCOSعبر الفريق االستشاري وأن يرفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم
المحرز.

القرار

(Cg-17) 20

برنامج المراقبة العالمية للطقس

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 1برنامج المراقبة العالمية للطقس للفترة ،2015-2012

)(3

القرار  – (Cg-17) 69الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ،2019-2016

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1077الملخص العام ،البند  3.1من جدول األعمال،

)(2

التقرير النھائي الموجز لدورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة
رقم ،(1140

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1138

)(4

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة
رقم ،(1101
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يعرب عن:
)(1

رضاه عن تحقيق تقدم في إجراء المزيد من التحسينات على تشغيل برنامج المراقبة العالمية للطقس
للفترة 2015-2012؛

)(2

شعوره بالقلق الستمرار أوجه القصور في تنفيذ البرنامج في بعض المناطق؛

)(3

الحاجة إلى أنشطة مكثفة ومنسقة من أجل تشغيل وصيانة المراقبة العالمية للطقس لدعم برامج المنظمة
األخرى والمجاالت ذات األولوية العالية للوفاء بأھداف الخطة اإلستراتيجية للمنظمة وزيادة المنافع المتاحة
لجميع أعضاء المنظمة إلى أقصى حد ممكن؛

)(WWW

)(WMO

يؤكد:
)(1

أن برنامج المراقبة العالمية للطقس له األولوية القصوى باعتباره البرنامج األساسي في المنظمة الذي تعتمد
عليه جميع برامج المنظمة األخرى ،وأنه يشكل األساس لعمليات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ؛

)(2

أن البرنامج مستمر في توفير آلية فعالة لتطبيق العلم والتكنولوجيا في مجال العمليات؛

)(3

أن البرنامج يساھم في إستراتيجية المنظمة لتقديم الخدمات؛

)(4

أنه ينبغي عدم استخدام البرنامج إالّ في األغراض السلمية ،مع المراعاة الواجبة للسيادة الوطنية وأمن الدول وفقا ً
ألحكام ميثاق األمم المتحدة وروح وتقاليد اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛

وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

األھمية المطلقة لرصدات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا في تحديد الحالة الراھنة للغالف الجوي ،والتنبؤ
بالطقس ،بما في ذلك التنبؤ بأحوال الطقس القاسي ،وخدمات اإلنذار ،ورصد تقلب المناخ وتغيره ،وتوقعات
المناخ ،وباعتبارھا دعامة أساسية لإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(2

أن التكنولوجيا المتطورة لتحسين النظم الفنية لبرنامج المراقبة العالمية للطقس تتطلب بذل جھود خاصة لتوفير
المشورات الفنية ،والتدريب المتخصص ،وبناء القدرات،

يقرر توفيق برنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWWمع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
 2019-2016ومع األولويات القصوى للمنظمة؛
يشدد على الدور الذي تضطلع به االتحادات اإلقليمية في تنسيق تنفيذ برنامج المراقبة العالمية للطقس ،والوقوف على
جوانب النقص ،وتحديد االحتياجات ،وتخطيط مشاريع دعم النظام على المستوى اإلقليمي؛
يدعو االتحادات اإلقليمية إلى تشجيع التنفيذ المنسق لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ،وإبقاء المتطلبات اإلقليمية ذات
الصلة قيد االستعراض المستمر؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

ضمان االضطالع بالمزيد من عمليات تطوير برنامج المراقبة العالمية للطقس وفقا ً للخطة االستراتيجية للمنظمة
)(WMO؛
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)(2

مواءمة البرنامج ،حسب الضرورة ،وخاصة في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة النظم األساسية ولجنة
أدوات وطرق الرصد واالتحادات اإلقليمية؛

)(3

مساعدة أعضاء المنظمة بكل الطرق الممكنة على الوفاء بمسؤولياتھم في إطار البرنامج ؛

)(4

الترويج لوضع ترتيبات تعاونية لتنفيذ وتطبيق وصيانة مكونات نظام البرنامج على النحو المالئم؛

يطلب إلى لجنة النظم األساسية:
)(1

مواصلة العمل في التخطيط الفني لبرنامج المراقبة العالمية للطقس وزيادة تطويره وفقا ً للخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ،على أن تؤخذ في االعتبار أي تعديالت وتوجيھات تصدر عن المجلس التنفيذي؛

)(2

القيام بدور قيادي ،جنبا ً إلى جنب مع لجنة أدوات وطرق الرصد ،في التطوير الفني للنظام العالمي للرصد
) ،(GOSوتنفيذه ،باعتباره مكونا ً رئيسيا ً في النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSللوفاء بطريقة مثلى
بمتطلبات جميع برامج المنظمة والبرامج التي تشارك المنظمة في رعايتھا؛

)(3

مواصلة دورھا القيادي في التنفيذ والتشغيل الفنيين لنظام معلومات المنظمة ،بما فيه النظام العالمي لالتصاالت
باعتباره شبكتھا الرئيسية ،لجمع وتقاسم المعلومات من أجل جميع برامج المنظمة والبرامج الدولية المتصلة بھا؛

)(4

مواصلة دورھا القيادي في تعزيز تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ من خالل زيادة المھل الزمنية
الالزمة للتنبؤات واإلنذارات وموثوقيتھا ،والدعم الفني لتقديم الخدمات إلى الجمھور العام ،عالوة على جميع
القطاعات االجتماعية  -االقتصادية الوثيقة الصلة؛

)(5

الحفاظ على صلتھا الوثيقة باللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية وغيرھا من المنظمات الدولية ذات الصلة
والبرامج الدولية ،والسيما النظام العالمي لرصد المناخ  ،بغرض مراعاة متطلباتھا وتوصياتھا على النحو
الواجب؛

يحث جميع األعضاء ،وخاصة البلدان المانحة ،على أن تتعاون بنشاط ،فرادى ومن خالل ترتيبات مالئمة متعددة
األطراف ،في مواصلة تطوير وتشغيل المراقبة العالمية للطقس ،وعلى وجه الخصوص:
)(1

أن تواصل ،قدر اإلمكان ،زيادة تطوير وتشغيل وصيانة النظم المكونة لبرنامج المراقبة العالمية للطقس )مكونات
الرصد والمعلومات ومعالجة البيانات والتنبؤ( ،وأن تكفل الوفاء الكامل بمتطلبات أعضاء المنظمة بشأن تزويدھم
بالخدمات والنواتج؛

)(2

أن تساھم في تنفيذ وتشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)(3

أن تنسق وتوحد جھودھا ومواردھا الوطنية لوضع أھداف واقعية ،والحد من تكاليف التنفيذ والتشغيل ،وتجنب
االزدواجية في أنشطة البرنامج قدر المستطاع؛

)(4

أن تشارك في توزيع واستخدام نظم وتقنيات جديدة ،بما في ذلك أنشطة مالئمة لبناء القدرات ،وأن تعمل ،فرادى
أو مجتمعة ،على تقييم فعالياتھا ودمجھا في البرنامج؛

)(5

أن تبقي األمين العام على علم بخططھا وأنشطتھا فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج؛

القرارات

305

يطلب إلى األمين العام:
)(1

إبقاء أعضاء المنظمة على علم بالتقدم المحرز وبالتطورات في مجال تخطيط وتنفيذ برنامج المراقبة العالمية
للطقس؛

)(2

مواصلة تحسين رصد تشغيل المراقبة العالمية للطقس ونشر النتائج؛

)(3

مساعدة أعضاء المنظمة ،حسب الضرورة ،في التغلب على الصعوبات التي قد تنشأ عند تنفيذ البرنامج خالل
الفترة المالية السابعة عشرة؛

)(4

اقتراح مشاريع وأولويات بشأن دمج ومواصلة تطوير المرافق الرئيسية للمراقبة العالمية للطقس؛

)(5

مساعدة المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية ولجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد في تنفيذ ھذا
القرار؛

)(6

إبالغ ھذا القرار لجميع المعنيين؛

)(7

تقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية بشأن تنفيذ النظم المكونة للمراقبة العالمية
للطقس ) (WWWخالل الفترة المالية السابعة عشرة باإلضافة إلى المقترحات بشأن مواصلة تطوير المراقبة
العالمية للطقس.

ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 1الذي يبقى ساريا ً حتى  21كانون األول /ديسمبر  2015فقط.

القرار

(Cg-17) 21

إجراءات استيفاء المراجع واألدلة التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتھا

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد أخذ في اعتباره التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1140
وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XV) 1الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 1برنامج المراقبة العالمية للطقس للفترة ،2015-2012

)(3

الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول – المعايير العامة والممارسات
الموصى بھا لألرصاد الجوية ،الجزء األول ،القسم ،2.3
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)(4

القرار  – (Cg-XVI) 4تقرير الدورة االستثنائية ) (2010للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية المتعلقة بالنظام
العالمي لالتصاالت ،وإدارة البيانات ،ونظام معلومات المنظمة )،(WIS

)(5

التعديالت على الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني ،خدمة األرصاد الجوية ألغراض المالحة
الجوية الدولية قد تقتضي إجراء تغيير في مرجع الشفرات)مطبوع المنظمة رقم ،(306

)(6

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 5اإلذن باستخدام اإلجراء الخاص بتعديل المراجع بين دورات لجنة النظم
األساسية استجابة للتعديالت التي أُدخلت على المرفق  3التفاقية منظمة الطيران المدني الدولي،

)(7

التوصية  – (CBS-Ext.(2014)) 15إجراءات استيفاء المراجع واألدلّة التي تتولى لجنة النظم األساسية إدراتھا،

وإذ يذ ّكر بأن المجلس التنفيذي قد فوض في دورته الحادية والستين للجنة النظم األساسية سلطة الموافقة على إجراء
تغيير منخفض الخطورة على مرجع الشفرات؛
يقرر اتخاذ اإلجراءات على النحو التالي:
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 5اإلذن باستخدام اإلجراء الخاص بتعديل المراجع بين دورات لجنة النظم
األساسية استجابة للتعديالت التي أُدخلت على المرفق  3الخاص التفاقية منظمة الطيران المدني الدولي:
)أ(

يوافق على ھذه التوصية ،على أن تسري اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير 2016؛

)ب( يطلب من األمين العام إضافة العبارة التالية في نھاية الفقرة ) 1.4.1النطاق( من المرفق  1بالتوصية
..." :(CBS-Ext.(2014)) 15أو الالزمة لتنفيذ إجراء التغيير في "الالئحة الفنية" )مطبوع المنظمة رقم
 ،(49المجلد الثاني ،خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية ،وإضافة العبارة التالية
في نھاية الفقرة ) 1.4.2اعتماد مشاريع التوصيات( "في حال صدور توصيات استجابة لتغييرات
أدخلت على "الالئحة الفنية" )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني ،خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية ،يتشاور رئيس لجنة النظم األساسية مع رئيس لجنة األرصاد الجوية
للطيران "؛
)ج( يأذن لألمين العام بإجراء أية تعديالت ذات طابع تحريري بحت؛
التوصية  – (CBS-Ext.(2014)) 15إجراءات استيفاء المراجع واألد ّلة التي تتولى لجنة النظم األساسية إدراتھا:
)أ(

يوافق على ھذه التوصية ،على أن تسري اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير 2016؛

)ب( يطلب من األمين العام إدخال التعديالت ،على النحو المبيّن في المرفقين  1و 3بھذه التوصية ،على الالئحة الفنية
)مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول؛
)ج( يطلب من األمين العام إدخال التعديالت ،على النحو المبيّن في المرفق  2بھذه التوصية ،على مرجع
الشفرات)مطبوع المنظمة رقم  (306ودليل نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم (1060؛
)د(

يأذن لألمين العام بإجراء أية تعديالت ذات طابع تحريري بحت؛
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القرار

(Cg-17) 22

النظام العالمي للرصد
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 3النظام العالمي للرصد ،

)(3

القرار  - (Cg-17) 69الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

)(4

القرار  – (Cg-17) 20برنامج المراقبة العالمية للطقس

)(5

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

2019-2016

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1077الملخص العام ،الفقرات ،3.1.1.11 – 3.1.1

)(2

التقرير النھائي الموجزللدورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة
رقم ،(1140

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة
رقم ،(1101

وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

أن النظام العالمي للرصد نظام دولي للرصد ،يملكه ويشغله األعضاء ،وأنه يقدم بيانات ومعلومات خاصة
بالرصد فريدة ومستدامة عن حالة األرض وغالفھا الجوي لتلبية االحتياجات المستجدّة للمستخدمين المختلفين،

)(2

أن النظام ) ،(GOSباعتباره عنصراً جوھريا ً في برنامج المراقبة العالمية للطقس ،يساھم أيضا ً في البرامج التي
تشترك المنظمة في رعايتھا ،وھو الركن الركين لتنفيذ برامج المنظمة ومشاريعھا في مجال الرصد ،بما في ذلك
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(CryoNetوعنصر الرصد للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ونظام المراقبة
العالمية للمناخ ) (GCOSوشبكات الرصد السطحي ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي )،(GUAN

)(3

أن النظام ) (GOSبنھجه المتكامل الخاص بالعناصر السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ،عنصر جوھري لنظام
الرصد الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوأن تطوره سيرتبط بشكل وثيق بتطور النظام
)،(WIGOS

)(4

أن استثمارات األعضاء في التشغيل المستدام للنظام ) (GOSالمتطور تكفل توفير بيانات تشغيلية لمجموعة
واسعة من الخدمات األساسية التي يقدمھا األعضاء لجماعات المستخدمين ،مثل تحليل الطقس وإعداد التنبؤات
واإلنذارات على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي،

)(5

أن النظام ) (GOSيكفل الحصول بشكل مستمر على متغيرات المناخ األساسية لمراقبة تغير المناخ والتنبؤ به،
ومن أجل اإلطار العالمي للخدمات المناخية  ،فضالً عن المبادرات الدولية األخرى،
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وإذ يؤكد مجدداً ما يلي:
)(1

أن التشغيل المستدام للنظام ) (GOSله دور حيوي وأولوية عليا لدى المنظمة ) (WMOفي توفير بيانات الرصد
لتلبية احتياجات عدة مجاالت تطبيق خاصة بالمنظمة ) (WMOمثل التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالعالمي،
والتنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة ،والتنبؤ اآلني ،والتنبؤ على المدى القصير جداً ،واألرصاد الجوية
للطيران ،والتطبيقات المحيطية والمناخية؛

)(2

ضرورة تعزيز النظام ) (GOSلتلبية االحتياجات المتطورة للمستخدمين المختلفين ،وعلى وجه الخصوص لتوفير
معلومات في حينھا وموثوقة للوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارھا؛

)(3

ضرورة أن يواصل النظام ) ،(GOSمن خالل الجھود المنسقة لألعضاء ،تنفيذ رسالته األساسية المتمثلة في تقديم
بيانات جوية في حينھا وموثوقة ومتسقة )بما في ذلك بيانات األرصاد الجوية البحرية( لتلبية احتياجات مختلف
المستخدمين على نطاق العالم؛

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

توفير كافة الدعم الممكن لتنفيذ برامج الرصد الوطنية المساھمة في النظام ) ،(GOSبما في ذلك من خالل
الشراكة مع منظمات أخرى ،عند االقتضاء؛

)(2

كفالة التشغيل المستدام للنظام ) (GOSوتشجيع األنشطة فيما يتعلق بتحقيق الحد األمثل لعناصر الرصد وتطوير
وتوزيع النظام المركب المتقدم ،مع إيالء األولوية للمشاريع بالترتيب التالي:
)أ(

المشاريع التي ترمي إلى استعادة وتحسين القدرات الرصدية الحالية في الھواء العلوي للشبكات
السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ،مع التركيز بشكل خاص على محطات شبكات الرصد السطحي التابعة
للنظام العالمي لرصد المناخ /شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) ،(GSN/GUANال سيما لسد الثغرات في المناطق التي تندر فيھا البيانات؛

)ب( المشاريع الرامية لتوسيع وتعزيز الرصدات من على متن الطائرات ،مع إيالء اھتمام خاص للبلدان النامية
الستكمال الرصدات النادرة في الھواء العلوي أو توفير بديل فعال من حيث التكلفة للبلدان التي ليس في
متناولھا الحصول على نظم مكلفة لسبر الھواء العلوي؛
)ج( المشاريع المتصلة بتحسين جودة البيانات وانتظامھا وتغطية الرصدات السطحية التي تنفذھا الشبكات
األساسية اإلقليمية؛
)د(

المشاريع المتصلة باستخدام معدات ونظم رصد جديدة ،بما في ذلك النظم السطحية القاعدة للرصد عن بعد
)رادارات الطقس والمقاطع الرأسية للرياح ودرجات الحرارة والرطوبة( ومحطات األرصاد الجوية
األوتوماتية السطحية القاعدة  ،ونظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
) ،(AMDARوبرنامج القياسات األوتوماتية من على متن السفن  ،والمحطات العائمة ،عندما يكون ذلك
فعاالً من حيث التكلفة؛

)ھـ( المشاريع المتصلة بزيادة جوانب التآزر بين نظم الرصد فضائية القاعدة وسطحية القاعدة ،ودمج البيانات
الموقعية والساتلية؛
)(3

اتباع المبادئ التوجيھية والتوصيات الواردة في خطة التنفيذ الجديدة لتطوير النظم الفرعية الفضائية القاعدة
والسطحية القاعدة للنظام العالمي للرصد ) ،(EGOS-IPوالتقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم  ،2013-4وتعيين/
تحديث بيانات منسق االتصال الوطني المسؤول عن اإلبالغ عن التقدم المحرز والخطط القائمة في بلده والمتعلقة
بخطة التنفيذ )(EGOS-IP؛
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االستمرار في تقديم المساھمات إلى الصندوق االستئماني للنظام ) (AMDARلدعم التطورات الفنية وبناء القدرات
المتعلقين بالنظام )(AMDAR؛

يشجع األعضاء على ما يلي:
)(1

نقل البيانات الشرحية من محطاتھم إلى نظم المنظمة ) ،(WMOحاليا ً في مطبوع اإلبالغ عن الطقس )مطبوع
المنظمة رقم  ،(9المجلد ألف – محطات الرصد ،ومستقبالً إلى أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد؛

)(2

اإلبالغ بالبيانات التاريخية والبيانات الشرحية اآلتية من محطات شبكة الرصد التابعة للنظام العالمي لرصد
المناخ ) /(GSNشبكة رصد الھواء العلوي ) (GUANإلى المراكز الرئيسية التابعة للجنة النظم األساسية لخدمة
النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛

)(3

زيادة استخدام النظم األوتوماتية لرصد الطقس ،حيثما تم ِّكن من إجراء قياسات فعالة من حيث التكلفة في الوقت
الحقيقي ،وتتوافق مع البيانات المستمدة من النظم التقليدية ،وذات الجودة والموثوقية لمالءمة كافة الظروف
المناخية؛

يدعو االتحادات اإلقليمية إلى تعزيز التنفيذ المنسق للنظام ) (GOSفي األقاليم من خالل التشغيل المستدام لشبكات
الرصد اإلقليمية ،وإبقاء االحتياجات اإلقليمية ذات الصلة قيد االستعراض بشكل مستمر؛
يطلب من كل من لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد ما يلي:
)(1

مواصلة دورھما الرائد في التخطيط الفني للنظام ) (GOSوتطويره ،في إطار تعاون وثيق مع اللجان الفنية ذات
الصلة دعما ً لكافة برامج ومبادرات المنظمة ) (WMOوالبرامج والمبادرات الدولية ذات الصلة؛

)(2

مساعدة الدول األعضاء واالتحادات اإلقليمية على مواصلة تطوير نظمھا في مجال الرصد؛

)(3

استحداث آلية لتقييم أداء تجارب نظام الرصد الحالي وتجارب محاكاة نظام الرصد التي يشغلھا األعضاء،
وإبالغ سائر األعضاء بالفوائد المحققة من ذلك؛

يطلب من األمين العام:
)(1

مساعدة األعضاء ،في حدود الموارد المالية المتاحة ،في تنفيذ النظام العالمي للرصد ) (GOSخالل الفترة المالية
السابعة عشرة؛

)(2

إبقاء األعضاء على علم بالتقدم المحرز وبالمستجدات في تخطيط النظام العالمي للرصد وتنفيذه.

ـــــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 3الذي لم يعد ساريا ً.
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القرار (Cg-17) 23
مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،WMO

)(3

القرار  - (Cg-17) 69الخطة االستراتيجية للمنظمة ،2019-2016 ،WMO

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أنه مع تحقيق المكونات الرئيسية األولية إلطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبحلول نھاية ،2015
تكون الشروط المسبقة متاحة لمرحلة ما قبل تشغيل النظام في الفترة من  2016إلى ،2019

)(2

الدور البالغ األھمية للنظام العالمي المتكامل للرصد في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية  ،والخدمات
المتعلقة بالطقس والحد من مخاطر الكوارث ،وتنمية القدرات ،والخدمات المقدمة إلى الطيران وغيرھا من
المجاالت ذات األولوية للمنظمة ،WMO

وإذ ُيدرك أن:
)(1

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSھو أحد األولويات واألھداف الرئيسية للمنظمة،

)(2

أن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSباإلضافة إلى نظام معلومات المنظمة ) (WISيوفّران البنية
األساسية الرئيسية لحيازة ونشر الرصدات التي تنبني عليھا قدرة األعضاء على توفير خدمات بالغة األھمية
إلى مواطنيھم،

)(3

أن النظام العالمي المتكامل للرصد أساسي لجميع األعضاء ،ومن ث ّم فإن التزامھم بذلك النظام أساسي أيضاً،

)(4

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتؤدي دوراً رائداً على المستوى الوطني في تنفيذ
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSومواصلة تطويره سواء من خالل تعزيز وإدماج نظم الرصد
الوطنية ،أو من خالل إقامة شراكات وطنية،

)(5

أن نجاح النظام العالمي المتكامل للرصد يعتمد على التكامل والتبادل التامين للرصدات المتأتية من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ومن المصادر األخرى غيرھا،

)(6

أن اإلتمام المناسب التوقيت ألنشطة تنفيذ مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد في الفترة
المالية السابعة عشرة يعتمد بشكل مباشر على الموارد المتاحة،

ُيقرر أن تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد سيستمر أثناء مرحلة ما قبل تشغيله في الفترة المالية السابعة عشرة بغية
استفادة األعضاء من نظام عالمي متكامل للرصد عامل بالكامل ابتدا ًء من  2020فصاعداً؛
ُيقرر أيضا ً:
)(1

أن األولويات العليا لمرحلة ما قبل تشغيل النظام ) (WIGOSھي:
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)أ(

التنفيذ الوطني للنظام )(WIGOS؛

) ب(

المواد التنظيمية للنظام ) (WIGOSالتي تستكملھا مواد إرشادية ضرورية لمساعدة األعضاء على
تنفيذ الالئحة الفنية للنظام )(WIGOS؛

) ج(

مواصلة تطوير نظام المعلومات التشغيلية للنظام ) (WIGOSمع التركيز الخاص على النشر التشغيلي
لقواعد بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ؛

) د(

وضع وتنفيذ نظام مراقبة جودة بيانات النظام )(WIGOS؛

) ھ(

وضع مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام ) (WIGOSوبدء إنشائھا؛

)(2

أنه ينبغي منح أولوية خاصة لألنشطة التي تساعد األعضاء في تنفيذ خططھم الوطنية الخاصة بالنظام
 ،WIGOSمع التركيز الخاص على أقل البلدان نمواً ،والدول غير الساحلية والدول النامية الجزرية الصغيرة
التي ھي في أمس الحاجة إلى ذلك؛

)(3

أنه ينبغي إيالء أولوية عالية لتعزيز قدرة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،من خالل تقديم اإلرشادات بشأن
الممارسات الفضلى واإلجراءات في مجال إدماج محطات األرصاد الجوية األوتوماتية في شبكات الرصد
التابعة لھذه البلدان؛

)(4

أنه ينبغي إيالء أولوية عالية إلعداد استراتيجية لتخفيف المخاطر الناجمة عن إدماج البيانات التي تعالجھا
منظمات غير المرافق الوطنية ).(NMHSs

يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

توفير اإلشراف على مواصلة تطوير النظام )(WIGOS؛

)(2

الموافقة على مشروع للخطة الخاصة بمرحلة ما قبل تشغيل النظام )(WIGOS؛

)(3

إعادة إنشاء فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمع تعزيز
التمثيل اإلقليمي لمراقبة وإرشاد وضع وتنفيذ النظام )(WIGOS؛

يطلب إلى االتحادات اإلقليمية:
)(1

إيالء أولوية متقدمة لتنفيذ النظام ) (WIGOSومواصلة تطويره في اإلقاليم ،بما في ذلك على الصعيد الوطني؛

)(2

تحديث خطط تنفيذھم اإلقليمية للنظام ) (WIGOSوفقا ً لقرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس
التنفيذي؛

)(3

تعزيز أدوارھا في إدارة التنفيذ واإلشراف عليه ،ومواصلة تطوير النظام ) (WIGOSوفقا ً لھذه الخطط؛

)(4

تنسيق أنشطة تنفيذ النظام ) (WIGOSمع تنفيذ النظام ) (WISوغيره من األولويات الرئيسية للمنظمة
في خططھا التشغيلية وبرامج عملھا؛

)(5

التعاون في وضع مفھوم المراكز اإلقليمية للنظام ) (WIGOSوإنشائھا؛

)(6

تقديم دعم إقليمي لألعضاء وفقا ً لخطة التنفيذ اإلقليمية للنظام ) (WIGOSوفي استجابة لطلباتھم ،رھنا ً بإتاحة
الموارد أو األموال؛

)(7

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

)(WMO
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يطلب من اللجان الفنية ما يلي:
)(1

تطوير المبادئ التوجيھية الفنية وما يتصل بھا من مواد إرشادية متضمنة في دليل النظام ) ،(WIGOSلمساعدة
األعضاء في تنفيذ وتشغيل شبكات ونظم الرصد الخاصة بھم ووفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMO؛

)(2

القيام ،بالتعاون مع المنظمات والبرامج الشريكة ،بوضع معايير فنية لدعم النظام ) (WIGOSواقتراح التحديثات
ذات الصلة للمواد التنظيمية للنظام ) ،(WIGOSحيثما تنشأ الحاجة إلى ذلك؛

)(3

تقديم الخبرة الفنية والمساعدة والمشورة إلى األعضاء واالتحادات اإلقليمية بشأن النظام )(WIGOS؛

)(4

مواصلة توفير الريادة الفنية من أجل النظام ) (WIGOSمن خالل لجنة النظم األساسية  ،ولجنة أدوات وطرق
الرصد ؛

يحث األعضاء على:
)(1

تطوير استراتيجياتھم الوطنية الخاصة بالرصد وخطط التنفيذ الوطنية للنظام )(WIGOS؛

)(2

إنشاء آليات وطنية إلدارة وتنسيق وتنفيذ النظام ) ،(WIGOSوتعيين مراكز تنسيقھم الوطنية للنظام؛

)(3

تنفيذ وتشغيل شبكات ونظم الرصد التابعة لھم وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMO؛

)(4

تنسيق أنشطة تنفيذ النظام ) (WIGOSمع تنفيذ نظام معلومات المنظمة ،وغيره من األولويات الرئيسية للمنظمة
)(WMO؛

)(5

توفير خبراء للمشاركة في العمل المتصل بالنظام ) (WIGOSفي اإلقليم وفي اللجان الفنية ذات الصلة؛

)(6

دعم أنشطة ومشاريع التنفيذ اإلقليمية والعالمية للنظام ) ،(WIGOSبما في ذلك توفير موارد كافية؛

)(7

إبقاء األمين العام على علم بالتقدم المحرز واإلنجازات المتحققة في تنفيذ النظام )(WIGOS؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

تقديم المساعدة الضرورية والدعم من األمانة لمواصلة تطوير نظام )(WIGOSمن خالل مرحلة ما قبل تشغيله،
وذلك ضمن الموارد المتاحة؛

)(2

العمل بنشاط للتوصل إلى اتفاقات ،وإبرامھا مع المنظمات الشريكة المحتملة ذات األنشطة الخاصة بنظم
الرصد المتصلة بالنظام )(WIGOS؛

)(3

التعاون مع األنشطة الخاصة بالنظام ) (WIGOSوتنسيقھا مع مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات
والبرامج الدولية األخرى ذات الصلة؛

يدعو الشركاء إلى المشاركة في األنشطة ذات الصلة بتنفيذ النظام ) (WIGOSومواصلة تطوير النظام أثناء مرحلة
ما قبل تشغيله.
ــــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 50الذي لم يعد ساريا ً.
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(Cg-17) 24

تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WMO
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية )مطبوع
المنظمة رقم ،(1140
إذ يشير إلى:
)(1

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 11المرجع المنقح للنظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم ،(544

)(2

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 17تعزيز الرصدات من على متن الطائرات والتوسّع فيھا،

)(3

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 18دعم األعضاء في تنفيذ نظام األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية
دعما ً للتنبؤ العددي بالطقس،

يقرر اتخاذ إجراءات بشأن كل من التوصيات الواردة آنفاً ،كما يلي:
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 11المرجع المنقح للنظام العالمي للرصد)مطبوع المنظمة رقم (544
)أ(

الموافقة على ھذه التوصية على أن يبدأ سريانھا في نفس وقت سريان مرجع النظام العالمي للرصد؛

)ب(

مطالبة األمين العام بإجراء التعديالت على مرجع النظام العالمي للرصد ،على النحو الوارد في
المرفق بھذه التوصية؛

)ج(

اإلذن لألمين العام بإجراء أي تعديالت تحريرية صرفة ،تترتب على ذلك؛

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 17تعزيز الرصدات من على متن الطائرات والتوسع فيھا
)أ(

يوافق على ھذه التوصية؛

)ب(

يطالب األمين العام بما يلي:
’‘1

دعوة االتحادات اإلقليمية إلى النظر في مواصلة تطوير الرصدات من على متن الطائرات،
أساسا ً من خالل تنفيذ أوسع نطاقا ً لبرنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات )(AMDAR؛

’‘2

دعوة االتحادات اإلقليمية إلى وضع ومواصلة تنفيذ خطط إقليمية لتعزيز الرصدات من على
متن الطائرات والتوسع فيھا وكذلك برنامج AMDAR؛

’‘3

تقديم الدعم لتنسيق وتطوير واستيفاء أنشطة التخطيط والتنفيذ ھذه من خالل تعزيزھا على
النحو الالئق لدى األعضاء وفي كل دورة اتحاد إقليمي؛

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 18دعم األعضاء في تنفيذ نظام األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية
دعما ً للتنبؤ العددي بالطقس
)أ(

يوافق على ھذه التوصية؛
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)ب(

يطلب إلى األمين العام:
’‘1

دعوة األعضاء إلى المساھمة في استراتيجية تنفيذ فريق التعاون في مجال المحطات العائمة
لجمع البيانات ) ،(DBCPوتخصيص موارد مالئمة للوحدات العائمة المنساقة الحاملة
للبارامترات ،وصفائف المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية؛

’‘2

دعوة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا إلى التعاون مع المنظمات الشريكة،
واغتنام فرصة خطة تحسين الوحدات العائمة المنساقة للبارامترات التابعة للفريق DBCP؛

’‘3

استرعاء انتباه األعضاء إلى ھذه التوصية.

القرار (Cg-17) 25
الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول  -الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد أخذ في اعتباره التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1140
إذ يشير إلى:
)(1

المواد ) 2أ( و)2ج( و)8د( من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 45الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(3

القرار  - (Cg- XVI) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS

)(4

القرار  – (EC-64) 26تعديالت على الالئحة الفنية،

)(5

التوصية  – ((CBS-Ext.(2014) 16المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ،

)(6

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

)(7

القرار  - (Cg-17) 26الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  – (49مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية قد أ ّكد على ضرورة تضمين الالئحة الفنية المنقحة
للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (49تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSمع توثيق
مفھوم عمليات النظم العالمية المتكاملة للرصد وإسھامات جميع عناصر نظم الرصد،

القرارات

315

)(2

قرار الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي بشأن مراجعة الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  (49بما
يتماشى مع النظم والخدمات المحدّثة والناشئة للمنظمة )،(WMO

)(3

قرار الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي بشأن تعديل ھيكل الالئحة الفنية )المجلد األول ،الجزء
األول( التي وافق عليھا المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين،

)(4

أن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي قد وافقت على أن يعتمد المؤتمر السابع عشر المجلد األول
 -الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSويصدره فعلياً،

وإذ ينظر في مسودة الجزء األول الذي أوصت لجنة النظم األساسية بأن يعتمده المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وإذ يشير إلى أن مسودة الجزء األول قد عُممت على جميع األعضاء ،وأن تعليقاتھم أُدرجت في الوثيقة،
يقرر اعتماد الجزء األول حسبما يرد في مرفق ھذا القرار ،على أن يصبح ساريا ً اعتباراً من  1تموز /يوليو 2016؛
يؤكد سلطة المجلس التنفيذي إلقرار ما يلزم إدخاله من تعديالت على الجزء األول قبل انعقاد المؤتمر الثامن عشر؛
يقرر أن تعمل لجنة النظم األساسية ،بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى ،كلجنة فنية رائدة إلدارة التغييرات التي ُتدخل
على المجلد األول ،الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن الالئحة الفنية؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

إدماج الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي الالئحة الفنية )مطبوع
المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،طبعة  ،2015ونشره بكل اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

ضمان اتساق الوثائق ذات الصلة من حيث الصياغة؛

)(3

كفالة تنقيح الوثائق التنظيمية بشكل منھجي ،وضمان أن الطبعات المنشورة من الوثائق التنظيمية متسقة
وتشمل أحكاما ً يمكن استخدامھا في إطار نظام إدارة الجودة على الصعيد الوطني؛

)(4

توجيه نظر كل من يعنيھم األمر إلى ھذا القرار.
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تنظيم إعداد الوثيقة
النسخة

ملخص التغييرات

0.1

أول تجميع كامل )لمعظم( األقسام
المستكملة والمراجعة ،لعرضه على
االجتماع الثالث لفريق التنسيق المشترك
بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ICG-WIGOS-3
التعليقات والتغييرات للنظر فيھا

0.3

المراجعة

0.4

التحرير النھائي
تعليقات من كافة اللجان الفنية والفريق
) (EC-PORSوفرقة العمل )(TT-WQM

0.6

تعديالت تحريرية طفيفة
تعليقات من األمانة وتعليقات تحريرية

0.8

تعليقات من الدورة االستثنائية
للجنة النظم األساسية )(CBS
تعليقات األعضاء والمجلس التحريري

0.2

0.5

0.7

0.9

)(2014

من قبل

التاريخ:

رئيس فريق العمل المعني بإدارة
مخاطر الطقس WRM

06-02-2014

I. Zahumensky, T. Goos, L.
Nunes
Russell Stringer, I.
Zahumensky, T. Goos,
L. Nunes
I. Zahumensky

13-03-2014

R. Stringer, T. Goos,
L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky
I. Zahumensky
R. Stringer, M. Ondras,
L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky
L.P. Riishojgaard

مكتب مشاريع النظام العالمي
المتكامل للرصد )(WIGOS-PO
ــــــــــــــــــــ

03-04-2014
09-04-2014
07-08-2014
08-08-2014
27-08-2014
11-09-2014
26-01-2015
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المحتويات

الالئحة الفنية

الصفحة

أحكام عامة

المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بھا )طبعة (2015
الجزء األول النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

الفرع
تعاريف
1
1.1
1.2
1.3

الصفحة
مقدمة للنظام العالمي المتكامل للرصد
أغراض النظام العالمي المتكامل للرصد ونطاقه
نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد
التعاون مع الشركاء المسؤولين عن نظم الرصد التي تحظى برعاية مشتركة ،والنظم غير التابعة للمنظمة
)(WIGOS

)(WMO
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
5
6
7
8

الحوكمة والتنظيم اإلداري
السمات المشتركة للنظم المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
المتطلبات
التصميم والتخطيط والتطور
أدوات وطرق الرصد
العمليات
البيانات الشرحية للرصدات
إدارة الجودة
تطوير القدرات
السمات الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد
االحتياجات
التصميم والتخطيط والتطور
أدوات وطرق الرصد
العمليات
السمات الخاصة بالنظام الفرعي الفضائي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد
نطاق النظام الفرعي الفضائي القاعدة والغرض منه ،وتشغيله
السمات الخاصة بالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس )(WWW
السمات الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
السمات الخاصة بنظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة )(WMO
السمات الخاصة بمكوّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
ــــــــــــــــــــــــــــ
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الالئحة الفنية
أحكام عامة
مالحظة :ھذه الفروع ستقدم في المجلد األول العام.

تعاريف
مالحظة  :1يمكن االطالع على تعاريف أخرى في مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306ومرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(486المجلد  ،1ومرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة
رقم  ،(386المجلد  ،1ومطبوعات أخرى للمنظمة ).(WMO
مالحظة  :2ستضاف ھذه التعاريف إلى التعاريف التي ق ِّدمت من أجزاء أخرى إلى التعاريف الكاملة المحددة في المجلد األول.

ويكون للمصطلحات التالية عندما تستخدم في المجلد األول لالئحة الفنية ،المعاني الواردة أدناه.
محطة األرصاد الجوية على متن الطائرة .ھي محطة األرصاد الجوية المركبة على متن طائرة.
شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية .تشمل جميع الشبكات العاملة في المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.
المعايرة )التقييم(.
•

التحديد التجريبي للعالقة بين الكمية التي تقاس ومؤشر األداء أو الجھاز أو العملية التي تقيسھا.

•

عملية الربط بين االستجابة المبينة ألداة مع إشارة تشغيلھا أو مع القيمة الحقيقية المتحصل عليھا على نحو
مستقل؛ وھي تنفذ عادة عند عدة نقاط في نطاق قياس األداة.

المحطة المناخية (1) .محطة يتم الحصول منھا على بيانات مناخية (2) .محطة سطحية تتم فيھا رصدات عناصر
محددة ،لألغراض المناخية في المقام األول.
التوافق .حالة يمكن فيھا لشيئين الوجود واالستخدام معا ً بدون مشاكل أو تنازع.
الغالف الجليدي .عناصر لنظام األرض تحتوي على غطاء ثلجي لھطول صلب ،وجليد بحري ،وبحيرات وجليد نھري،
وأنھار جليدية ،وقلنسوات جليدية ،وصحائف جليدية ،وتربة صقيعية وتربة تتجمد موسميا ً.
مالحظة :بينما يُعرَّ ف غالبا ً الغالف الجليدي بأنه يحتوي على ماء متجمد ،فإن التربة الصقيعية يمكن أن تكون "جافة" .ويتضمن
تعريف المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعناصر في الغالف الجليدي تحدث على سطح األرض أو تحته ،أو تقاس على
السطح في حالة الھطول الصلب .ولذا فإن ھذا التعريف يستبعد السحب الجليدية.

شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي .تتألف من مواقع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWذات قدرات
متباينة منشأة باالعتماد على برامج الرصد القائمة ،وتعزز إضافة رصدات معايرة للغالف الجليدي إلى المرافق القائمة.
وتشمل كافة مكونات الغالف الجليدي :األنھار الجليدية ،والصخور الجليدية ،وصفحات الجليد والثلوج والتربة الصقيعية
والجليد البحري والجليد النھري/البحيري والھطول الصلب.
شبكة الغالف الجليدي .جوھر شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالذي يطبق ممارسات
الرصد التي اتفقت عليھا المراقبة العالمية ) .(GCWوتشمل شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetمواقع في مناطق مناخية
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باردة ،في البر أو البحر ،تش ِّغل برنامجا ً مستداما ً وموحداً قياسيا ً لرصد ومراقبة أكبر عدد ممكن من المتغيرات في
الغالف الجليدي .وتقسّم شبكة الغالف الجليدي مواقع الرصد إلى فئتين مختلفتين :المواقع األساسية ،والمواقع المتكاملة.
تضم مواقع شبكة الغالف الجليدي محطة واحدة أو أكثر من شبكة الغالف الجليدي :المواقع الرئيسية ومواقع خط
األساس.
البيانات الشرحية الكشفية .البيانات الشرحية المتسقة مع المعيار المستخدم في نظام معلومات المنظمة ) (WISالكتشاف
المعلومات المتبادلة من خالل ذلك النظام ).(WIS
اإلطار .مجموعة من المبادئ ،واألفكار ،والمبادئ التوجيھية واألحكام التي تم ّكن من اتخاذ القرارات ،وإصدار األحكام
وإجراء العمليات.
المدار الثابت بالنسبة إلى األرض ) .(GEOيشار غالبا ً إلى السواتل التي تدور في مدارات ثابتة بالنسبة إلى األرض على
أنھا GEOs
الساتل الثابت المدار بالنسبة لألرض .ساتل أرصاد جوية يدور في مدار حول األرض على ارتفاع يبلغ قرابة
كيلومتر بنفس السرعة الزاوية لألرض وفي المستوى االستوائي ،ويوفر بالتالي معلومات شبه مستمرة في مجال يبلغ
نطاقه نحو  50درجة من نقطة ثابتة لساتل فرعي عند خط االستواء.

36 000

النظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSنظام تشغيلي طويل األجل موجه نحو المستخدمين قادر على توفير الرصدات
الشاملة الالزمة لـ:
•

مراقبة النظام المناخي،

•

كشف تغير المناخ وعزوه،

•

تقييم تأثيرات تقلبية المناخ وتغيره ودعم التكيف معھما،

•

االستخدام في التنمية االقتصادية الوطنية،

•

بحوث تحسين فھم ونمذجة النظام المناخي والتنبؤ به.

األداة .جھاز يستخدم إلجراء قياسات ،بمفرده أو باالقتران مع جھاز إضافي أو أجھزة إضافية.
الرصد الموقعي .إجراء الرصد باستخدام جھاز يتصل ماديا ً أو بشكل مباشر بالجسم أو بالظاھرة قيد الدراسة.
التشغيل البيني .قدرة النظم المختلفة على العمل معا ً )العمل البيني(.
المدارات المنخفضة حول األرض ) .(LEOمدارات ذات ارتفاع يتراوح بين  160كيلومتراً ) 99ميالً( ،لفترة تبلغ نحو
 88دقيقة ،و 2000كيلومتر ) 1200ميل( لفترة تبلغ نحو  127دقيقة.
رصدات أحوال جوية .تقييم أو قياس عنصر أو أكثر من عناصر األرصاد الجوية.
شبكة رصد أحوال جوية .مجموعة من محطات رصد األحوال الجوية منتشرة على مساحة معينة لغرض محدد.
محطات/منصات رصد أحوال جوية )محطة أرصاد جوية( .مكان تتم فيه رصدات األحوال الجوية بموافقة عضو
المنظمة المعني ) (WMOأو أعضائھا المعنيين.
تقرير األرصاد الجوية )التقرير( .بيان ظروف األحوال الجوية المرصودة المتعلقة بوقت ومكان محددين.
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ساتل في مدار قريب من القطب .ساتل أرصاد جوية ذو مدار دائري تقريبا ً وقريب من القطب .ويوفر اقتران حركة
الساتل بدوران األرض تحته ،أشرطة بيانات ساتلية متداخلة تغطي مساحات عريضة من األرض )تصل إلى 3000
كيلومتر( من القطب إلى القطب .ويمكن اختيار ارتفاع الساتل ضمن نطاق عريض )يتراوح بين  600و 1500كيلومتر(
بغية تقديم بيانات فوق األرض بأكملھا مرتين يوميا ً.
الرصدة .تقييم عنصر واحد أو أكثر من عناصر البيئة المادية.
مالحظة :الرصدات ھي بيانات المستوى الثاني ،ويمكن الحصول عليھا مباشرة أو اشتقاقھا على نحو محدد في مرجع النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،485طبعة  (2010المجلد األول – الجوانب العالمية"

بيانات الرصد .نتيجة تقييم عنصر واحد أو أكثر من عناصر البيئة المادية.
البيانات الشرحية للرصدات .بيانات وصفية لبيانات الرصد؛ معلومات الزمة لتقييم وتفسير الرصدات أو لدعم تصميم
وإدارة نظم الرصد وشبكاته.
شبكة الرصد .جھاز استشعار واحد أو أكثر ،أو أدوات أو أنماط رصد في أكثر من محطة أو منصة واحدة ،وتعمل معا ً
لتوفير مجموعة منسقة من الرصدات.
محطة /منصة رصد .مكان تتم فيه الرصدات؛ وھي تشير إلى جميع أنواع محطات أو منصات الرصد سواء كانت
سطحية القاعدة أو فضائية القاعدة ،وسواء كانت على األرض ،أو في البحر – أو في البحيرة – أو النھر ،أو في
الھواء ،وسواء كانت ثابتة أو متنقلة )بما في ذلك في الھواء( ،وتجري رصدات في الموقع أو رصدات عن بعد.
مالحظة :مالك أو مشغل منصة الرصد يمكن أن يكون مرفق وطني لألرصاد الجوية و/أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،أو
وكالة أو منظمة أخرى )سواء حكومية ،أو غير حكومية ،أو تجارية( أو فرداً.

نظام الرصد )أو الرصدات( .نظام منسق من النھج والتقنيات والتسھيالت إلجراء الرصدات باستخدام جھاز استشعار
واحد أو أكثر ،وأداة واحدة أو أكثر ،أو أنواع من الرصدات في محطة واحدة ومنصة واحدة أو أكثر تعمل معا ً لتوفير
مجموعة منسقة من الرصدات.
الرصد في الوقت شبه الحقيقي .رصدة متوافرة للمستخدم سريعا ً بعد انتھاء عملية الرصد.
مالحظة :المھل الزمنية التي تعتبر "في الوقت الحقيقي" أو "في الوقت شبه الحقيقي" أو "في الوقت غير الحقيقي" تختلف
باختالف الحاالت ،وتتوقف على عدة عوامل .فالرصد في الوقت شبه الحقيقي ھو أساسا ً رصد في الوقت الحقيقي لكنه يجرى بعد
فترة تأخير يمكن تحديدھا ،مما يقلل من قيمته بالنسبة إلى بعض المستخدمين.

الرصد في الوقت غير الحقيقي .رصدة ال تتوافر للمستخدم مباشرة أو سريعا ً بعد انتھاء عملية الرصد ،ولكن بعد فترة
من الوقت .وھي تقدم معلومات للمستخدم عن األوضاع التي كانت سائدة في وقت مبكر.
مالحظة :المھل الزمنية التي تعتبر "في الوقت الحقيقي" أو "في الوقت شبه الحقيقي" أو "في الوقت غير الحقيقي" تختلف
باختالف الحاالت ،وتتوقف على عدة عوامل ،منھا تطبيقات المستخدم ،وطريقة التوزيع ،ومراقبة الجودة أو غيرھا من خطوات
المعالجة ،وتوافر عملية الرصد ومدة أخذ العينات ،وتقلبية العنصر المادي المرصود.

الرصد في الوقت الحقيقي .رصدة متوافرة للمستخدم فور االنتھاء من عملية الرصد .وتقدم معلومات للمستخدم عن
األوضاع الحالية.
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مالحظة :المھل الزمنية التي تعتبر "في الوقت الحقيقي" أو "في الوقت شبه الحقيقي" أو "في الوقت غير الحقيقي" تختلف
باختالف الحاالت ،وتتوقف على عدة عوامل .ومن العوامل الرئيسية متطلبات تطبيقات المستخدم ،فأي رصدة ال تتوافر بالسرعة
الكافية الستخدامھا العملي المباشر )في غضون ثوان أو دقائق أو ساعات أو طوال بضعة أيام( قد ال تعتبر في الوقت الحقيقي
لذلك االستخدام .ومن العوامل األخرى ھل طريقة التوزيع المستخدمة ھي أكثر الطرق مباشرة وسرعة ،وھل خطوات مراقبة
الجودة وخطوات المعالجة األخرى تؤخر توافر الرصدة ،وھل المھلة الزمنية تتناسب بشكل معقول مع تواتر عملية الرصد أو مع
الوقت المستغرق في أخذ العينات إلجراء الرصد ،وھل المھلة الزمنية تتناسب بشكل معقول مع تقلبية العنصر المادي المرصود.

االستشعار عن بعد .عملية رصد تجرى باستخدام جھاز ال يتصل ماديا ً أو بشكل مباشر بالجسم أو الظاھرة قيد الدراسة.
النظم الساتلية .نظم فضائية تستخدم ساتالً اصطناعيا ً واحداً أو أكثر يدور أو تدور حول األرض.
النظام .تجميع ألشياء أو عمليات أو مفاھيم تتفاعل فيما بينھا في األغلب األعم وتركز على تحقيق نتيجة محددة أو
تفضي إليھا.
محطة /منصة الرصد التابعة للمنظمة ) .(WMOأية محطة /منصة رصد صادر لھا حاليا ً محدد ھوية سليم من المنظمة
).(WMO
شبكة نظام الرصد /الرصدات التابعة للمنظمة ) .(WMOشبكة نظم رصد /رصدات تتألف من محطات ومنصات تابعة
للمنظمة ).(WMO
رصدة للمنظمة ) .(WMOھي رصدة تتم في محطة /منصة للرصد تابعة للمنظمة ).(WMO

القرارات
1

مقدمة للنظام العالمي المتكامل للرصد

1.1

أغراض النظام العالمي المتكامل للرصد ونطاقه
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)(WIGOS

سيكون النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOS) (WMOإطاراً لجميع نظم الرصد
1.1.1
بالمنظمة ) ،(WMOولمساھمات المنظمة ) (WMOفي نظم الرصد التي تشارك في رعايتھا من أجل دعم جميع برامج
وأنشطة المنظمة ).(WMO
مالحظة :نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة ھي النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالنظام العالمي
لرصد المحيطات ) (GOOSالمشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالبرنامج )(UNEP
والمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالنظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSالمشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالبرنامج
) (UNEPوالمجلس ).(ICSU

سييسر النظام ) (WIGOSاستخدام المنظمة ) (WMOللرصدات اآلتية من نظم مملوكة ومدارة ومشغلة من
1.1.2
قبل مجموعة متنوعة من المنظمات والبرامج.
1.1.3

ويتمثل الغرض المبدئي للنظام العالمي المتكامل للرصد في تلبية احتياجات األعضاء المتطورة إلى

الرصدات.
مالحظة :تتحقق تقييمات االحتياجات والخطط الالزمة لتلبيتھا من خالل عملية االستعراض المتجدد للمتطلبات ) (RRRوفقا ً مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،((XXXXالفرع .2.2

وسيتعاون األعضاء في النظام العالمي المتكامل للرصد للنھوض بحالة نظم الرصد ،وتوافقھا ،وتبادل
1.1.4
الرصدات على النطاق العالمي.
مالحظة :ستنشأ منافع إضافية باعتماد المفھوم من قبل كيانات غير المنظمة ) (WMOذاتھا والمنظمات الشريكة لھا.

ويعزز األعضاء العمل المشترك والتعاون فيما بين المؤسسات /المرافق األكاديمية /والبحثية المعنية
1.1.5
باألرصاد الجوية واألرصاد الجوية الھيدرولوجية البحرية واألوقيانوغرافية وغيرھا من المؤسسات والخدمات على
المستوى الوطني من أجل تلبية األھداف الواردة في الفقرة .1.1.3
ويركز إطار النظام العالمي المتكامل للرصد على إدماج وظائف الحوكمة والتنظيم اإلداري ،واآلليات
1.1.6
واألنشطة التي يتعين إنجازھا من خالل إسھام نظم الرصد على مستوى عالمي وإقليمي ووطني.
1.2

نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد

تتألف نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد من النظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع
1.2.1
لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWومكون الرصد من برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي  ،(GAWونظام
الرصد الھيدرولوجي للمنظمة ) (WHOS) (WMOالتابع لبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRPومكون الرصد
من المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك مكوناتھا السطحية القاعدة والفضائية القاعدة.
مالحظة :تشمل النظم المكوِّ نة المذكورة آنفاً ،جميع مساھمات المنظمة ) (WMOفي النظم التي تحظى برعاية مشتركة وكذلك
مساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS
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النظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس

)(WWW

سيكون النظام العالمي للرصد نظاما ً منسِّقا ً لشبكات محطات ومنصات رصد ،فضالً عن إلى النھج
1.2.1.1
والتقنيات والتسھيالت والترتيبات الالزمة إلجراء الرصدات على نطاق عالمي ،ومحدد على أنه أحد المكونات الرئيسية
لبرنامج المراقبة العالمية للطقس.
1.2.2

المراقبة العالمية للغالف الجوي )مكون الرصد من المراقبة العالمية للغالف الجوي )((GAW

ستكون المراقبة العالمية للغالف الجوي نظاما ً منسَّقا ً لشبكات محطات الرصد ونھجھا وتقنياتھا وتسھيالتھا
1.2.2.1
وترتيباتھا يشمل األنشطة الكثيرة للمراقبة وما يتعلق بھا من أنشطة تقييم علمية مكرسة لتقصي التكوين الكيميائي
المتغير للغالف الجوي العالمي وما يتصل به من خواص فيزيائية.
1.2.3

نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة

)(WMO

يتألف نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOS) (WMOمن رصدات ھيدرولوجية تركز في
1.2.3.1
المقام األول على منسوب المياه وتدفقھا ،كما يشمل برنامج النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية )(WHYCOS
الذي يستھدف تحسين أنشطة الرصد األساسية ،وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع التبادل الحر للبيانات في ميدان
الھيدرولوجيا.
مالحظة :يرد تكوين الرصدات الھيدرولوجية للمنظمة ) (WMOفي المجلد الثالث – الھيدرولوجيا ،الفصل دال – ،1.2
الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم .(49
ويتمثل غرض نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة في توفير بيانات عن تدفق المجاري المائية
1.2.3.2
)سواء منسوب المياه أو التدفق( قرب الوقت الفعلي من المرافق الوطنية للھيدرولوجيا المشاركة.
وسيعمل األعضاء الذين يوفرون الرصدات الھيدرولوجية لنظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة وفقا ً
1.2.3.3
لإلجراءات والممارسات المبينة في الفروع التالية ) 2و 3و 4و ،(8من المجلد األول ،الجزء األول.
1.2.4

المراقبة العالمية للغالف الجليدي )مكون الرصد من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي(

ستكون المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWنظاما ً منسِّقا ً لشبكات محطات الرصد وأساليبھا وتقنياتھا
1.2.4.1
وتسھيالتھا وترتيباتھا يشمل أنشطة المراقبة وما يتعلق بھا من أنشطة تقييم علمية مكرسة لتقصي أحوال الغالف الجليدي
اآلخذة في التغير.
ستنشأ شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوشبكتھا األساسية القياسية
1.2.4.2
) (CryoNetعلى أساس برامج الرصد القائمة ،وستعزز إضافة رصدات الغالف الجليدي القياسية للمراقبة القائمة.
مالحظة  :1تقدم خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالمتوافرة على الموقع الشبكي التالي:
 ،http://globalcryospherewatch.org/reference/documents/مزيداً من المعلومات.
مالحظة  :2تشمل البرامج الحالية لرصد الغالف الجليدي برامج رصد الغالف الجليدي في إطار برامج المنظمة )) (WMOبما في
ذلك اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة ) GCOSو GTOSو ،(GOOSكما تشمل ،على سبيل
المثال والحصر ،برامج الرصد التابعة للرابطة الدولية للتربة الصقيعية ) ،(IPAوالمرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية
) ،(WGMSوخدمة تابعة للرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) ،(IACSواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية
) ،(SCARوالمركز العالمي لمناخيات الھطول ) ،(GPCCوالمركز الوطني لبيانات الثلج والجليد ) (NSIDCبالواليات المتحدة
األمريكية.

القرارات
1.3
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التعاون مع الشركاء المسؤولين عن نظم الرصد التي تحظى برعاية مشتركة ،والنظم غير التابعة
للمنظمة )(WMO

يدعم األعضاء التعاون بين المنظمة ) (WMOوشركائھا الدوليين المسؤولين نظم الرصد التي تحظى
1.3.1
برعاية مشتركة ،ونظم الرصد غير التابعة للمنظمة ).(WMO
وسينفذ األعضاء ترتيبات تعاون وتنسيق مماثلة فيما بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
1.3.2
) (NMHSsومن خالل اآلليات الوطنية من أجل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،والنظام العالمي لرصد المناخ،
والنظام العالمي لرصد المحيطات ،والنظام العالمي لرصد األرض ،والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض.
1.4

الحوكمة والتنظيم اإلداري

مالحظة :يشكل تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد نشاطا ً متكامالً لجميع نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوالتي تشارك
المنظمة ) (WMOفي رعايتھا :وھو يدعم جميع برامج وأنشطة المنظمة ) .(WMOوللمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية بدعم من
ھيئاتھا العاملة الخاصة ،دور موجه في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد .كما توجه اللجان الفنية ،الجوانب الفنية لتنفيذ النظام
العالمي المتكامل للرصد ويتم االضطالع بدور ريادي من خالل لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد.

وسينفذ األعضاء نظم الرصد الوطنية ويديرونھا وفقا ً ألحكام الالئحة الفنية ،المجلد األول ،الجزء األول،
1.4.1
ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
2

السمات المشتركة للنظم المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS

2.1

المتطلبات

يقوم األعضاء بإنشاء وتشغيل وصيانة نظم الرصد الوطنية لتلبية االحتياجات من الرصدات بطريقة
2.1.1
متكاملة ومنسقة ومستدامة.
يرسل األعضاء احتياجات مستخدميھم من الرصدات بالنسبة لكل مجال من مجاالت التطبيق الخاصة
2.1.2
بالمنظمة ) (WMOإلى عملية االستعراض المتجدد للمتطلبات ).(RRR
مالحظة :ترد تفاصيل عن عملية االستعراض المتجدد للمتطلبات ) (RRRومجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOفي مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(XXXXالفرع . 2.2
2.2

التصميم والتخطيط والتطور

2.2.1

عام

يساھم األعضاء في عملية االستعراض المتجدد للمتطلبات سواء بشكل مباشر أو من خالل مشاركة
2.2.1.1
خبرائھم في أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية.
ينفذ األعضاء الخطط التي نشرتھا المنظمة ) (WMOلتطور مكون نظم الرصد التابع للنظام العالمي
2.2.1.2
المتكامل للرصد ،لدى تخطيط وإدارة نظم الرصد الخاصة بھا.
يجري األعضاء تنسيقا ً وثيقا ً مع الھيئات الوطنية المعنية باالتصاالت لديھم لتسجيل تردداتھا لتوفير الحماية
2.2.1.3
الكافية ،وللدفاع عن إتاحة الترددات لجميع نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد.
2.3

أدوات وطرق الرصد

2.3.1

عام
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مالحظة :المعايير والممارسات الموصى بھا واإلجراءات المتعلقة بأدوات وطرق الرصد عبر جميع نظم الرصد المكونة للنظام
العالمي المتكامل للرصد ،وفي ھذه النظم ،محددة في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  (49المجلد األول – الثالث ،ومعروضة
بالتفصيل في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
2.4

العمليات

2.4.1

االحتياجات العامة

يقوم األعضاء بتركيب وتشغيل وصيانة نظمھم الخاصة بالرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد
2.4.1.1
وفقا ً لالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،49المجلدات األول إلى الرابع( ،مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
)مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
2.4.1.2

يكفل األعضاء استمرار تشغيل وإتاحة الرصدات التي تنتجھا نظم الرصد ،تحت مسؤوليتھا.

2.4.1.3

يكفل األعضاء أن تحدد وتوثق وتستخدم ممارسات وإجراءات سالمة سليمة لتشغيل نظم الرصد.

مالحظة :ممارسات وإجراءات السالمة ھي التي تعنى بضمان رفاه العاملين ،وتكفل في الوقت ذاته تعزيز كفاءة وفعالية المرافق
الوطنية ) (NMHSsبشكل عام ،وتمتثل للقوانين واللوائح والمتطلبات الوطنية فيما يتعلق بالصحة والسالمة في العمل.
2.4.2

الرصدات

يكفل األعضاء اإلتاحة العامة للرصدات لجميع مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOوفقا ً لھذه
2.4.2.1
الالئحة الفنية ،ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة  :1مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOمبينة بالتفصيل في القسم  2.1من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
)مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة  :2يتم التركيز بوجه خاص على تلبية احتياجات التنبؤ العددي بالطقس ألن مجاالت تطبيق كثيرة تعتمد عليه.
مالحظة  :3يتم التركيز بوجه خاص على مراقبة المناخ ،بما في ذلك االحتياجات الرصدية لإلطار العالمي للخدمات المناخية الذي
يشكل أحد مجاالت األولوية بالنسبة للمنظمة ).(WMO

يكفل األعضاء توفير رصدات طويلة األجل مناسبة التوقيت ،ومضمونة الجودة ،ومراقبة الجودة وموثقة
2.4.2.2
جيداً وفقا ً للممارسات واإلجراءات المحددة في ھذه الالئحة الفنية ،وفي مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع
المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة :ترد المواصفات والتفاصيل الفنية بصفة أساسية في دليل أدوات وطرق رصد األحوال الجوية )مطبوع المنظمة رقم ،(8
ودليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  ،(100ودليل الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد
األول :الھيدرولوجيا – من القياس إلى المعلومات الھيدرولوجية ،ودليل النظم العالمية لمعالجة البيانات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(305ودليل نظام الرصد العالمي )مطبوع المنظمة رقم .(488
2.4.3

األداء

2.4.3.1

يراقب األعضاء بصفة مستمرة أداء نظم الرصد الخاصة بھم.

القرارات
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ينبغي لألعضاء االحتفاظ بسجالت لمراقبة األداء كجزء من نظام إدارة الجودة لديھم وألغراض التدقيق،
2.4.3.2
حسب االقتضاء ،وفقا ً للفرع  2.6من ھذه الالئحة الفنية ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم
.(XXXX
مالحظة :ترد المواصفات والتفاصيل الفنية في دليل أدوات وطرق رصد األحوال الجوية )مطبوع المنظمة رقم  (8ودليل
الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  ،(100ودليل الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد األول:
الھيدرولوجيا – من القياس إلى المعلومات الھيدرولوجية ،ودليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(488
2.4.4

مراقبة الجودة

2.4.4.1

ينفذ األعضاء مراقبة الجودة بالنسبة لجميع الرصدات التي يضطلعون بالمسؤولية عنھا.

مالحظة :ثمة مجموعة دنيا من معايير مراقبة الجودة الخاصة بيانات األرصاد الجوية محددة في مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(485المجلد األول.

ينبغي لألعضاء الذين ال يستطيعون تنفيذ مراقبة الجودة عقد اتفاقات مع منظمة أو مركز وطني أو إقليمي
2.4.4.2
أو عالمي مالئم ألداء مراقبة الجودة الالزمة.
2.4.5

المعايرة

ينبغي لألعضاء أداء معايرة نظمھم وأدواتھم باالستناد إلى معيار دولي وفقا ً لمرجع النظام العالمي
2.4.5.1
المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
2.5

البيانات الشرحية للرصدات

يسجل األعضاء البيانات الشرحية للرصدات ويحتفظون بھا ،ويتيحونھا على النطاق الدولي على النحو
2.5.1
المحدد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(XXXXالفرع .2.5
2.6

إدارة الجودة

يمتثل األعضاء للمعايير والممارسات الموصى بھا واإلجراءات المتعلقة بجودة الرصدات الخاصة بالنظام
2.6.1
العالمي المتكامل للرصد وبالبيانات الشرحية للرصدات ،على النحو المبين بالتفصيل في ھذه الالئحة الفنية وفي مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة :ترد األحكام المتعلقة بإطار إدارة الجودة التابع للمنظمة ) (WMOفي الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49طبعة
 ،2011المجلد الرابع – إدارة الجودة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49طبعة .2011
2.7

تطوير القدرات

2.7.1

عام

ينبغي لألعضاء بذل جھود لتطوير القدرات لكفالة امتثال نظم الرصد الخاصة بھم للمعيار والممارسات
2.7.1.1
الموصى بھا واإلجراءات التي حددتھا الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم .(49
مالحظة :يمكن االطالع على إرشادات بشأن النھج الخاصة بتطوير القدرات في إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات
)مطبوع المنظمة رقم  (1092وخطة تنفيذھا )مطبوع المنظمة رقم  .(1118وتشمل ھذه اإلرشادات دراسة أنواع مختلفة من
القدرات :المؤسسية ،والخاصة بالبنية األساسية ،واإلجرائية ،والخاصة بالموارد البشرية.
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التدريب

يكفل األعضاء تعليم وتدريب العاملين لديھم المشاركين في أنشطة تتصل بالنظام ) (WIGOSلالمتثال
2.7.2.1
للمعايير والممارسات الموصى بھا واإلجراءات الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد.
مالحظة :ثمة أحكام مستفيضة تنطبق على تعليم وتدريب العاملين ،محددة في الجزء الخامس والجزء السادس من ھذه الالئحة
الفنية ،وفي مرجع تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم  ،1083المجلد
األول(.
2.7.3

تطوير قدرة البنية األساسية

ينبغي لألعضاء أن يستعرضوا بانتظام البنى األساسية للرصد الخاصة بھم وأن يتابعوا أنشطة تطوير
2.7.3.1
القدرات لتحسينھا ،على النحو المطلوب لتلبية األولويات المتعلقة بتطور نظم الرصد المحددة من خالل عملية
االستعراض المتجدد للمتطلبات ،فضالً عن أي أولويات وطنية إضافية.
مالحظة :يرد وصف لعملية االستعراض المتجدد للمتطلبات واألولويات الناتجة عنھا بالنسبة لتطور نظم الرصد في الفرع
أعاله.
3

السمات الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد

3.1

االحتياجات

3.1.1

عام

2.2

سيتألف النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد من محطات ومنصات ضمن
3.1.1.1
الشبكات المكونة )أي النظام العالمي للرصد ،المراقبة العالمية للغالف الجوي ،والمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
والنظام العالمي للرصد الھيدرولوجي( على النحو الوارد وصفه في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع
المنظمة رقم .(XXXX
3.1.1.2

ينبغي لألعضاء إقامة وتشغيل نظمھم الفرعية السطحية القاعدة كنظم مفردة مركبة من محطات /منصات

رصد.
3.1.2

االحتياجات الخاصة بالرصدات

ينبغي لألعضاء إنشاء نظم رصد سطحية القاعدة وتشغيلھا وصيانتھا لتلبية احتياجات مجاالت التطبيق
3.1.2.1
الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOوفقا ً للفرع  2.1من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
3.2

التصميم والتخطيط والتطور

3.2.1

عام

يقوم األعضاء بتخطيط شبكات وبرامج الرصد الوطنية وتنفيذھا وتشغيلھا وصيانتھا باالعتماد على
3.2.1.1
المعايير والممارسات واإلجراءات الموصى بھا على النحو المبين في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك في
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة :يرجى من األعضاء مراعاة شتى الخطط واإلستراتيجيات التي وضعتھا المنظمة ) (WMOمن أجل النظام العالمي
المتكامل للرصد ونظم الرصد المكونة له.
3.2.1.2

ينبغي لألعضاء التعاون لدى إجراء التنفيذ اإلقليمي لشبكات أو نظم الرصد.

القرارات
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3.2.1.3
ينبغي لألعضاء اعتماد نھج شبكي مركب إزاء شبكاتھم ،وأن تشمل جھودھم رصدات من مجموعة من
المصادر ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من الوكاالت الحكومية
والمعاھد األكاديمية والبحثية ،والقطاع التجاري والجمھور.

مالحظة  :1يعني النھج الشبكي المركب ھنا استخدام أنواع شتى من نظم الرصد أو مصادر الرصدات من أجل تقديم مجموعة
مؤتلفة من الرصدات.
مالحظة  :2يتعين على المستخدمين في جميع الحاالت تقدير مدى مالءمة الرصدات للتطبيقات التي ينشدونھا ،من خالل تقييم
البيانات الشرحية المتاحة ،بما يشمل تحديد ھوية المصدر .ويصف الفرع  2.5من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع
المنظمة رقم  (XXXXالبيانات الشرحية الالزمة.
3.3

أدوات وطرق الرصد

3.3.1

عام

مالحظة :المعايير والممارسات الموصى بھا واإلجراءات المتعلقة بأدوات وطرق الرصد لجميع النظم الفرعية السطحية القاعدة
التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد محددة في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول – الثالث ،وترد بالتفصيل
في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
3.4

العمليات

3.4.1

عام

ينبغي لألعضاء أن يكفلوا التزام مشغلي نظم الرصد بالالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم
3.4.1.1
 ،49المجلدات األول إلى الرابع( ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة :مشغلو النظم ھم بوجه عام المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأو منظمات أخرى في البلدان
أعضاء المنظمة ) (WMOلكن يكونون أحيانا ً كيانات أخرى.

4

السمات الخاصة بالنظام الفرعي الفضائي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد

4.1

نطاق النظام الفرعي الفضائي القاعدة والغرض منه ،وتشغيله

4.1.1

عام

مالحظة :تشكل الرصدات الفضائية القاعدة ،أي البيانات المتحصل عليھا من النظم الساتلية مصدراً إيجابيا ً أساسيا ً لألرصاد
الجوية والمناخية والھيدرولوجية سواء للتطبيقات التشغيلية أو للتطبيقات المتعلقة بالبحوث.
4.1.2

االحتياجات الرصدية

ينشئ مشغلو السواتل النظم الساتلية التي توفر معلومات رصدية على النحو المحدد في مرجع النظام
4.1.2.1
العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  (XXXXوتقوم بتشغيلھا وصيانتھا وتكفل استمرار عملھا.
مالحظة  :1يستخدم تعبير "مشغلو السواتل" في المجلد األول ،الجزء األول لإلشارة إلى "أعضاء مجموعة منسقة من األعضاء
تقوم بتشغيل سواتل بيئية".
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مالحظة  :2المجموعة المنسقة من األعضاء التي تشغل سواتل بيئية ھي مجموعة من األعضاء الذين يعملون على نحو مشترك
لتشغيل ساتل أو أكثر من خالل وكالة فضاء دولية من مثل وكالة الفضاء األوروبية أو مثل المنظمة األوروبية الستخدام السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية.

لكفالة التغطية العالمية ،والدعم في حالة الطوارئ ولتلبية متطلبات إضافية على النحو المذكور في مرجع
4.1.2.2
النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(XXXXيتعاون مشغلو السواتل وينظمون كوكبة فعالة من النظم
الساتلية بما في ذلك منصات في مدارات قريبة من القطب ومنصات ثابتة المدار بالنسبة إلى األرض ،لكن ال تقتصر
على ذلك.

مالحظة :تجمع ھذه المتطلبات من خالل عملية االستعراض المتجدد للمتطلبات )) (RRRانظر مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(XXXXالفرع  (2.2ويعبر عنھا من حيث نطاق التغطية ،واالستمرار ،واالستبانة ،وعدم
اليقين ،والتواتر ،والمتغيرات الرصدية.
4.1.2.3

ويعالج مشغلو السواتل البيانات الرصدية حتى المستوى الذي يتطلبه مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد

)مطبوع المنظمة رقم  ،(XXXXويؤدون ذلك بطريقة مناسبة التوقيت لنشر البيانات قرب الوقت الفعلي.
4.1.2.4

يبلغ مشغلو السواتل البيانات باعتبارھا متغيرات مرصودة ،محددة في مرجع النظام العالمي المتكامل

للرصد )مطبوع المنظمة رقم  (XXXXومعبراً عنھا بكميات بيئية في وحدات .SI
5

السمات الخاصة بالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس

5.1

إن الغرض من النظام العالمي للرصد ) (GOSھو توفير الرصدات الخاصة باألحوال الجوية وما يتصل بھا
من رصدات بيئية من جميع أنحاء المعمورة ،والالزمة لألعضاء لألغراض التشغيلية والبحثية.

سيأخذ النظام العالمي للرصد شكل نظام منسق يتألف من نھج وتقنيات وتسھيالت الزمة إلجراء الرصدات
5.2
على النطاق العالمي ،وسيُعرف بأنه أحد المكونات الرئيسية للمراقبة العالمية للطقس.
يتألف النظام العالمي للرصد من دمج النظامين الفرعيين :النظام الفرعي السطحي القاعدة ،والنظام الفرعي
5.3
الفضائي القاعدة.
ويتألف النظام الفرعي السطحي القاعدة من الشبكات السينوبتيكية اإلقليمية األساسية ،وشبكة رصد المنطقة
5.4
القطبية الجنوبية ذات المحطات السطحية ومحطات رصد الھواء العلوي ،ومحطات مناخية ،ومحطات تابعة للنظام
العالمي لرصد المناخ ،ومحطات أرصاد جوية على متن الطائرات وغيرھا من أنواع المحطات ،والمحطات الخاصة
على النحو الوارد بالتفصيل في مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد األول.
يتألف النظام الفرعي الفضائي القاعدة من ثالثة عناصر) :أ( قسم فضائي يضم ’1‘ :سواتل تشغيلية في
5.5
مدارات ثابتة بالنسبة إلى األرض )(GEO؛ ‘ ’2سواتل تشغيلية في مدارات موزعة ،متزامنة مع الشمس ،ومدارات
منخفضة حول األرض )(LEO؛ ‘ ’3سواتل أو أدوات تشغيلية أو مستمرة أخرى في مدارات مالئمة؛ ‘ ’4سواتل للبحث
والتطوير )(R&D؛ )ب( قسم أرضي ذي صلة لتلقي البيانات ونشرھا واإلشراف عليھا؛ )ج( قسم خاص بالمستخدمين.
وسيتم إنشاء وتشغيل النظام العالمي للرصد وفقا ً لألحكام الواردة في مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع
5.6
المنظمة رقم  ،(544المجلد األول( ،ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(XXXXوفي
األطلس الدولي للسحب )مطبوع المنظمة رقم  ،(407المجلد األول – مرجع رصد السحب والشھب األخرى(.
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السمات الخاصة بالمكون الخاص بالرصد من المراقبة العالمية للغالف الجوي

6.1

يتمثل الغرض من المراقبة العالمية للغالف الجوي فيما يلي:

)أ(

الحد من المخاطر البيئية على المجتمع وتلبية احتياجات االتفاقيات البيئية؛

)ب(

تعزيز القدرات على التنبؤ بالمناخ والطقس وجودة الھواء؛

)ج(

المساھمة في التقييمات العلمية دعما ً للسياسة العامة البيئية.

)(GAW

من خالل:
)أ(

مواصلة واستخدام رصدات عالمية طويلة األجل للتكوين الكيميائي للغالف الجوي وخصائص فيزيائية
مختارة له؛

)ب(

التشديد على توفير ضمانات الجودة ومراقبة الجودة؛

)ج(

تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالئمة للمستخدمين.

إنشاء شبكة الرصد الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي وتنفيذھا وفقا ً لألحكام المبينة في مرجع
6.2
النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
تنفذ رصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي وفقا ً لألحكام الواردة في مرجع النظام العالمي المتكامل
6.3
للرصد )مطبوع المنظمة رقم  (XXXXوفي مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد األول.
مالحظة  :1يمكن لألعضاء أداء رصدات أي من المعلمات المدرجة في مجاالت تركيز المراقبة العالمية للغالف الجوي
)األوزون ،غازات الدفيئة ،الغازات المتفاعلة ،اإليروسوالت ،اإلشعاع فوق البنفسجي ،وكيمياء الھطول ،باستخدام طرائق الرصد
مثل الرصد الموقعي والتوزيع الرأسي والعمود الكلي.
مالحظة  :2يمكن لألعضاء استخدام منصات مختلفة أو مزيج منھا محطات ثابتة ،منصات متنقلة ،واستشعار عن بعد ألداء
القياسات المتعلقة بتكوين الغالف الجوي.

يسجل األعضاء مساھماتھم في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAWSIS
6.4
ويقدمون رصداتھم إلى مراكز البيانات ذات الصلة التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
مالحظة :مراكز البيانات التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمدرجة عبر:
و.http://gaw.empa.ch/gawsis

7

http://ww.wmo.int/gaw

السمات الخاصة بنظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة

)(WMO

الغرض من نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSھو توفير مكون الرصد الھيدرولوجي من
7.1
أجل إنجاز ھدف النظام العالمي المتكامل للرصد من خالل تيسير الوصول اإلنترنتي إلى بيانات الوقت الفعلي والبيانات
التاريخية المتوافرة بالفعل واالعتماد على نظم المعلومات الخاصة بالمياه لدى األعضاء الذين يتيحيون بياناتھم مجانا ً
ودون قيود.
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وسيشكل نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة كنظام منسق من النھج والتقنيات والتسھيالت الالزمة
7.2
إلجراء الرصدات الھيدرولوجية على نطاق عالمي.
وسينشأ وينفذ نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WMOوستنشأ وستنفذ ممارسة الحصول على
7.3
الرصدات الھيدرولوجية وفقا ً لألحكام الواردة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX

السمات الخاصة بالمكون الخاص بالرصد من المراقبة العالمية للغالف الجليدي

8

)(GCW

يتمثل غرض المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي توفير بيانات ومعلومات أخرى بشأن الغالف
8.1
الجليدي على النطاق المحلي إلى النطاق العالمي لتحسين فھم سلوكه ،وتفاعالته مع المكونات األخرى للنظام المناخي،
وتأثيراته على المجتمع.
سيكون مكون الرصد للمراقبة العالمية للغالف الجليدي نظاما ً منسقا ً يتألف من محطات رصد وتسھيالت
8.2
وترتيبات تشمل المراقبة وما يتعلق بھا من أنشطة تقييم علمية مخصصة مخصصة للغالف الجليدي.
تنشأ شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوشبكتھا الرئيسية ) (CryoNetالتي
8.3
تطبق الممارسات واإلجراءات التي وافقت عليھا المراقبة ) ،(GCWباالستناد إلى برامج الرصد القائمة ،وستروج إضافة
رصدات معيارية للغالف الجليدي للمرافق القائمة.

ستنشأ شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي وتنفذ وفقا ً لألحكام الواردة في مرجع النظام
8.4
العالمي المتكامل للرصد )مطبوع المنظمة رقم .(XXXX
مالحظة  :1يجوز لألعضاء إجراء عمليات رصد ألي من البارامترات التي تحدد حالة مكونات الغالف الجليدي للمراقبة العالمية
)) (GCWالثلج ،والھطول الصلب ،والتربة الصقيعية ،وقلنسوات الجليد ،وصفحات الجليد ،والجليد البحري ،الجليد البحيري
والنھري(.
مالحظة  :2يجوز لألعضاء استخدام المنصات المختلفة أو الجمع بينھا )المحطات الثابتة ،والمنصات المتنقلة ،والمواقع
االفتراضية ،واالستشعار عن بعد( إلجراء قياسات للغالف الجليدي.

فيما يتعلق بكافة المحطات والمنصات التي توفر رصدات للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
8.5
يسجل األعضاء المحطة في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية ) (GCWعلى الموقع الشبكي للمراقبة العالمية
) ،(www.globalcryospherewatch.org) (GCWويعرضون ھذه الرصدات على بوابة المرفق العالمي.

القرار (Cg-17) 26
الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  - (49مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد أخذ في اعتباره التقرير النھائي الموجز ألعمال الدورة االستثنائية لسنة  2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1140

إذ يشير إلى:
)(1

المادة ) 2أ( والمادة ) 2ج( والمادة ) 8د( من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
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)(2

القرار  – (Cg-XVI) 45الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(3

القرار  - (Cg-XVI) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة )،(WMO

)(4

القرار  – (EC-64) 26تعديالت على الالئحة الفنية،

)(5

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 11المرجع المنقح الخاص بالنظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم
 ،(544وتزامن التنقيحات مع تنقيحات مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS
للتوصل في نھاية المطاف إلى وقف العمل تدريجيا ً بالمرجع الخاص بالنظام العالمي للرصد ،

– المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(6

التوصية (CBS-Ext.(2014)) 16
)،(WIGOS

)(7

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

)(8

القرار  - (Cg-17) 25الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء
األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS

وإذ يذ ِّكر بتأكيد المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية على ضرورة تجسيد تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد ) (WIGOSفي الالئحة الفنية المنقحة  ،مع توثيق مفھوم عمليات النظام ) (WIGOSوإسھامات جميع عناصر
الرصد،
وإذ يأخذ في االعتبار مشروع مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد الذي أوصت لجنة النظم األساسية اعتماده من
المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وإذ يشير إلى تعميم مشروع المرجع على جميع األعضاء وإلى إدراج التعليقات المقدمة من قبلھم في الوثيقة،
يقرر اعتماد المرجع حسبما يرد في مرفق ھذا القرار ،على أن يصبح ساريا ً اعتباراً من  1تموز /يوليو 2016؛
يؤكد سلطة المجلس التنفيذي إلقرار ما يلزم إدخاله على المرجع من تعديالت ،عند االقتضاء ،قبل المؤتمر الثامن
عشر؛
يقرر أيضا ً:
)(1

أن تعمل لجنة النظم األساسية ،بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى ،كلجنة فنية إلدارة التغييرات في
المرجع؛

)(2

أن اإلجراءات البسيطة والمعيارية والمعقدة المحددة في التوصية  - (CBS Ext.(2014)) 15إجراءات
استيفاء األدلة والمراجع التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتھا ،ستطبق أيضا ً على استيفاء المرجع؛

يطلب من األمين العام:
)(1

نشر المرجع بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

ضمان اتساق الوثائق ذات الصلة من حيث الصياغة،

)(3

عرض ھذا القرار على جميع األطراف المعنية.
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مرفق القرار
الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(Cg-17) 26
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مراقبة ال ُنسخ
مصدر االقتراح )االسم ،المجموعة(... ،
أو إذا كان ھذا ”نسخة معتمدة“ إدخل

النسخة

ملخص التغييرات

0.1

أول تجميع كامل لألقسام المستكملة والمستعرضة
)في معظمھا( ،للعرض على الدورة الثالثة لفريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد )(ICG-WIGOS-3
استعراض 2.6
تعليقات على استعراض 2.6
استعراض
استعراض أخير
استعراض
استعراض
مسودة محتويات معاد إرفاقھا للتذييل ) 2.3موضح
أنھا ”إرشادية فقط  -والمسودة النھائية لم تعد بعد“(
نسخة من ّقحة

""Chair TT-WRM

0.2.0
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.3
0.3.1
0.4
0.5

التذييل  2.3المحدّث؛ وقد اس ُتعيض عن ”البيانات
الشرحية الرئيسية للنظام العالمي المتكامل
للرصد“ بـ ”معيار بيانات شرحية للنظام العالمي
المتكامل للرصد“ في الوثيقة بأكملھا؛ الحُكم
 ،2.5.1.1المالحظة 2
تغيير تحريري بسيط
التعليقات الواردة من جميع اللجان الفنية وفريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSوفرقة
العمل المعنية بمراقبة الجودة ) (TT-WQMواألمانة
تعديالت تحريرية طفيفة
التعليقات الواردة من األمانة ) (DPMU,OBSوقسم
التحرير

0.10

التعليقات الواردة من الدورة االستثنائية للجنة النظم
األساسية )CBS-Ext.(2014
التعليقات من األعضاء والتعليقات الخاصة بالتحرير

0.6
0.7

08
09

0.11

تاريخ:
= االقتراح ،أو
= االعتماد من قِبل
الرئيس

رئيس فرقة العمل المعنية بالمواد
التنظيمية )(Chair TT-WRM

2014-02-06

T. Goos, L. Nunes
I. Zahumensky
T. Goos, L. Nunes
I. Zahumensky
I. Zahumensky T. Goos, L. Nunes
R.Stringer, I. Zahumensky, T. Goos
R. Stringer

2014-02-19
2014-02-25
2014-03-10
2014-03-13
2014-03-21
2014-04-04
2014-04-06

R.Stringer, I. Zahumensky, T.
Goos, L. Nunes
مكتب المشروع )(WIGOS-PO

2014-04-09

مكتب المشروع )(WIGOS-PO
R. Stringer, T. Goos,
L.P. Riishojgaard,

2014-06-30

2014-07-15
2014-08-07

I. Zahumensky
I. Zahumensky
R. Stringer, M. Ondras,
L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky

2014-08-08
2014-08-27

L.P. Riishojgaard

2014-09-11

مكتب مشاريع النظام العالمي المتكامل
للرصد

2015-01-26

WIGOS-PO
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القرارات
المحتويات
القسم
المقدمة
التعاريف
 1مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
 1.1الغرض من النظام  WIGOSونطاقه
ِّ
المكونة للنظام WIGOS
ُ 1.2نظم الرصد
 1.3الحوكمة واإلدارة
الملحق 1
ُ
 2الخواص المشتركة للنظم المكوِّ نة لنظام )(WIGOS
 2.1المتطلبات
 2.2التصميم والتخطيط والتطوير
التذييل 2.1
التذييل 2.2
التذييل 2.3
 2.3أدوات وطرق الرصد
 2.4العمليات
الملحق 2.1
 2.5البيانات الشرحية للرصدات
التذييل 2.4
الملحق 2.2
 2.6إدارة الجودة
التذييل 2.5
 3الخواص الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام WIGOS
 3.1المتطلبات
 3.2التصميم والتخطيط والتطوير
 3.3أدوات وطرق الرصد
 3.4العمليات
 3.5البيانات الشرحية للرصدات
 3.6إدارة الجودة
 3.7تنمية القدرات
 4الخواص الخاصة بال ُنظم الفرعية السطحية القاعدة التابعة للنظام WIGOS
 4.1المتطلبات
 4.2التصميم والتخطيط والتطوير
 4.3أدوات وطرق الرصد
 4.4تنفيذ القسم الفضائي
 4.5تنفيذ القسم األرضي
 4.6البيانات الشرحية للرصدات
 4.7إدارة الجودة
 4.8تنمية القدرات
الملحق 4.1
 5الخواص الخاصة

الصفحة
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بالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس
 6الخواص الخاصة
بمكوّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
 6.1المتطلبات
 6.2التصميم والتخطيط والتطوير
 6.3أدوات وطرق الرصد
 6.4العمليات
 6.5البيانات الشرحية للرصدات
 6.6إدارة الجودة
 6.7تنمية القدرات
الملحق 6.1
 7الخواص الخاصة
بنظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة )(WMO
 7.1المتطلبات
 7.2التصميم والتخطيط والتطوير
 7.3أدوات وطرق الرصد
 7.4العمليات
 7.5البيانات الشرحية للرصدات
 7.6إدارة الجودة
 7.7تنمية القدرات
 8الخواص الخاصة
بمكوّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
الملحق 8.1
__________
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المقدمة
الغرض والنطاق
-1
)أ(
)ب(
)ج(
أعاله.

المقصود من المرجع ھو:
تحديد التزامات البلدان األعضاء في مجال تنفيذ وتشغيل النظام WIGOS؛
تيسير التعاون في الرصدات بين البلدان األعضاء؛
ُ
ضمان الوحدة والتوحيد الكافيين في الممارسات واإلجراءات التي تستخدم في تحقيق )أ( و)ب( الواردتين

والمرجع ھو مرفق لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوينبغي قراءته باالقتران مع المجلدات األربعة
-2
ً
ومجموعة المرفقات التي تشكل معا الالئحة الفنية .ويرتبط مرجع النظام العالمي للرصد )) (GOSمطبوع المنظمة رقم
 (544ارتباطا ً وثيقا ً بھذا المرجع وسوف يختفي بمرور الوقت ألن محتوياته ُتنقل تدريجيا ً إلى ھذا المرجع.
وسيقوم األعضاء بتنفيذ وتشغيل نظمھم للرصد وفقا ً لقرارات المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجان الفنية،
-3
واالتحادات اإلقليمية .وسوف يجري توثيق تلك القرارات في الالئحة الفنية في الوقت المناسب حيثما كانت ذات طابع
فني وتنظيمي.
وھذه ھي أول طبعة لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة )ُ (WMOتعد في
-4
أعقاب قرار المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية الذي يقضي بالشروع في تنفيذ النظام  ،WIGOSويوافق عليھا
المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية ،وتصدر بوصفھا طبعة عام .2015
وقد قام المجلس التنفيذي بإعداد المرجع من خالل فريق التنسيق المشترك بين اللجان التابع له والمعني
-5
ً
بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSوتحديدا فرقة العمل التابعة له والمعنية بالمواد التنظيمية للنظام
 .(TT-WRM) WIGOSوھو يمثل نھجا ً تعاونيا ً يشمل جميع اللجان الفنية المھتمة تحت القيادة الفنية التي توفرھا لجنة
النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO
وس ُتدرج تدريجيا ً جميع اللوائح الفنية لنظم الرصد المكوِّ نة التابعة للمنظمة ) (WMOحاملة ھوية النظام
-6
ً
العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوتوخيا للطابع العملي ،فإن مرجع النظام العالمي للرصد )) (GOSمطبوع المنظمة
رقم  (544مصاحب لھذا المرجع أثناء فترة معينة .غير أن جميع الممارسات ستوصف بمرور الوقت في ھذا المرجع.
ويحدد المرجع ،أساساً ،ما يجب رصده ،باتباع الممارسات واإلجراءات المحددة ،للوفاء بمتطلبات أعضاء
-7
ً
المنظمة ذات الصلة في مجال الرصد .وقد تنشأ ھذه المتطلبات مباشرة على مستوى وطني أو بشكل جماعي من خالل
برامج المنظمة ) (WMOعلى المستويين العالمي واإلقليمي ،ويكون التعبير عنھا من خالل عملية مجاالت التطبيق
الخاصة باالستعراض المستمر للمتطلبات .ويوفر عدد من األدلة والمراجع األخرى مزيداً من الممارسات واإلجراءات
بشأن تشغيل ُنظم الرصد ،بما في ذلك المحطات والمنصات ،وأدوات وطرق الرصد ،واإلبالغ عن الرصد وإدارته،
والبيانات الشرحية للرصدات.
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أنواع التنظيم

يضم المرجع الممارسات واإلجراءات المعيارية )المعايير( ،والممارسات واإلجراءات الموصى بھا

-8
)التوصيات( .وتعريفا ھذين النوعين ھما كما يلي:

الممارسات واإلجراءات المعيارية:
-9
)أ(
ھي الممارسات واإلجراءات التي يتعين على أعضاء المنظمة اتباعھا أو تنفيذھا ،وبالتالي
)ب(
يكون لھا وضع المقتضيات المتعلقة بقرار فني تنطبق عليه أحكام المادة ) 9ب( من االتفاقية؛
)ج(
يمكن تمييزھا دائما ً باستخدام كلمة  shallفي النص االنكليزي وباستخدام كلمات مرادفة لھا مناسبة في
النصوص اإلسبانية والروسية والفرنسية.
الممارسات واإلجراءات الموصى بھا:
الممارسات واإلجراءات التي ُيستحسن أن يتبعھا أعضاء المنظمة أو منفذوھا ،وبالتالي
يكون لھا وضع التوصيات المقدمة إلى أعضاء المنظمة والتي ال تنطبق عليھا أحكام المادة ) 9ب( من

-10
)أ(
)ب(
االتفاقية؛
)ج(
يمكن تمييزھا باستخدام كلمة  shouldفي النص االنكليزي )إال إذا نص قرار للمؤتمر على خالف ذلك(
وباستخدام كلمات مرادفة لھا مناسبة في النصوص اإلسبانية والروسية والفرنسية.
ووفقا ً للتعريفين الواردين أعاله ،يبذل أعضاء المنظمة قصاراھم لتنفيذ الممارسات واإلجراءات القياسية.
-11
ووفقا ً للمادة ) 9ب( من االتفاقية وطبقا ألحكام المادة  128من الالئحة العامة ،يُخطِ ر أعضاء المنظمة رسميا ً وكتابةً
بعزمھم على تطبيق ”الممارسات واإلجراءات المعيارية“ الواردة في المرجع ،باستثناء تلك التي يكون أعضاء المنظمة
قد أبلغوا مقدما ً عن وجود اختالفات محددة في تطبيقھا .ويبلغ أعضاء المنظمة األمين العام أيضا ً بأي تغيير في درجة
تنفيذھم ”لممارسة معيارية أو إجراء معياري“ على النحو المعلن عنه سابقاً ،قبل ثالثة أشھر على األقل من التغيير،
وبتاريخ سريان ذلك التغيير.
وفي حالة الرصدات الھيدرولوجية ال توجد قاعدة مطبّقة على نطاق واسع من التبادل العالمي ومن
-12
ِّ
ويزود المجلد الثالث لالئحة الفنية  -الھيدرولوجيا أعضاء المنظمة
الممارسات واإلجراءات المعيارية العالمية.
بممارسات وإجراءات يوصى على نحو غالب باتباعھا .وللمساعدة على ضمان جودة الرصدات في إطار النظام
 WIGOSوقابليتھا للمقارنة ،مطلوب من أعضاء المنظمة الذين يتيحون رصداتھم الھيدرولوجية من خالل نظام الرصد
الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOأن يمتثلوا لألحكام المحددة في ھذا المرجع .ولھذا السبب ،أصبح عدد
من األحكام التي تمثل ممارسات وإجراءات موصى بھا فيما يتعلق بالھيدرولوجيا في المجلد الثالث لالئحة الفنية -
الھيدرولوجيا ممارسات وإجراءات قياسية ،على غرار الجھود التي يبذلھا أعضاء المنظمة بخصوص نظم الرصد
ِّ
األخرى
المكونة للنظام  .WIGOSومن المعترف به أن بعض الممارسات واإلجراءات المعيارية الخاصة بالنظام
 WIGOSقد ال يكون من السھل على جميع أعضاء المنظمة تنفيذھا على نطاق واسع وبسرعة في رصداتھم
الھيدرولوجية .ومع ذلك ،ي ّ
ُحث األعضاء على بذل أقصى جھودھم لتنفيذ الممارسات واإلجراءات المعيارية الخاصة
بالنظام  WIGOSفي جمع وتبادل الرصدات الھيدرولوجية وعلى إتاحة ھذه الرصدات من خالل النظام الھيدرولوجي
).(WHOS
وفيما يتعلق بالممارسات واإلجراءات الموصى بھا ،ي ّ
ُحث األعضاء على االمتثال لھا ،ولكن ال يتعين
-13
إخطار األمين العام بعدم التقيد بھا.
ولتوضيح الوضع الخاص بالمواد التنظيمية المختلفة ،ھناك تمييز للممارسات واإلجراءات المعيارية عن
-14
الممارسات واإلجراءات الموصى بھا بواسطة اختالف في الممارسات الطباعية على النحو المبيّن في المالحظة
التحريرية.
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التذييالت
تحظى المعلومات الواردة في التذييالت بمركز كامل بوصفھا جزءا من اللوائح الفنية .و ُتستخدم التذييالت
-15
ً
حيث يمكن لمجموعة من األحكام الخاصة بموضوع واحد ،نظرا لطبعھا المفصل وطولھا ،أن تقطع تسلسل قسم ما في
ھذا المرجع .وكذلكُ ،تستخدم التذييالت لتسھيل االستعراض الجاري وعملية التحديث من خالل تحديد أقسام جزئية
تتناول نفس الجانب الخاص من مسؤولية مجموعة معينة.
المالحظات والملحقات
-16

ترد المالحظات والمرفقات في المرجع ألغراض تفسيرية .وليس لھا الوضع الخاص باالئحة الفنية للمنظمة

).(WMO
وكلمتا ” “shallو” “shouldفي أي مالحظات أو ملحقات لھما معانيھما القاموسية وليس لھما الطابع
-17
التنظيمي للممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بھا المذكورة أعاله.
__________
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التعاريف
المالحظة  :1يمكن العثور على تعاريف أخرى ذات صلة ب ُنظم الرصد في المجلد األول لالئحة الفنية للمنظمة
ومرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظومة رقم  .(544وال يوجد تكرار للتعاريف بين األدلة ومن ثم من المھم
الرجوع إلى جميع الوثائق.

)(WMO

المالحظة  :2يمكن العثور على مزيد من التعاريف في مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306مرجع النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ) ،مطبوع المنظمة رقم  (485المجلد  ،1ومرجع النظام العالمي لالتصاالت) ،مطبوع
المنظمة  (386المجلد  1وغير ذلك من مطبوعات المنظمة.
المالحظة  :3التعاريف والمصطلحات والمفردات والمختصرات المستخدمة فيما يتعلق بإدارة الجودة ھي تلك الخاصة
بمجموعة المعايير ل ُنظم إدارة الجودة ،وال سيما تلك المحددة في إطار ُ ،ISO 9000: 2005نظم إدارة الجودة  -األساسيات
والمفردات.
والمصطلحات التالية ،عند استخدامھا في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
لھا المعاني المبيّنة أدناه.

WIGOS

)مطبوع المنظمة

XXXX

(،

) Accuracyالدقة( .مدى اقتراب نتائج قراءات نھج أدوات من القيمة الحقيقية للكميات المحسوبة أو المقيسة ،بافتراض
أن جميع التصحيحات الممكنة قد اس ُتخدمت.
) Accreditationاالعتماد( .االعتراف الرسمي من ھيئة مستقلة بأن الموظفين قد تم تدريبھم وأنھم أتقنوا العمليات
الالزمة الستيفاء المتطلبات .واالعتماد ليس إلزاميا ً ولكنه يضيف مستوى آخر من الثقة ألن كلمة ”معتمد“ تعني أن ھيئة
التصديق قد تم الرجوع إليھا على نحو مستقل لضمان أنھا تعمل وفقا ً للمعايير الدولية.
)) Acoustic Doppler Current Profiler (ADCPجھاز دوبلر الصوتي لقياس مقاطع التيارات( .مقياس تيار صوتي
مائي لقياس سرعة المياه على مدى من األعماق في عمود باستخدام ظاھرة دوبلر ،مع قياس العمق اإلجمالي للمياه عاد ًة
في الوقت ذاته.
) Acoustic Velocity Meterمقياس سرعة الصوت( .نظام يستخدم الفرق في مدة انتقال النبضات الصوتية )فوق
اإلشارة الصوتية( بين المحوالت في مجرى لتحديد متوسط السرعة على مسار اإلشارة.
) Adaptive maintenanceالصيانة التكيفية( .تعديل أداة أو برمجيات حاسوبية ،إلخ ،يجري بعد التركيب إلبقاء المُنتج
صالحا ً لالستخدام في بيئة تغيّرت أو متغيرة.
) Bankضفة( (1) .أرض مرتفعة تقع على حدود نھر ،الحتواء المجرى عاد ًة ضمن محيط القناة المبلل (2) .حافة قناة
على جانب اليسار )اليمين( عند مواجھة أدنى المجرى.
) Cablewayالكابل( .كابل ممتد فوق وعبر مجرى ،يعلّق منه مقياس تيار أو جھاز آخر للقياس أو ألخذ عينات ويجري
تركيبه من ضفة إلى الضفة األخرى ،على أعماق محددة مسبقا ً تحت سطح الماء.
) Calibration (rating) Tank. (Straight Open Tanksخزان )تقدير( المعايرة )الخزانات المفتوحة المستقيمة(.
خزان يحتوي على مياه ساكنة يجري من خاللھا تحريك مقياس تيار بسرعة معروفة لمعايرة المقياس.
) Catchment Areaمنطقة المستجمع( .منطقة لھا منفذ مشترك لجريانھا السطحي.
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) Certificationإصدار الشھادات( .قيام ھيئة مستقلةُ ،تعرف عاد ًة باسم ھيئة اعتماد ،بتوفير تأكيد مكتوب )شھادة( بأن
المُنتج المعني أو الخدمة المعنية أو النظام المعني يستوفي المتطلبات المحددة.
) Complianceاالمتثال( .قد يكون مدونة قواعد سلوك داخلية يتبع من خاللھا الموظفون مبادئ واحدة من سالسل
معايير إدارة الجودة )من قبيل معايير األيزو( أو ممارسات وإجراءات أخرى معترف بھا دوليا .وقد يمثل أيضا شھادة
موافقة خارجية من شركة اعتماد عندما يطلب الزبائن أو الشركاء مرجعا ً موثقا ً على االمتثال.
) Confidence Levelمستوى الثقة( .احتمال أن يشمل فاصل الثقة القيمة الحقيقية.
) Controlالتحكم( .الخواص المادية للقناة التي تحدد العالقة بين المستوى والتصريف في موقع ما في القناة.
) Control Structuresھياكل التحكم( .ھيكل اصطناعي يوضع في مجرى من قبيل سد صغير منخفض أو قناة لتثبيت
العالقة بين المستوى والتصريف ،ال سيما في مدى التدفق المنخفض ،حيث تجري معايرة ھذه الھياكل بواسطة قياسات
المستوى والتصريف التي تجري ميدانيا ً.
) Co-sponsored observing systemنظام رصد مشمول برعاية مشتركة( .نظام رصد تكون بعض الرصدات التي
تجري منه ولكن ليس جميعھا رصدات المنظمة ).(WMO
Cross-section

)مقطع عرضي( .مقطع متعامد مع االتجاه الرئيسي للتدفق يحدّه السطح الحر والمحيط المبلل لمجرى

أو قناة.
) Current meterمقياس التيار( .أداة لقياس سرعة المياه.
مواز للتدفق.
) Current meter, propeller typeمقياس تيار ،داسر النوع( .مقياس تيار يدور داسره حول محور
ٍ
) Data archivingحفظ البيانات( .تخزين البيانات على مجموعة من الملفات المفھرسة المحتفظ بھا في وسيلة تخزين
احتياطية وليست بالضرورة موجودة بشكل دائم على اإلنترنت.
) Data compatibilityتوافق البيانات( .قدرة نظامين على تبادل البيانات بدون ضرورة تعديلھما لھذا الغرض بما
يشمل إدخال أي تغييرات في أشكال البيانات.
Data processing

)معالجة البيانات( .معالجة بيانات الرصدات إلى أن تصبح في شكل صالح لالستخدام لغرض

محدد.
) Data quality objectivesاألھداف المتعلقة بجودة البيانات( .التحديد النوعي والكمي للنوع المطلوب للبيانات
األساسية والبارامترات المشتقة منھا ،وجودتھا وكميتھا المطلوبتين ،للحصول منھا على معلومات يمكن استخدامھا لدعم
القرارات.
) Dischargeالتصريف( .حجم المياه التي تتدفق من خالل مقطع رأسي لنھر )أو قناة( لكل مدة وحدة.
) Drainage basinحوض التصريف() .انظر (Catchment area
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)االرتفاع( .المسافة الرأسية لنقطة أو مستوى على ،أو مثبتة على ،سطح األرض ،مقيسة من متوسط سطح

البحر.
) Estuaryالمصب( .جزء عريض من مجرى بالقرب من منفذه إلى بحر أو بحيرة أو سبخة.
) Floodفيضان( (1) .ارتفاع ،قصير المدة عادة ،في مستوى مياه مجرى أو جسم مائي إلى ذروة ينحسر منھا مستوى
المياه بمعدل أبطأ (2) .تدفق مرتفع نسبيا مقيسا بارتفاع المستوى أو التصريف.
) Flood-proofingالتحصين ضد الفيضان( .تقنيات لمنع أضرار الفيضان في منطقة معرضة للفيضان.
)Gauge boards (Staff Gauge

)منصات المقياس( )المقياس القائم( .مقياس رأسي متدرج مثبت على قائم أو ھيكل،

يمكن عليه قراءة مستوى المياه.
) Gauge datumإسناد المقياس( .المسافة الرأسية بين الصفر على مقياس ومستوى إسناد معين.
Gauging station

)محطة المقياس( .موضع على مجرى تجري عنده قياسات مستوى المياه و/أو التصريف بطريقة

منتظمة.
)) GAW Station Information System (GAWSISنظام معلومات محطات برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي(.
مركز تبادل محددات المحطات الفريدة لمراقبة المواقع /المنصات /المحطات التي تعمل في إطار برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWفضال عن برامج أخرى .الكاتالوج الرسمي لمراقبة المواقع /المنصات /المحطات التي
تعمل في إطار برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفضال عن برامج أخرى ،توفر البيانات الشرحية
للمحطات والتي ُتستخدم كمركز تبادل محددات المحطات الفريدة .ويمثل نظام ) (GAWSISمصدر البيانات الشرحية
الخاصة برصدات برنامج ) (GAWألداة ).(OSCAR
) Hydrographرسم ھيدروغرافي( .رسم يُظھر التباين في توقيت بعض البيانات الھيدرولوجية ،من قبيل المستوى،
والتصريف ،والسرعة ،وحِمْل الرواسب.
Hydrological Forecast

)التنبؤ الھيدرولوجي( .تقدير حجم ووقت وقوع أحداث ھيدرولوجية في المستقبل لفترة

محددة لموضع محلي محدد.
) Hydrological observationرصد ھيدرولوجي( .قياس أو تقييم مباشر لواحد أو أكثر من العناصر الھيدرولوجية ،من
قبيل المستوى والتصريف ودرجة حرارة المياه.
) Hydrological observing stationمحطة رصد ھيدرولوجي( .مكان تجري فيه الرصدات الھيدرولوجية أو
الرصدات المناخية ألغراض ھيدرولوجية.
) Hydrological warningاإلنذار الھيدرولوجي( .المعلومات الطارئة عن حدث ھيدرولوجي متوقع يُعتبر خطيراً.
) Hydrometric stationمحطة ھيدرومترية( .محطة يجري فيھا الحصول على بيانات عن المياه في األنھار أو
البحيرات أو الخزانات بشأن واحد أو أكثر من العناصر التالية :المستوى ،وتدفق المجرى ،وانتقال الرواسب وترسبھا،
ودرجة حرارة المياه وغير ذلك من الخواص الفيزيائية للمياه ،وخصائص الغطاء الجليدي ،والخواص الكيميائية للمياه.
) Intercomparisonمقارنة( .عملية رسمية لتقييم األداء النسبي لنظامين أو أكثر )رصد ،تنبؤ ،إلخ(.
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) Moving-Boat Methodطريقة القارب المتحرك( .طريقة لقياس التصريف تستخدم قاربا ً لعبور المجرى على امتداد
مقطع القياس ،والقياس المستمر للسرعة والعمق والمسافة المقطوعة.
) Qualityمدى الجودة( .الدرجة التي تستوفي بھا مجموعة من الخصائص المتأصلة المتطلبات.
Quality Assurance

الجودة سوف ُتستوفى.

)ضمان الجودة( .ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يركز على توفير الثقة في أن متطلبات

) Quality Controlمراقبة الجودة( .ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يركز على استيفاء متطلبات الجودة.
) Quality Managementإدارة الجودة( .األنشطة المنسّقة لتوجيه ومراقبة منظمة ما فيما يتعلق بالجودة.
) Rating curveمنحنى التقدير( .المنحنى الذي يبين العالقة بين مستوى مجرى وتصريفه عند محطة ھيدرومترية.
) Recessionاالنحسار( .فترة تناقص التصريف كما يتبين من ھبوط رسم ھيدروغرافي بادئا ً من الذروة.
) Registrationالتسجيل( .تصديق يشار إليه في أحيان كثيرة على أنه التسجيل في أمريكا الشمالية.
) Reservoirخزان( .جسم مائي ،إما طبيعي أو من صنع اإلنسان ،يُستخدم لتخزين موارد المياه وتنظيمھا والتحكم فيھا.
) Riverنھر( .مجرى كبير يعمل كتصريف طبيعي لحوض.
) Stageمستوى( .انظر .water level
) Stage-discharge relationالعالقة بين المستوى والتصريف( .العالقة بين مستوى المياه وتصريفھا فيما يتعلق
بمقطع عرضي من النھر ،ويمكن التعبير عنھا كمنحنى أو جدول أو معادلة.
) Streamflowتدفق المجرى( .مصطلح عام لتدفق المياه في مجرى مائي.
) Uncertaintyعدم اليقين( .تقدير لمدى الق َيم التي توجد في إطارھا القيمة الحقيقية لمتغير.
) Upstreamأعلى المجرى( .االتجاه الذي يتحرك منه أحد الموائع.
) Verificationالتحقق( .عملية التثبّت من حقيقة شيء أو دقته أو صحته.
) Water levelمستوى المياه( .ارتفاع سطح المياه الحر الخاص بجسم مائي بالنسبة إلى مستوى اإلسناد.
__________
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مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد

1.1

الغرض من النظام  WIGOSونطاقه

)(WIGOS

يكون النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOإطاراً لجميع نظم الرصد التابعة
1.1.1
للمنظمة ) (WMOولمساھمات المنظمة ) (WMOفي نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة دعما ً لجميع برامج المنظمة
) (WMOوأنشطتھا.
مالحظة :إن أنظمة الرصد التي تحظى بالرعاية المشتركة ھي النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمشترك بين
المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس
الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSالمشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالنظام
العالمي لرصد األرض ) (GTOSالمشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ).(ICSU
يسھل النظام ) (WIGOSاستخدام أعضاء المنظمة
1.1.2
مجموعات متنوعة من المنظمات والبرامج.
1.1.3

يكون الغرض الرئيسي للنظام

WIGOS

)(WMO

لرصدات النظم التي تملكھا وتسيرھا وتشغلھا

ھو تلبية المتطلبات المتطورة ألعضاء المنظمة فيما يتعلق

بالرصدات.
يتحقق التشغيل البيني )بما في ذلك توافق البيانات( ل ُنظم الرصد المكوِّ نة للنظام  WIGOSمن خالل
1.1.4
استخدامھا الموحد وتطبيق المعايير والممارسات واإلجراءات الموصى بھا والمقبولة دوليا .ويُدعم أيضا توافق البيانات
من خالل استخدام معايير تمثيل البيانات.
1.2

المكونة للنظام
ُنظم الرصد
ِّ

WIGOS

تشمل نظم الرصد المكوِّ نة للنظام  WIGOSالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس
1.2.1
) ،(WWWوعنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWونظام الرصد الھيدرولوجي )(WHOS
التابع لبرنامج المنظمة ) (WMOللھيدرولوجيا وموارد المياه ) ،(HWRPوعنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك عناصر تلك النظم والبرامج السطحية القاعدة والفضائية القاعدية.
المالحظة :تشمل النظم المكوِّ نة المذكورة أعاله جميع مساھمات المنظمة ) (WMOفي النظم المشمولة برعاية مشتركة،
فضالً عن مساھمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصد
األرض ).(GEOSS
1.2.1

النظام العالمي للرصد التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس

يقام النظام العالمي للرصد ) (GOSكنظام منسّق من شبكات الرصد وطرقه وتقنياته وترتيباته إلجراء
1.2.1.1
رصدات على نطاق عالمي ويعرّ ف بأنه أحد المكونات الرئيسية للمراقبة العالمية للطقس.
الغرض من النظام العالمي للرصد ھو توفير الرصدات الجوية من جميع أنحاء العالم التي تحتاج إليھا
1.2.1.2
البلدان األعضاء ألغراض تشغيلية وبحثية من خالل جميع برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة.
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يتألف النظام العالمي للرصد من ‘1’ :نظام فرعي سطحي القاعدة مكون من الشبكات األساسية اإلقليمية
1.2.1.3
للمحطات والمنصات ،وغيرھا من شبكات المحطات والمنصات ،و’ ‘2نظام فرعي فضائي القاعدة يتكون من) :أ( جزء
فضائي لرصد األرض؛ و)ب( نظام أرضي مرتبط به الستقبال البيانات ونشرھا واإلشراف عليھا؛ و)ج( جزء خاص
بالمستخدمين.
1.2.1.4

يمتثل النظام العالمي للرصد لألحكام المحددة في األقسام  1و  2و  3و  4و  5من ھذا المرجع.

1.2.2

المراقبة العالمية للغالف الجوي )عنصر الرصد

(

تكون المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWنظاما منسقا من شبكات الرصد وطرقه وتقنياته ومرافقه
1.2.2.1
وترتيباته التي تشمل األنشطة الكثيرة في مجال المراقبة وما يتصل به من تقييمات علمية مكرّ سة لبحث التكوين
الكيميائي والخصائص الفيزيائية للغالف الجوي ذات الصلة.
مالحظة :لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWستة مجاالت محورية :األوزون ،وغازات االحتباس
الحراري ،والغازات التفاعلية ،واألھباء الجوية ،واألشعة فوق البنفسجية ،والترسب اإلجمالي في الغالف الجوي.
وباإلضافة إلى قياس بارامتر واحد أو أكثر فيما يتعلق بھذه المجاالت ،قد تقوم محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWبقياس المتغيرات المساعدة مثل األشعة والنويدات الراديوية والملوثات العضوية الثابتة.
يكون الغرض من المراقبة العالمية للغالف الجوي ھو توفير البيانات وغيرھا من المعلومات عن التكوين
1.2.2.2
الكيميائي للغالف الجوي وما يتصل به من خصائص فيزيائية للخلفية ،وھو الغالف الجوي غير الملوث ،على النحو
المحدد في القسم  6مرجع ،من جميع أنحاء المعمورة ،الالزمة للحد من المخاطر البيئية بالنسبة للمجتمع والستيفاء
متطلبات االتفاقيات البيئية ،وتعزيز القدرات على التنبؤ بحالة المناخ والطقس ونوعية الھواء ،والمساھمة في التقييمات
العلمية الداعمة للسياسة البيئية.
يتكون عنصر المراقبة في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمن نظام سطحي القاعدة مكوّ ن
1.2.2.3
من شبكات لرصد متغيرات محددة ،تكملھا رصدات فضائية القاعدة.
يجري تشغيل عنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي وفقا لألحكام المحددة في األقسام
1.2.3.4
 1و 2و 3و 4و.6
1.2.3

نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة

يتكون نظام الرصد الھيدرولوجي
1.2.3.1
تركز في البداية على مستوى المياه وتصريفھا.

)(WMO

)(WHOS

التابع للمنظمة

مالحظة :يرد تكوين نظم الرصدات الھيدرولوجية التابعة للمنظمة
 D.1.2من اللوائح الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم .(49

)(WMO

)(WMO

من الرصدات الھيدرولوجية ،التي

في ،المجلد الثالث  -الھيدرولوجيا ،الفصل

ويجب التوسع في نظم الرصدات الھيدرولوجية التابعة للمنظمة ) (WMOلتشمل عناصر أخرى تحدَّد من
1.2.3.2
خالل تطبيق عملية االستعراض المستمر للمتطلبات )) (RRRالمحددة في القسم  2.2.4والتذييلين  2و 3مرجع( على كل
من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.
يكون الغرض من نظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSھو توفير بيانات في الوقت الحقيقي عن تدفق
1.2.3.3
البيانات )مستوى المياه والتصريف على حد سواء( ،من األعضاء المشاركين.
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يمتثل أعضاء المنظمة الذين يتيحون رصداتھم الھيدرولوجية من خالل نظام الرصد الھيدرولوجي
1.2.3.4
) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOلألحكام المحددة في األقسام  1و  2و  3و  4و  6مرجع.

مالحظة :يوفر المجلد الثالث  -الھيدرولوجيا ،مرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168ومرجع
قياس المجرى )مطبوع المنظمة رقم  (1044ومرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا )مطبوع المنظمة رقم
(1072المعلومات الضرورية لتشغيل المحطات الھيدرولوجية وفقا ً للمعايير المحددة.

1.2.4

المراقبة العالمية للغالف الجليدي )عنصر الرصد(

تكون المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWنظاما ً منسقا ً من شبكات الرصد وطرقه وتقنياته ومرافقه
1.2.4.1
وترتيباته التي تشمل أنشطة المراقبة وما يتصل بھا من تقييم علمي المكرّ سة لدراسة الغالف الجليدي.
يكون الغرض من المراقبة العالمية للغالف الجليدي ھوتوفير بيانات وغيرھا من المعلومات عن الغالف
1.2.4.2
الجليدي من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي لتحسين فھم سلوكه وتفاعالته مع العناصر األخرى في نظام المناخ،
وآثار ذلك على المجتمع.
وتستفيد المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمن البرامج القائمة للرصد وتشجع على إضافة رصدات
1.2.4.3
موحدة قياسيا للغالف الجليدي إلى المرافق القائمة.
1.2.4.4

يمتثل عنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي لألحكام المحددة في األقسام  1و 2و 3و 4و.8

1.3

الحوكمة واإلدارة

1.3.1

تنفيذ النظام  WIGOSوتشغيله

1.3.1.1

يكون أعضاء المنظمة مسؤولين عن جميع األنشطة المرتبطة بتنفيذ النظام

WIGOS

وتشغيله في أراضي

آحاد بلدانھم.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،قدر اإلمكان ،استخدام الموارد الوطنية لتنفيذ النظام
1.3.1.2
يمكن تقديم المساعدة جزئيا ،عند الضرورة وحسب الطلب ،من خالل ما يلي:
)أ(

WIGOS

وتشغيله ،ولكن

برنامج التعاون الطوعي ) (VCPالتابع للمنظمة )(WMO؛

الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف األخرى بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
)ب(
ينبغي استخدامھا إلى أقصى حد ممكن.

)(UNDP

التي

ينبغي أن يشارك أعضاء المنظمة طوعا ً في تنفيذ وتشغيل النظام  WIGOSفي األقاليم الواقعة خارج
1.3.1.3
أراضي آحاد البلدان )مثال ،الفضاء الخارجي ،والمحيطات ،والمنطقة القطبية الجنوبية( ،إذا كانوا يرغبون في ذلك
وقادرين على اإلسھام بتوفير تسھيالت وخدمات ،إما فرديا ً أو سويا ً.
1.3.2

إدارة جودة النظام

WIGOS
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المالحظة  :1ترد األحكام المتعلقة بإطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة )،(WMO
)مطبوع المنظمة رقم  (49المجلد الرابع  -إدارة الجودة طبعة عام .(2011

QMF

) ،WMOالالئحة الفنية،

المالحظة  :2يوفر النظام  ،WIGOSفي إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) ،(WMOاإلجراءات والممارسات المتعلقة
بنوعية الرصدات والبيانات الشرحية للرصدات التي ينبغي أن يعتمدھا أعضاء المنظمة في إنشاء نظام إدارة الجودة
الخاص بھم لتوفير رصدات جوية وھيدرولوجية ومناخية وغيرھا من الرصدات البيئية ذات الصلة.
المالحظة  :3ترد في القسم  2.6أحكام تفصيلية بشأن إدارة جودة النظام .WIGOS
1.3.3

عمليات النظام  WIGOSالرفيعة المستوى

ينبغي أن يعتمد أعضاء المنظمة نھجا ً قائما ً على العمليات في إدارة نظم الرصد التابعة للنظام
1.3.3.1
على النحو الموصوف في الملحق .1
__________

WIGOS
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ألرصاد
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1

ى
المستوى
النظام  WIGOSالررفيعة
م
عمليات
ع
 WIGمعا ً كسللسلة من العملييات الرفيعة اللمستوى.
طة النظام GOS
ييمكن تمثيل الككثير من أنشط
ن
خطيطيا ً للعملياات
وويقدم الشكل  1وصفا ً تخ
)القضبان األفقية( ،والكيانات المتععاونة )األعمددة الرأسية( ووأولئك الذين
عالقات ومتواليات
ت
وفي الواقع ،للععمليات
إليھم بدوائر غير مفرّغة( .ي
عملية )يُشار م
ة
ييشاركون مشااركة أساسية في كل
التدريب( غير المبينة كخطوة في
(
القدرات )بما في ذذلك
ت
القصوى ھي عملية تنمية
ى
نه األسھم ،والحالة
أأعقد مما تبيّنه
ى.
وذلك ألنھا تقدم مددخالت ھامة ففي معظم العممليات األخرى
االمتوالية ك
مراكز المراقبة المعينة التابعة للمنظمة

أعضاء المنظمة
)(WMO

اللجان الفنية التابعة للمنظمة

)(WMO

صميم النظام
تص

WIGO
OS

)(WMO

حديد متطلبات المستخدمين
تح

)(WMO

األدوار

االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة

العملليات

االت التط ق
تخ
التطبيق
انات ففي مجاالت
مستخدمو الالبيانات

عمليات وأدووار النظام

وتخطييطه وتطويره

ضع وتوثيق معاايير المراقبة
وض
صد
الممارسات لنظم الرص
ت
ضل
وأفض

شغيل وصيانة ننظم الرصد بمما في ذلك إداررة
تش

ترجمة

تنففيذ المالّك /الممشغلين للنظم

مرراقبة جودة الررصدات
ة
الخاصة
تقدديم الرصدات والبيانات الشررحية
ألعمدة الرأسية(
والكيانات المتعاونة )األ
ت
ألفقية(،
) WIGOSالقضبان األ
W
ستوى الخاصة ببالنظام
المس
)اليات
للعملي
تخطيطي
االشكل  :1رسم
الرفيعة (
والنظم(
لنواتج
األداء
مرراقبة
شارك مشاركة ررئيسية في كل ع
ووالكيانات التي تش
عملية )يُشار إليھھا بدوائر غير مففر ّغة(.
طرائق التعاون التالية:
ق
الل إحدى
ووھذه العمليات يققوم بھا أعضاء المنظمة من خال
ت
المتطلبات
واستعراض
ض
دمين
تعلمليقات
مساھمة بطريقة انتقائية بخبراء ومعلومات في
ظمة بواسطة المس
يتعاون أعضاء المنظ
ن
في مجاالت التطبيق:
المستخدت
البيانات
مستخدمو
•
 WIGOSذات الصلة،
W
على االضطالع بعمملية )بعمليات( النظام
ممجال التطبيق لتتوفير القدرة ى
•

في مجموعة جغررافية ،وبواسطة
بواسطة العمل سويا ً ي
ة
ظمة ) :(WMOيتعاون أعضاء المنظمة
ااالتحادات اإلقليممية التابعة للمنظ
)بعمليات( النظام  WIIGOSذات الصلة،،
(
بخبراء في أفرقة إقليميية ،لالضطالع ببعملية
ء
بطريقة انتقائية
ة
االمساھمة

•

أعضاء المنظمة بوااسطة المساھممة بطريقة انتتقالية بخبراء
ء
االلجان الفنية االتابعة للمنظممة ) :(WMOييتعاون
ظام  WIGOSذذات الصلة،
طالع بعملية )بعمليات( النظ
عالمية لالضط
ففنيين وأفرقة ع

351

القرارات
•

المراكز المعينة من المنظمة ) (WMOلمراقبة األداء )بما في ذلك المراكز الرائدة أو مراكز المراقبة،
لالضطالع بعملية )بعمليات( النظام  WIGOSذات الصلة.

وفي حالة عمليات النظام  WIGOSالتي تضطلع بھا األمانة العامة للمنظمة
المنظمة ) ،(WMOتكون طريقة التعاون ھي من خالل التشغيل العام للمنظمة ).(WMO

)(WMO

أو كيانات أخرى تمولھا برامج

وتصور األمثلة التالية العالقة بين عمليات النظام  WIGOSالرفيعة المستوى وھيكل المواد التنظيمية .وفي القسم  2ترد
الممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بھا ذات الصلة بكل عملية من عمليات النظام في األقسام الفرعية التالية:
•

تحديد متطلبات المستخدمين:

•

تصميم النظام  WIGOSوتخطيطه وتطويره:

•

وضع وتوثيق والممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بھا لنظم الرصد:

•

تنفيذ المالّك والمشغلين لنظام الرصد:

•

تشغيل وصيانة نظام الرصد بما في ذلك إدارة ومراجعة األخطاء:

•

مراقبة جودة الرصد:

•

تقديم الرصدات والبيانات الشرحية للرصدات:

•

مراقبة األداء:

•

تعليقات المستخدمين واستعراض المتطلبات:

•

تنمية القدرات )بما في ذلك التدريب(:

2.2 ،2.1
2.2

2.4 ،2.3

2.6 ،2.4
2.5 ،2.4

2.6 ،2.4
2.6 ،2.2

2.7

__________

2.4

2.3
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-2

المكونة للنظام
الخواص المشتركة للنظم
ِّ

2.1

المتطلبات

2.1.1

يتخذ أعضاء المنظمة خطوات لجمع متطلبات مستخدمي رصداتھم وتسجيلھا واستعراضھا وتحديثھا

)(WIGOS

وإتاحتھا.
ينقل أعضاء المنظمات متطلبات مستخدمي رصداتھم ،فيما يتعلق بكل مجال من مجاالت تطبيقات المنظمة
2.1.2
) ،(WMOإلى عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالمحددة في القسم  2.2.4والتذييل .2.3
2.2

التصميم والتخطيط والتطوير

2.2.1

لمحة عامة

2.2.1.1

يُصمَّم النظام  WIGOSكنظام مرن ومتطور قادر على التحسن المستمر.

مالحظة :تشمل العوامل التي تدفع إلى تطوير نظم الرصد المكوِّ نة للنظام  WIGOSالتقدم التكنولوجي والعلمي وفعالية
التكاليف ،والتغيرات في احتياجات ومتطلبات المنظمة ) ،(WMOوبرامج المنظمة ) (WMOالمشمولة برعاية مشتركة،
والمنظمات الشريكة الدولية على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،والتغيرات في قدرة األعضاء على تنفيذ
نظم الرصد .ومن المھم تحديد األثر على جميع المستخدمين قبل إجراء أي تغيير.
يخطط أعضاء المنظمة شبكاتھم ويقوموا بتشغيلھا على نحو مستدام ويمكن التعويل عليه باستخدام معيار
2.2.1.2
النظام  WIGOSوممارساته وإجراءاته الموصى بھا وأدواته.
مالحظة :يوصى باالستدامة على مدى فترة عشر سنوات على األقل ،ولكن ھذا يتوقف على إيالء اھتمام كا ٍ
ف للصيانة
وللعمليات بعد اإلنشاء األصلي.
2.2.2

المبادئ المتعلقة بتصميم وتخطيط شبكات الرصد

2.2.2.1

المبادئ المتعلقة بتصميم شبكات الرصد

2.2.2.1.1

ينبغي ألعضاء المنظمة اتباع المبادئ الواردة في التذييل

2.1

عند تصميم وتطوير شبكات نظم الرصد

التابعة لھم.
 2.2.2.1.2ينبغي ألعضاء المنظمة إجراء دراسات بشأن تصميم الشبكات تتناول المسائل المتعلقة بالمزيج الميسور
التكلفة األمثل للعناصر على كل من النطاق الوطني واإلقليمي والعالمي لتلبية متطلبات الرصدات على أفضل وجه.
2.2.2.2

المبادئ المتعلق بمراقبة المناخ في إطار البرنامج العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

 2.2.2.2.1ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يقومون بتصميم وتشغيل نظم رصد لمراقبة المناخ التقيد بالمبادئ التالية
المحددة في التذييل :2.2
مالحظة :تم تحديد خمسين متغيراً مناخيا ً أساسيا ً ) (ECVsفي النظام ) ،(GCOSالمطلوبة لدعم عمل االتفاقية اإلطارية
بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوتشمل المتغيرات المناخية

القرارات
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األساسية المجاالت المناخية والمحيطية واألرضية ،ولكلھا جدوى فنية واقتصادية بالنسبة للرصد المنھجي .وترد
معلومات أكثر عن المتغيرات المناخية األساسية في "تحديث  2010لخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما ً
لالتفاقية اإلطارية )) "(UNFCCCالوثيقة رقم  138في النظام والتي ًتعرف كذلك بـ ( WMO-TD/No.1523
2.2.3

رؤية لنظم رصد النظام

2.2.3.1

يراعي أعضاء المنظمة ”رؤية للنظام العالمي للرصد في عام  “2035عند التخطيط لتطوير شبكات الرصد

WIGOS

التابعة لھم.
المالحظة  :1توفر الرؤية الخاصة بنظام الرصد العالمي في  2025أھدافا ً رفيعة المستوى لتوجيه تطوير النظم العالمية
المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WMOفي العقود المقبلة .ويجري تحديد تلك الرؤية على نطاق زمني متعدد السنوات
)عقدي عاد ًة(.
المالحظة  :2توجد الرؤية الخاصة بنظام الرصد العالمي في  2025في الموقع:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
2.2.4

عملية االستعراض المستمر للمتطلبات

يساھم أعضاء المنظمة ،مباشرة وكذلك من خالل مشاركة خبرائھم في أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجان
2.2.4.1
الفنية ،في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) .(RRRويساعدوا المنسقين المعينين لكل مجال من مجاالت التطبيق
في أداء أدوارھم في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات.
مالحظة :يوفر التذييل  2.3مزيداً من التفاصيل عن عملية االستعراض المستمر للمتطلبات.
2.2.5

دراسات أثر الرصدات

ينبغي ألعضاء المنظمة ،أو مجموعات من أعضاء المنظمة داخل األقاليم ،إجراء و/أو المشاركة في إجراء
2.2.5.1
مھمات بشأن أثر الرصدات وما يتصل بذلك من تقييمات علمية لمعالجة المسائل المتعلقة بتصميم شبكات النظام
.WIGOS
ينبغي ألعضاء المنظمة توفير الخبرة الالزمة لتجميع نتائج دراسات األثر وتقديم توصيات بشأن أفضل
2.2.5.2
مزيج من نظم الرصد لمعالجة الثغرات التي تحددھا عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ).(RRR
مالحظة :تستخدم دراسات األثر التي تستعمل تجارب نظم الرصد ) ،(OSEsوتجارب محاكاة نظم الرصد )،(OSSEs
ودراسات حساسية التنبؤات للرصدات ) (FSOوغيرھا من أدوات التقييم لتقييم أثر نظم الرصد المختلفة على تحليالت
وتنبؤات نماذج التنبؤ العددي بالطقس ،ومن ھنا تنبع قيمتھا وأولويتھا النسبية لإلضافة أو اإلبقاء بالنسبة لمجاالت
التطبيق.
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تطوير نظم الرصد التابعة للنظام

WIGOS

ينبغي ألعضاء المنظمة اتباع الخطط التي تنشرھا المنظمة
2.2.6.1
 WIGOSعند تخطيط وإدارة نظم الرصد الخاصة بھم التابعة للنظام .WIGOS

)(WMO

لتطوير نظم الرصد المكونة للنظام

المالحظة  :1تخطيط وتنسيق تطوير نظم الرصد التابعة النظام  WIGOSيوجھھما المجلس التنفيذي ويضطلع بھما
أعضاء المنظمة فرديا ً من خالل االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والھيئات التوجيھية ذات الصلة لنظم الرصد التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمشمولة برعاية مشتركة.
المالحظة ُ :2نشرت خطة المنظمة ) (WMOالحالية لتطوير نظم الرصد التابعة النظام  WIGOSبوصفھا خطة التنفيذ
لتطوير النظم العالمية للرصد )) (EGOS-IPالتقرير الفني للنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSرقم .( 4-2013
وتحتوي الخطة على مبادئ توجيھية وإجراءات موصى بھا يجب أن يضطلع بھا أعضاء المنظمة ،واللجان الفنية،
واالتحادات اإلقليمية ،ومشغلو السواتل وغيرھم من األطراف ذات الصلة من أجل التحفيز على تطوير نظم الرصد
التابعة للمنظمة ) (WMOعلى نحو فعال بالنسبة للتكلفة لتلبية متطلبات برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة
برعاية مشتركة تلبية متكاملة.
المالحظة  :3يجري بانتظام تحديث خطة المنظمة لتطوير نظم الرصد التابعة للنظام  WIGOSو ُتنشر نسخ جديدة على
نطاق زمني متعدد السنوات )عقدي عاد ًة( ،مع مراعاة الرؤية الخاصة بنظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSومشورة
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،ونظم الرصد المعنية وذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشمولة برعاية
مشتركة ،والخبراء الدوليين في جميع مجاالت التطبيق.
 2.2.3.6.2ينسق أعضاء المنظمة أنشطة الوكاالت الموجودة داخل بلدانھم ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من الوكاالت ذات الصلة ،في معالجة اإلجراءات ذات الصلة في خطط
المنظمة ) (WMOلتطوير نظم الرصد التابعة للنظام .WIGOS
 2.2.3.6.3ينبغي ألعضاء المنظمة ،في الحاالت التي تغطي فيھا بلدان أعضاء المنظمة مساحات صغيرة وتكون
متقاربة جغرافيا أو تكون قد أقامت بالفعل عالقات عمل متعددة األطراف ،أن ينظروا في اتباع نھج دون إقليمي أو عابر
للحدود فيما يتعلق بأحواض األنھار ،إضافة إلى النھج الوطني ،بشأن تخطيط نظم الرصد التابعة للنظام .WIGOS
 2.2.3.6.4وفي ھذه الحالة ،ينبغي لألعضاء المعنيين أن يعملوا في تعاون وثيق إلعداد استعراضات ألحواض األنھار
اإلقليمية أو العابرة للحدود كي ُتستخدم كأساس للتخطيط التفصيلي على ذلك النطاق.
2.2.6.1

مراقبة تطوير نظم الرصد التابعة للنظام

WIGOS

 2.2.6.1.1ينبغي أن يساھم أعضاء المنظمة في مراقبة تطور نظم الرصد التابعة للنظام
تقاريرھم المرحلية الوطنية على أساس سنوي من خالل المنسقين الوطنيين المعينين.

WIGOS

بواسطة تقديم

مالحظة :تستعرض لجنة النظم األساسية بانتظام ،بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى ،واالتحادات اإلقليمية ،والبرامج
المشمولة برعاية مشتركة ،التقدم المحرز في إجراءات خطة تطوير نظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSوتقدم توجيھا ً
محدثا ً ألعضاء المنظمة بشأن تطوير نظم الرصد العالمية.
__________
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2.1

المبادئ المتعلقة بتصميم شبكات نظم الرصد

)(OSND

 -1خدمة مجاالت تطبيق كثيرة
ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تستوفي متطلبات مجاالت تطبيق متعددة في برامج المنظمة
المشمولة برعاية مشتركة والتابعة للمنظمة ).(WMO

)(WMO

والبرامج

 -2االستجابة لمتطلبات المستخدمين
ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تلبي متطلبات المستخدمين المعلنة ،من حيث المتغيرات الجيوفيزيائية التي يجب
رصدھا وما يلزم من استبانة مكانية وزمنية ،وعدم يقين ،وحُسن توقيت ،واستقرار.
 -3تلبية المتطلبات الوطنية واإلقليمية والعالمية
ينبغي لشبكات الرصد المصممة لتلبية االحتياجات الوطنية أن تأخذ في االعتبار أيضا ً احتياجات المنظمة
الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

)(WMO

على

 -4تصميم شبكات مناسبة مكانيا ً
حيثما كانت ھناك متطلبات مستخدمين على مستوى رفيع تنطوي على وجود حاجة إلى وحدة مكانية وزمنية في
الرصدات ،ينبغي أن يأخذ تصميم الشبكات أيضا ً في االعتبار متطلبات المستخدمين اآلخرين ،من قبيل تمثيلية الرصدات
وفائدتھا.
 -5تصميم شبكات فعالة بالنسبة للتكلفة
ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تحقق أكثر استخدام فعال بالنسبة للتكلفة للموارد المتاحة .وسيشمل ھذا استخدام
شبكات رصد مر ّكبة.
 -6تحقيق التجانس في بيانات الرصد
ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث يلبي مستوى تجانس بيانات الرصدات المقدمة احتياجات التطبيقات المقصودة.
 -7التصميم من خالل اتباع نھج متعدد المستويات
ينبغي أن يستخدم تصميم شبكات الرصد ھيكالً متعدد المستويات ،يمكن من خالله نقل المعلومات من الرصدات
المرجعية العالية الجودة واستخدامھا لتحسين نوعية وفائدة الرصدات األخرى.
 -8تصميم شبكات مستقرة ويمكن التعويل عليھا
ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تكون مستقرة ويمكن التعويل عليھا.
 -9إتاحة بيانات الرصد
ينبغي تصميم شبكات الرصد وتطويرھا على نحو يضمن إتاحة الرصدات ألعضاء المنظمة
مكانية وزمنية وفي الوقت المناسب لتلبية احتياجات التطبيقات اإلقليمية والعالمية.

)(WMO

اآلخرين ،باستبانة

 -10توفير معلومات كي يتسنى تفسير الرصدات
ينبغي تصميم وتشغيل شبكات الرصد بطريقة تتيح توثيق تفاصيل وتاريخ األدوات وبيئاتھا وأحوالھا التشغيلية
وإجراءات معالجة البيانات الخاصة بھا وغيرھا من العوامل الوثيقة الصلة بفھم بيانات الرصد وتفسيرھا )أي البيانات
الشرحية( والتعامل معھا بنفس العناية التي ّ
توثق و ُتعامل بھا البيانات نفسھا.
 -11تحقيق استدامة الشبكات
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ينبغي العمل على إدخال تحسينات في توافر الرصدات المستدام من خالل تصميم وتمويل شبكات مستدامة في األجل
الطويل بما في ذلك ،عند االقتضاء ،من خالل تحويل نظم البحوث إلى نظم تشغيلية.
 -12إدارة التغيير
ينبغي أن يضمن تصميم شبكات الرصد الجديدة والتغييرات التي يجري إدخالھا على الشبكات القائمة وجود درجة كافية
من االتساق في الرصدات وجودتھا واستمراريتھا أثناء االنتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.
__________
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2.2

مبادئ مراقبة المناخ للنظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

ينبغي أن تمتثل نظم مراقبة المناخ الفعلية للمبادئ التالية:
)أ(
)ب(
)ج(

)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(

يجب التأكيد على تأثير النظم أو التغييرات الجديدة على النظم القائمة قبل التنفيذ؛
ضرورة فترة انتقال بين نظم المراقبة الجديدة والقديمة٢؛
ينبغي توثيق التفاصيل والظروف المحلية ،واألدوات وإجراءات التشغيل وخزارزميات معالجة البيانات
وغيرھا من العناصر ذات الصلة بتفسير البيانات )كالبيانات الشرحية( كما ينبغي معالجتھا بنفس العناية التي
تعالج بھا البيانات ذاتھا؛
ينبغي تقييم جودة وتجانس البيانات بشكل منتظم في إطار عمليات روتينية؛
ينبغي إدماج النظر في االحتياجات إلى نواتج وتقييمات بيئية وخاصة بمراقبة المناخ ،من قبيل تقييمات الھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،في أولويات الرصد على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛
ينبغي مواصلة تشغيل المحطات ونظم الرصد التي لم تتعطل تاريخيا؛
ينبغي تركيز األولوية العالية فيما يتعلق بالرصدات اإلضافية على األقاليم القليلة البيانات ،والقليلة البارامترات
المرصودة ،واألقاليم الحساسة للتغيير ،وعلى القياسات الرئيسية ذات االستدامة الزمنية غير الكافية؛
ينبغي تحديد المتطلبات الطويلة األجل ،بما في ذلك التواترات المناسبة ألخذ عينات ،لمصممي الشبكات
والقائمين بتشغيلھا ومھندسي أدواتھا عند بدء تصميم النظام وتنفيذه؛
ينبغي النھوض بتحويل نظم الرصد البحثية إلى عمليات طويلة األجل بطريقة مخططة بعناية؛
ينبغي إدراج نظم إدارة البيانات التي تيسر الحصول على البيانات والنواتج واستخدامھا وتفسيرھا كعناصر
أساسية من عناصر نظم مراقبة المناخ.

فضالً عن ذلك ،من الالزم أن يقوم مشغلو النظم الساتلية لمراقبة المناخ بما يلي:
اتخاذ خطوات لجعل معايرة اإلشعاعية ،ومراقبة المعايرة ،والمعايرة التبادلية من ساتل إلى ساتل في الكوكبة التشغيلية
الكاملة جزءاً من نظام السواتل التشغيلية؛
اتخاذ خطوات ألخذ عينات من نظام األرض على نحو يتيح إيجاد حل للتغيرات ذات الصلة بالمناخ )التي تحدث أثناء
النھار ،أو موسمياً ،أو الطويلة األجل ما بين السنوات(.
لذا ينبغي أن تتقيّد النظم الساتلية لمراقبة المناخ للمبادئ المحددة التالية:
)ك(
)ل(
)م(
)ن(
)س(

مواصلة أخذ عينات باستمرار أثناء الدورة النھارية )لإلقالل إلى أدنى حد من تأثيرات تھاوي المدار
وانجراف المدار(؛
ينبغي ضمان فترة تداخل مناسبة بين النظم الساتلية الجديدة والنظم الساتلية القديمة تكفي لتحديد التحيزات فيما
بين السواتل والحفاظ على تجانس واتساق رصدات السالسل الزمنية؛
ينبغي ضمان استمرارية القياسات الساتلية )أي إزالة الثغرات في السجل الطويل األجل ،من خالل اإلطالق
المناسب واالستراتيجيات المدارية(؛
ينبغي ضمان توصيف ومعايرة األدوات بصرامة قبل اإلطالق ،بما في ذلك التأكد من اإلشعاعية على مقياس
دولي لإلشعاعية يتيحه معھد وطني لألرصاد الجوية؛
ينبغي ضمان إجراء معايرة على المتن مالئمة لرصدات نظام المناخ ومراقبة ما يرتبط بھا من خصائص
األدوات؛

 ٢فترة مناسبة من عمليات التشغيل المزدوج لنظم الرصد الحالية والجديدة ،في إطار الظروف المناخية نفسھا ،التي
تعتبر مالئمة لتحديد أي أثر للتغيير وتسجيله.
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)ع(
)ص(
)ف(
)ص(
)ق(
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ينبغي إدامة اإلنتاج التشغيلي للنواتج المناخية ذات األولوية وينبغي إدخال نواتج جديدة مستعرضة من األقران
حسب االقتضاء؛
ينبغي إنشاء وصيانة نظم البيانات الالزمة لتيسير حصول المستخدمين على النواتج المناخية والبيانات
الشرحية والبيانات األولية ،بما في ذلك البيانات الرئيسية للتحليل المتأخر؛
مواصلة استخدام أدوات أساسية عاملة تستوفي متطلبات المعايرة واالستقرار المذكورة أعاله إلى أطول مدة
ممكنة ،حتى عندما تكون ھذه األدوات موجودة على متن سواتل خارج الخدمة؛
ينبغي الحفاظ على التكامل في الرصدات األساسية الموقعية من أجل القياسات الساتلية من خالل األنشطة
المالئمة والتعاون المالئم؛
ينبغي تحديد األخطاء العشوائية والتحيزات المعتمدة على الوقت في الرصدات الساتلية والنواتج المشتقة.
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القرارات
التذييل

2.3

عملية االستعراض المستمر للمتطلبات

)(RRR

تجمع عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتي تقوم بھا المنظمة ) :(WMOمعلومات عن تطور متطلبات
أعضاء المنظمة بشأن الرصدات في مجاالت التطبيق التي تستخدم الرصدات مباشر ًة؛ ومعلومات عن مدى تلبية نظم
الرصد الحالية والمخططة التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلتلك المتطلبات؛ وتوجيھا ً من الخبراء في
كل مجال من مجاالت التطبيق بشأن الثغرات وأولويات معالجة أوجه القصور والفرص في نظم الرصد التابعة للنظام
العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛ وبالتالي خطط تطوير نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOفي المستقبل.
ومجاالت التطبيق ھي:
•

التنبؤ العددي العالمي بالطقس )(GNWP؛

•

التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة )(HRNWP؛

•

التنبؤ اآلني والتنبؤ القصير المدى جدا )(NVSRF؛

•

التنبؤ الفصلي والسنوي )(SIAF؛

•

األرصاد الجوية للطيران؛

•

كيمياء الغالف الجوي؛

•

تطبيقات المحيطات؛

•

األرصاد الجوية الزراعية؛

•

الھيدرولوجيا؛

•

مراقبة المناخ )على النحو المضطلع به من خالل النظام العالمي لرصد المناخ (GCOS؛

•

التطبيقات المناخية؛

•

الطقس الفضائي.

مالحظة :يوجد وصف تفصيلي وحديث لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات
) (WMOفي .http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html

)(RRR

على الموقع الشبكي للمنظمة

وإضافة إلى ذلك ،يجري النظر أيضا ً في متطلبات الرصد من أجل األنشطة القطبية التي تضطلع بھا المنظمة
ومن أجل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSواحتياجات الرصد لمجال التطبيق السابق ”األرصاد الجوية
السينوبتيكية“ تسجَّ ل اآلن و ُتستعرض إلى جانب االحتياجات المتعلقة بالتنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جداً
).(NVSRF
)(WMO

ويحدَّد خبير لكل مجال من مجاالت التطبيق ليكون جھة االتصال .ولذلك الخبير دور بالغ األھمية كقناة لالستعراض
المستمر للمتطلبات بالنسبة للمدخالت والتعليقات من أصحاب المصلحة أجمعين فيما يتعلق بمجال التطبيق ذلك.
وينبغي أن تنسق جھة االتصال المعينة مع أوساط مجال التطبيق التابعة له )لجنة فنية ،أو برنامج ،أو برنامج مشمول
برعاية مشتركة ،حسب االقتضاء( حسبما تقتضي الحاجة من أجل أداء المھام التالية:
)(1

دراسة ما إذا كان من المناسب تمثيل مجال التطبيق في عدة تطبيقات فرعية؛
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)(2

تقديم متطلبات المستخدمين الكمية بشأن الرصدات إلى قاعدة بيانات متطلبات أداة تحليل واستعراض قدرة
نظم الرصد )انظر  ،(http:// www.wmo.int/oscarواستعراض ھذه المتطلبات وتحديثھا باستمرار،
وإدخال التغييرات حسب الحاجة )جھات االتصال مزودة بحقوق الوصول الالزمة(؛

)(3

إنتاج واستعراض وتنقيح بيان التوجيه الخاص بمجال التطبيق؛

)(4

استعراض الكيفية التي تؤخذ بھا األنشطة الشاملة لعدة قطاعات )مثالً ،الغالف الجليدي ،والخدمات
المناخية( في االعتبار في قاعدة بيانات متطلبات المستخدمين وفي بيان التوجيه الخاص بمجال التطبيق.

مالحظة ُ : 2تخزن متطلبات مستخدمي الرصدات التي ُتجمع من خالل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات
و ُتتاح بواسطة موارد المعلومات التشغيلية ) (WIRالتابعة للنظام ) WIGOSقاعدة بيانات متطلبات أداة تحليل واستعراض
قدرة نظم الرصد( على النحو الموصوف بالتفصيل في الملحق .2.2

)(RRR

وتتألف عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRمن أربع مراحل:
)(1

استعراض متطلبات المستخدمين المتحررة من حيث التكنولوجيا )أي غير المقيّدة بأي نوع معيّن من
تكنولوجيا الرصد( المتعلقة بالرصدات ،في إطار كل مجال من مجاالت التطبيق التابعة للمنظمة )(WMO
)انظر القسم ( 2.1؛

)(2

استعراض قدرات الرصد الموجودة لدى نظم الرصد القائمة والمخططة ،السطحية القاعدة والفضائية
القاعدة على حد سواء؛

)(3

استعراض تقييمي ،ومقارنة للمتطلبات مع قدرات نظام المراقبة؛

)(4

بيان توجيه يوفر تحليالً للثغرات مع توصيات بشأن معالجة الثغرات فيما يتعلق بكل مجال من مجاالت
التطبيق.
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القرارات

وصف النظم المقترحة
”مواصفات النظم“

المبادرات
الجديدة

2
االستعرا
ض
والتحديث

مشغلو نظم الرصد الفضائية والموقعية
المدخالت
األخرى

4
بيان التوجيه المتعلق بالفجوات بين
المتطلبات والقدرات

تخطيط
وتنفيذ
النظم

2
ملخص قدرات النظم الحالية/
المخططة /المقترحة

وصف النظم القائمة /المخططة

3

4
استعراض وتحديث
التوجيه المتعلق
بالفجوات بين
المتطلبات والقدرات

بيان مطابقة قدرات النظم الحالية/
المخططة /المقترحة للحدين األقصى
واألدنى للمتطلبات

المستخدمون

تعليقات إلى المستخدمين
واللجان الفنية

استعرا
ض
تق

1
متطلبات المستخدمين )المتحررة من
حيث التكنولوجيا( فيما يتعلق بكل
مجال من مجاالت التطبيق :بيان
الحدين األقصى واألدنى للمتطلبات

الخبرة بشأن كل مجال من مجاالت التطبيق

1
االستعرا
ض
التحد ث

مالحظة 1 :و  2و  3و  4ھي مراحل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات
الشكل  :2تصوير تخطيطي للخطوات التي تشملھا عملية االستعراض المستمر للمتطلبات.
(1

استعراض متطلبات مستخدمي الرصدات

المالحظة  :1يرد وصف مختصر ھذه المرحلة من مراحل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات
.2.1

)(RRR

في القسم

المالحظة  :2تدرس االتحادات اإلقليمية متطلبات المستخدمين المجمّعة وتقدم إلى جھات االتصال تفاصيل إضافية
بشأنھا ،آخذة في االعتبار المتطلبات الخاصة باإلقليم والسلطات المعنية بأحواض األنھار العابرة للحدود.
(2

استعراض قدرات ُنظم الرصد الحالية والمخططة

يتخذ أعضاء المنظمة خطوات لجمع بيانات عن القدرات الحالية والمخططة لنظم الرصد ،واستعراضھا وتسجيلھا
وإتاحتھا.
مالحظة :تقدَّم المعلومات المتعلقة بقدرات نظم الرصد في شكل بيانات شرحية ويجب إتاحتھا للتجميع العالمي وفقا ً
ألحكام القسم .2.5
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االستعراض التقييمي

مالحظة :يبدأ ھذا النشاط البرنامجي للمنظمة ) (WMOبمساعدة من جھات االتصال المعنية بمجاالت التطبيق .وھو
يقارن بين المتطلبات الكمية لمستخدمي الرصدات لكل مجال من مجاالت التطبيق وقدرات نظم الرصد.
(4

بيانات التوجيه

كتحليل للثغرات ويحدد أولويات العمل ،أي أيسر
المالحظة  :1يفسر بيان التوجيه مخرجات االستعراض التقييمي
ٍ
المبادرات وأكثرھا فائدة وأقلھا تكلفة لسد الفجوات المحددة أو أوجه القصور المحددة في نظم الرصد التابعة للمنظمة
) (WMOفيما يتعلق بمجال من مجاالت التطبيق .وھذا يعتمد على التقدير الموضوعي وخبرة جھة االتصال وجميع
الخبراء وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يستشيرونھم في إطار مجال التطبيق التابع لھم.
المالحظة  :2تتطلب ھذه المرحلة من مراحل عملية االستعراض المستمر ) (RRRمن جھات االتصال المعنية بمجاالت
التطبيق أن تنسق مع أوساط مجاالت التطبيق التابعة لھم ومع أصحاب المصلحة حسب الحاجة من أجل إنتاج
واستعراض وتنقيح بيان التوجيه الخاص بمجال التطبيق.
__________

القرارات
2.3

أدوات وطرق الرصد

2.3.1

المتطلبات العامة
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المالحظة :ترد التفاصيل في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثالث :الھيدرولوجيا ،مرجع أدوات
األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8واإلبالغ عن الطقس )مطبوع المنظمة رقم  ،(9المجلد- D
معلومات بشأن الشحن ،ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد األول :الھيدرولوجيا -
من القياس إلى المعلومات الھيدرولوجية.
ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة إمكانية إرجاع الرصدات والبيانات الشرحية للرصدات إلى المعايير
2.3.1.1
الدولية )النظام الدولي للوحدات( ،حيثما توجد.
مالحظة :إمكانية اإلرجاع إلى المعايير الدولية )النظام الدولي للوحدات( ھي مجال يلزم فيه بذل جھد متضافر لزيادة/
تحسين االمتثال.
ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة أدوات وأجھزة استشعار تكون قد جرت معايرتھا بشكل سليم وتوفر
2.6.1.2
رصدات تراعي على األقل أوجه عدم يقين القياسات التي تستوفي المتطلبات المحددة.
المالحظة  :1يُح ّدد عدم يقين القياس القابل للتحقق في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة
رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل  ،(1.6.5.2) 1المرفق .1.D
المالحظة  :2قد يتسبب عدد من المسائل التشغيلية والمالية والبيئية والمتعلقة باألدوات في عدم استيفاء النظام دائما ً
للمتطلبات المحددة ،فمثالً يو ّفر المرفق ) 1.Dعمود ” (“ achievableقائمة بأوجه عدم يقين القياسات القابلة للتحقق
والميسورة التكلفة التي قد ال تستوفي في بعض الحاالت المتطلبات المحددة.
ينبغي أن يصف أعضاء المنظمة عدم يقين الرصدات والبيانات الشرحية للرصدات على النحو المحدد في
2.3.1.3
مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل .(1.6) 1
المالحظة  :1سوف يُدرج النص المقابل من مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم ،(8
الجزء األول ،الفصل  (1.6) 1كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
المالحظة  :2يتسق تعريف عدم اليقين الوارد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم
 ،(8الجزء األول ،الفصل  (1.6) 1مع المعايير الدولية التي وافقت عليھا اللجنة الدولية لألوزان والمقاييس ).(CIPM
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يتبعوا ما ھو محدد من تعاريف ومواصفات لتقدير الرصدات المشتقة في
2.3.1.4
الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

المالحظة  :1ينبغي األخذ في االعتبار كذلك الطرق المقدمة أو المشار إليھا في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق
الرصد )المجلد رقم  (8ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد األول :الھيدرولوجيا -
من القياس إلى المعلومات الھيدرولوجية.
المالحظة  :2ھذه االشتقاقات يمكن أن تأخذ أشكاالً كثيرة ،من قبيل معالجة إحصائية لمتوسط قيمة أو لقيمة سلسة ،أو
خوارزمية متعددة المتغيرات العشوائية لتحديد تصريف تدفق المجرى.
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المالحظة  :3سوف يُدرج النص المقابل من مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم (8
كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
2.4

العمليات

2.4.1

المتطلبات العامة

مالحظة :ينطبق الحكم  ،2.4.1.1المجلد األول ،الجزء األول من الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم
(49
ينبغي تحديد محطات ومنصات المراقبة التابعة للمنظمة ) (WMOتحديداً فرديا ً بواسطة مح ِّدد لھوية
2.4.1.1
المحطات تابع للنظام ).(WIGOS
مالحظة :يرد في المرفق  2.1وصف لھيكل مح ِّددي ھوية المحطات تابعين للنظام

)(WIGOS

ينبغي أن يصدر األعضاء محددّات ھوية المحطات التابعة للنظام  WIGOSلمحطات ومنصات الرصد في
2.4.1.2
المناطق الجغرافية الواقعة في نطاق مسؤوليتھم والمشاركة في برامج المنظمة  WMOأو البرامج المشمولة برعاية
مشتركة وينبغي أن يكفلوا أال يتم إصدار أي محدد ھوية ألكثر من محطة واحدة من المحطات التابعة للنظام .WIGOS
مالحظة :يمكن لألعضاء إصدار محددات ھوية للمحطات والمنصات التابعة للنظام  WIGOSلمحطات الرصد التابعة
للمناطق الجغرافية الواقعة في نطاق مسؤوليتھم وغير المشاركة في برامج المنظمة  WMOأو البرامج المشمولة برعاية
مشتركة ،شريطة أن يلتزم المشغل بتوفير البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوالحفاظ عليھا.
ينبغي لألعضاء قبل إصدار محدد ھوية ألي محطة ،التأكد من أن مشغل المحطة أو المنصة قد التزم
2.4.1.3
بتوفير البيانات الشرحية للنظام  WIGOSلھذه المحطة أو المنصة والحفاظ عليھا.
مالحظة  :1في األحوال التي يكون فيھا محدد الھوية في النظام  WIGOSمطلوبا ً لمحطة أو منصة لدعم أحد البرامج
التابعة للمنظمة  WMOأو البرامج المشمولة برعاية مشتركة وال يوجد عضو باستطاعته أن يصدره )أنتاركتيكا ،مثالً(،
يمكن أن يصدر األمين العام محدد ھوية للنظام  WIGOSلتلك المحطة أو المنصة شريطة أن يلتزم مشغل المحطة أو
المنصة بما يلي:
)أ(
) ب(

توفير البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛
االمتثال لالئحة الفنية ذات الصلة.

مالحظة  :2في األحوال التي يلزم فيھا إصدار محدد ھوية في النظام  WIGOSلمحطة أو منصة لدعم أحد برامج
المنظمة  WMOأو برنامج مشمول برعاية مشتركة ويكون العضو غير قادر على إصدار محدد للھوية ،سيعمل األمين
العام بالتعاون مع العضو المعني على إصدار محدد ھوية لمحطة في نظام  WIGOSلتلك المحطة أو المنصة شريطة أن
يلتزم المشغل بما يلي:
)أ(
) ب(

توفير البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛
االمتثال لالئحة الفنية ذات الصلة.

يتيح األعضاء للمنظمة
2.4.1.4
لھويات المحطات.

)(WMO

آخر مستجدات البيانات الشرحية في كل مرة يصدر فيھا مح ِّدد جديد
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يقوم أعضاء المنظمة بتشغيل نظم الرصد التابعة لھم باستخدام أدوات معايرة على النحو السليم وتقنيات
2.4.1.5
رصد وقياس مالئمة.

المالحظة  :1يرد توجيه تفصيلي بشأن ممارسات الرصد الخاصة بنظم وأدوات األرصاد الجوية في مرجع أدوات
األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم .(8
المالحظة  :2يرد توجيه تفصيلي بشأن ممارسات الرصد الخاصة بنظم وأدوات الرصد الھيدرولوجي في مرجع
الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم (168؛ ومرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1072ومرجع قياس الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(519
المالحظة  :3يرد توجيه تفصيلي بشأن ممارسات الرصد الخاصة ب ُنظم وأدوات الرصد للمراقبة العالمية للطقس
في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم .(8

)(GAW

ينبغي أن يعالج أعضاء المنظمة المتطلبات بشأن عدم اليقين ،وحُسن التوقيت ،واالستبانة الزمنية،
2.4.1.6
واالستبانة المكانية ،والتغطية التي تنجم عن عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالمحددة في القسم 2.2.4
مرجعووفقا للتفاصيل المقدمة في األقسام األخرى من ھذا المرجع حسب االقتضاء.
2.4.1.7

سيضمن األعضاء تحديد إجراءات السالمة المالئمة وتوثيقھا واستخدامھا في العمليات كافة.

مالحظة :تتعلق إجراءات وممارسات السالمة بضمان رفاه العاملين وبالنھوض في الوقت ذاته بالكفاءة والفعالية الكاملة
للمرفق الوطني ) (NMHSواالمتثال للقوانين واللوائح العامة والمتطلبات على المستوى الوطني في مجال الصحة
والسالمة المھنية.
2.4.2

ممارسات الرصد

2.4.2.1

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا مالءمة ممارسات الرصد التي يتبعونھا لالمتثال لمتطلبات مستخدمي

الرصدات.
مالحظة :ممارسات الرصد تشمل تشغيل المحطات ،وممارسات وإجراءات معالجة البيانات ،وقواعد التقدير التطبيقي،
والوثائق المتعلقة بممارسات المعايرة وما يرتبط بھا من بيانات شرحية.
2.4.3

مراقبة الجودة

يضمن أعضاء المنظمة خضوع الرصدات المقدمة من خالل نظم الرصد المكوّ نة للنظام
2.4.3.1
لھم لمراقبة الجودة.

WIGOS

التابعة

ينفذ أعضاء المنظمة مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي قبل تبادل الرصدات عن طريق نظام معلومات
2.4.3.2
المنظمة ).(WMO
المالحظة  :1تتألف مراقبة جودة الرصدات من دراسة الرصدات في المحطات وفي مراكز البيانات الكتشاف األخطاء
كي يتسنى تصحيح تلك الرصدات أو اإلشارة إليھا .وينبغي أن يتضمن نظام مراقبة الجودة إجراءات للعودة إلى مصدر
الرصدات للتحقق منھا وللحيلولة دون تكرار حدوث األخطاء .وتطبّق مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي ،ولكنھا تعمل
أيضا في الوقت غير الحقيقي ،كمراقبة متأخرة للجودة .وتتوقف جودة الرصدات على إجراءات مراقبة الجودة التي
تطبّق أثناء الحصول على الرصدات ومعالجتھا وأثناء إعداد الرسائل ،من أجل إزالة المصادر الرئيسية لألخطار
وضمان أعلى مستوى ممكن من الدقة من أجل االستخدام األمثل لھذه الرصدات من جانب جميع المستخدمين المحتملين.
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المالحظة  :2تحدث أيضا ً مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،قبل استخدام
الرصدات الجوية والمناخية في معالجة البيانات )أي التحليل والتنبؤ الموضوعيين(.
المالحظة  :3يرد الحد األدنى الموصى به من معايير مراقبة جودة الرصدات الجوية والمناخية على مستوى المركز
الوطني لألرصاد الجوية في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(485المجلد األول -
الجوانب العالمية ،التذييل  ،II-1الجدول األول .وينبغي الرجوع إلى مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات )مطبوع
المنظمة رقم  (305لالطالع على توجيه أكثر تفصيالً.

المالحظة  :4ترد الممارسات واإلجراءات الموصى بھا لمراقبة جودة الرصدات الھيدرولوجية في مرجع التنبؤ
بالفيضانات واإلنذار بھا )مطبوع المنظمة رقم  ،(1072الفصل  6ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة
رقم .(168
المالحظة ُ :5تصاغ الممارسات واإلجراءات الموصى بھا بشأن جودة الرصدات بالنسبة لمتطلبات المراقبة العالمية
للطقس ) (GAWفي شكل مبادئ توجيھية للقياسات من خالل أھداف جودة البيانات.
ينبغي ألعضاء المنظمة غير القادرين على تنفيذ ھذه المعايير إبرام اتفاقات مع مركز إقليمي مناسب
2.4.3.3
لألرصاد الجوية أو مركز عالمي لألرصاد الجوية ألداء مھام مراقبة الجودة الضرورية.
2.4.3.4

يؤدي أعضاء المنظمة أيضا ً مھام مراقبة جودة الرصدات في غير الوقت الحقيقي ،قبل إحالة الرصدات

للحفظ.
2.4.3.5

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يستحدثوا وينفذوا عمليات مالئمة لمراقبة الجودة.

المالحظة  :1تشمل عمليات مراقبة الجودة) ،ولكنھا ال تقتصر بالضرورة على() :أ( التأكد من الصحة؛
و )ب( التنظيف؛ و )ج( المراقبة.

المالحظة  :2يرد مزيد من التوجيه في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8ومرجع
الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  ،(100ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد
األول :الھيدرولوجيا  -من القياس إلى المعلومات الھيدرولوجية ،ومرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة
رقم .(488
2.4.4

اإلبالغ عن البيانات والبيانات الشرحية

يُبلغ أعضاء المنظمة عن الرصدات ويتيحونھا باألشكال المعيارية المحددة في )مرجع الشفرات )مطبوع
2.4.4.1
المنظمة رقم .(306
في حالة رصدات المراقبة العالمية للطقس ) ،(GAWيُبلغ أعضاء المنظمة عن الرصدات ويتيحونھا
2.4.4.2
ً
باألشكال المعيارية التي تنصح بھا مراكز بيانات المراقبة العالمية للطقس ،وفقا لألحكام الواردة في القسم  6من ھذا
المرجع.
مالحظة :على األعضاء أن يبلغوا عن البيانات الشرحية للنظام
القسم .2.5.2

WIGOS

الحديث وأن يتيحوه على النحو المحدد في

القرارات
2.4.5
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إدارة الحوادث

ينبغي ألعضاء المنظمة أن ينفذوا إدارة الحوادث من أجل اكتشاف وتحديد وتسجيل وتحليل أي حادث
2.4.5.1
والتصدي له إلعادة تشغيل نظام الرصد على النحو المعتاد بسرعة قدر اإلمكان ،مع اإلقالل إلى أدنى حد من األثر
السلبي ،والحيلولة دون معاودة وقوع حوادث في المستقبل.
ينفذ أعضاء المنظمة إجراءات الكتشاف وتحليل عيوب النظم واألخطاء البشرية وللتصدي لھا في أبكر
2.4.5.2
مرحلة ممكنة.
2.4.5.3

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يسجلوا ويحللوا الحوادث حسب االقتضاء.

2.4.6

إدارة التغييرات

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يخططوا بعناية للتغييرات وأن يتحكموا فيھا لضمان استمرارية واتساق
2.4.6.1
الرصدات وأن يسجلوا أي تعديل يتعلق بنظام الرصد.
مالحظة :يتعلق ھذا الشرط بأي تغيير في نظام الرصد ،بما يشمل أي محطة رصد ،وأي برنامج رصد ،وأي أدوات،
وأي طرق للرصد ،إلخ.
في حالة حدوث تغييرات كبيرة في أدوات وطرق الرصد المستخدمة أو الموضع الذي تجري فيه
2.4.6.2
الرصدات ،ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا فترة طويلة بدرجة كافية )لتسجيل األحوال المناخية المتوقعة( من
التداخل مع التشغيل المزدوج للنظم القديمة والنظم الجديدة وذلك لتحديد التحيزات وأوجه عدم االتساق وأوجه عدم
التجانس.
2.4.7

الصيانة

2.4.7.1

يضمن أعضاء المنظمة صيانة كل نظام من نظم الرصد بطريقة صارمة.

2.4.7.2

يؤدي أعضاء المنظمة أعمال الصيانة الوقائية المنتظمة لنظم الرصد التابعة لھم بما يشمل أدوات تلك

النظم.
مالحظة :يوصى بالصيانة الوقائية المنظمة بعناية لجميع مكونات النظم لإلقالل إلى أدنى حد من الصيانة التصحيحية
ولزيادة الموثوقية التشغيلية لنظام الرصد.
يحدد أعضاء المنظمة التواتر والتوقيت )الجدول الزمني( الخاصين بالصيانة الوقائية آخذين بعين االعتبار
2.4.7.3
نوع نظام الرصد ،والظروف البيئية والمناخية لموقع ومنصة الرصد ،واألدوات الموضوعة.
يؤدي أعضاء المنظمة أعمال الصيانة التصحيحية في حالة وجود عيب في مكونات نظم الرصد في أقرب
2.4.7.4
وقت ممكن عمليا ً حالما ُتكتشف المشكلة.
يستخدم أعضاء المنظمة الصيانة التكيفية التي تستوفي متطلبات استقرار الرصدات واستمراريتھا واتساقھا
2.4.7.5
بمرور الوقت.
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مالحظة :يرد توجيه تفصيلي بشأن صيانة نظم وأدوات الرصد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد
)مطبوع المنظمة رقم  (8بما في ذلك جميع أدلة القياس الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس في الفصل  16من المرجع،
مرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168ومرجع قياس الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(1044
2.4.8

التفتيش

2.4.8.1

يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة إلجراء تفتيش دوري على نظم الرصد التابعة لھم.

مالحظة :يمكن إجراء ھذا التفتيش إما مباشر ًة أو عن بُعد حسب الضرورة لمراقبة عمل منصة وأدوات الرصد بطريقة
صحيحة.
2.4.9

إجراءات المعايرة

يضمن أعضاء المنظمة معايرة نظم وأدوات القياس بصفة منتظمة وفقا ً لإلجراءات المالئمة لكل نوع من
2.4.9.1
النظم ومن األدوات ،على النحو الموصوف في األقسام ذات الصلة.
المالحظة  :1حيثما ال تتاح معايير دولية أو وطنية ،تحدد أساس المعايرة أو تقدمه الجھة الصانعة أو األفرقة االستشارية
العلمية لرصدات المراقبة العالمية للطقس ).(GAW
المالحظة  :2يرد توجيه تفصيلي بشأن إجراءات المعايرة في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع
المنظمة رقم  ،(8ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168ومرجع قياس الجريان )مطبوع
المنظمة رقم .(1044
المالحظة  :3في برنامج المراقبة العالمية للطقس ) ،(GAWتؤدي المراكز العالمية للمعايرة مھام مراجعة المحطات
وتتطلب أن يكون كل مختبر من الممكن إرجاعه إلى معيار الشبكة الوحيدة.
2.4.9.2

يضمن أعضاء المنظمة أن أجھزة القياس التي يستخدمونھا:

تجري معايرتھا أو يجري التحقق منھا على فترات محددة ،أو قبل استخدامھا ،على ضوء معايير القياس
)أ(
التي يمكن إرجاعھا إلى معايير القياس الدولية أو الوطنية .وحيثما ال توجد معايير من ھذا القبيل ،يسجَّ ل األساس
المستخدم ألغراض المعايرة أو التحقق.
يجرى تعديلھا أو إعادة تعديلھا حسب االقتضاء ،ولكنھا محمية في الوقت ذاته من التعديالت التي من شأنھا
)ب(
أن تلغي صحة القياسات؛
)ج(

محددة ،مما يم ِّكن من تحديد ما إذا كانت قد جرت معايرتھا؛

)د(

محمية من الضرر والتدھور أثناء المناولة والصيانة والتخزين.

مالحظة :ترد تفاصيل بشأن الرصدات الھيدرولوجية في الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم ،(49
المجلد الثالث  -الھيدرولوجيا؛ ويرد توجيه في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم ،(8
ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168ومرجع قياس الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(1044
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عندما يتبين أن المعدات غير مطابقة للمتطلبات ،يُجري أعضاء المنظمة تقييما ً لصحة نتائج قياس سابقة
2.4.9.3
ويسجلوا تلك النتائج ،ويتخذوا اإلجراء المناسب بشأن المعدات والمنتجات المتأثرة بذلك.
يسجل أعضاء المنظمة نتائج المعايرة والتحقق ويحتفظوا بھا.

2.4.9.4

الملحق

2.1

ھيكل محددات ھوية محطات النظام )(WIGOS
يمثل الشكل  1ھيكل محددات ھوية محطات نظام ) .(WIGOSويرد معنى مكونات محدد الھوية في نظام ) (WIGOSفي الجدول رقم .1
مجموعة محدد الھوية في النظام الجھة المصدرة لمحدد الھوية
)(WIGOS

محدد الھوية المحلي

رقم اإلصدار

الشكل  :1ھيكل محدد الھوية في النظام )(WIGOS
الجدول األول :تخصيص األجزاء المكونة لمحدد ھوية محطة في النظام )(WIGOS
المكون

الوصف

النطاق األولي
المجموعة 0
)المحطات(
0

مجموعة محددات الھوية تستخدم للتمييز بين النظم المختلقة لتخصيص محددات
في النظام ) (WIGOSالھوية .وھي تتيح التوسع في النظام في المستقبل ومن ثم،
ال تضطر الھيئات إلى إصدار محددات ھوية جديدة
للمكونات إذا ثبت أن ھيكل محدد الھوية في النظام
 WIGOSغير قادر على تلبية المتطلبات في المستقبل.
ويمكن أن تناظر القيم المختلفة لمجموعة محددات الھوية
في النظام  WIGOSھياكل مختلفة لمحددات الھوية في
النظام .WIGOS
النطاق األولي المسموح به14 -0 :
الجھة المصدرة لمحدد رقم يستخدم للتمييز بين محددات الھوية الصادرة من 0-65534
منظمات مختلفة .وھو رقم تمنحه المنظمة )(WMO
الھوية
لضمان أن تقوم منظمة واحدة بإصدار محدد ھوية محطة
في النظام ).(WIGOS
0-65534
رقم اإلصدار
يجب على المنظمة المُصدرة لمحدد الھوية كفالة

محدد الھوية المحلي

تفرد توليفة رقم اإلصدار ومحدد الھوية المحلي؛
وبھذه الطريقة يتم ضمان التفرد على الصعيد
العالمي .فتخصيص رقم إصدار واحد للمحطات
الھيدرولوجية وآخر لمحطات رصد المناخ
الطوعية ،مثالً ،من شأنه أن يمكن مديري
الشبكتين من إصدار محددات ھوية محلية بشكل
مستقل دون الحاجة للتحقق فيما بينھما من أنھما لم
يكررا محددات الھوية.
 16حرفا ً
محدد ھوية شخصي يصدر لكل ھيئة.
ويجب على المنظمة المُصدرة لمحدد الھوية كفالة
تفرد توليفة رقم اإلصدار ومحدد الھوية المحلي؛
وبھذه الطريقة يتم ضمان التفرد على الصعيد
العالمي.

–
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مالحظات:

تم تصميم ھيكل محددات الھوية في النظام ) (WIGOSليكون عاما ً بما فيه الكفاية لتحديد الكيانات األخرى ،من قبيل
)(1
األدوات الفردية؛ ولكن لم يتم تنفيذ ذلك بعد.
على الرغم من أن الجدول يقترح نطاقات أولية للقيم المسموح بھا للمكونات التي تشكل محدد ھوية في
)(2
النظام ، WIGOSفإن ما يطرأ من تغيرات في المتطلبات في المستقبل قد يؤدي إلى حدوث زيادة في ھذه النطاقات .وعلى ذلك،
يجب أن تصمم نظم تكنولوجيا المعلومات بحيث تكون قادرة على معالجة محددات الھوية التي يتغير طول مكوناتھا بتغير الجھة
المصدرة لھا .وسيتعين أن يسمح تشفير محددات الھوية في النظام  WIGOSباستخدام نموذج  BUFRبتمثيلھما تمثيالً فعاالً ومن
الممكن أن يسمح ذلك باستخدام قوائم تشفير لتمثيل مكونات محددات الھوية في النظام  WIGOSتشترك في استخدامھا كيانات
عديدة .وحالياً ،محدد ھوية المحطة = ... 0
تدوين محددات الھوية في النظام

)(WIGOS

اصطلح على كتابة محدد الھوية في النظام

WIGOS

)في سياق النظام  (WIGOSعلى النحو التالي:

>مجموعة محدد الھوية في النظام >-<WIGOSإصدار محدد الھوية<>-رقم اإلصدار<>-محدد الھوية المحلي<

مالحظة :كمثال على محدد ھوية في النظام
مجموعة محدد الھوية في النظام
)(WIGOS
0

WIGOS

إصدار محدد الھوية

رقم اإلصدار

محدد الھوية المحلي

513

215

5678

ويكتب ھكذا 0-513-215-5678
تمثيل محدد ھوية في النظام  WIGOSفي السياقات الخارجة عن نطاق النظام WIGOS
اصطلح على تمثيل محدد الھوية في النظام WIGOSفي السياقات الخارجة عن نطاق النظام WIGOSأو لبيان العالقة بين محدد ھوية
في النظام WIGOSومحدد ھوية تم تعريفه في سياق مختلف كما يلي:
int.wmo.wigos

محدد الھوية في النظام )(WIGOS

محدد الھوية
)(WIGOS

التكميلي

في

النظام

الشكل  :2ھيكل محدد الھوية في النظام ) .(WIGOSو int.wmo.wigosومحدد الھوية التكميلي في النظام  WIGOSكالھما
اختياري.

int.wmo.wigos

المكون األول لمحدد الھوية الموسع في النظام  (int.wmo.wigos) WIGOSيتيح التعرف على محدد الھوية كمحدد للھوية
في النظام  WIGOSعندما يستخدم في السياقات التي يكتنفھا الغموض بشأن نوعية محدد الھوية المستخدم .وھو مكون
اختياري وال يلزم تمثيله في نموذج  ،BUFRألن مدخالت محددات الھوية في النظام  WIGOSتوفر ھذه المعلومات.

محدد الھوية في النظام

)(WIGOS

تم تعريف المكون الثاني )محدد الھوية في النظام  (WIGOSأعاله .وفي سياق النظام  WIGOSيكون ھذا المكون ھو
المكون الوحيد من محددات الھوية في النظام  WIGOSالذي يكون مطلوبا ً دائما ً.

محدد الھوية التكميلي في النظام

WIGOS
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المكون األخير لمحدد الھوية الموسع في النظام ) WIGOSمحدد الھوية التكميلي في النظام  (WIGOSوھو اختياري
ويستخدم لربط محددات ھوية صدرت باستخدام أنظمة أخرى ليتم ربطھا بمحدد الھوية الفريد في النظام  .WIGOSوقد
يرتبط محدد ھوية وحيد في النظام  WIGOSبمحددات ھوية تكميلية كثيرة في النظام ) WIGOSكأن يكون موقع رصد
يستخدم إلبالغ التقارير السينوبتيكية والتقارير المتعلقة بالطيران( ،ويمكن أن يرتبط محدد الھوية التكميلي في النظام
 WIGOSبالكثير من محددات الھوية الفريدة في النظام ) WIGOSمثل محدد ھوية محطة من المحطات العائمة المنساقة
في المراقبة العالمية للطقس والذي صدر العديد منھا للمحطات العائمة المنساقة( .ويحدد ھذا في نموذج BUFRمن خالل
مدخل في جدول معين )مثل  IIiiiلمحدد ھوية محطة من محطات المراقبة العالمية للطقس(.
مالحظة :إذا كان المثال المذكور أعاله لمحدد الھوية في النظام  (0-513-215-5678) WIGOSمرتبطا ً أيضا ً بمحدد
ھوية ) (MYLOCATIONصادر من ھيئة أخرى ،سيكون محدد الھوية الموسع الصحيح في النظام  WIGOSھو
.int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MYLOCATION
2.5

البيانات الشرحية للرصدات

2.5.1

الغرض والنطاق

المالحظة  :1البيانات الشرحية للرصدات أساسية ألنھا تم ّكن مستخدمي الرصدات من تقييم مالءمتھا للتطبيق المقصود
وتتيح لمديري نظم الرصد أن يراقبوا نظمھم وشبكاتھم وأن يتحكموا فيھا .ويستفيد أعضاء المنظمة ) (WMOمن تقاسم
البيانات الشرحية للرصدات التي تصف نوعية الرصدات وتوفر معلومات عن المحطات والشبكات المستخدمة لجمع
تلك الرصدات.
المالحظة  :2تتعلق البيانات الشرحية الخاصة باالكتشاف ،المحددة في مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1060باكتشاف المعلومات والوصول إليھا ،بما في ذلك الرصدات والبيانات الشرحية الخاصة بھا .ومتطلبات
البيانات الشرحية الخاصة باالكتشاف محددة في مرجع نظام معلومات المنظمة ) (WISوال يوجد مزيد من النظر فيھا
ھنا.
يقوم أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونھا دولياً ،بتسجيل البيانات
2.5.1.1
الشرحية للرصدات المحدد أنھا إلزامية في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالمحدد في التذييل  2.4ويحتفظوا
بتلك البيانات الشرحية.
المالحظة  :1يحدد معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSمجموعة موحدة من المتطلبات بشأن العناصر التي يجب
تقديمھا في البيانات الشرحية للرصدات .وھو يشمل قائمة تفصيلية بالبيانات الشرحية اإللزامية والشرطية واالختيارية.
المالحظة  :2يُعتبر سجل ”غير متاح“ ،أو ”غير معروف“ ،أو ”ال ينطبق“ ق َيما ً صحيحة بالنسبة لعناصر كثيرة من
عناصر معيار البيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوھذا يساعد أعضاء المنظمة على تحقيق االمتثال للمعيار ،ال سيما في
خطوة انتقالية نحو اكتساب القدرة على اإلبالغ عن قيم حقيقية.
يسجل أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونھا دولياً ،البيانات الشرحية
2.5.1.2
للرصدات المحدد أنھا شرطية في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي التذييل  2.4ويحتفظوا بھا متى جرى
استيفاء الشرط ذي الصلة.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونھا دولياً ،تسجيل البيانات
2.5.1.3
الشرحية للرصدات المحدد أنھا اختيارية في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي التذييل  2.4وأن يحتفظوا بھا.
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المالحظة  :1يرد مزيد من المتطلبات للبيانات الشرحية للرصدات عدا عن معيار البيانات الشرحية للنظام
األقسام التالية .وفي حالة النظام العالمي للرصد ،كما ھو مذكور في القسم  5مرجع ،يرد في مرجع النظام العالمي
للرصد )مطبوع المنظمة رقم  (544مزيد من األحكام بشأن البيانات الشرحية للنظام العالمي للرصد.
WIGOS

في

المالحظة  :2يرد مزيد من التوجيه بشأن البيانات الشرحية وبشأن ممارسات البيانات الشرحية السليمة في األدلة ووثائق
التوجيه المرتبطة بآحاد مكونات نظم الرصد.
2.5.2

تبادل البيانات الشرحية للرصدات وحفظھا

يتيح أعضاء المنظمة دوليا ً ودون قيد البيانات الشرحية اإللزامية والمشروطة )عند استيفاء الشرط(
2.5.2.1
للرصدات التي تدعم الرصدات التي تتاح دوليا ً.
يحتفظ أعضاء المنظمة الذين يتيحون الرصدات دوليا ً البيانات الشرحية للرصدات ويتيحونھا دون قيد على
2.5.2.2
األقل طوال الفترة التي يحتفظون فيھا بالرصدات التي تصفھا البيانات الشرحية للرصدات.
يضمن أعضاء المنظمة الذين يتيحون الرصدات المحتفظ بھا دوليا ً بقاء جميع البيانات الشرحية للنظام
2.5.2.3
 WIGOSالتي تصف الرصدات متاحة ،دون قيد ،على األقل طوال المدة التي يُحتفظ فيھا بالرصدات.
ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يتيحون الرصدات المحتفظ بھا دوليا ً إبقاء أي بيانات شرحية إضافية
2.5.2.4
للرصدات تصف الرصدات متاحة ،دون قيد ،على األقل طوال فترة االحتفاظ بالرصدات.
2.5.3

التجميع العالمي للبيانات الشرحية للرصدات

يتيح أعضاء المنظمة للمنظمة ) (WMOألغراض التجميع العالمي مكونات البيانات الشرحية للنظام
2.5.3.1
 WIGOSالمحددة أنھا إلزامية أو مشروطة )عند استيفاء الشرط(.
مالحظة :يُحتفظ بالتجميعات العالمية للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي قواعد بيانات متعددة .وقاعدة بيانات أداة
تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARالتابعة لنظام المعلومات التشغيلية ) (WIRللنظام العالمي المتكامل
للرصد ) (WIGOSھي المصدر الرئيسي للمعلومات الخاصة بالبيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوتشمل التجميعات
العالمية األخرى للمكونات المحددة للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSعناصر نظام معلومات محطات المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GAWSISوقاعدة بيانات عمليات اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMوغيرھا .ويرد في الملحق 2.2
وصف ألغراض وإدارة نظام المعلومات التشغيلية ) (WIRللنظام العالمي المتكامل للرصد وأداة تحليل واستعراض قدرة
نظم الرصد ).(OSCAR
يُبقي أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
2.5.3.2
التي يقومون بتشغيلھا ،قواعد البيانات الشرحية للرصدات التابعة للمنظمة ) (WMOذات الصلة مح ّدثة بواسطة البيانات
الشرحية للنظام  WIGOSالمطلوبة.
يراقب أعضاء المنظمة بطريقة روتينية محتوى قواعد بيانات البيانات الشرحية للنظام  WIGOSويقدموا
2.5.3.3
تعليقات إلى أمانة المنظمة ) (WMOبشأن أوجه التباين المحددة ،واألخطاء المحتملة ،والتغييرات المطلوبة فيما يتعلق
بنظم الرصد المكوِّ نة للنظام  WIGOSالتي يقومون بتشغيلھا.
يعيّن أعضاء المنظمة منسقيھم الوطنيين المسؤولين عن إتاحة البيانات الشرحية ومراقبة محتوى قواعد
2.5.3.4
بيانات البيانات الشرحية للرصدات التابعة للمنظمة ) ،(WMOويقوموا بإبالغ األمانة بذلك.
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يقوم أعضاء المنظمة الذين يفوضون مسؤولية المنسق الوطني فيما يتعلق بجميع شبكات الرصد التي
2.5.3.5
يقومون بتشغيلھا أو فيما يتعلق بجزء من تلك الشبكات إلى كيان عالمي أو إقليمي بإبالغ األمانة بذلك.

التذييل

2.4

معيار البيانات الشرحية للنظام

WIGOS

لمحة عامة
يشير ھذا التذييل إلى معيار البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSالذي يتألف من مجموعة من عناصر البيانات الشرحية
ِّ
المكونة للنظام
للرصدات التي يجب إتاحتھا دوليا ً .وھي مطلوبة من أجل التفسير الفعال للرصدات من جميع نظم الرصد
 WIGOSمن جانب جميع مستخدمي بيانات الرصدات ،مما يتيح لھم الحصول على معلومات ھامة عن سبب ومكان
وكيفية إجراء رصدات ،مع الكيفية التي تعالج بھا البيانات األولية ونوعية البيانات .وجدير بالذكر أن البيانات الشرحية
للنظام  WIGOSالمطلوبة من مكونات محددة أو من نظم فرعية يرد تفصيل لھا في القسمين  3و.8
ويعرض الجدول الوارد أدناه فئات )أو مجموعات( البيانات الشرحية ،التي يحتوي كل منھا على واحد أو أكثر من
العناصر .ويص ّنف كل عنصر )باستخدام نفس التكنولوجيا التي تستخدمھا منظمة التوحيد القياسي ) ((ISOإما باعتبارھا
إلزامية ) ،(Mأو شرطية ) ،(Cأو اختيارية ).(O
ويُحدد تعريف كل عنصر من عناصر البيانات الشرحية ،إلى جانب مذكرات وأمثلة ،فضالً عن تفسير للشرط الذي
يجب أن ينطبق على العناصر الشرطية ،في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالوارد في الملحق بھذا التذييل.

التزامات األعضاء
ُتتاح دائما ً عناصر البيانات الشرحية اإللزامية .ويجب أال يكون محتوى الحقول المقابلة فارغا ً أبداً ،وينبغي أن تتاح إما
”قيمة“ البيانات الشرحية أو سبب عدم وجود قيمة.
وتتاح عناصر البيانات الشرحية الشرطية عندما يُستوفى الشرط المحدد أو الشروط المحددة ،وفي ھذه الحالة يجب
أال يكون محتوى الحقول المقابلة فارغا ً أبداً ،ويجب إما أن تتاح ”قيمة“ البيانات الشرحية أو سبب عدم وجود قيمة لھا.
وينبغي إتاحة عناصر البيانات الشرحية االختيارية ،ألنھا توفر معلومات مفيدة يمكن أن تساعد على فھم أي رصدة فھما ً
ً
ھامة ألوساط معينة ،ولكنھا أقل أھمية ألوساط أخرى.
أفضل .وھذه العناصر من المرجح أن تكون

االعتماد من خالل نھج مرحلي
ستحقق إتاحة البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفوائد كبيرة ألعضاء المنظمة ،ولكن اكتساب القدرة على إتاحة ھذه
البيانات الشرحية تقتضي أيضا ً بذل جھد كبير من جانب مقدمي البيانات )البيانات الشرحية( .ولمساعدة أعضاء المنظمة
على االمتثال لاللتزامات المتعلقة باإلبالغ ،ستعد مادة توجيھية وتقدَّم.
وعالوة على ذلك ،سيجري إنفاذ التزامات اإلبالغ على مراحل ،من أجل إتاحة وقت كا ٍ
ف ألعضاء المنظمة الكتساب
القدرة على االمتثال .ولتحقيق التوازن بين الجھد المطلوب إلنتاج العناصر الفردية وإلتاحتھا وبين الحاجة إلى ھذه
المعلومات لالستفادة المالئمة من الرصدات ،سيمضي التنفيذ من خالل ثالث مراحل على النحو المبيّن في الجدول
الوارد أدناه .ومن المھم أن العناصر المطلوبة بحلول نھاية المرحلة األولى إما عناصر إلزامية في مطبوع المنظمة
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) (WMOرقم  ،9المجلد ألف ،أو ذات أھمية بالغة ألداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARالتابعة لموارد
المعلومات التشغيلية ) ،(WIRو ُتعتبر مفيدة لجميع مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) .(WMOأما المرحلة الثانية فھي
تضيف العناصر المعترف بأنھا أصعب بالنسبة ألعضاء المنظمة ،ولكن المعرفة المتعلقة بھا ما زالت تمثل حاجة فورية
نوعا ً ما من أجل استخدام الرصدات على نحو مالئم ،وبخاصة من أجل تقييم جودة الرصدات .وتضيف المرحلة الثالثة
العناصر المتبقية المحددة في ھذه النسخة من المعيار.
وسوف تضاف العناصر التي تنشأ باعتبارھا ھامة لمجاالت تطبيق محددة أو لبرامج رصد محددة إلى المعيار عند
تطوره.
قائمة العناصر المحددة في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSومراحل تنفيذھا من جانب أعضاء المنظمة
الفئة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

2016

2018-2017

2020-2019

 1.المتغير
المرصود

 01-1المتغير المرصود -
المقياس و )(M
 02-1وحدة القياس )(C
 03-1المدى الزمني )(M
 04-1المدى المكاني )(M

 2.الغرض من
الرصد

 01-2مجال )مجاالت(
التطبيق )(M
 02-2انتساب البرامج/
الشبكة )(M

3.

 01-3منطقة منشأ البيانات

المحطة/المنصة

)(C

 02-3إقليم منشأ البيانات

 05-1تمثيلية الرصد

)(O

 04-3نوع المحطة /المنصة

 05-3نموذج المحطة /المنصة

)(M

)(M

)(C

 08-3طريقة اإلبالغ بالبيانات
)(O

 03-3اسم المحطة/المنصة
)(M

 06-3المحدد الفريد للمحطة/
المنصة )(M
 07-3الموقع الجغرافي
المكاني )(M
 09-3حالة المحطات )(M
 4.البيئة

 04-4الظواھر في
المحطة/المنصة
 05-4معلومات الموقع )(O

 01-4الغطاء السطحي

)(C

)(O

 02-4مخطط تصنيف الغطاء
السطحي )(C
 03-4الطبوغرافيا أو قياس العمق
)(C
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 5.أدوات وطرق
الرصد

 01-5مصدر الرصد )(M

 11-5الطرف المعني بالصيانة

 04-5حالة تشغيل األدوات

)(O

)(O

06-5
 02-5طريقة القياس /الرصد )(M

تشكيلة األدوات

)(C

 12-5الموقع الجغرافي المكاني
)(C

 03-5مواصفات األدوات

)(M

 15-5تعرض األداة

 07-5الجدول الزمني الخاص
بمراقبة األدوات )(C
)(C

 08-5نتيجة مراقبة األدوات

 05-5البُعد الرأسي لجھاز
االستشعار )(C

)(C

 09-5نموذج األدوات ورقمھا
المتسلسل )(C
 10-5الصيانة الروتينية لألدوات
)(C

 13-5أنشطة الصيانة
 14-5حالة الرصد )(O
 01-6إجراءات أخذ العينات )(O
)(O

 6.أخذ العينات

 03.6استراتيجية أخذ العينات  05.6االستبانة المكانية
)(O
ألخذ العينات )(M
 07-6الفترة النھارية
األساسية )(M
 08-6جدول الرصد )(M

 02-6التعامل مع العينات

)(O

 04-6الفترة الزمنية ألخذ العينات
)(M

 06-6الفاصل الزمني ألخذ العينات
)(M

 7.معالجة
البيانات واإلبالغ
بھا

03-7الفاصل الزمني لإلبالغ  02-7مركز
المعالجة/التحليل )(O

 04-7الفاصل المكاني
لإلبالغ )(C
 11-7اإلسناد المرجعي )(C

8.

 06-7مستوى البيانات

 01-7طرق وخوارزميات معالجة
البيانات )(O
)(O

 09-7فترة التجميع
 10-7الوقت المرجعي )(M
)(M

 05-7البرمجيات/جھاز المعالجة
والنسخة )(O
 07-7شكل البيانات )(M
 08-7نسخة شكل البيانات )(M
 12-7االستبانة العددية )(O
 13-7كمون )اإلبالغ( )(M

جودة البيانات
 01-8عدم يقين القياس

)(C

 02-8اإلجراء المستخدم
لتقدير عدم اليقين )(C
 03-8راية اإلشارة إلى
الجودة )(M
 04-8نظام اإلشارة إلى
الجودة )(M
0

 05-8إمكانية التتبع

)(C

)
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 9.الملكية
والسياسة المتعلقة
بالبيانات
 10.االتصال
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 02-9سياسة البيانات
والقيود المتعلقة باستخدامھا
)(M

 01-10االتصال )المنسق
المع ّين()(M

 01-9المنظمة المشرفة
)(M
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الملحق
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2.2

موارد معلومات نظام (WIR) WIGOS
الغرض من موارد معلومات النظام

)(WIR

موارد معلومات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOھو أداة مصممة لتزويد أصحاب
المصلحة في النظام ) WIGOSص ّناع القرار ومديري ومشرفي شبكات الرصد ،وأفرقة تنسيق التنفيذ ،ومستخدمي
بيانات الرصدات( بجميع المعلومات الھامة بشأن الوضع التشغيلي للنظام  WIGOSومكونات الرصد التابعة له وعن
تطوره وتطور تلك المكونات ،والمتطلبات التشغيلية للنظام  ،WIGOSبما في ذلك والممارسات واإلجراءات المعيارية
والموصى بھا ،وأفضل الممارسات المستخدمة في إطار النظام  ،WIGOSوقدرتھا على تلبية متطلبات مستخدمي
الرصدات بشأن مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) .(WMIOوتخدم موارد معلومات النظام ) (WIRعددا من
األغراض ،وتحقق الفوائد التالية ألعضاء المنظمة ):(WMO
توفير معلومات عامة عن النظام  ،WIGOSوفوائده بالنسبة ألعضاء المنظمة ،وآثار تلبية متطلبات النظام
’‘1
على أعضاء المنظمة؛
توفير وصف عام لنظم الرصد المكونة للنظام  WIGOSالموجودة حاليا ً )قائمة شبكات ومحطات الرصد،
’‘2
وخصائصھا /بياناتھا الشرحية بما في ذلك معلومات عن نواتج الرصدات التي تقدمھا(؛
’‘3

مراقبة تطور نظم الرصد ومقارنتھا بالخطط ،للتأكد من إحراز تقدم؛

’‘4

تحديد الخطط الوطنية واإلقليمية القائمة لتطوير نظم الرصد المكونة للنظام WIGOS؛

مساعدة أعضاء المنظمة والمسؤولين عن تصميم وتنفيذ شبكات الرصد على فھم متطلبات نظم الرصد ذات
’‘5
الصلة ،بما في ذلك والممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بھا ،ومتطلبات مستخدمي الرصدات ،كي يتخذوا
القرارات المالئمة؛
مساعدة أعضاء المنظمة على تحديد ثغرات الرصدات من خالل إجراء استعرضا تقييمي وإجراء دراسات
’‘6
بشأن تصميم الشبكات ،كي يعالجوا تلك الثغرات؛
مساعدة أعضاء المنظمة على فھم اإلمكانات الكاملة لنظم الرصد الحالية فيما يتعلق بمجاالت التطبيق
’‘7
الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك تلك النظم التي تقوم بتشغيلھا منظمات شريكة ،لتعزيز) :أ( نطاق وتوافر
الرصدات التي تجريھا محطات رصد محددة؛ و )ب( أوجه التعاون؛ و )ج( تقاسم البيانات؛ و )د( تبادل البيانات؛
تزويد مستخدمي البيانات بإمكانية االطالع فوراً على قائمة نظم الرصد المكونة للنظام  ،WIGOSمع
’‘8
مجموعة أساسية من البيانات الشرحية للرصدات فيما يتعلق بكل منھا )تحددھا الالئحة الفنية للمنظمة ) ،((WMOومع
وجود روابط بقواعد البيانات الوطنية المناسبة التي تتوافر فيھا معلومات أكثر تفصيالً في الحاالت التي توجد فيھا قواعد
بيانات من ھذا القبيل؛
تزويد البلدان النامية بتوجيه بشأن تنفيذ شبكات الرصد واألدوات التي يمكن استخدامھا بسھولة لتوثيق
’‘9
ً
ّ
نظمھا للرصد )يمكنھا مثال باستخدام أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد التابعة لموارد المعلومات ) (WIRتجنب
الحاجة إلى إقامة قاعدة بيانات على الصعيد الوطني(؛
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توفير آلية لمقابلة االحتياجات المحددة )بناء القدرات ،والثغرات ،إلخ( بموارد )عن طريق تقاسم المعرفة،
’‘10
ومساھمات الجھات المانحة ،إلخ(.
المالحظة  :1تشير محطات الرصد إلى جميع أنواع مواقع ومحطات ومنصات الرصد ذات الصلة بالنظام ،WIGOS
سواء كانت سطحية القاعدة أو فضائية القاعدة ،على البر ،أو في بحر أو بحيرة أو نھر ،أو في الجو ،وسواء كانت ثابتة
أو متحركة )بما في ذلك الجو( ،وتقوم برصدات موقعية أو عن بُعد.
المالحظة  :2يعبّر عن الثغرات من حيث االستبانة المكانية والزمنية المطلوبة ،ودورة الرصد ،ومناسبة التوقيت،
واليقين فيما يتعلق بمجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ).(WMO
أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

)(OSCAR

أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARالتابعة لموارد المعلومات ) (WIRھي مصدر رئيسي للمعلومات
فيما يتعلق بالبيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوالمقصود بمكونات القدرات السطحية والفضائية القاعدة لتلك األداة ھو
تسجيل البيانات الشرحية لمنصة/محطة الرصد وفقا ً لمعيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالموصوف في مرجع
النظام )مطبوع المنظمة رقم  ،( XXXXواالحتفاظ بسجل للبيانات الشرحية الحالية والتاريخية لذلك النظام.
إدارة أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

)(OSCAR

تشرف أمانة المنظمة ) (WMOعلى إدارة أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد )) (OSCARأي المواصفات الوظيفية
وتطورھا ،وإدارة محتوى المعلومات( ومكوناتھا باالتصال مع أفرقة وھيئات الخبراء ذات الصلة ،ووفقا ً للمعايير
واإلجراءات المتفق عليھا الخاصة بالنظام .WIGOS
إدارة محتوى أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

)(OSCAR

سوف تدار األداة ) (OSCARعلى نحو يتيح التوافر الالزم لتحقيق الغرض منھا .ويُحتفظ بالبيانات الشرحية للنظام
 WIGOSتحت سلطة الممثلين الدائمين لدى المنظمة ).(WMO
وسوف يقوم مش ِّغل أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARبجمع تعليقات من أعضاء المنظمة عن أوجه
التباين الملحوظة ،واألخطاء المحتملة ،والتغييرات المطلوبة ،كي يعكس محتوى معلومات األداة واقع القدرات السطحية
والفضائية القاعدة لمنصات/محطات الرصد التي يقومون بتشغيلھا ،بما في ذلك البيانات الشرحية لألدوات
والمنصات/المحطات.
وتتحمل أمانة المنظمة
الخبراء والمنسقين المعينين.
ويمكن االطالع على المعلومات الحالية على الموقع التاليhttp:// www.wmo.int/oscar :
)(WMO

المسؤولية عن تنسيق إدارة محتوى األداة

)(OSCAR

من المعلومات ،بمساعدة من
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إدارة الجودة

المالحظة  :1ترد في الالئحة الفنية) ،مطبوع المنظمة رقم  ،49طبعة عام  (2011المجلد الرابع  -إدارة الجودة أحكام
تتعلق بإطار إدارة الجودة في المنظمة ).(WMO QMF
المالحظة  :2ويرد توجيه تفصيلي بشأن كيفية إنشاء وتنفيذ نظام إلدارة الجودة
وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مرجع تنفيذ نظام إدارة الجودة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم  ،1100طبعة عام .(2013
)(QMS

لضمان وتعزيز جودة نواتج

المالحظة  :3التعاريف والمصطلحات والمفردات والمختصرات المستخدمة فيما يتعلق بإدارة الجودة ھي تلك الواردة
في مجموعة معايير  ISO 9000لنظم إدارة الجودة ،ال سيما في إطار  ،ISO 9000 2005نظم إدارة الجودة  -األساسيات
والمفردات.
المالحظة  :4ال يمكن أن ينفذ نظام إلدارة الجودة سوى الھيئة التي تملك ما يلزم من موارد ووالية إلدارة نظام الرصد.
ومع أن أعضاء المنظمة ھم الذين ي ّ
ُحثون على اتباع والممارسات واإلجراءات المعياريةوالموصى بھا المرتبطة بتنفيذ
نظام إلدارة الجودة ،ألغراض االتساق مع إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) ،(WMOفإن واحدة أو أكثر من
المنظمات الموجودة داخل بلد العضو ھي التي تملك نظم الرصد وتقوم بتشغيلھا وتوفر الرصدات والبيانات الشرحية
للرصدات ،وأبرزھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوفي الممارسة العملية ،من ثم ،يعتمد
تنفيذ إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) (WMOعلى اتخاذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة لقيام ھذه المنظمات
بتنفيذ نظام إلدارة الجودة.
المالحظة  :5يشمل مصطلح ”الرصدات“ أيضا ً ”البيانات الشرحية للرصدات“ في كل موضع في القسم .2.6
2.6.1

نطاق إدارة جودة النظام  WIGOSوالغرض منھا

مالحظة :تم ِّكن ممارسات وإجراءات النظام  WIGOSأعضاء المنظمة من االمتثال إلطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة
) (WMOفيما يتعلق بجودة الرصدات.
2.6.2

مكون إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) (WMOمن مكونات النظام
ِّ

2.6.2.1

سياسة الجودة

WIGOS

 2.6.2.1.1ينبغي ألعضاء المنظمة ،عند إنشاء وصيانة نظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSأن يضمنوا الحد األمثل
من الجودة الميسورة التكلفة فيما يتعلق بجميع الرصدات.
 2.6.2.1.2ينبغي ألعضاء المنظمة أن يسعوا ،من خالل عملية تحسين متواصل ،إلى إدارة وحوكمة نظم الرصد
بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة.
2.6.2.2

تطبيق المبادئ الثمانية إلدارة الجودة

 2.6.2.2.1ينبغي أن يطبق أعضاء المنظمة المبادئ الثمانية إلدارة الجودة على تنفيذ النظام
المحدد في التذييل .2.5

WIGOS

على النحو
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مالحظةُ :تح َّدد المبادئ الثمانية إلدارة الجودة في المجلد الرابع لالئحة الفنية للمنظمة
رقم .(49
2.6.3

عمليات إدارة جودة النظام

)(WMO

)مطبوع المنظمة

WIGOS

مالحظة :يرد وصف عمليات وأدوار مختلف الكيانات في الملحق ,1
2.6.3.1

تحديد متطلبات المستخدمين وتعھدھا

مالحظة :يرد وصف عملية االستعراض المستمر للمتطلبات التي تقوم بھا المنظمة
مستخدمي الرصدات في القسم  2.2.4والتذييل .2.3
2.6.3.2

)(WMO

لالمتثال لمتطلبات

وضع وتوثيق معايير وتوصيات نظم الرصد

 2.6.3.2.1ينبغي ألعضاء المنظمة أن يشاركوا ،من خالل المشاركة في عمل اللجان الفنية ،في وضع الممارسات
واإلجراءات المعيارية والموصى بھا ونظم الرصد.
2.6.3.3

تدريب الموظفين وتنمية القدرات

2.6.3.3.1

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا التخطيط والتنفيذ المناسبين ألنشطة التدريب وتنمية القدرات.

2.6.3.4

مراقبة األداء

 2.6.3.4.1ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة نتائج ومشورة وتقارير مراكز المراقبة المعينة وأي مشورة الحقة
ألفرقة الخبراء وأن يستجيبوا لھا.
2.6.3.5

التعليقات ،وإدارة التغيير ،والتحسين

 2.6.3.5.1ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة تصحيح أوجه عدم االتساق )المشاكل( التي تحددھا مراكز ريادة ومراقبة
النظام  WIGOSفي الوقت المناسب وتنفيذ وصيانة وثائقھا وتصحيحھا.
 2.6.3.5.2ينبغي أن يحلل أعضاء المنظمة ،بعد تحديد أوجه عدم االتساق والمشاكل ذات الصلة بنوعية الرصدات أو
بعد اإلخطار بھا ،المشكلة المكتشفة وأن ينفذوا التحسينات الضرورية في الممارسات واإلجراءات التشغيلية لإلقالل إلى
أدنى حد من أثرھا السلبي والحيلولة دون معاودة حدوثھا في المستقبل.
2.6.3.5.3

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة توثيق التغييرات المدخلة على الممارسات واإلجراءات التشغيلية وفقا ً

لذلك.
2.6.4

جوانب إنشاء وتنفيذ ُنظم إدارة الجودة الخاصة بأعضاء المنظمة من جوانب النظام

WIGOS

مالحظة :يحدد ھذا القسم متطلبات إدماج ممارسات وإجراءات النظام  WIGOSفي نظم إدارة الجودة الخاصة بأعضاء
المنظمة .وتستند المتطلبات إلى الفقرات الثماني الواردة في معيار  .ISO 9001وترد في مرجع تنفيذ نظام إلدارة الجودة
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة  WMOرقم  ،1100طبعة عام  ،(2013مذكرات
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تفسيرية مستفيضة بشأن الفقرات الثماني .وتقابل األقسام الفرعية الخمسة التي تلي ذلك آخر خمس فقرات ،بحيث توفر
مزيداً من التفاصيل عن العناصر المطلوبة في نظام إلدارة الجودة.
2.6.4.1

المتطلبات العامة لمحتوى نظام إلدارة الجودة

2.6.4.1.1

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة عملياتھم وتفاعالتھم الرفيعة المستوى التي تفضي إلى توفير الرصدات.

مالحظة :إضافة إلى أحكام النظام  WIGOSالمحددة ،توجد متطلبات عامة أخرى كثيرة بشأن محتوى نظام إلدارة
الجودة ال تقتصر على رصدات النظام  WIGOSومن ثم فإنھا ليست مكررة ھنا.
2.6.4.2

المتطلبات المتعلقة باإلدارة والتخطيط

 2.6.4.2.1ينبغي أن يُظھر أعضاء المنظمة ويوثقوا بوضوح التزام إدارتھم بإدماج ممارسات إدارة جودة النظام
 WIGOSفي نظمھم إلدارة الجودة.
 2.6.4.2.2ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة بعناية وأن يستعرضوا بطريقة روتينية متطلبات المستخدمين فيما يتعلق
بالرصدات قبل محاولة تلبية احتياجات المستخدمين.
2.6.4.2.3

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا اتساق سياسة الجودة المنشورة مع سياسة جودة النظام .WIGOS

 2.6.4.2.4ينبغي أن يضع أعضاء المنظمة أھدافا ً لقيامھم في المستقبل بتقديم رصدات وأن يقوموا بالتعريف بھذه
األھداف من أجل توفير توجيه ألصحاب المصلحة والمستخدمين والزبائن بشأن التطوير المتوقع لنظم الرصد التي
يقومون بتشغيلھا والتغييرات التي ُتدخل على تلك النظم وذلك كمساھمة في النظام .WIGOS
مالحظة :تشكل األھداف المشار إليھا في ھذا الحكم أھداف جودة النظام .WIGOS
2.6.4.2.5

ينبغي أن يعين أعضاء المنظمة مديراً للجودة.

2.6.4.3

المتطلبات المتعلقة بإدارة الموارد

 2.6.4.3.1ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة ويقدموا الموارد الالزمة لمواصلة عملياتھم وإجراءاتھم ولتحسين فعالية
وكفاءة تلك العمليات واإلجراءات بصورة مستمرة.
2.6.4.3.2

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة الكفاءات الالزمة بالنسبة للموظفين الضالعين في تقديم الرصدات.

 2.6.4.3.3ينبغي أن يتخذ أعضاء المنظمة الخطوات الالزمة لتصحيح أي أوجه قصور في الكفاءات ُتح َّدد فيما يتعلق
بالموظفين الجدد أو الموجودين.
2.6.4.3.4

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة سياسات وإجراءات لصيانة الھياكل األساسية المطلوبة لتقديم الرصدات.

2.6.4.4

المتطلبات المتعلقة بتقديم الرصدات

2.6.4.4.1

ينبغي أن يجري أعضاء المنظمة تخطيطا ً سليما ً لتقديم الرصدات.
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مالحظة :يشمل ھذا التخطيط األنشطة والعمليات التالية:

2.6.4.4.2

•

تحديد متطلبات المستخدمين والزبائن واستعراضھا باستمرار؛

•

ترجمة متطلبات المستخدمين والزبائن إلى أھداف وغايات للرصدات ولتصميم نظم الرصد؛

•

التخصيص األولي والمتواصل لموارد كافية لجميع جوانب عمليات تصميم نظم الرصد وتنفيذھا
وصيانتھا؛

•

تنفيذ عمليات وأنشطة التصميم ،بما في ذلك استراتيجيات االتصال وإدارة المخاطر ،التي تكفل
وتؤكد إنشاء وتنفيذ نظم للرصد تلبي األھداف و/أو متطلبات المستخدمينو الزبائن؛

•

التوثيق المناسب والمتواصل لعمليات التخطيط ولنتائجھا.

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة مستخدميھم وأن يحددوا ويوثقوا متطلبات مستخدميھم فيما يتعلق

بالرصدات.
مالحظة :تشمل سُبل القيام بذلك ما يلي:

2.6.4.4.3

’‘1

عملية االستعراض المستمر للمتطلبات
القسم  2.2.4والتذييل 2.3؛

’‘2

العمليات األخرى لتحديد متطلبات المستخدمين في إطار برامج المنظمة
اللجان الفنية للمنظمة )(WMO؛

’‘3

العمليات اإلقليمية من خالل أنشطة االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة
مجموعات األعضاء المتعددة األطراف؛

’‘4

العمليات الوطنية.

)(RRR

التي تقوم بھا المنظمة ) ،(WMOالموصوفة في

)(WMO

من خالل أنشطة

)(WMO

وغيرھا من

ينبغي أن يكون لدى أعضاء المنظمة وصف واضح للمتطلبات المتفق عليھا.

مالحظة :من المھم مالحظة الفرق بين المتطلبات التي تمثل المطامح والمتطلبات المتفق عليھا .وحالما ُتحدَّد المتطلبات،
سيوفر ھذا المعلومات األساسية لمراقبة وقياس مدى المطابقة.
 2.6.4.4.4ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة أي متطلبات إلزامية أو تنظيمية فيما يتعلق بتقديم الرصدات وأن يتقيدوا
بتلك المتطلبات.
 2.6.4.4.5ينبغي ألعضاء المنظمة أن يصمموا وينشئوا ،أو ينفذوا بخالف ذلك ،نظما ً للرصد لتلبية متطلبات
المستخدمين المتفق عليھا.
 2.6.4.4.6ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة عملية رسمية إلدارة التغيير لضمان تقييم جميع التغييرات والموافقة
عليھا وتنفيذھا واستعراضھا بطريقة خاضعة للمراقبة.

القرارات
2.6.4.4.7
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ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بعمليات الشراء بطريقة خاضعة للمراقبة.

مالحظة :كثيراً ما تقتضي نظم الرصد نفقات كبيرة وكثيراً ما تكون بالغة التخصص ،مما يلزم وجود مواصفات
واضحة ومقتضبة .ويجب أن يضمن الموظفون المسؤولون عن أوامر الشراء أو عن توفير المعلومات للموردين أن
تكون المعلومات والمواصفات المقدمة واضحة وال لبس فيھا ومستندة إلى تحقيق أھداف التصميم ومتطلبات النظام
للتمكين من توريد النواتج والخدمات المناسبة والصحيحة .ويستتبع االضطالع بعملية الشراء بطريقة خاضعة للمراقبة
تطبيق األنشطة والعمليات التالية:
’‘1

التحديد المكتوب لجميع متطلبات األداء الخاصة بالمعدات و/أو الخدمات؛

’‘2

ضمان خضوع الشراء لعملية تنافسية يشارك فيھا أكثر من مرشح واحد من أجل توريد المعدات أو
الخدمات؛

’‘3

تقييم المرشحين لتوريد المعدات أو الخدمات استناداً إلى الجدارة والمالءمة للغرض ،وھو ما يمكن
التحقق منه من خالل ما يلي:
أ  -تقديم عطاءات أو أسعار مكتوبة من المرشحين؛
ب  -الخبرة أو المرجع السردي الموثوق به لألداء السابق؛
ج  -توصية عضو المنظمة أو منظمات ووكاالت معترف بھا؛

’‘4

توثيق عملية الشراء ونتائجھا.

 2.6.4.4.8ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في نظمھم إلدارة الجودة أحكام النظام  WIGOSالتي تتناول طرق الرصد،
والمعايرة وإمكانية التتبع ،والممارسات التشغيلية ،والصيانة ،والبيانات الشرحية للرصدات.
2.6.4.4.9

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة الممارسات واإلجراءات التي تضمن بقاء الرصدات دقيقة.

مالحظة :من الالزم التأكد من الرصدات عند إنتاجھا لضمان استيفائھا للمتطلبات المتفق عليھا .وتشمل سُبل تحقيق ذلك
الخوارزميات اآللية والتفتيش اليدوي واإلشراف.
2.6.4.5

متطلبات المراقبة ،وقياس األداء ،والتحليل ،والتحسين

 2.6.4.5.1ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة متطلبات المستخدمين المتفق عليھا فيما يتعلق بالرصدات )انظر
 (2.6.4.4كأساس لتحديد وتنفيذ مقاييس األداء والنجاح المالئمة.
مالحظة :من المھم اكتساب فھم واضح لمدى رضا المستخدمين عن الرصدات .ويتطلب ھذا مراقبة المعلومات المتصلة
بتصور المستخدمين وما إذا كانت توقعاتھم قد لُبيت .ومن الشائع استخدام االستقصاءات لھذا الغرض.
2.6.4.5.2

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة أنشطة للحصول على معلومات عن مدى رضا مستخدمي الرصدات.

 2.6.4.5.3ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة توعية الموظفين بالطرق التي اس ُتخدمت من أجل تحديد تصورات
المستخدمين وتوقعاتھم وتوعيتھم بأن ھذه الطرق قد ُ
طبقت باستمرار.
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 2.6.4.5.4ينبغي أن يجري أعضاء المنظمة بانتظام مراجعات داخلية لعمليات وإجراءات النظام
نتائج تلك المراجعات كجزء من عمليات إدارة نظام الرصد.

WIGOS

وأن يحللوا

مالحظة :يرد تفسير تفصيلي لمتطلبات عملية المراجعة الداخلية في مرجع تنفيذ نظام إلدارة الجودة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم  ،1100طبعة عام  ،(2013القسم ” 8.2.2المراجعة الداخلية“.
2.6.4.5.5

ينبغي أن يراقب أعضاء المنظمة درجة التقيد بالعمليات والمتطلبات المحددة إلنتاج الرصدات.

مالحظة :من المثالي إجراء عملية مراقبة األداء على ضوء مؤشرات األداء الرئيسية المحددة ومستويات األداء
المستھدفة.
 2.6.4.5.6ينبغي أن يراقب أعضاء المنظمة ويقيسوا مدى مالءمة رصداتھم للغرض منھا ومدى جودتھا عند إنتاج
تلك الرصدات من أجل مقارنة خصائصھا بالمتطلبات المتفق عليھا.
مالحظة :تشمل سُبل تحقيق ذلك ما يلي:
’‘1

استنباط مؤشرات أداء وما يرتبط بھا من أھداف معدّة يدويا ً أو آلياً ،وتنفيذھا وتحليلھا بشكل
روتيني؛

’‘2

المعاينة اليدوية لبيانات الرصدات المنتجة واإلشراف عليھا.

 2.6.4.5.7ينبغي أن يسجل أعضاء المنظمة حاالت عدم التطابق مع المتطلبات ،وأن يسعوا إلى تصحيح المشاكل في
الوقت المناسب.
2.6.4.5.8

ينبغي أن يتعھد أعضاء المنظمة إجرا ًء تصحيحيا ً موثقا ً بشأن الرصدات.

 2.6.4.5.9ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة وينفذوا إجرا ًء )إجراءات( يصف )أو تصف( كيفية تحديد الرصدات أو
البيانات الشرحية للرصدات غير المطابقة ،وكيفية التعامل معھا ،ومن المسؤول عن تقرير ما يجب القيام به ،وما ھو
اإلجراء الذي يجب اتخاذه ،وما ھي السجالت التي يجب حفظھا.

مالحظة :يرد تفسير تفصيلي لمتطلبات عملية اإلجراءات التصحيحية في مرجع تنفيذ نظام لمراقبة الجودة للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم  ،1100طبعة عام  ،(2013القسمين ” 8.2.3و 8.2.4
مراقبة وقياس العمليات والنواتج“.
 2.6.4.5.10ينبغي أن يحلل أعضاء المنظمة نتائج المراقبة الكتشاف أي تغييرات واتجاھات وأوجه قصور ذات صلة
باألداء والستخدام النتائج والتحليالت كمدخالت في األنشطة الرامية إلى التحسين المتواصل.
مالحظة :يساعد تحليل االتجاھات واتخاذ إجراءات قبل حدوث حالة عدم مطابقة على الحيلولة دون نشوء مشاكل.
 2.6.4.5.11ينبغي أن يتعھد أعضاء المنظمة إجراءات موثقة لألعمال الوقائية ذات صلة بنظم الرصد وأن يضمنوا أن
يكون الموظفون على وعي بتطبيقھا الروتيني ،وأن يجري تدريبھم على ذلك التطبيق عند الضرورة.
مالحظة :يجوز إيالء االعتبار الواجب للجمع ما بين إجراءات األعمال الوقائية واألعمال التصحيحية حرصا ً على
الكفاءة ولتبسيط العملية.
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2.6.5

االمتثال ،وإصدار الشھادات ،واالعتماد

مالحظة :بينما تشجع المنظمة ) (WMOعلى إصدار شھادات لنظم إدارة الجودة الموجودة لدى أعضائھا من جانب
وكاالت اعتماد معترف بھا ،ال يوجد شرط منظم عام إلصدار الشھادات لنظم إدارة الجودة فيما يتعلق بنظم الرصد
التابعة للنظام  ،WIGOSما لم يُح َّدد خالف ذلك كشرط من شروط أي نظام أو نظام فرعي معين من النظم أو النظم
ِّ
الفرعية
المكونة للنظام .WIGOS
2.6.6

التوثيق

ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة سياسة الجودة الخاصة بالنظام
2.6.6.1
) (2.6.4.2في مرجع جودة نظم إدارة الجودة الخاصة بھم.

WIGOS

) (2.6.2.1وأھداف تلك الجودة

ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في وثائق نظم إدارة الجودة الخاصة بھم تلك الوثائق التي تصف
2.6.6.2
اإلجراءات ذات الصلة بالنظام  ،WIGOSبما في ذلك على وجه الخصوص تلك المتعلقة بمراقبة الرصدات غير
المطابقة ،واإلجراءات التصحيحية ،واألعمال الوقائية.
ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في وثائق نظم إدارة الجودة الخاصة بھم تلك الوثائق التي تصف
2.6.6.3
اإلجراءات المطلوبة لضمان فعالية تخطيط وتشغيل ومراقبة عمليات النظام  WIGOSلديھم.
2.6.6.4

المعيار

ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في وثائق نظم إدارة الجودة الخاصة بھم تلك السجالت التي يقتضيھا
.ISO 9001

مالحظة :ترد معلومات أكثر تفصيالً عن متطلبات التوثيق في مرجع تنفيذ نظام إلدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم  ،1100طبعة عام  ،(2013القسم ” 4.2متطلبات التوثيق“.
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2.5

المبادئ الثمانية إلدارة الجودة في إطار إدارة الجودة الخاصة بالمنظمة ) (WMOالمنطبقة على نظام
-1

WIGOS

التركيز على المستخدمين و الزبائن

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة ويوثقوا ويفھموا االحتياجات الحالية والمستقبلية لمستخدميھم وزبائنھم فيما يتعلق
بالرصدات الجوية والمناخية والھيدرولوجية والبحرية والبيئية ذات الصلة.
مالحظة :تشمل سُبل تحقيق ذلك المشاركة في عملية االستعراض المستمر
وتطبيق تلك العملية )انظر القسم  2.2والتذييل .(2.3
-2

)(RRR

التي تجريھا المنظمة

)(WMO

القيادة

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة بوضوح أھداف واتجاھات نظم الرصد التابعة لھم وأن يھيئوا بيئة يشجَّ ع فيھا الموظفون
على العمل في ذلك االتجاه.
مالحظة :توفر اللجان الفنية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOتوجيھا ً فنيا ً وقيادة لتنفيذ النظام  .WIGOSوھي توفر
معلومات عن أھداف واتجاھات النظام  ،WIGOSوتحفز على مشاركة الخبراء الفنيين من البلدان األعضاء مشاركة
نشطة.
-3

إشراك الناس

ينبغي إشراك خبراء من البلدان األعضاء إشراكا ً كامالً في تنفيذ اللوائح المتعلق بإدارة جودة النظام .WIGOS
-4

نھج العمليات

ينبغي أن يعتمد أعضاء المنظمة نھجا ً قائما ً على العمليات إلدارة نظم الرصد.
-5

نھج النظم في اإلدارة

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة ويفھموا ويديروا نظم الرصد التابعة للنظام
تكون تشغيلية أو علمية أو إدارية ،بھدف عام ھو إنتاج نواتج الرصدات المطلوبة.

WIGOS

-6

كمجموعات من العمليات التي قد

التحسين المتواصل

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة أن يكون التحسين المتواصل مكونا ً دائما ً وأساسيا ً من مكونات نظم الرصد التابعة
للنظام  WIGOSوتنفيذه من خالل طائفة من العمليات واألنشطة التي تشمل :المشاركة النشطة في االستعراض المستمر
للمتطلبات الذي تجريه المنظمة )(WMO؛ ومراجعة نظم ومواقع الرصد؛ ومراقبة وتقييم جودة البيانات ،وضمان
التشاور الروتيني مع مستخدمي النظام  ،WIGOSواستعراض التعليقات الواردة من أولئك المستخدمين ،والرجوع بشكل
روتيني إلى مجاالت التطبيق ،أساسا ً من خالل االستعراض المستمر للمتطلبات الذي تجريه المنظمة ).(WMO
مالحظة :تتمثل النتيجة في حسين إما جودة الرصدات أو كفاءة نظم الرصد التي تنجم عن ذلك.

القرارات
-7
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النھج الوقائعي في صنع القرار

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة استناد القرارات والمتطلبات واللوائح المرتبطة بتصميم نظم الرصد التابعة للنظام
 ،WIGOSوإنشائھا وتنفيذھا وتشغيلھا وصيانتھا وتطويرھا إلى معلومات مستمدة علميا ً ووقائعيا ً وتحليليا ً.
مالحظة :تتوافر المعلومات المذكورة أعاله ألعضاء المنظمة من خالل أدوات من قبيل االستعراض المستمر للمتطلبات
الذي تجريه المنظمة ) ،(WMOوموارد معلومات النظام  ،(WIR) WIGOSوأداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد
) ،(OSCARومن خالل وثائق التخطيط المعتمدة الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOمن قبيل خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية
للرصد )التقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم  (2013-4وغيرھا من الوثائق .ولمزيد من المعلومات ،انظر إلى القسم
 ،2.2.4والتذييل  2.3والملحق _2.2
-8

إقامة عالقة مع الموردين مفيدة للطرفين

ينبغي أن يشارك أعضاء المنظمة في معلومات ونتائج اختبارات األدوات والنظم وتجاربھا ومقارناتھا ،وأن يتقاسموا
فيما بينھم ومع الموردين تلك المعلومات والنتائج ،لفائدة كل من النظام  WIGOSوالموردين.
مالحظة :ينبغي تقييم واختيار مورّدي األدوات والنظم وما يتصل بھا من نواتج على أساس قدرتھم على استيفاء
المتطلبات وعلى أساس األداء السابق لنواتجھم وخدماتھم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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2.7

تنمية القدرات

2.7.1

لمحة عامة

2.7.1.1

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة احتياجاتھم فيما يتعلق بتنمية القدرات في جميع مجاالت نشاط النظام

.WIGOS
2.7.1.2

ينبغي أن يضع أعضاء المنظمة خططا ً لتلبية احتياجاتھم من حيث تنمية القدرات.

مالحظة :إضافة إلى الموارد الوطنية المخصصة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،قد يُتاح دعم آخر
ألعضاء المنظمة من قبيل ما يلي :بالنسبة للوكاالت المحلية األخرى من خالل االتحادات اإلقليمية للمنظمة )(WMO
التابعة لھا ،وبالنسبة لألعضاء اآلخرين من خالل الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف ،وبرامج المنظمة )) (WMOبما
في ذلك اللجان الفنية المناسبة(.
ينبغي أن يقيم أعضاء المنظمة أوجه تعاون ثنائية ومتعدد األطراف ،داخل إقليمھم وخارجه عند الضرورة
2.7.1.3
لتلبية االحتياجات الھامة المتعلقة بتنمية القدرات.
ينبغي أن يتبع أعضاء المنظمة ،عند تخطيط أنشطة تنمية القدرات ،نھجا ً كليا ً يأخذ في االعتبار المتطلبات
2.7.1.4
من حيث الموارد المؤسسية والمتعلقة بالھياكل األساسية واإلجرائية والبشرية لدعم كل من متطلبات الموارد الحالية
والمتواصلة ألغراض التركيب والتشغيل والصيانة والتفتيش والتدريب .ولھذا الغرض ،ينبغي أن يعد أعضاء المنظمة
خططا ً محددة لتنمية القدرات ذات أھداف قابلة للقياس للتمكين من التنفيذ والمراقبة والتقييم بفعالية.
مالحظة :ينبغي التخطيط سلفا ً للحصول على أموال لتلبية ھذه المتطلبات ،بما يتماشى مع السياسة الوطنية لألعضاء،
بھدف ضمان استدامة الشبكات الطويلة األجل.
2.7.2

التدريب

يوفر أعضاء المنظمة التدريب المالئم لموظفيھم ،أو يتخذوا إجراءات أخرى مناسبة ،لضمان تأھيل جميع
2.7.2.1
ً
ً
الموظفين تأھيال مناسبا وكفاءتھم ألداء العمل المسند إليھم.
مالحظة :ينطبق ھذا الشرط على كل من التدريب األولي للتوظيف /التمھيدي والتطوير المھني المتواصل.
ينبغي أن يضمن كل عضو من أعضاء المنظمة أن تكون المؤھالت والكفاءات والمھارات )ومن ثم
2.7.2.2
التدريب( وأعداد موظفيه أو المتعاقدين اآلخرين مضاھية لنطاق المھام التي يجب أداؤھا.
ينبغي أن يُبلغ كل عضو من أعضاء المنظمة الموظفين بأدوارھم والكيفية التي يساھمون بھا في تحقيق
2.7.2.3
أھداف الجودة.
2.7.3

تنمية قدرات الھياكل األساسية

ينبغي أن يستعرض أعضاء المنظمة بانتظام ما يوجد لديھم من ھياكل أساسية لجمع وإتاحة الرصدات
2.7.3.1
ً
والبيانات الشرحية للرصدات وأن يضعوا ،حسب الضرورة ،خططا محددة األولويات وأولويات لتنمية القدرات.
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الخواص الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام

3.1

المتطلبات

WIGOS

مالحظة :يعبّر عن متطلبات مستخدمي الرصدات بشأن مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOبطريقة متحررة من
التكنولوجيا .ومن ثم تنطبق ھذه المتطلبات على جميع النظم الفرعية التابعة للنظام  ،WIGOSال على أي نظام فرعي
محدد .وتنطبق أحكام القسم  2.1مرجععلى جميع النظم الفرعية التابعة للنظام WIGOS
3.2

التصميم والتخطيطوالتطوير

3.2.1

تكوين النظم الفرعية السطحية القاعدة التابعة للنظام

يتكون النظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام
3.2.1.1
)أي .(GCW ،WHOS ،GAW ،GOS

WIGOS

WIGOS

ِّ
المكونة
من محطات سطحية داخل الشبكات

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة عناصر النظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام
3.2.1.2
االتحادات اإلقليمية عند االقتضاء.

WIGOS

بتنسيق من

مالحظة :المعلومات المتعلقة بالقدرات الحالية للنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام  WIGOSستكون متاحة من
خالل أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARعلى الموقع الشبكي التالي. http://www.wmo.int/oscar :
3.3

أدوات وطرق الرصد

3.3.1

المتطلبات العامة

3.3.1.1

يص ّنف أعضاء المنظمة محطات األرصاد الجوية والمناخية السطحية التابعة لھم الموجودة على البر.

مالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل ،1
 ،(1.1.2المرفق  1.Bمبادئ توجيھية بشأن تصنيف مواقع الرصد السطحية على البر لإلشارة إلى تمثيليتھا لقياس
المتغيرات المختلفة.
مالحظة  :2سوف يُدرج محتوى المرفق  1.Bكتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
يقيم أعضاء المنظمة كل محطة رصد في موقع يتيح تعرّض األدوات مقابل متطلبات التطبيقات المعينة
3.3.1.2
ويم ِّكن من إجراء رصدات مرضية بدون استخدام أدوات.
مالحظة  :1يوفر مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد) ،مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل األول،
المرفقان  .1ب و.1ج مزيداً من المبادئ التوجيھية.
مالحظة  : 2ترد صياغة المتطلبات المتعلقة بمحطات المراقبة العالمية للطقس ) (GAWفي القسم .6
يحدد أعضاء المنظمة بدقة موقع أي محطة ويرجعوه إلى النظام الجيوديسي العالمي
3.3.1.3
والنموذج الجيوديسي لألرض التابع له .(EGM96) 1996

(WGS-84) 1984

390

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

المالحظة  :1ترد مبادئ توجيھية في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء
األول ،الفصل .(1.3.3.2) 1
المالحظة  :2ھذا النظام الجيوديسي ال يُستخدم استخداما ً عاما ً حاليا ً في مجال الھيدرولوجيا.
المالحظة  :3سوف يُدرج وصفه كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
3.3.1.4

يحدد أعضاء المنظمة ارتفاع المحطة.

المالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل
)) 1.3.3.2ج(( مبادئ توجيھية بشأن تحديد ارتفاع أي محطة.

1

المالحظة  :2سوف ُتدرج ھذه المواد كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
إذا كانت المحطة موجودة في مطار ،ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة االرتفاع الرسمي للمطار وفقا ً لالئحة
3.3.1.5
الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (49المجلد الثاني ] ،[C.3.1.التذييل .(4.7.2. ،3
ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل مراكز إقليمية لألدوات اتباع المبادئ التوجيھية المتعلقة
3.3.1.6
بالقدرات والوظائف المقابلة.
المالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،المرفق
 1.Aمبادئ توجيھية تتعلق بالقدرات والوظائف المقابلة.
المالحظة  :2سوف ُتدرج ھذه المواد كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
ينبغي أن يتبع أعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل مراكز إقليمية لألدوات البحرية المبادئ التوجيھية
3.3.1.7
المتعلقة بالقدرات والوظائف المقابلة.
المالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء الثاني ،الفصل ،4
المرفق  4.Aمبادئ توجيھية تتعلق بالقدرات والوظائف المقابلة للمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية العاملة.
المالحظة  :2سوف يُدرج محتوى المرفق  4.Aكتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
3.3.2

المتطلبات المتعلقة بأجھزة االستشعار

يتجنب أعضاء المنظمة استخدام الزئبق في نظم الرصد التابعة لھم .ويراعي أعضاء المنظمة ،حيثما كان
3.3.2.1
الزئبق ال يزال يُستخدم ،احتياطات السالمة المقدمة.
المالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل
) (3.2.7احتياطات السالمة.
المالحظة  :2سوف ُتدرج ھذه المواد كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
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ينبغي أن يفضل أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بنفخ مناطيد األرصاد الجوية ،الھليوم عن الھيدروجين .ولكن
3.3.2.2
في حالة استخدام الھيدروجين ينبغي ألعضاء المنظمة أن يراعوا احتياطات السالمة المقدمة.
المالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء الثاني ،الفصل
) (10.6.1احتياطات السالمة.

10

المالحظة  :2سوف ُتدرج ھذه المواد كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
يعاير أعضاء المنظمة جميع مقاييس الطاقة الحرارية الشمسية ،بخالف مقاييس الطاقة الحرارية الشمسية
3.3.2.3
المطلقة ،بواسطة المقارنة باستخدام الشمس باعتبارھا المصدر مع مقياس للطاقة الحرارية الشمسية يمكن إرجاعه إلى
المجموعة المعيارية العالمية وعدم يقين مرجح للمعايرة يكون مساويا ً لمقياس الطاقة الحرارية الشمسية الذي تجري
معايرته أو يكون أفضل منه.
مالحظة :ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل
) (7.2.1.4مبادئ توجيھية تفصيلية.
3.3.2.4

7

يقوم أعضاء المنظمة بمقارنة مقاييس الضغط الجوي ومعايرتھا وصيانتھا وفقا ً للمبادئ التوجيھية.

المالحظة  :1ترد في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل
) (3.10مبادئ توجيھية بشأن مقارنة مقاييس الضغط الجوي ومعايرتھا وصيانتھا.

3

المالحظة  :2سوف ُتدرج ھذه المواد كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.
3.4

العمليات

3.4.1

المتطلبات العامة

3.4.1.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.1

3.4.2

ممارسات الرصد

يضمن أعضاء المنظمة أن يكون تعرُّ ض األدوات ،عند االنطباق ،لنفس نوع الرصد في المحطات المختلفة
3.4.2.1
متماثالً لكي تكون الرصدات متوافقة.
3.4.2.2

يحدد أعضاء المنظمة ارتفاعا ً مرجعيا ً لكل محطة رصد سطحية أو لكل نظام رصد سطحي.

مالحظة :يح َّدد االرتفاع المرجعي على النحو التالي:
ارتفاع المحطة .ھو المستوى اإلسنادي الذي تشير إليه تقارير الضغط الجوي في المحطة؛ وتسمى ق َيم
-1
الضغط الجوي الحالية ھذه ”ضغط المحطة“ ويُفھم أنھا تشير إلى المستوى المعيّن لغرض الحفاظ على االستمرارية في
سجالت الضغط؛ أو
في ما يتعلق بالمحطات غير الموجودة في مطارات :ارتفاع األرض )االرتفاع الذي يعلو متوسط مستوى
-2
سطح األرض الذي يوجد عليه مقياس األمطار أو ،إذا لم يكن ھناك مقياس لألمطار ،األرض تحت شاشة مقياس
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الحرارة .وإذا لم يكن يوجد مقياس لألمطار أو شاشة ،يكون ھو متوسط مستوى األرض في المنطقة المحيطة مباشرة
بالمحطة( باألمتار مقرّ بة إلى رقمين عشريين؛ أو
-3

فيما يتعلق بالمحطات الموجودة في المطارات يكون ھو االرتفاع الرسمي للمطار.

3.4.3

مراقبة الجودة

3.4.3.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.4

3.4.4

اإلبالغ عن البيانات والبيانات الشرحية

3.4.4.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.4

3.4.5

إدارة الحوادث

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.5
3.4.6

إدارة التغييرات

ينبغي أن يقارن أعضاء المنظمة بين الرصدات من األدوات الجديدة على فترة ممتدة قبل إخراج نظام
3.4.6.1
القياس القديم من الخدمة أو عندما يكون قد حدث تغيير في الموقع .وحيثما كان ھذا اإلجراء غير عملي في جميع
المواقع ،ينبغي أن يجري أعضاء المنظمة مقارنات في مواقع تمثيلية مختارة.
المالحظة  :1ال ينطبق ھذا على جميع أنواع المحطات ومن بين االستثناءات المحطات الھيدرولوجية.
المالحظة  :2يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في مرجع الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  ،(100بما في
ذلك الحد األدنى المطلوب للفترات الفاصلة بين إجراء ھذه المقارنات.
3.4.7

الصيانة

ينبغي صيانة مواقع وأدوات الرصد بصفة منتظمة كي ال تتدھور جودة الرصدات تدھوراً كبيراً في الفترة
3.4.7.1
الفاصلة بين عمليات معاينة المحطات.
مالحظة :يرد توجيه تفصيلي بشأن صيانة مواقع الرصد ومحطات وأدوات الرصد في مرجع أدوات األرصاد الجوية
وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم ،(2008 ،168
ومرجع قياس الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(2010 ،1044
3.4.8

المعاينة واإلشراف

يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة لمعاينة مواقع ومحطات ونظم الرصد السطحية التابعة لھم على
3.4.8.1
فترات تتواتر بدرجة كافية لضمان الحفاظ على مستوى مرتفع للرصدات؛ وضمان أن األدوات وجميع مؤشراتھا تعمل
بشكل صحيح؛ وضمان أن تعرّ ض األدوات ،عند االنطباق ،لم يتغير تغيراً كبيراً.

القرارات
المالحظة  :1يُشار إلى القسم
للنظام .WIGOS
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المالحظة  :2يرد توجيه تفصيلي بشأن المعاينة بما في ذلك التواتر في مرجع أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد
)مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء الثالث ،الفصل .1
المالحظة  :3يُشار إلى الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني لالطالع على األحكام المتعلقة بمعاينة
محطات األرصاد الجوية للطيران بما في ذلك تواترھا.
3.4.8.2

يضمن أعضاء المنظمة أن يقوم بعملية المعاينة موظفون مؤھلون تلقوا تدريبا ً مالئما ً.

3.4.8.3

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة عند القيام بعملية المعاينة ما يلي:

)أ(
ومقبولة؛

أن عملية تحديد موقع األدوات واختيارھا وتركيبھا ،وكذلك تعرضھا عند االنطباق ،معروفة ومسجلة

)ب(
ذات الصلة؛

أن األدوات تتسم بخصائص معتمدة ،وأنھا في حالة جيدة ،ويجري التحقق منھا بانتظام على ضوء المعايير

)ج(

أن ھناك وحدة في طرق الرصد وفي اإلجراء الخاص بتخفيض الرصدات.

مالحظة :يرد توجيه تفصيلي بشأن معاينة نظم ومواقع الرصد واإلشراف عليھا في مرجع أدوات األرصاد الجوية
وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  (8بما في ذلك جميع أدلة القياس الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس على النحو
المشار إليه في الفصل  16من ھذا المرجع ،مرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  (168ومرجع قياس
الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(1044
3.4.9

إجراءات المعايرة

3.4.9.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.9
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البيانات الشرحية للرصدات

المالحظة :يرد توجيه تفصيلي بشأن إنشاء سجالت البيانات الشرحية وصيانتھا وتحديثھا في مرجع أدوات األرصاد
الجوية وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8الجزء األول ،الفصل  1.3.4 ،1والجزء الثالث ،الفصل 1.9 ،1؛
ومرجع الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  ،(100الفصل 3.3.4 ،3؛ ومرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع
المنظمة رقم  ،(488التذييل الثالث  3 -ومرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد األول،
الفصل .10
3.5.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.5

ِّ
المالحظة :يرد مزيد من األحكام الخاصة بنظم الرصد
المكونة للنظام  WIGOSفي األقسام  5و  6و  7و .8
3.6

إدارة الجودة

3.6.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.6

المالحظة  :2يرد مزيد من األحكام الخاصة بالنظم الفرعية الفضائية القاعدة التابعة للنظام
مزيد من األحكام الخاصة بنظم الرصد المكوِّ نة للنظام  WIGOSفي األقسام  5و  6و  7و .8

WIGOS

في القسم 4؛ ويرد

3.7

تنمية القدرات

3.7.1

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.7

المالحظة :يرد مزيد من األحكام الخاصة بالنظم الفرعية الفضائية القاعدة التابعة للنظام
مزيد من األحكام الخاصة بنظم الرصد المكوِّ نة للنظام  WIGOSفي األقسام  5و  6و  7و .8

WIGOS

في القسم 4؛ ويرد
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4

الخواص الخاصة بالنظم الفرعية السطحية القاعدة التابعة للنظام

4.1

المتطلبات

4.1.1

لمحة عامة

WIGOS

يسعى أعضاء المنظمة إلى إنشاء وتنفيذ وتشغيل نظام رصد بيئي فضائي القاعدة دعما ً لبرامج المنظمة
4.1.1.1
) (WMOعلى النحو الموصوف في الملحق .4.1
مالحظة :يُنشأ النظام الفرعي الفضائي القاعدة التابع للنظام
بُعد خصائص الغالف الجوي واألرض والمحيطات.
4.1.2

WIGOS

من خالل سواتل مكرسة لھذا الغرض ،ترصد عن

المتغيرات المرصودة

يوفر ھذا النظام الفرعي بيانات كمية تم ِّكن ،على نحو مستقل أو باالقتران مع الرصدات السطحية القاعدة،
4.1.2.1
من تحديد المتغيرات التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
)أ(

المجاالت الثالثية األبعاد لدرجة حرارة ورطوبة الغالف الجوي؛

)ب(

درجة حرارة سطح البحر وسطح اليابسة؛

)ج(

مجاالت الرياح )بما في ذلك سطح المحيطات(؛

)د(

خصائص السُحب )الكمية ،والنوع ،واالرتفاع العلوي ،ودرجة الحرارة العليا ،والمحتوى المائي(؛

)ھـ(

التوازن اإلشعاعي؛

)و(

الھطول )سائل ومتجمّد(؛

)ز(

البرق؛

)ح(

تركيز األوزون )العمود الكلي والمرتسم الرأسي(؛

)ط(

تركيز غازات الدفيئة؛

)ي(

تركيز وخصائص الھباء الجوي؛

)ك(

تكون وتركيز سُحب الرماد البركاني؛
ُّ

)ل(

نوع وحالة النباتات ورطوبة التربة؛

)م(

حدوث الفيضانات واندالع حرائق الغابات؛

)ن(

خصائص الثلج والجليد ؛
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)س(

لون المحيطات؛

)ع(

ارتفاع الموجات واتجاھھا وأطيافھا؛

)ف(

مستوى سطح البحر والتيارات السطحية؛

)ص(

خصائص الجليد البحري؛

)ق(

النشاط الشمسي؛

)ر(

البيئة الفضائية )المجال الكھربائي والمغناطيسي ،وتدفق جزيئات الطاقة ،وكثافة اإللكترونات(.

مالحظة :المعلومات المتعلقة بالقدرات الحالية للنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام  WIGOSستكون متاحة من
خالل أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARعلى الموقع الشبكي التالي. http://www.wmo.int/oscar :
4.1.3

المتطلبات المتعلقة بأداء الرصد

يسعى مشغلو السواتل التي توفر بيانات الرصدات للنظام  WIGOSإلى القيام ،إلى أقصى حد ممكن،
4.1.3.1
باستيفاء متطلبات النظام  WIGOSالمتعلقة بعدم اليقين ،ومناسبة التوقيت ،واالستبانة الزمنية والمكانية ،والتغطية كما ھي
محددة في موارد معلومات ) (WIRالنظام  ،WIGOSاستناداً إلى عملية االستعراض المستمر للمتطلبات الموصوفة في
القسم 2مرجع.
المالحظة  1يُستخدم مصطلح ”مشغلو السواتل“ في مرجع النظام ) WIGOSمطبوع المنظمة ) (XXXX (WMOلإلشارة
إلى ”أعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل سواتل بيئية أو مجموعة منسقة من أعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل
تلك السواتل“.
المالحظة  :2المجموعة المنسقة من أعضاء المنظمة التي تقوم بتشغيل سواتل بيئية ھي مجموعة من أعضاء المنظمة
الذين يعملون بصورة مشتركة لتشغيل واحد أو أكثر من السواتل من خالل وكالة فضائية دولية من قبيل وكالة الفضاء
األوروبية أو المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ).(EUMETSAT
مالحظة  :3ھذه المتطلبات تسجّل ويُحتفظ بھا في قاعدة بيانات المتطلبات .http://www.wmo.int/oscar
4.1.4

التخطيط العالمي

يتعاون مشغلو السواتل لكفالة تخطيط وتنفيذ كوكبة من نظم السواتل لضمان توفير رصدات فضائية القاعدة
4.1.4.1
باستمرار دعما ً لبرامج المنظمة ).(WMO
مالحظة :يُسعى إلى التعاون في إطار فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ،الذي يضم جميع أعضاء المنظمة الذين
يقومون بتشغيل نظم رصد فضائية القاعدة دعما ً لبرامج المنظمة ).(WMO

القرارات
4.1.5
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االستمرارية

يضمن مشغلو السواتل ،عاملين معا ً تحت إشراف فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية أو بخالف ذلك،
4.1.5.1
استمرارية التشغيل ،واستمرارية خدمات تعميم وتوزيع بيانات السواتل التشغيلية في إطار النظام الفرعي من خالل
الترتيبات االحتياطية المالئمة وخطط إعادة اإلطالق.
4.1.6

التداخل

ينبغي أن يضمن مشغلو السواتل وجود فترة تداخل مالئمة بين النظم الساتلية الجديدة والنظم الساتلية القديمة
4.1.6.1
من أجل تحديد تحيزات األدوات فيما بين السواتل والحفاظ على تجانس واتساق رصدات السالسل الزمنية ،ما لم تكن
ھناك معايير موثوقة للنقل.
4.1.7

التشغيل البيني

4.1.7.1

يحقق مشغلو السواتل أقصى قدر ممكن من التشغيل البيني لنظمھم المختلفة.

يتيح مشغلو السواتل ألعضاء المنظمة تفاصيل فنية كافية عن األدوات ،ومعالجة البيانات ،وعمليات النقل،
4.1.7.2
وجداول النشر كي يستغلوا البيانات استغالالً كامالً.
4.2

التصميم والتخطيط والتطوير

مالحظة :يتكون النظام الفرعي الفضائي القاعدة مما يلي:
أ-

قسم فضائي لرصد األرض؛

ب-

قسم أرضي مرتبط الستقبال البيانات ومعالجتھا ونشرھا واإلشراف عليھا؛

ج-

قسم خاص بالمستخدمين.

4.2.1

تكوين القسم الفضائي

مالحظة :يرد وصف التكوين العام للقسم الفضائي في الملحق .4.1
وھو يُحدَّد ويتطور بالتشاور مع فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ويشمل ما يلي:
•

كوكبة من السواتل الثابتة بالنسبة لألرض؛

•

كوكبة أساسية من السواتل المتزامنة مع الشمس موزعة على ثالثة مستويات مدارية منفصلة؛

•

سواتل تشغيلية أخرى تعمل إما في مدارات متزامنة مع الشمس أو في مدارات أخرى مالئمة
منخفضة بالنسبة لألرض؛

•

سواتل البحث والتطوير التي تعمل في مدارات مالئمة.
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دورات عمر البرامج الفضائية

يأخذ مشغلو السواتل في االعتبار المفاضالت بين الحاجة إلى سلسلة طويلة لمراعاة تكلفة التطوير ومنحنى
4.2.2.1
تعلم المستخدمين ،من ناحية ،والحاجة إلى استحداث جيل جديد من أجل االستفادة من أحدث التكنولوجيا ،من الناحية
األخرى.
المالحظة  :1يجري وضع برنامج سواتل تشغيلية على عدة مراحل تشمل ما يلي :تحديد متطلبات المستخدمين ،وتقييم
الجدوى على مستوى النظام ،والتصميم األولي ،والتصميم التفصيلي ،واستحداث واختبار النظم الفرعية ،وإدماج جميع
النظم الفرعية ،واختبار النظم ،وحملة اإلطالق ،وإطالق السواتل في المدار .ومدة مراحل االستحداث ھذه تكون بوجه
عام في حدود ما يتراوح من  10سنوات إلى  15سنة.
المالحظة  :2تكون مرحلة االستغالل فيما يتعلق ببرنامج تشغيلي يشمل سلسلة من السواتل المتكررة في حدود
عاد ًة.
4.3

15

سنة

أدوات وطرق الرصد

المالحظة  :1يعتمد الرصد الفضائي القاعدة على طائفة واسعة من أنواع أجھزة االستشعار ،منھا مثالً تلك اإليجابية أو
السلبية ،وتلك التي تعمل في نطاقات طيفية مختلفة ،باستخدام طرق مختلفة للمسح أو اإلشارة .وترد معلومات عن مبادئ
رصد األرض من الفضاء ،واألنواع المختلفة من األدوات الفضائية القاعدة ،واشتقاق المتغيرات الجيوفيزيائية من
القياسات الفضائية القاعدة في مرجع أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  (8الجزء الثالث.
المالحظة  :2تتاح الخصائص التفصيلية للنظم الحالية والمخططة للسواتل البيئية في وحدة السواتل في أداة تحليل
واستعراض قدرات نظم الرصد ) ،(OSCARالمتاحة على اإلنترنت ) .(http://www.wmo.int/oscar/spaceوھي تتضمن
أيضا ً إشارة إلى األدوات الرئيسية ذات الصلة بكل متغيّر محدَّد يمكن رصده من الفضاء ،مع أدائھا المحتمل فيما يتعلق
بالمتغيرات المعنية.
4.3.1

المعايرة وإمكانية التتبع

4.3.1.1

يجري مشغلو السواتل عملية توصيف تفصيلية لألدوات قبل اإلطالق.

مالحظة :يجب أن يسعى أعضاء المنظمة إلى اتباع المبادئ التوجيھية لتوصيف األدوات قبل اإلطالق الموصى بھا من
النظام العالمي للمعايرة البينية الفضائية القاعدة.
4.3.1.2

بعد اإلطالق ،يعاير مشغلو السواتل جميع األدوات بشكل روتيني على ضوء األدوات المرجعية أو أھداف

المعايرة.
المالحظة  :1ينبغي االستفادة من وجود السواتل في مكان واحد إلجراء مقارنة ومعايرة لألدوات وھي في المدار.
المالحظة  :2يجب إجراء المعايرة وفقا ً للمنھجيات المحددة والموثقة من جانب النظام العالمي للمعايرة البينية الفضائية
القاعدة والفريق العامل التابع للجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوالمعني بالمعايرة والتحقق من الصحة.
4.3.1.3

يضمن مشغلو السواتل إمكانية اإلرجاع إلى المؤشر المعياري وفقا ً للمعايير المعتمدة الدولية.
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مالحظة :تستدعي خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (WMO-TD-No: 1253القياس المستمر للمتغيرات الرئيسية
من الفضاء التي يمكن إرجاعھا إلى المعايير المرجعية وتوصي بتنفيذ وتقييم مھمة معايرة مناخية ساتلية.
يحدد مشغلو السواتل ،لضمان إمكانية اإلرجاع إلى المؤشر المعياري ،طائفة من األھداف المرجعية
4.3.1.4
األرضية القاعدة ألغراض المعايرة.
4.4

تنفيذ القسم الفضائي

4.4.1

السواتل التشغيلية التي تدور في مدار ثابت بالنسبة لألرض

ينبغي أن ينفذ مشغلو السواتل كوكبة تشغيلية من السواتل في مدار ثابت بالنسبة لألرض على النحو
4.4.1.1
المنصوص عليه في الملحق .4.1
يضمن مشغلو السواتل أن كوكبة السواتل الموجودة في مدار ثابت بالنسبة لألرض توفر صوراً تامة
4.4.1.2
االستدارة مرة كل  15دقيقة على األقل ،وتحقق تغطية لخطوط الطول كافة من خالل مجال رؤية بين  60°جنوبا ً و60°
شماالً.
مالحظة :وھذا يعني وجود ستة سواتل تشغيلية على األقل تدور في مدار ثابت بالنسبة لألرض وموزعة توزيعا ً منتظما ً
بالنسبة لخطوط الطول ومزودة بقدرات الحشو في المدارات ،والمسح السريع عند الحاجة عندما يكون ذلك ممكنا ً.
4.4.1.3

ينبغي أن ينفذ مشغلو السواتل قدرات مسح سريع حيثما أمكن.

ينبغي أن يضمن مشغلو السواتل ،فيما يتعلق ببعثة التقاط الصور في المدار الثابت بالنسبة لألرض ،معدل
4.4.1.4
توافر بيانات مصححة ومعايرة بنسبة  99في المائة على األقل كھدف.
يسعى مشغلو السواتل ،من أجل استيفاء المطلب األساسي المتعلق باستمرارية تقديم البيانات ،إلى تنفيذ
4.4.1.5
خطط للطوارئ ،تنطوي على استخدام نماذج طيران احتياطية في المدار وسرعة استدعاء نظم اإلحالل وعمليات
اإلطالق.
4.4.2

الكوكبة التشغيلية األساسية في المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض المتزامنة مع الشمس

)(LEO

ينبغي أن ينفذ مشغلو سواتل المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض كوكبة تشغيلية أساسية من السواتل في
4.4.2.1
ثالثة مدارات موزعة بانتظام ومتزامنة مع الشمس على النحو الموصوف في الملحق .4.1
يسعى مشغلو الكوكبة األساسية من السواتل البيئية ذات المدار المنخفض بالنسبة لألرض على ثالثة
4.4.2.2
مستويات مدارية متزامنة مع الشمس في مدار الصباح المبكر ومدار منتصف الصباح ومدار ما بعد الظھر إلى ضمان
مستوى مرتفع من المتانة يتيح توفير صور وبيانات سبر من ثالثة مستويات على األقل من مستويات المدار القطبي ،في
ما ال يقل عن  99في المائة من المناسبات.
مالحظة :يعني ھذا وجود احتياطات من أجل قسم أرضي وأدوات أرضية ووفرة ساتلية ،وسرعة استدعاء عمليات
اإلطالق االستبدالية أو قطع غيار مدارية.
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القدرات األخرى بشأن المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض

ينبغي أن ينفذ مشغلو السواتل البيئية ذات المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض قدرات في مدارات مالئمة
4.4.3.1
على النحو الموصوف في الملحق .4.1
4.4.4

سواتل البحث والتطوير

4.4.4.1

ينظر مشغلو سواتل البحث والتطوير في توفير قدرات الرصد التالية:

)أ(

الرصد المتقدم للبارامترات الضرورية لفھم ونمذجة دورة المياه ،ودورة الكربون ،وميزانية الطاقة،
والعمليات الكيميائية للغالف الجوي؛

)ب(

أجھزة اكتشاف الطريق للمھمات التشغيلية المستقبلية.

مالحظة :بالنسبة للمنظمة ) ،(WMOتتمثل الفوائد الرئيسية لمھمات سواتل البحث والتطوير في ما يلي:
•

دعم الدراسات العلمية للغالف الجوي وعمليات المحيطات وغيرھا من العمليات ذات الصلة بالبيئة.

•

اختبار أجھزة االستشعار والنظم الساتلية الجديدة أو المحسّنة أو تقديم بيان عملي لھا تحضيراً
لألجيال الجديدة من القدرات التشغيلية لتلبية متطلبات الرصد الخاصة بالمنظمة ).(WMO

يسعى أعضاء المنظمة إلى تعظيم فائدة الرصدات من سواتل البحث والتطوير من أجل التطبيقات
4.4.4.2
التشغيلية .وعلى وجه الخصوص ،يتخذ مشغلو سواتل البحث والتطوير االحتياطات الالزمة ،حيثما أمكن ،إلتاحة توافر
بيانات في وقت قريب من الوقت الحقيقي للتشجيع على االستخدام المبكر ألنواع جديدة من الرصدات ألغراض
التطبيقات التشغيلية.
المالحظة  :1على الرغم من عدم ضمان استمرارية طويلة األجل للخدمة وال سياسة موثوقة لالستبدال ،توفر سواتل
البحث والتطوير ،في حاالت كثيرة ،رصدات ذات قيمة كبيرة لالستخدام التشغيلي.
المالحظة  :2أثبتت سواتل البحث والتطوير ،على الرغم من أنھا ليست نظما ً تشغيلية ،أنھا تدعم األرصاد الجوية
التشغيلية ،ودراسة المحيطات ،والھيدرولوجيا ،وعلم المناخ دعما ً كبيراً.
4.5

تنفيذ القسم األرضي

4.5.1

لمحة عامة

يتيح مشغلو السواتل بيانات الرصدات ألعضاء المنظمة عبر نظام معلومات المنظمة ) (WISوفقا ً لألحكام
4.5.1.1
الواردة في مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  .(1060ويُبلغ مشغلو السواتل
أعضاء المنظمة بسُبل الحصول على ھذه البيانات من خالل قيودات فھرسية ويوفروا بيانات شرحية كافية للتمكين من
استخدام البيانات استخداما ً مجديا ً.
ينفذ مشغلو السواتل تسھيالت من أجل استقبال بيانات االستشعار عن بُعد )وبيانات نظم جمع البيانات عندما
4.5.1.2
يكون ذلك مناسبا ً( من السواتل التشغيلية ،ومن أجل معالجة معلومات الرصدات البيئية الخاضعة لمراقبة الجودة ،بھدف
زيادة توزيعھا في وقت قريب من الوقت الحقيقي.
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يسعى مشغلو السواتل إلى ضمان الحصول على أساس عالمي على بيانات من السواتل التي تدور في
4.5.1.3
مدارات قطبية ،بدون وجود ثغرات زمنية أو مدارات عمياء ،وأن كمون البيانات يستوفي متطلبات مناسبة التوقيت
الخاصة بالمنظمة ).(WMO
4.5.2

نشر البيانات

يضمن مشغلو السواتل نشر مجموعات البيانات المالئمة في وقت قريب من الوقت الحقيقي ،حسب مطلب
4.5.2.1
أعضاء المنظمة ،إما عن طريق قسم أرضي مصمم على النحو المناسب ،أو بواسطة البث المباشر ،أو بواسطة إعادة
البث عن طريق سواتل االتصاالت.
على وجه الخصوص ،ينبغي أن يضمن مشغلو السواتل التشغيلية المتزامنة مع الشمس الذين يوفرون مھمة
4.5.2.2
تصوير األرصاد الجوية األساسية والسبر إدراج قدرة البث المباشر على النحو التالي:
)أ(

ينبغي أن تتيح ترددات البث المباشر وتضميناته وأشكاله لمستخدم معين أن يحصل على بيانات من
أي ساتل بواسطة ھوائي منفرد وأجھزة لمعالجة اإلشارات .وينبغي استخدام نطاقات الترددات
المخصصة لسواتل األرصاد الجوية ،إلى أقصى حد ممكن.

)ب(

يو َّفر البث المباشر من خالل تيار ذي معدل بيانات مرتفع ،من قبيل بث الصور ذات االستبانة
العالية ) (HRPTأو تطوره الالحق ،لتزويد مراكز األرصاد الجوية بجميع البيانات المطلوبة للتنبؤ
العددي بالطقس ) ،(NWPوالتنبؤ اآلني ،والتطبيقات األخرى في الوقت الحقيقي؛

)ج(

ينبغي ،إن أمكن ،توفير تيار بيانات ذي معدل منخفض أيضاً ،من قبيل بث الصور ذات المعدل
المنخفض ) (LRPTلنقل حجم أساسي من البيانات إلى المستخدمين ذوي الموصولية األقل أو ذوي
محطات االستقبال المنخفضة التكلفة.

ينظر مشغلو السواتل في تنفيذ إعادة البث من خالل سواتل االتصاالت لتكملة واستكمال خدمات البث
4.5.2.3
المباشر ،لتيسير الحصول على تيارات بيانات متكاملة بما في ذلك بيانات من سواتل مختلفة ،وعلى بيانات غير ساتلية،
وعلى نواتج بيانات جيوفيزيائية.
وسيسعى مشغلو سواتل األرصاد الجوية التشغيلية الثابتة بالنسبة لألرض والمزودة بقدرات مسح سريع إلى
4.5.2.4
توفير بيانات في الوقت شبه الحقيقي لمراكز األرصاد الجوية حسب االقتضاء فيما يتعلق بتطبيقات التنبؤ اآلني والتنبؤ
العددي بالطقس والتطبيقات األخرى في الوقت الحقيقي.
4.5.3

اإلشراف على البيانات

يوفر مشغلو السواتل أوصافا ً كاملة لجميع خطوات المعالجة المتخذة في إنتاج نواتج البيانات الساتلية ،بما
4.5.3.1
في ذلك الخوارزميات ،والخصائص ،ونتائج أنشطة التحقق من الصحة.
يحافظ مشغلو السواتل على سجالت بيانات أولية طويلة األجل والبيانات المساعِدة الالزمة لمعايرتھا،
4.5.3.2
وإعادة معالجتھا حسب االقتضاء ،باستخدام المعلومات الضرورية لتتبع األثر من أجل تحقيق سجالت بيانات مناخية
أساسية متسقة.
يحتفظ مشغلو السواتل بمحفوظات بيانات ساتلية من المستوى  1Bتشمل جميع البيانات الشرحية ذات الصلة
4.5.3.3
المتعلقة بالموقع ،وبارامترات المدار ،وإجراءات المعايرة المستخدمة.
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يضمن مشغلو السواتل أن نظام الحفظ الموجود لديھم قادر على إتاحة االطالع المباشر من خالل اإلنترنت
4.5.3.4
على فھرس المحفوظات بواسطة وسيلة تص ّفح ،وأنه يوفر وصفا ً مالئما ً ألشكال البيانات ،وسيتيح للمستخدمين تنزيل
البيانات.
4.5.4

نظم جمع البيانات

يواصل مشغلو السواتل ذوو القدرة على استقبال البيانات و/أو النواتج من منصات جمع البيانات
4.5.4.1
التنسيق الفني والتشغيلي تحت إشراف فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSمن أجل ضمان
التوافق.

)(DCP

يحتفظ مشغلو السواتل بعدد من قنوات منصات جمع البيانات ”الدولية“ بشكل متطابق على جميع السواتل
4.5.4.2
الثابتة بالنسبة لألرض لدعم تشغيل المنصات المتنقلة التي تتحرك عبر جميع البصمات الفردية الثابتة بالنسبة لألرض.
ينشر مشغلو السواتل تفاصيل الخصائص الفنية واإلجراءات التشغيلية لمھماتھم المتعلقة بجمع البيانات ،بما
4.5.4.3
في ذلك إجراءات الموافقة والتصديق.
4.5.5

قسم المستخدمين

ينفذ مشغلو سواتل البحث والتطوير قدرات تم ِّكن أعضاء المنظمة من الحصول على البيانات بواحدة من
4.5.5.1
الطرق التالية :عن طريق تنزيل البيانات من الخادوم )الخواديم( ،أو عن طريق استقبال البيانات من خدمة إعادة بث ،أو
عن طريق االستقبال من قدرة بث مباشر.
يسعى أعضاء المنظمة إلى تركيب نظام واحد على األقل في إقليمھم يم ِّكن من الحصول على البيانات
4.5.5.2
الرقمية من كوكبة السواتل المنخفضة المدار بالنسبة لألرض ومن كوكبة السواتل التشغيلية الثابتة المدار بالنسبة
لألرض ،إما على شكل جھاز استقبال خدمة إعادة بث توفر المعلومات المطلوبة بطريقة متكاملة ،أو على شكل مزيج
من محطات القراءة المباشرة المكرَّ سة لھذا الغرض ،وإلى االحتفاظ بذلك النظام.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،حيثما كان ذلك مناسباً ،أن يسعوا إلى استخدام ُنظم جمع البيانات الثابتة أو المتنقلة
4.5.5.3
)مثالً لتغطية المناطق القليلة البيانات( من أجل االستفادة من قدرة سواتل الرصد البيئي على جمع البيانات وترحيلھا.
4.6

البيانات الشرحية للرصدات

يسجل مشغلو السواتل ،فيما يتعلق بكل نظام فضائي القاعدة يقومون بتشغيله ،البيانات الشرحية للرصدات
4.6.1
ً
ويحتفظوا بھا ويتيحونھا وفقا ألحكام القسم  .2.5مرجع
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4.7.1

مؤشرات الجودة
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يُدرج مشغلو السواتل مؤشرات الجودة المناسبة في البيانات الشرحية الخاصة بكل مجموعة من مجموعات
4.7.1.1
البيانات ،وفقا ً ألحكام القسم  .2.5مرجع.
4.8

تنمية القدرات

4.8.1

مراكز االمتياز

يقدم مشغلو السواتل ،وأعضاء المنظمة اآلخرون الذين يملكون القدرة على القيام بذلك ،الدعم لتعليم
4.8.1.1
ً
وتدريب المدربين على استخدام البيانات والقدرات الساتلية مثال في مراكز التدريب اإلقليمية المتخصصة في مجال
األرصاد الجوية أو غيرھا من معاھد التدريب المعينة كمراكز امتياز في مجال األرصاد الجوية الساتلية ،من أجل
تعزيز الخبرة والتسھيالت في عدد من نقاط النمو اإلقليمية.
4.8.2

استراتيجية التدريب

ينبغي أن يركز مشغلو السواتل مساعدتھم ،قدر اإلمكان ،على واحد أو أكثر من مراكز االمتياز ھذه في
4.8.2.1
إطار مناطق خدماتھم وأن يساھموا في المختبر االفتراضي للتدريب والتعليم في مجال األرصاد الجوية الساتلية.
مالحظة :الھدف من استراتيجية التعليم والتدريب المنفذة من خالل المختبر االفتراضي ھو التحسين المنھجي الستخدام
البيانات الساتلية ألغراض األرصاد الجوية ،والھيدرولوجيا التشغيلية ،والتطبيقات المناخية ،مع التركيز على تلبية
احتياجات البلدان النامية.
4.8.3

إعداد المستخدمين لل ُنظم الجديدة

ينبغي لمشغلي السواتل ،تيسيراً لالنتقال السلس إلى القدرات الساتلية الجديدة ،أن يتخذوا االحتياطات
4.8.3.1
الالزمة إلعداد المستخدمين المناسب من خالل التدريب ،والتوجيه بشأن التحسينات الضرورية لمعدات االستقبال
وبرمجيات المعالجة ،والمعلومات واألدوات لتيسير تطوير واختبار تطبيقات المستخدمين.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،إضافة إلى العمل من خالل المختبر االفتراضي ،أن يستغلوا ،حسب االقتضاء،
4.8.3.2
ً
الشراكات مع المنظمات التي تقدم التعليم والتدريب في مجال التطبيقات الساتلية البيئية ،تبعا الحتياجاتھم المحددة.
4.8.4

االرتباط بين المستخدمين ومقدمي البيانات

ينبغي ألعضاء المنظمة ،من أجل تحقيق أجدى استخدام للبيانات الساتلية ،أن يسعوا إلى وجود ارتباط وثيق
4.8.4.1
بين المستخدمين ومقدمي البيانات على مستوى إقليمي.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،عاملين مع اتحاداتھم اإلقليمية ،أن يتبعوا الخطوات المنھجية لتوثيق المتطلبات
4.8.4.2
اإلقليمية للحصول على البيانات الساتلية وتبادلھا.
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الملحق

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
4.1

خط أساس فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية للمساھمة
التشغيلية في النظام العالمي للرصد

)الذي اعتمدته الدورة التاسعة والثالثون لفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية في  6تشرين األول /أكتوبر (2011
المھام الساتلية المستقبلية التي يجب القيام بھا على أساس تشغيلي /مستدام
المقدمة
يخطط أعضاء فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية للحفاظ على القدرات والخدمات التشغيلية الموصوفة
أدناه ،التي تش ّكل ”خط أساس فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية للمساھمة التشغيلية في النظام العالمي
للرصد“ ،وذلك دعما ً للبرامج التي تنسقھا المنظمة ) (WMOأو المشمولة برعاية مشتركة منھا ألغراض الطقس والمناخ.
وبينما تركز ھذه الوثيقة بعينھا على المھمات التي تدار في إطار تشغيلي أو مستدام ،من منظور متابعة طويلة األجل،
فإن ھذا ال يمنع بأي حال أھمية المھمات األخرى المضطلع بھا على أساس بحثي أو بيان عملي .وقبل كل شيء ،ألن
أعمال البحث والتطوير التي تجري اليوم تمثل أساس المھمات التشغيلية في الغد .وعالوة على ذلك ،ألن مھمات كثيرة
تبدأ في إطار بحث وتطوير لمدة محدودة تمتد في نھاية المطاف إلى ما يتجاوز عمر تصميمھا وتوفر دعما ً طويل األمد
لكل من األنشطة العلمية والتشغيلية.
ويحدد خط األساس ھذا كوكبة من السواتل الثابتة بالنسبة لألرض ،ومھمة أرصاد جوية أساسية في ثالثة مدارات
متزامنة مع الشمس ،ومھمات أخرى في مدارات متزامنة مع الشمس ،ومھمات في مدارات أخرى منخفضة بالنسبة
لألرض ،وتتضمن اعتبارات شاملة لعدة قطاعات بشأن التخطيط لحاالت الطوارئ ،والمعايرة التبادلية ،وتوافر البيانات
ونشرھا.
أوالً -

الكوكبة الموجودة في مدار ثابت بالنسبة لألرض

يجب تشغيل ستة على األقل من السواتل الثابتة بالنسبة لألرض في أماكن موزعة توزيعا ً متساويا ً وذات حشو للمدار،
تقوم بالمھمات التالية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

التصوير المتقدم المرئي وباألشعة تحت الحمراء ) 16قناة طيفية على األقل ،استبانة على مدى  2كم( التقاط
صور تامة االستدارة كل  15دقيقة على األقل
السبر باإلشعة تحت الحمراء )سبر بالطيف الفائق في بعض األوضاع(
اكتشاف البرق
جمع البيانات
مراقبة البيئة الفضائية

ويجب أداء المھمات التالية في بعض األوضاع
)و(
)ز(
)ح(

مراقبة الميزانية اإلشعاعية لألرض
السبر باألشعة فوق البنفسجية ذات االستبانة الطيفية العالية
مراقبة النشاط الشمسي

القرارات
ثانيا ً -
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المھمات المتزامنة مع الشمس في المدار المنخفض بالنسبة لألرض

يجب تشغيل السواتل التشغيلية المتزامنة مع الشمس حول ثالثة مستويات مدارية في منتصف الصباح )” ،“AMافتراضيا ً
وقت العبور فوق خط االستواء  09:30ھبوطاً ،و  21:30صعوداً( ،وبعد الظھر )” ،“PMافتراضيا ً وقت العبور فوق خط
االستواء  30:30صعوداً( وفي الصباح الباكر )افتراضيا ً وقت العبور فوق خط االستواء  05:30ھبوطاً ،و 17:30
صعوداً( ويجب أن تؤدي ،ككوكبة ،المھمات التالية:
(1

)ط(
)ي(
)ك(
)ل(

التصوير المتعدد األطياف باألشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء
السبر الطيفي الفائق باألشعة تحت الحمراء )في الصباح وبعد الظھر على األقل(
السبر بالموجات الدقيقة
التصوير بالموجات الدقيقة
(2

)م(
)ن(
)س(
)ع(
)ف(
)ص(
)ق(
)ر(
)ش(
)ت(
)ف(
)خ(
)ذ(
ثالثا ً -

مھمة أرصاد جوية أساسية ،افتراضيا ً على  3مستويات مدارية

مھمات أخرى في بعض المدارات المتزامنة مع الشمس

قياس تشتت الرياح فوق أسطح البحر )مستويان مداريان على األقل(
قياس راداري الرتفاعات طبوغرافيا سطح المحيطات )مداران في الصباح وبعد الظھر على األقل(
تستكمله مھمة مرجعية في مدار مائل عالي الدقة(
سبر االحتجاب الراديوي )في الصباح وبعد الظھر على األقل( تستكمله كوكبة في مدارات محددة
قياس األشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء باستخدام النطاق العريض لقياسات الميزانية اإلشعاعية
لألرض )في الصباح وبعد الظھر على األقل(
مجموع اإلشعاع الشمسي )واحد على األقل(
اإلسھام في رصدات تكوين الغالف الجوي )في الصباح وبعد الظھر على األقل(
أجھزة تصوير ضيقة النطاق توفر صوراً مرئية باألشعة القريبة من األشعة تحت الحمراء )واحد على
األقل متزامن مع الشمس ،سفينة فضاء صباحية( لمراقبة لون المحيطات والنباتات واألھباء الجوية
أجھزة تصوير عالية االستبانة متعددة الطيف توفر صوراً مرئية /باألشعة تحت الحمراء )كوكبة من
السواتل المتزامنة مع الشمس ،ويفضل أن يحدث ذلك في الصباح(
تصوير باألشعة تحت الحمراء ثنائي الزاوية لقياس درجة حرارة سطح البحر بدقة بالغة
اكتشاف الجزيئات و/أو كثافة اإللكترونات )في الصباح وبعد الظھر على األقل(
المجال المغناطيسي )في الصباح وبعد الظھر على األقل(
النشاط الشمسي )اثنان على األقل(
جمع البيانات
المھمات األخرى في المدار المنخفض بالنسبة لألرض

يجب أن تقوم السواتل ذات المدار المنخفض بالنسبة لألرض بالمھمات التالية على أساس تشغيلي في المدارات المالئمة:
)ض(
)أأ(
رابعا ً -

القياس الراداري الرتفاع طبوغرافيا سطح المحيطات )مھمة مرجعية في مدار مائل عالي الدقة ،استكماالً
ألداتين في مدار متزامن مع الشمس في الصباح وبعد الظھر(
سبر االحتجاب الراديوي )كوكبة مكرسة من أجھزة االستشعار في مدارات مالئمة(
التخطيط لحاالت الطوارئ
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يرتبط خط أساس فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية بخطط حاالت الطوارئ لنظم السواتل الثابتة بالنسبة
لألرض والتي تدور في مدار قطبي ،وھي الخطط التي ترد تفاصيلھا في الخطة العالمية لفريق تنسيق السواتل الخاصة
٣
باألرصاد الجوية بشأن حاالت الطوارئ.
خامسا ً -

المعايرة البينية

ينبغي معايرة األدوات معايرة بينية على أساس روتيني على ضوء األدوات المرجعية أو مواقع المعايرة .ويجب القيام
بالمعايرة البينية وإجراء التصحيحات الروتينية والتشغيلية وفقا ً للمعايير التي وافق عليھا النظام الفضائي العالمي لتوحيد
المعايير ).(GSICS
سادسا ً -
سادسا

1-

توافر البيانات ونشرھا
التوافر الحر للبيانات في توقيت مناسب

ينبغي تصميم جميع نظم سواتل الرصد البيئي التشغيلية على نحو يضمن توفير البيانات في توقيت مناسب ،حسب
االقتضاء ،من أجل تطبيقاتھا المقصودة .وينبغي حفظ البيانات على األجل الطويل وتوثيقھا مع البيانات الشرحية مما
يتيح تفسيرھا واستخدامھا .وينبغي أن يحدد مشغلو السواتل محتويات النشر وجداوله الزمنية التي تراعي متطلبات
المستخدمين بشأن البيانات .وينبغي أن تكون إعادة البث عن طرق سواتل االتصاالت مكمّلة وداعمة لخدمات الدعم
المباشر ،التي تتيح وصوالً يتسم بالكفاءة بالنسبة للتكلفة إلى تيارات البيانات المتكاملة بما في ذلك البيانات من سواتل
مختلفة ،والبيانات غير الساتلية ،والنواتج الجيوفيزيائية .وينبغي أن تستخدم ُنظم نشر البيانات سُبل لالتصال قادرة على
الصمود في جميع أحوال الطقس.
سادسا ً

2-

البث المباشر لمھمات األرصاد الجوية األساسية في المدار المنخفض بالنسبة لألرض

ينبغي أن تكفل النظم األساسية لسواتل األرصاد الجوية التي تدور في مدارات منخفضة بالنسبة لألرض ،وغيرھا من
نظم سواتل الرصد التشغيلية ،عندما يكون ذلك مناسباً ،نشر البيانات في وقت قريب من الوقت الحقيقي فيما يخص
الصور والسبر وغير ذلك من البيانات في الوقت الحقيقي ذات األھمية ألعضاء المنظمة بواسطة البث المباشر .وينبغي
أن تتيح ترددات البث المباشر وتضميناته وأشكاله فيما يتعلق بالسواتل التي تدور في مدار قطبي لمستعمل معيّن
الحصول على بيانات من أي ساتل باستخدام ھوائي وحيد ومكونات مادية لتجھيز اإلشارة .وينبغي استخدام البث
المباشر لطاقات الترددات المخصصة ذات القدرة على الصمود في جميع أحوال الطقس.
سابعا ً -

مالحظة

يُعتمد ھذا التحديث لخط أساس فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
الساتلية كما ھي معروفة في تشرين األول /أكتوبر .2011

٣

)(WGMS

على ضوء خطط المھمات

ينبغي تحديث الخطة العالمية لحاالت الطوارئ وفقا ً لذلك .وينبغي أن تشير الخطة إلى أنه ينبغي ،في حالة وجود
ثغرات محتملة في المھمات األساسية المتزامنة مع الشمس ،إعطاء األولوية المطلقة للرصد من مدارات في
منتصف الصباح ووقت مبكر بعد الظھر ،من أجل الحفاظ على استمرارية مجموعات البيانات ھذه.
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القرارات
-5

الخواص الخاصة بالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس

المالحظة  :1تنطبق أحكام األقسام  1و  2و  3و  4على جميع نظم الرصد المكونة من نظام  WIGOSبما في ذلك النظام
العالمي للرصد ).(GOS
المالحظة  :2األحكام التي تخص النظام العالمي للرصد
المنظمة رقم  ،(544المجلد األول.
-6

)(GOS

ترد حاليا ً في مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع

مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
الخواص الخاصة ب ّ

ِّ
المكونة للنظام  ،WIGOSبما في ذلك
مالحظة  :تنطبق أحكام األقسام  1و 2و 3و 4مرجع على جميع ُنظم الرصد
المراقبة العالمية للغالف الجوي) .(GAWأما أحكام القسم اإلضافية في القسم  6مرجعفھي تخص المراقبة العالمية
للغالف الجوي ).(GAW
6.1

المتطلبات

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يقوموا برصدات تكوين الغالف الجوي وما يتصل به من بارامترات فيزيائية
6.1.1
باستخدام مزيج من المحطات والمنصات السطحية القاعدة )المحطات الثابتة ،والمحطات المتنقلة ،واالستشعار عن بُعد(
والمنصات الفضائية القاعدة.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يستخدموا المتطلبات من عملية االستعراض المستمر للمتطلبات
6.1.2
في مجال التطبيق الخاص بكيمياء الغالف الجوي عند إقامة محطاتھم الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس.

)(RRR

خاصة

مالحظة ُ :1تستعرض متطلبات المستخدمين على أساس منتظم من خالل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات
من جانب األفرقة االستشارية العلمية لكل متغيّر ،وبالتشاور مع أوساط المستخدمين ومع الرجوع إلى مدخالت من
أعضاء المنظمة .ويرد وصف لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRفي القسم  2.2.4والتذييل .2.3
)(RRR

مالحظة  :2توجد أفرقة استشارية علمية لمجاالت التركيز الستة للمراقبة العالمية للطقس ،واختصاصات تلك األفرقة
تحددھا لجنة علوم الغالف الجوي.
ينبغي ألعضاء المنظمة اتباع أھداف جودة البيانات التي برنامج المراقبة العالمية للطقس ) (GAWآلحاد
6.1.3
المتغيرات المرصودة.
ينبغي ألعضاء المنظمة إنشاء وتشغيل محطاتھم الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس على نحو يستوفي
6.1.4
المتطلبات المتعلقة بالمحطات والمحددة في الملحق  6.1بھذا القسم.
يضطلع أعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل محطات للمراقبة العالمية للطقس التشغيل الطويل األجل
6.1.5
وغير المنقطع ،مع تحقيق استقرار واستمرارية بجمع البيانات المالئم للغرض المبيّن في القسم .6.2.1
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التصميم والتخطيط والتطوير

ينبغي أن يصمم أعضاء المنظمة ويحققوا ويواصلوا تطوير شبكاتھم /محطاتھم للرصد الخاصة بالمراقبة
6.2.1
العالمية للطقس لتلبية متطلبات المستخدمين خاصة تلك التي تتعلق بالمسائل البيئية الرئيسية ومجاالت التطبيق بما فيھا
المجاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:
•

استنفاد أوزون الستراتوسفير والزيادة في األشعة فوق البنفسجية.

•

التغيرات في الطقس والمناخ ذات الصلة بالتأثير البشري على تكوين الغالف الجوي ،ال سيما تلك ذات
الصلة بالتغيرات في غازات الدفيئة ،واألوزون ،والغازات التفاعلية واألھباء الجوية.

•

تقييم مخاطر تلوث الھواء واألشعة فوق البنفسجية على صحة اإلنسان والبيئة والمسائل المتعلقة باالنتقال
طويل المدى لتلوث الھواء وترسّبه.

ينبغي أن يساھم أعضاء المنظمة في الرصدات من خالل تشغيل أو دعم منصات مالئمة لمحطات المراقبة
6.2.2
العالمية للطقس و/أومن خالل الشبكات المساھمة.
يسجل أعضاء المنظمة ،عند قيامھم بذلك ،مساھماتھم في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف
6.2.3
الجوي ) ،(GAWSISويقدموا رصداتھم إلى مركز بيانات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWذي الصلة.
يقدم أعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل شبكة مساھمة وصفا ً للشبكة وتسجيل قائمة بالمحطات إلى نظام
6.2.4
معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWSISوتوفير البيانات التشغيلية المناسبة.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة مالءمة تواتر الرصدات المختلفة والفترات الفاصلة بينھا للمتطلبات الزمنية
6.2.5
والمكانية للمسائل المحددة التي تجري معالجتھا في القسم .6.2.1
6.3

أدوات وطرق الرصد

6.3.1

المتطلبات العامة بشأن األدوات

ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة أدوات أو طرق الرصد الموصى بھا فيما يتعلق بالمتغيرات المرصودة
6.3.1.1
في محطاتھم ،وأن يتبعوا التوجيه اإلضافي المتاح.
المالحظة  :1يرد توجيه في إجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPsوالمبادئ التوجيھية للقياسات ).(MG
المالحظة  :2تحدد األفرقة االستشارية العلمية أدوات مناسبة لالستخدام في مواقع المراقبة العالمية للطقس
بارامتر ،من حيث االستقرار والصحة والدقة.

)(GAW

لكل

المالحظة  :3تصف إجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPالنھج المعياري لتشغيل ھذا النوع من األدوات.
المالحظة  :4تصف المبادئ التوجيھية للقياسات النھج المعياري لھذا النوع من القياسات بصرف النظر عن األدوات.
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6.3.2

المعايرة وإمكانية التت ُّبع

يقوم أعضاء المنظمة بعمليات معايرة ويحافظوا على عملية اإلرجاع إلى المعايير األساسية للمراقبة
6.3.2.1
العالمية للطقس ) (GAWحيثما تتوافر.
المالحظة  :1المعيار األساسي للمراقبة العالمية للطقس ) (GAWھو معيار وحيد للشبكات تخصصه المنظمة ).(WMO
وفي حالة الشبكات المساھمة ،يمكن إرجاع رصدات الشبكات إلى معيار الشبكات ،الذي يمكن إرجاعه بدوره إلى
المعيار األولي للمراقبة العالمية للطقس ).(GAW
المالحظة  :2تح ّدد إجراءات التشغيل المعيارية والمبادئ التوجيھية للقياسات تفاصيل عن عمليات المعايرة.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يستخدموا المرافق المركزية للمراقبة العالمية للطقس
6.3.2.2
الرصدات على الصعيد العالمي.

)(GAW

إلدامة توافق

مالحظة :تشمل المرافق المركزية للمراقبة العالمية للطقس ما يلي :المختبرات المركزية للمعايرة ،والمراكز العالمية
للمعايرة ،والمراكز اإلقليمية للمعايرة ،ومراكز ضمان الجودة /األنشطة العلمية.
6.4

العمليات

6.4.1

مراقبة تنفيذ نظم الرصد

يراقب أعضاء المنظمة تشغيل محطات المراقبة العالمية للطقس التي يكونون مسؤولين عنھا ويكفلوا
6.4.1.1
اتباعھا لإلجراءات ذات الصلة لضمان الجودة وتقديم البيانات .ويلتمس أعضاء المنظمة المساعدة من المرافق
المركزية ،واألفرقة االستشارية العلمية ،وأفرقة الخبراء إذا لم يتسن حل المشاكل التشغيلية محليا ً.
مالحظة :تحدد لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASبالتشاور مع أعضاء المنظمة المشاركين ،اإلجراءات التي يجب
استخدامھا في مراقبة تشغيل المراقبة العالمية للطقس.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يراقبوا بصورة منھجية االمتثال لالئحة المراقبة العالمية للطقس ،بالتعاون مع
6.4.1.2
الھيئات التأسيسية ذات الصلة ومع األمانة ،من أجل تحديد حاالت عدم االمتثال )أوجه القصور( البالغة األھمية ،واتخاذ
إجراءات لحلھا في الوقت المناسب.
6.4.2

ضمان الجودة

6.4.2.1

يتبع أعضاء المنظمة ممارسات وإجراءات ضمان الجودة المحددة.

مالحظة :ترد التفاصيل في اإلجراءات التشغيلية المعيارية وفي المبادئ التوجيھية للقياسات الخاصة بالمراقبة العالمية
للطقس ،وفي الوثائق اإلضافية المقدمة من األفرقة االستشارية العلمية والمرافق المركزية.
6.4.2.2

يحتفظ أعضاء المنظمة بسجالت بيانات شرحية تفصيلية وفقا ً لإلجراءات والممارسات المحددة في ھذا

المرجع.
ينبغي أن يشارك أعضاء المنظمة في التقييم المستقل لجودة الرصدات ،بما في ذلك المقارنات ومراجعة
6.4.2.3
النظم ،حسبما يكون مالئما ً للمتغيرات المرصودة.
6.4.2.4

يسمح أعضاء المنظمة للمراكز العالمية للبيانات بإجراء تقييم مستقل لجودة بيانات رصداتھم.
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التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
تمثيل وشكل البيانات والبيانات الشرحية

يقدم أعضاء المنظمة بيانات رصداتھم وما يرتبط بھا من بيانات شرحية إلى المراكز العالمية للبيانات ذات
6.4.3.1
الصلة الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس فيما يتعلق بالمتغيرات المرصودة في المحطات ضمن إطار زمني متفق عليه.
يستخدم أعضاء المنظمة األشكال التي يحددھا المركز العالمي للبيانات ذو الصلة عند تقديم البيانات
6.4.3.2
والبيانات الشرحية الخاصة برصداتھم.
6.5

البيانات الشرحية للرصدات

مالحظة :ترد األحكام العامة بشأن البيانات الشرحية للرصدات في القسم .2.5
يقدم أعضاء المنظمة البيانات الشرحية المرتبطة باألدوات ،أو الموقع ،أو المنصة ،وتاريخ المعايرة حسب
6.5.1
طلب المركز العالمي للبيانات فيما يتعلق بكل بارامتر ،وحسب طلب نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف
الجوي ).(GAWSIS
يقدم أعضاء المنظمة ما يتطلبه نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للطقس وأي مركز عالمي للبيانات
6.5..2
يساھمون فيه من بيانات شرحية إضافية ضرورية لفھم رصداتھم.
6.6

إدارة الجودة

مالحظة :ترد األنظمة العامة بشأن إدارة الجودة في القسم .2.6
6.7

تنمية القدرات

مالحظة :ترد األحكام العامة بشأن تنمية القدرات في األقسام  2.7و 3.7و.4.7
ينبغي ألعضاء المنظمة غير القادرين على تنفيذ المعايير المطلوبة أن يعقدوا اتفاقات مع المرافق المركزية
6.7.1
المناسبة أو أن يقيموا شراكة مع محطات أكثر خبرة وذلك في شكل توأمة محطات.
مالحظة :في بعض أقاليم العالم ،وفيما يتعلق ببعض متغيرات المراقبة العالمية للطقس ،حيث يوجد نقص واضح في
القدرات ،يجوز أن يُطلب من أعضاء المنظمة أن يساعدوا على دعم محطة ،أو يجوز دعوة محطات قائمة أن تصبح
جزءاً من المراقبة العالمية للطقس ) .(GAWوتأتي ھذه الطلبات والدعوات بعد موافقة األفرقة االستشارية العلمية
المختصة.
ينبغي ألعضاء المنظمة استخدام برنامج مراكز التدريب والتعليم الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس
6.7.2
) (GAWTECكما ھو متوافر بشأن بناء القدرات وتدريب الموظفين في مجال قياس المتغيرات الخاصة بالمراقبة العالمية
للطقس.

القرارات
الملحق
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6.1

المتطلبات العامة المتعلقة بمحطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
الخصائص األساسية للمحطات اإلقليمية الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي:
اختيار موقع المحطة بحيث تكون ممثلة لإلقليم ،فيما يتعلق بالمتغيرات التي ُتقاس ،وتكون متحررة عاد ًة
-1
من تأثير مصادر التلوث الموضعية الھامة.
وجود درجة مالئمة من الكھرباء وتكييف الھواء وتسھيالت االتصال والمباني إلدامة الرصدات الطويلة
-2
األجل بدرجة تسجيل للبيانات تتجاوز ) %90أي أن تكون البيانات المفقودة < .(%10
-3

أن يكون موظفو الدعم الفني قد تلقوا تدريبا ً على تشغيل المعدات.

أن يكون ھناك التزام من جانب اإلدارة المسؤولة بإجراء رصدات طويلة األجل فيما يتعلق بواحد على
-4
األقل من متغيرات المراقبة العالمية للغالف الجوي في مجاالت التركيز الخاصة بتلك المراقبة )األوزون ،األھباء
الجوية ،غازات الدفيئة ،الغازات المتفاعلة ،األشعة فوق البنفسجية ،وكيمياء الھطول(.
أن تكون الرصدات الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ذات جودة معروفة ومرتبطة بالمعيار األولي
-5
لتلك المراقبة.
أن تق َّدم البيانات وما يحتفظ بھا بيانات شرحية إلى واحد من المراكز العالمية للبيانات الخاصة بالمراقبة
-6
العالمية للغالف الجوي في موعد ال يتجاوز عاد ًة سنة واحدة بعد إجراء الرصدات .و ُتجرى التغييرات في البيانات
الشرحية بما في ذلك األدوات ،وإمكانية التتبع ،وإجراءات الرصد ،إلى المركز العالمي للبيانات المسؤول في وقت
مناسب.
-7

تق َّدم الرصدات ،إذا كان ذلك مطلوباً ،إلى نظام توزيع للبيانات معيّن في وقت يقترب من الوقت الحقيقي.

يوصى بأن تجري الرصدات الموقعية المعيارية الخاصة باألرصاد الجوية والالزمة للتحديد والتفسير
-8
الدقيقين لمتغيرات المراقبة العالمية للطقس بنوعية معروفة.
يجري تحديث خصائص المحطات وبرنامجھا للرصدات في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية
-9
للغالف الجوي) (GAWSISبصفة منتظمة.
يُحتفظ بسجل للمحطة )أي سجل للرصدات التي أُجريت والتي قد تؤثر على الرصدات( ويُستخدم ذلك
-10
السجل في عملية التحقق من صحة البيانات.

الخصائص األساسية اإلضافية الالزمة فيما يتعلق بمحطة عالمية خاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي :
إضافة إلى الخصائص األساسية للمحطات اإلقليمية ،ينبغي أن تستوفي المحطة العالمية الخاصة بالمراقبة العالمية
للغالف الجوي المتطلبات اإلضافية التالية:
-11

قياس المتغيرات في ثالثة على األقل من مجاالت التركيز الستة للمراقبة العالمية للغالف الجوي.

412

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

وجود برنامج دعم علمي قوي لديھا مع وجود قدرة مناسبة على تحميل البيانات وتفسيرھا داخل البلد
-12
ووجود دعم من أكثر من وكالة واحدة إن أمكن.
توفير مرفق يمكن فيه أن تعزز بحوث حملة مكثفة رصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي الروتينية
-13
الطويلة األجل ويمكن فيه إجراء عملية اختبار وتطوير لطرق جديدة للمراقبة العالمية للغالف الجوي.
الشبكات المساھمة الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي
تشمل الشبكات المساھمة الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي الرصدات من محطات متعددة .وينبغي أن تستوفي
المحطات معايير إما المحطات اإلقليمية أو العالمية المع ّدلة بأنظمة الشبكات المساھمة )مثالً ،في إطار تقديم الشبكات
المساھمة للبيانات قد تختلف المتطلبات أو يختلف المعيار عن المتطلبات الالزمة فيما يتعلق بالمحطات اإلقليمية
والعالمية أو عن المعيار الالزم فيما يتعلق بتلك المحطات( .وفي حالة استخدام معايير مختلفة عن معايير المنظمة
) (WMOيجب أن تتوافر في معايير الشبكات إمكانية مؤكدة لإلرجاع إلى معايير المنظمة ) (WMOفي الحاالت التي
توجد فيھا مثل ھذه المعايير .ويجب أال تكون أنظمة تقديم البيانات فيما يتعلق بالشبكات المساھمة أسوأ من تلك المطلوبة
في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي .وتكون األسبقية دائما ً لمحطة معيّنة على المستوى العالمي أو اإلقليمي ،إذا
كانت توجد بالفعل بالنسبة للمحطات على مستوى فردي .ويجب تقديم البيانات من المحطات المساھمة من أجل
استخدامھا في التقييمات العالمية إلى المراكز العالمية للبيانات الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي.

القرارات
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الخواص الخاصة بنظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة )(WMO

ِّ
المكونة من النظام  ،WIGOSبما في ذلك نظام
مالحظة :تنطبق أحكام األقسام  1و  2و  3و  4على جميع نظم الرصد
الرصد الھيدرولوجي .أما األحكام اإلضافية الواردة في القسم  7فھي تخص نظام الرصد الھيدرولوجي ).(WHOS
7.1

المتطلبات

7.1.1

ينبغي ألعضاء المنظمة إنشاء وتشغيل نظام رصد ھيدرولوجي وفقا ً لمتطلباته الوطنية.

ينبغي أيضا ألعضاء المنظمة تشغيل نظمھم للرصد الھيدرولوجي على نحو يعالج متطلبات عملية
7.1.2
االستعراض المستمر للمتطلبات فيما يتعلق على الخصوص بمجال التطبيق الھيدرولوجي.
المالحظة  :1يشمل نظام الرصد الھيدرولوجي شبكات محطات الرصد الھيدرولوجي كما ھي محددة في الالئحة الفنية،
المجلد الثالث  -الھيدرولوجيا ،الفصل  D.1.1التي ينبغي أن تجري رصدات للعناصر على النحو المذكور في الفصل
 - D.1.2الرصدات الھيدرولوجية.
المالحظة  :2يرد في الفصل  - D.1.4بث البيانات الھيدرولوجية أنه ”ينبغي تنظيم مرافق البث من أجل التبادل الدولي
للبيانات والتنبؤات واإلنذارات الھيدرولوجية على أساس اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف “.وترد أحكام إضافية بشأن بث
البيانات وتبادلھا الدولي من خالل نظام معلومات المنظمة ) (WISفي ”الالئحة الفنية ،المجلد األول ،الجزء  ،IIوفي
مرجع نظام معلومات المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1060ومرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع
المنظمة رقم  ،(368المجلد األول.
يوفر أعضاء المنظمة على أساس مجاني وغير مقيّد البيانات والنواتج الھيدرولوجية الضرورية لتقديم
7.1.3
الخدمات الداعمة لحماية األرواح والممتلكات ولرفاه جميع الشعوب.
ينبغي أيضا ألعضاء المنظمة توفير البيانات والنواتج الھيدرولوجية اإلضافية ،حيثما كانت متاحة ،التي
7.1.4
تتطلبھا برامج المنظمة ) (WMOوأعضاؤھاحسبما ھو مبيّن في .7.1.2
يتيح نظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOالوصول إلى مصادر الرصدات
7.1.5
الھيدرولوجية في وقت قريب من الوقت الحقيقي من أعضاء المنظمة في مختلف أنحاء العالم.
مالحظة :حالياً ،يتيح أعضاء كثيرون ھذه الرصدات للجمھور على اإلنترنت.
7.1.6

ينبغي ألعضاء المنظمة تقديم مصادر الرصدات ھذه لنظام الرصد الھيدرولوجي ).(WHOS

مالحظة :تتألف في البداية الرصدات الھيدرولوجية المتاحة من خالل نظام الرصد الھيدرولوجي ) (WHOSمن المستوى
)مستوى المياه( والتصريف .ومن المرجح أن يحدث توسع في ذلك بمرور الوقت لتشمل تلك الرصدات العناصر
األخرى التي ُتحدَّد في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.
7.2

التصميم والتخطيط والتطوير

مالحظة :ينطبق التصميم والتخطيط والتطوير على جميع نظم الرصد المكوِّ نة للنظام .WIGOS
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ينبغي ألعضاء المنظمة أن يصمموا ويخططوا شبكات الرصد التابعة لھم مع إيالء اعتبار الستعراض
7.2.1
القدرات الحالية والمخططة لنظام الرصد الھيدرولوجي الخاص بالمنظمة ) ،(WMOالذي يجري االضطالع به على
النحو المبين في االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالموصوف في القسم .2.2.4
7.3

أدوات وطرق الرصد

7.3.1

المتطلبات العامة فيما يتعلق باألدوات

ينبغي أن يزوّ د أعضاء المنظمة محطاتھم بأدوات معايرة على النحو الصحيح وينبغي أن يتخذوا الترتيبات
7.3.1.1
الالزمة التباع ھذه المحطات تقنيات رصد وقياس مالئمة لكفالة أن تكون قياسات ورصدات مختلف العناصر
الھيدرولوجية دقيقة بدرجة كافية لمعالجة احتياجات الھيدرولوجيا ومجاالت التطبيق األخرى.
مالحظة :تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي أن يستخدموا أدوات لقياس المستوى
)مستوى المياه( طبقا ً للمواصفات الواردة في مرفقھا الثاني  -أجھزة قياس مستوى المياه.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة أال يتجاوز عدم اليقين في رصد مستوى )مستوى مياه( األنھار والمصبات
7.3.1.2
والبحيرات والخزانات:
)أ(

بوجه عام 10 ،ملليمترات بمستوى ثقة يبلغ  95في المائة؛

)ب(

في ظل الظروف الصعبة 20 ،ملليمتراً بمستوى ثقة يبلغ  95في المائة.

مالحظةُ :تستخدم رصدات المستوى )مستوى المياه( أساسا ً كمؤشر لحساب تصريف تدفق المجرى عند وجود عالقة
فريدة بين المستوى )مستوى المياه( والتصريف.
7.3.2

رصدات المستوى والتصريف من المحطات الھيدرومترية

مالحظة :تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي أن يقوموا بإنشاء وتشغيل محطات
ھيدرومترية لقياس المستوى )مستوى المياه( وسرعتھا وتصريفھا طبقا ً للمواصفات الواردة في المرفق السادس  -إنشاء
وتشغيل محطة ھيدرومترية.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة أن عدد قياسات التصريف في محطة لقياس المجرى مالئم لتحديد منحنى
7.3.2.1
التقدير الخاص بالمحطة في جميع األوقات.
المالحظة  :1تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي أن يستخدموا طرق تحديد العالقة بين
المستوى والتصريف )منحنى التقدير( الخاصة بمحطة كما ھي محددة في مرفقھا السابع  -تحديد العالقة بين المستوى
والتصريف.
المالحظة  :2تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي أن يكفلوا ،عند إجراء قياسات
التصريف باستخدام القارب المتحرك ،أن تكون المعدات واإلجراءات التشغيلية على النحو المحدد في مرفقھا الثاني
عشر  -قياسات التصريف باستخدام طريقة القارب المتحرك.
ينبغي ألعضاء المنظمة قياس عمليات تصريف األنھار بدقة تتناسب مع ظروف التدفق والظروف المحلية.
7.3.2.2
وينبغي أال تتجاوز النسبة المئوية لعدم اليقين المتعلق بقياس التصريف:

القرارات
)أ(

بوجه عام 5 ،في المائة بمستوى يقين يبلغ  95في المائة؛

)ب(

في ظل الظروف الصعبة 10 ،في المائة بمستوى يقين يبلغ  95في المائة.
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المالحظة  :1تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي يقيّموا عدم اليقين فيما يتعلق بقياسات
التصريف طبقا ً للمواصفات الواردة في مرفقھا الثامن  -تقدير عدم يقين قياسات التصريف.
وتحول رصدات
المالحظة  :2تجري قياسات التصريف لتحقيق استقرار منحنى تقدير وللتحقق من ذلك االستقرار.
َّ
المستوى )مستوى المياه( إلى تقديرات للتصريف باستخدام منحنى التقدير بصفة مستمرة.
7.3.3

إجراءات المعايرة

المالحظة  :1تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي يتقيدوا بمواصفات المرافق
واإلجراءات والمعدات الخاصة بمعايرة مقاييس التيار المحددة في مرفقھا األول  -معايرة مقاييس التيار في خزانات
مفتوحة مستقيمة.
المالحظة  :2تنص الالئحة الفنية ،المجلد الثالث ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي أن يكفلوا أن تكون المتطلبات التشغيلية
لمقاييس التيار الدوارة العناصر ،وتشييدھا ومعايرتھا وصيانتھا ،على النحو المحدد في مرفقھا الرابع  -مقاييس التيار
من النوع ذي العناصر الدوارة.
ينبغي ألعضاء المنظمة معايرة مقاييس السرعة الصوتية بشكل روتيني لكفالة استقرار المعايرة ،باستخدام
7.3.3.1
معايير للقياس يمكن إرجاعھا إلى المعايير الدولية أو الوطنية .وحيثما ال توجد مثل ھذه المعايير ،ينبغي ألعضاء
المنظمة تسجيل األساس المستخدم للمعايرة أو للتحقق.
مالحظة :ترد معلومات إضافية بشأن معايرة األدوات في مرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم ،(168
المجلد األول ،ومرجع قياس الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(1044
7.4

العمليات

7.4.1

ممارسات الرصد

7.4.1.1

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بجمع وحفظ سجالتھم الھيدرولوجية.

ينبغي أن يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الضرورية لتيسير استرجاع وتحليل رصداتھم الھيدرولوجية
7.4.1.2
باستخدام معدات للمعالجة اآللية للبيانات.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة ،حيثما ال يتوافر تسجيل آلي ،إجراء رصدات العناصر لألغراض
7.4.1.3
الھيدرولوجية على الفترات المنتظمة المناسبة للعناصر ولألغراض المقصودة منھا.
7.4.1.4
7.4.1.5

ينبغي أن يحتفظ أعضاء المنظمة في محفوظاتھم بقائمة حديثة لرصداتھم الھيدرولوجية.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة عموما ً وحدة وقت الرصدات داخل منطقة مستجمع.

ينبغي أن يختار أعضاء المنظمة وحدات الوقت المستخدمة في معالجة البيانات الھيدرولوجية ألغراض
7.4.1.6
التبادل الدولي من بين ما يلي:
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)أ(

السنة التقويمية الغريغورية؛

)ب(

أشھر ھذا التقويم؛

)ج(

متوسط اليوم الشمسي ،من منتصف الليل إلى منتصف الليل ،وفقا ً لوقت المناطق ،عندما تتيح البيانات ذلك؛

فترات أخرى باالتفاق المتبادل في حالة أحواض التصريف الدولية أو في حالة أحواض التصريف
)د(
الموجودة في نفس نوع اإلقليم.
في ما يتعلق بالمحطات الھيدرومترية التي يجري فيھا تبادل البيانات على الصعيد الدولي ،ينبغي أن يقوم
7.4.1.7
أعضاء المنظمة بتجھيز الخصائص التالية في ما يتعلق بكل سنة:
قيمة المستويات )مستويات المياه( والتصريف الفورية القصوى والقيمة المتوسطة للحد األدنى لتلك
)أ(
المستويات ولذلك التصريف؛
)ب(

متوسط المستويات اليومية )مستويات المياه( و/أو متوسط عمليات التصريف اليومية.

في ما يتعلق باألنھار تحت ظروف الفيضان أو حيثما توجد ضوابط للمتغيرات ،ينبغي ألعضاء المنظمة
7.4.1.8
إجراء قياسات خاصة على فترات متكررة بدرجة كافية لتحديد خريطة المياه.
عند حدوث زيادات مفاجئة وخطرة في مستويات األنھار ،ينبغي ألعضاء المنظمة إجراء رصدات
7.4.1.9
واإلبالغ عنھا في أقرب وقت ممكن بدون إيالء اعتبار للوقت المعتاد للرصد ،تحقيقا ً لالستخدام التشغيلي المقصود.
74.1.10

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بقياس وتخزين رصدات المستوى )مستوى المياه( كقيم آنية ال كقيم

متوسطة.
74.2

مراقبة الجودة

ينبغي أن يحتفظ أعضاء المنظمة بسجالت تفصيلية لكل محطة ولكل بارامتر ،تحتوي على البيانات
7.4.2.1
الشرحية ذات الصلة بالقياسات وصيانة المعدات ومعايرتھا.
7.4.2.2

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بإجراء مراجعات دورية لمحطاتھم وللبيانات المجمَّعة.

7.4.2.3

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يكفلوا تحويل الرصدات الھيدرولوجية المسجلة إلى شكل مالئم للحفظ

واالسترجاع.
مالحظة :يجوز تسجيل الرصدات في البداية باستخدام وسائط مختلفة ،بدءاً من الورق إلى الشكل الرقمي اإللكتروني.
وعندما يصبح الحفظ ممارسة معيارية يتبعھا معظم أعضاء المنظمة ،من المفيد تحويل البيانات إلى الشكل المطلوب في
وقت مبكر من العملية.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة تعرّض بياناتھم ،في مرحل شتى ،لنطاق من الضوابط لتحديد مدى عدم
7.4.2.4
يقينھاوصحتھا.
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القرارات

ينبغي ألعضاء المنظمة ،مع تسارع التطورات في مجال التكنولوجيا ،أن يكفلوا أن تكون نظم معالجة
7.4.2.5
البيانات ومراقبة الجودة منظمة بشكل جيد وأن العاملين ذوي الصلة قد تلقوا تدريبا ً من أجل فھمھا واستخدامھا.
مالحظةُ :تجمع البيانات وتسجّ ل بأشكال كثيرة ،تتراوح من القراءة اليدوية للمقاييس البسيطة إلى مجموعة متنوعة من
النظم اآللية لجمع البيانات وبثھا وحفظھا في ملفات.
7.4.2.6

ينبغي أن ينظر أعضاء المنظمة في اعتماد نظام إلدارة الجودة ،على النحو الموصوف في القسم .2.6

مالحظة :تستخدم المنظمات عاد ًة وكالة معتمدة إلصدار الشھادات لتوفر تحققا ً مستقالً.
7.4.2.7

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بمعالجة البيانات ومراقبة الجودة على النحو الموصوف في المطبوعات

ذات الصلة.
مالحظة :تشمل ھذه المطبوعات مرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد األول ،الفصل ،9
ومرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا )مطبوع المنظمة رقم  ،(1072الفصل  ،6ومرجع قياس الجريان )مطبوع
المنظمة رقم  ،(1044المجلد الثاني ،الفصل .6
7.4.3

الرصدات واإلبالغ عن البيانات الشرحية للرصدات

ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة ،عند إتاحة المعلومات الھيدرولوجية ،لألغراض الدولية ،استخدام النص
7.4.3.1
المفتوح أو أشكال شفرات مالئمة على النحو المحدد على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة تنظيم مرافق البث من أجل التبادل الدولي للرصدات الھيدرولوجية على
7.4.3.2
أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،من أجل إتاحة البيانات عالميا ً ألغراض تبادلھا في الوقت الحقيقي وألغراض
7.4.3.3
االكتشاف والوصول واالسترجاع ،أن يبلغوا عن رصدات المستوى والتصريف امتثاالً لمعايير البيانات الشرحية لنظام
معلومات المنظمة ).(WIS
المالحظة  :1يجوز أيضا ً استخدام نظام معلومات المنظمة
في الوقت الحقيقي.

)(WIS

لالطالع على الرصدات الھيدرولوجية غير المطلوبة

المالحظة  :2يرد تحديد األنظمة التي تحكم عمليات التبادل في أشكال شفرات دولية )مرجع الشفرات( )مطبوع المنظمة
رقم  ،306المجلد األول(.
المالحظة  :3يجوز للمعلومات المش ّفرة المخصصة للتبادل الثنائي أو المتعدد األطراف فيما بين أعضاء المنظمة أن
تكون في أشكال أخرى باالتفاق المتبادل.
7.4.4

إدارة الحوادث

مالحظة :ترد األحكام العامة بشأن إدارة الحوادث في القسم .2.4.5
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إدارة التغييرات

مالحظة :ترد األحكام العامة بشأن إدارة التغييرات في القسم .2.4.6
7.4.6

الصيانة

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة تواتر وتوقيت الزيارات لمحطات التسجيل باستخدام طول الوقت الذي
7.4.6.1
يمكن توقع أن تعمل فيه المحطة بدون صيانة وباستخدام متطلبات عدم يقين البيانات.
المالحظة  :1توجد عالقة بين تواتر الزيارات ونوعية البيانات المجمّعة التي تنتج عن تلك الزيارات .فوجود مدة طويلة
للغاية بين الزيارات قد يؤدي إلى خلل متكرر في عمل جھاز التسجيل .ومن ثم قد يؤدي إلى فقدان بيانات ،في حين أن
الزيارات المتكررة تستھلك وقتا ً وتكون باھظة التكلفة على حد سواء.
المالحظة  :2قد تتعرض بعض أجھزة جمع البيانات لحدوث تحوّ ل في العالقة بين المتغير الذي يسجَّ ل والمتغير الذي
تمثله القيمة المسجلة .ومن أمثلة ذلك عدم استقرار العالقة بين المستوى والتصريف.
المالحظة ُ :3تعتبر زيارتان كل سنة حداً أدنى مطلقاً ،ويفضّل أن تكون الزيارات أكثر من ذلك لتج ّنب أخطار فقدان
بيانات و/أو تعرّ ض البيانات تعرضا ً شديداً لمشاكل من قبيل الترسيب ،أو التخريب ،أو نمو النباتات الموسمي.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يحددوا جداول زمنية لزيارات دورية للمحطة إلعادة معايرة المعدات أو
7.4.6.2
معادالت القياس.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يقوموا دوريا ً بمعاينة المحطات باستخدام موظفين مدربين لكفالة عمل األدوات
7.4.6.3
بشكل صحيح.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يكفلوا إجراء معاينة مكتوبة رسمية بشكل روتيني ،ويفضل أن يحدث ذلك كل
7.4.6.4
سنة ،للتأكد من األداء العام لألدوات )وأداء المراقب المحلي ،في حالة انطباق ذلك(.
7.4.6.5

ينبغي ألعضاء المنظمة ،عند قيامھم بمعاينة المواقع بشكل روتيني ،أن:

)أ(

يقيسوا إسناد المقاييس للتحقق من أي تغييرات في المستويات وتسجيلھا؛

أن يتحققوا من استقرار منحنى التقدير ،ويستعرضوا العالقات بين المقاييس والنقاط المرجعية للمستوى
)ب(
الدائم للتأكد من عدم حدوث أي تغيير في المقاييس؛
)ج(
)د(

أن يستعرضوا تواتر القياس المتحقق وتغييرات التقدير المحددة؛
أن يضطلعوا بعدد من أنشطة الصيانة الموصوفة في القسمين  7.4.6.8و.7.4.6.9

مالحظة :من الحيوي ،حرصا ً على جودة البيانات ،تخصيص موارد للقياس وتحديد أولوياتھا باستخدام تحليل صارم
ومناسب التوقيت الحتمال وتواتر التغييرات في التقديرات.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة إجراء أنشطة الصيانة في موقع جمع البيانات على فترات كافية لضمان أن
7.4.6.6
البيانات التي يجري تسجيلھا ذات جودة مالئمة.
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ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة أن يقوم بھذه األنشطة المراقب المسؤول عن المواقع ،إن وُ جد .وينبغي أن
7.4.6.7
يكفل أعضاء المنظمة قيام مفتش بھذه األنشطة أيضا ً أحيانا ً.
7.4.6.8

ينبغي أن يضطلع أعضاء المنظمة بأنشطة الصيانة التالية في جميع مواقع جمع البيانات:

)أ(

خدمة األدوات؛

)ب(

استبدال األدوات أو تحسينھا ،حسب الحاجة؛

)ج(

استرجاع الرصدات أو تسجيلھا؛

)د(

أداء عمليات التحقق الموصى بھا بشأن السجالت المسترجعة؛

)ھـ(

إجراء عمليات تحقق عامة بشأن جميع المعدات ،ومنھا مثالً خطوط البث؛

)و(

التحقق من مطابقة الموقع للمواصفات الموصى بھا وصيانته وفقا ً لتلك المواصفات؛

)ز(

التحقق من إمكانية الوصول إلى المحطة والحفاظ على تلك اإلمكانية؛

)ح(

تسجيل جميع األنشطة المذكورة أعاله ،في شكل مذكرات؛

)ط(

التعليق على التغييرات التي تحدث في استخدام األراضي أو في النباتات؛

)ي(

الحطام الواضح والنمو المفرط للطحالب من جميع أجزاء المنشأة.

7.4.6.9

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضطلعوا بأنشطة الصيانة التالية في مواقع جمع مياه التصريف:

)أ(

التحقق من استقرار الضفة ،حسب الضرورة؛

)ب(

التحقق من مستوى وحالة منصات القياس ،حسب الضرورة؛

)ج(

التحقق من أجھزة قياس التدفق )الكابالت ،إلخ( وخدمة تلك األجھزة ،حسب الضرورة؛

)د(

التحقق من ھياكل المراقبة وإصالحھا ،حسب الضرورة؛

القيام بانتظام بمسح مقاطع مستعرضة من التغييرات الرئيسية في المحطات بعد وقوع أحداث أو مع حدوث
)ھـ(
تغييرات في النباتات أو في استخدام األراضي ،والتقاط صور فوتوغرافية لتلك التغييرات.
تسجيل جميع األنشطة المذكورة أعاله ونتائجھا ،في شكل مذكرات؛
)و(
)ز(
معايرة المنطقة المحيطة بالموقع أو الواقعة أعلى مجرى الموقع ،وتسجيل أي تغييرات ھامة في استخدام
األراضي أو أي تغييرات أخرى في الخصائص الھيدرولوجية ذات الصلة ،من قبيل الجليد.
مالحظة :يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في مرجع قياس الجريان )مطبوع المنظمة رقم .(1044
 7.4.6.10ينبغي أن يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة لقيام فني أو مفتش تلقى تدريبا ً جيداً بزيارة المحطات
فور حدوث كل فيضان شديد من أجل التحقق من استقرار جزء النھر والمقاييس .وفي حالة وجود مراقب محلي ،ينبغي

420

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

ألعضاء المنظمة تدريب ھذا الشخص على التحقق من عدم وجود ھذه المشاكل والقيام بإبالغ المكتب اإلقليمي أو
المحلي لھا.
 7.4.6.11ينبغي ألعضاء المنظمة أال يبرمجوا قياسات الفيضانات كجزء من زيارة تفتيشية روتينية وذلك ألن
الفيضانات ال يمكن التنبؤ بھا.
 7.4.6.12ينبغي أن يضع أعضاء المنظمة خطة عمل بشأن الفيضانات قبل بدء موسم العواصف أو الفيضانات
وينبغي أن يحددوا المواقع وأنواع البيانات المطلوبة ذات األولوية.
مالحظة :إذا كان يلزم إجراء قياسات للفيضانات في موقع ،من المثالي أن تجري االستعدادات لذلك أثناء موسم الجفاف
أو موسم انعدام الفيضانات السابق بحيث تكون تلك االستعدادات جميعھا جاھزة أثناء موسم الفيضانات السنوي.
7.4.6.13

ينبغي ألعضاء المنظمة أن ينظروا في اتخاذ التدابير اإلضافية التالية إذا كان من المرجح حدوث فيضان

شديد:
)أ(

تحسين إمكانية الوصول إلى الموقع )منصات طائرات عمودية ،عند الضرورة(،

)ب(

تزويد موقع مخيّم مؤقت بالمؤن؛

)ج(

تخزين معدات القياس وفحصھا؛

)د(

توفير أدوات ال تتأثر بالفيضانات ،من قبيل أجھزة تسجيل المستوى.

 7.4.6.14ينبغي ألعضاء المنظمة ،في أعقاب انحسار مياه الفيضان ،إيالء اھتمام خاص لتأمين سالمة وأمن موقع
جمع البيانات وإعادة التشغيل المعتاد لألدوات الموجودة في الموقع.
مالحظة :في بعض الحاالت ،قد تلزم إعادة تصميم الموقع وإعادة تشييده .والمثالي ھو أن تراعى في ھذا العمل
المعلومات التي يتم الحصول عليھا نتيجة للفيضان.
7.4.7

إجراءات المعايرة

مالحظة :يرد وصف تحديد منحنى للتقدير في القسم  - 7.3.2إجراءات معايرة مقاييس التيار ،والقسم .7.3.3
7.5

البيانات الشرحية للرصدات

المالحظة  :1ترد األحكام المتعلقة بوصف البيانات الشرحية للرصدات ،وتسجيل البيانات الشرحية للرصدات واالحتفاظ
ِّ
المكونة
بھا ،وتبادل البيانات الشرحية للرصدات وحفظھا في القسم  .2.5وتنطبق ھذه األحكام على جميع نظم الرصد
للنظام  WIGOSبما في ذلك نظام الرصد الھيدرولوجي ) .(WHOSوترد ھنا أحكام إضافية تخص نظام الرصد
الھيدرولوجي ).(WHOS
المالحظة  :2ترد تفاصيل محتويات البيانات الشرحية للرصد في التذييل  ،2.4بما في ذلك البيانات الشرحية للنظام
 WIGOSوغيرھا من البيانات الشرحية ذات األھمية لنظام الرصد الھيدرولوجي بوجه خاص.
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المالحظة  :3يجوز ،في منظمة أو بلد ،استخدام نظام معلومات ھيدرولوجية أو ملف تسجيل للمحطات وملف تاريخي
للعمليات )على النحو المبيّن في مرجع الممارسات الھيدرولوجية( )مطبوع المنظمة رقم  (168أو مستودعات مماثلة
كوسيلة مناسبة لتجميع مجموعة من البيانات الشرحية عن محطة ھيدرولوجية وعن رصداتھا.
إضافة إلى األحكام الواردة في القسم  ،2.5ينبغي ألعضاء المنظمة تسجيل البيانات الشرحية للرصدات
7.5.1
الخاصة بالنظام  WIGOSوأن يحتفظوا بھا ويتيحوھا ،وكذلك البيانات الشرحية اإلضافية للرصدات المحددة في
التذييل .2.4
ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يستخدمون محددات محطات خاصة بھم فيما يتعلق بالمحطات الھيدرولوجية
7.5.2
أن يحتفظوا بوسيلة لمواءمتھا مع محددات المحطات الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOكما ھي محددة في التذييل .2.3
ينبغي أن يجمع أعضاء المنظمة ويسجلوا بيانات شرحية إضافية للرصدات تحدد الغرض من المحطة وفقا ً
7.5.3
لألحكام الواردة في القسم .2.5
مالحظة :يرد مزيد من التفاصيل في مرجع الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  ،(168المجلد األول،
الفصل .10
7.6

إدارة الجودة

المالحظة  :1ترد األحكام المتعلقة بتنفيذ إدارة الجودة في النظام  WIGOSفي القسم  .2.6وتنطبق ھذه األحكام على جميع
نظم الرصد المكوّ نة للنظام  ،WIGOSبما في ذلك نظام الرصد الھيدرولوجي ).(WHOS
المالحظة  :2أعد برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه التابع للمنظمة ) (WMOمواد بشأن تنفيذ إطار إدارة الجودة في
مجال الھيدرولوجيا الخاص بالمنظمة ) (WMOوالعتماده في العمليات الوطنية .وقد حقق بعض أعضاء المنظمة االمتثال
للمعيار  ISO 9001: 2008وتم توثيق أمثلة لذلك لمساعدة أعضاء المنظمة اآلخرين.
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تنمية القدرات

المالحظة  :1ترد أحكام بشأن تنفيذ تنمية القدرات في إطار النظام  WIGOSفي القسم .2.7
المالحظة  :2أيا ً كان مستوى التطور الفني لھيئة جمع البيانات ،تظل جودة نوعية موظفيھا أثمن مورد لديھا.
ينبغي أن يضطلع أعضاء المنظمة بعمليات التوظيف والتدريب واإلدارة بعناية من أجل الحصول على
7.7.1
الموظفين المالئمين ذوي أنسب مجموعات من المھارات ومن أجل االحتفاظ بھم.
ينبغي أن يتبع أعضاء المنظمة برنامجا ً منظما ً بعناية لتدريب جميع الموظفين الذين يشاركون في
7.7.2
الممارسات الميدانية والمكتبية المتعلقة بجمع البيانات ألنھم يكونون في وضع قوي يم ّكنھم من التأثير على نوعية
البيانات النھائية.
مالحظة :من الناحية المثالية ،يھدف التدريب الرسمي إلى توفير دورة دراسية عامة بشأن المبادئ األولية ،إلى جانب
وحدات تدريبية لتعليم اإلجراءات الميدانية الداخلية والمكتبية .ويجب أن تكون المواد جميعھا مالئمة وآنية.
ينبغي أن يوفر أعضاء المنظمة دورات تدريبية ،وتدريبات للمتابعة ،وتدريبا ً أثناء العمل للموظفين
7.7.3
الميدانيين قبل أن يقوموا بإجراء قياسات لتدفق المجرى وللمسح باستخدام تكنولوجيات شتى من قبيل محددات دوبلر
الصوتية لقياس التيار ومقاييس التيار الميكانيكية.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يوفروا دورات تدريبية ،وتدريبات للمتابعة ،وتدريبا ً أثناء العمل بشأن
7.7.4
ممارسات جمع البيانات ومعالجة البيانات لزيادة إنتاجية الموظفين وفعالية البرامج.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن تكون لديھم التكنولوجيات المناسبة ،من قبيل نظم المعلومات الھيدرولوجية،
7.7.5
للتمكين من معالجة بيانات تدفق المجرى وللتمكين من تقديم البيانات الشرحية والبيانات ونواتج البيانات بفعالية وكفاءة
للمستخدمين.
ينبغي أن يكون لدى أعضاء المنظمة العدد المالئم من المحطات لتلبية االحتياجات ذات األولوية وأن يكفلوا
7.7.6
توافر موارد كافية لصيانة وتشغيل المواقع على نحو يحقق دقة البيانات وموثوقيتھا من أجل استخدامھا المقصود.
__________
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مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
خصائص ّ

مالحظة :تنطبق أحكام األقسام  1و 2و 3و 4على جميع نظم الرصد المكونة للنظام  WIGOSبما في ذلك المراقبة
العالمية للغالف الجليدي .أما األحكام اإلضافية الواردة في القسم  8فھي تخص المراقبة العالمية للغالف الجليدي
).(GCW
ينبغي أن يتعاون أعضاء المنظمة بنشاط في إنشاء وتنفيذ مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف
8.1
الجليدي ،وأن يقدموا كل الدعم الممكن لذلك.
مالحظة :يشمل تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي استخدام الرصدات السطحية والفضائية القاعدة ،ومعايير الرصد،
والممارسات واإلجراءات الموصى بھا ،وأفضل الممارسات لقياس متغيرات الغالف الجليدي األساسية ،والتقييم الكامل
لخصائص األخطاء في النواتج الموقعية والساتلية .ويتمثل التركيز األولي للشبكة  ،CryoNetوھي شبكة الرصدات
السطحية القاعدة األساسية والموحدة ،في النھوض بإضافة رصدات الغالف الجليدي التي تجري وفقا ً لمعايير المراقبة
العالمية للغالف الجليدي وما يتعلق بھا من توصيات ومبادئ توجيھية وأفضل ممارسات ،في المواقع القائمة بدالً من
إقامة مواقع جديدة .ويشمل إنشاء المراقبة العالمية للغالف الجليدي إعداد مرجع للشبكة في .CryoNet
ينبغي أن يشجع أعضاء المنظمة إقامة شراكات بين المنظمات لتنسيق أنشطة الرصد وبناء القدرات
8.2
والتدريب ذات الصلة برصدات الغالف الجليدي وللمساعدة في إعداد ووضع أدلة بشأن الممارسات واإلجراءات
المعيارية والموصى بھا لرصد الغالف الجليدي.
ينبغي تقسيم ھيكل الشبكة
8.3
وفقا ً للمتطلبات التالية:

CryoNet

إلى صنفين من مواقع المراقبة :مواقع أساسية ومواقع متكاملة وذلك

)أ( ينبغي أن تضطلع المواقع األساسية بقياسات عنصر واحد أو عناصر متعددة من عناصر الغالف الجليدي
)األنھار الجليدية والجروف الجليدية وصفحات الجليد والثلوج والتربة الصقيعية والجليد البحري والجليد
النھري/البحيري والھطول الصلب( .وينبغي أن تستھدف المواقع األساسية قياس المتغيرات المساعدة لألرصاد
الجوية وأن تتماشى مع ممارسات المراقبة العالمية للغالف الجليدي المتفق عليھا ،كما ينبغي أن تكون نشطة
حاليا ً وأن يكون لھا التزام مالي في األجل الطويل وأن تتيح البيانات مجاناً ،حيثما أمكن ذلك في الوقت )شبه(
الحقيقي .ويجب أن تكون المواقع األساسية مالئمة لتقييم التغييرات الطويلة األجل فيما يتعلق بالغالف الجليدي
ومعايرة بيانات السواتل والنماذج ذات الصلة على حد سواء.
)ب(ينبغي أن تحرص المواقع المتكاملة للشبكة  ،CryoNetمن خالل التعاون العلمي على المستوى العالمي ،على
تحقيق تقدم في الفھم العلمي للعمليات الفيزيائية التي تغير الغالف الجليدي .ويجب على ھذه المواقع إدماج
الرصدات الموقعية والفضائية باإلضافة إلى إنشاء منصات لعمليات رصد الغالف الجليدي .وإضافة إلى
استيفائھا متطلبات المواقع األساسية ،ينبغي أن تقوم المواقع المتكاملة للشبكة  CryoNetبرصد إحدى البيئات
األخرى على األقل )مثل الغالف المائي والغالف الحيوي والغالف الجوي( وأن يكون لديھا تركيز بحثي أوسع
نطاقا ً وموظفون داعمون وقدرة تدريبية .وتعتبر المواقع المتكاملة ھامة بشكل خاص لدراسة التعليقات
والتفاعالت المعقدة بين الغالف الجوي والغالف الجليدي والغالف الحيوي والمحيطات.
)ج( وستشمل مواقع الشبكة  CryoNetمحطة خاصة بالشبكة  CryoNetأو أكثر:
 Oستستھدف المحطات األساسية التشغيل الطويل األجل والتزام أولي من أربع سنوات.
 Oسيكون للمحطات القاعدية التزام تشغيلي طويل األجل وسجالت طويلة األجل )أكثر من  10سنوات(.
إلدراج موقع أو محطة لقياس مساحة مراقبة عالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي الشبكة  ،CryoNetينبغي
8.4
أن يستوفي األعضاء والشركاء معايير محددة .وترد المتطلبات الدنيا في المرفق .8.1
__________
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8.1

المتطلبات الدنيا إلدراجھا في موقع أو محطة لقياس مساحة مراقبة عالمية للغالف الجليدي

)(GCW

في الشبكة

CryoNet

يجري اختيار الموقع بحيث يعكس ،فيما يرجع إلى مكونات الغالف الجليدي ،اإلقليم المجاور.
.1
النظر في احتياجات المستخدم خالل عملية تصميم المراقبة.
.2
ً
ينبغي أن تعمل الشبكة  CryoNetبنشاط وأن تضطلع برصدات مستدامة وفقا ألفضل ممارسات الشبكة
.3
 .CryoNetوينبغي اتخاذ التزام بمواصلة القياسات ألربع سنوات على األقل.
تدريب العاملين على تشغيل وصيانة الموقع.
.4
تلتزم الوكاالت المسؤولة ،بمستوى معقول ،باستدامة الرصدات طويلة األجل لمتغيّر واحد على األقل من
.5
متغيرات الشبكة  ،CryoNetبما فيھا المتغيرات المساعدة لألرصاد الجوية.
تتميز الرصدات ذات الصلة للشبكة  CryoNetبجودة موثقة .ويتم إجراء القياس ومراقبة الجودة وفقا ً
.6
ألفضل ممارسات الشبكة .CryoNet
تجري عمليات مراقبة األرصاد الجوية ذات الصلة في الموقع ،عندما تكون ضرورية لتحديد متغيرات
.7
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوتفسيرھا بشكل دقيق ،بجودة موثقة.
يوضع دفتر لتسجيل الرصدات واألنشطة التي قد تؤثر على الرصدات ويُستخدم في عملية اعتماد البيانات.
.8
ُتقدم البيانات والبيانات الشرحية بما فيھا األدوات وإمكانية التتبّع وإجراءات الرصد في الوقت المناسب إلى
.9
مركز للبيانات قابل للتشغيل مع بوّ ابة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
يجري تحديث المعلومات المتعلقة بخصائص المحطات وبرنامج الرصد في قاعدة البيانات الخاصة
.10
ً
ُ
بالمعلومات عن محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوتقدَّم البيانات الشرحية للمحطة أيضا إلى موارد
البيانات التشغيلية ) (WIRالخاصة بالنظام  WIGOSكما يتم الحفاظ عليھا بشكل منتظم.
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مرفق التذييل

2.4

معيار البيانات الشرحية للنظام WIGOS

فرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية لنظام  (TT-WMD) WIGOSالتابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني
بالنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة WMO
العضوية:
لجنة النظم األساسية ،Karl Monnik :مكتب األرصاد الجوية ،استراليا )الرئيس المشارك (-2014
لجنة الغالف الجوي ،JörgKlausen :المكتب االتحادي لألرصاد الجوية وعلم المناخ ) ،(MeteoSwissسويسرا )الرئيس
المشارك (-2014
لجنة أدوات وطرق الرصد ،Brian Howe :وزارة البيئة في كندا )الرئيس ،Ercan Büyükbas ،(2014-2013 ،المرفق
الحكومي التركي لألرصاد الجوية ،تركيا )(-2014
اللجنة الفنية المشتركة  ،Joe Swaykos :JCOMMالمركز الوطني للمحطات العائمة لجمع البيانات التابع لإلدارة الوطنية
لعلوم المحيطات الجوية) ، (NOAAالواليات المتحدة
لجنة علم المناخ ،Manuel Bañón Garcia :و ،Antonio Mestreالھيئة الحكومية لألرصاد الجوية ) ،(AEMETإسبانيا
لجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،Stewart Taylor :(CAeMدائرة األرصاد الجوية ،المملكة المتحدة
لجنة الھيدرولوجيا ،Tony Boston :مكتب األرصاد الجوية ،أستراليا
العضو  :ZHAO Lichengھيئة األرصاد الجوية الصينية ،الصين
العضو المنتسب) :Tim Oakleyالنظام العالمي لرصد المناخ )((GCOS
أمانة المنظمة WMO
 ،Roger Atkinsonو ،Steve ForemanوLuis Nunes

مسودة النسخة
 27كانون الثاني /يناير 2015
0.2
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مراقبة النسخ
النسخة

التاريخ

من

ماذا

0.0.0

06-06-2013

J. Klausen

0.0

06-06-2013

J. Klausen

0.0.1

10-06-2013

J. Klausen

توحّ د المدخالت الواردة من  Brian Howeبعد
تماما ً مثل النسخة  v0.0.0مع تغييرات يمكن تتبعھا؛ وتعريف جديد لـ
 ،1-04قائمة الشفرات 1-05
تشمل محتوى للفئة ) 4البيئة(
تشمل محتوى للفئة ) 10االتصال(
تحرر الفئة ) 7المحطة /المنصة(

0.0.2

30-06-2013

S Taylor

0.0.3

01-07-2013

T Boston

0.0.4

02-07-2013

K Monnik

0.0.5

16-07-2013

J. Klausen, B. Howe

0.0.6

18-07-2013

T. Boston

0.0.7

06-08-2013

J. Klausen

0.0.8

02-09-2013

T. Boston, B. Howe

0.0.9

03-09-2013

J. Klausen

0.0.10

??

??

0.0.11

03-10-2013

J,.Klausen

0.0.12

03-10-2013

B. Howe

0.0.13

24-10-2013

B. Howe

0.0.13.ra

31-10-2013

R. Atkinson

0.0.13.ra+km

04-11-2013

K. Monnik

0.0.14

04-11-2013

J. Klausen

0.0.14 km

06-11-2013

K. Monnik

0.0.15

11-11-2013

J. Klausen

0.0.17

19-12-2013

J. Klausen

0.0.18

06-02-2014

J. Klausen, K
Monnik

0.0.16

TT-WMD telecon-2

النسخة بعد
تحرر الفئة ) 4البيئة( ،والفئة ) 7المحطة /المنصة( وجدولي
الشفرات  4-02و7-03
بعد Telecon-4
تحرر الفئة ) 5التضاريس( ونموذج المنصة /المحطة المقابل لجدول
الشفرات
بعد Telecon-5
نسخة وسيطة ذات مصدر غير مؤكد
بعد  ،Telecon-6مع توسعات لم ُتناقش أثناء Telecon
بعد Telecon-6.مع التغييرات المقبولة
بعد Telecon-7
الردود على عدد من التعليقات في النسخة 0.0.13
مراجعات عامة ،وإضافات للفئة  ، 8وأمثلة مضافة للفئات  1و 5و7
بعد Telecon-8
تغييرات طفيفة لـ  6.06و  8.03و ،8.10إلى جانب تعليقات مختارة من
(AU) Blair Trewin
بعد  ،Telecon-9بما في ذلك التغذية المرتدة من P. Pilon/R. Atkinson
بعد Telecon-10
بعد Telecon-11
الردود على  ،WielWaubenوBruce Forgan؛ نسخة بعد ،Telecon-12
مع مزيد من اإلضافات والتحرير وتنسيق الشكل
Telecon-3

0.0.19
12-03-2014

B. Howe

0.0.20

18-03-2014

J. Klausen

0.0.21

27-03-2014

J. Klausen

0.0.22

03-04-2014

J. Klausen

0.0.23

28-04-2014

J. Klausen

0.1

15-05-2014

J. Klausen

0.1.01

19-05-2014

مكتب مشروع
النظام WIGOS

0.1.02

03-07-2014

استعراض مع

بعد  ،Telecon-15قُبلت تصنيفات  .ICG-WIGOS MCOوأضيف حقالن
مطلوبان وقُبلت تحديثات أخرى عديدة .رُحلّت تعليقات من فرقة
الخبراء المعنية باستخدام نظم السواتل ونواتجھا )(ET-SUP
ً
صراحة؛ واُدرج
أُدرج العنصر ) 5-04أُدرج فاصل اإلبالغ )المكان((
جدول الشفرات 5-05؛ وعرّ ف العنصر) ،5-11الوقت المرجعي(
و ُ
شرح؛ وصحّ ح الترقيم في قائمة الفئة  5؛ و ُ
ح ّدث الشكالن  1و2
بعد Telecon-16
بعد  ،Telecon-17قُبلت عدة تغييرات ،وأُدخلت تغييرات تحريرية
طفيفة ،وحُددت بضعة إحاالت
النسخة بعد الدورة الثانية لفرقة العمل TT-WMD؛ حُذف
مفھوم ”األساسي“ تفضيالً لتنفيذ مرحلي؛ وأضيف العنصر ،8-00
وحُذف العنصر 4-04؛ و ُنقل العنصر  8-05ليصبح 4-04؛ وأُدخلت
تحسينات تحريرية
تغييرات تحريرية
استعراض مع تعليقات وتغييرات مقترحة
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0.1.03

10-07-2014

تعليقات وتغييرات
مقترحة
فرقة العمل المعنية
بالبيانات الشرحية
التابعة للنظام
(TT-WMD) WIGOS

0.1.04

25-11-2014

J. Klausen

0.1.05

04-12-2014

TT-WMD-3

0.1.06a

17-12-2014

L. Nunes

0.1.06b

20-01-2015

L. Nunes

0.1.06

26-01-2015

الرؤساء المشاركون
واألمانة

0.2

27-01-2015

TT-WMD

دورتان

WebEx

)الدورة الثالثة والدورة العاشرة ،تموز/يوليه (2014

تشمل العديد من التصويبات والتغييرات بقدر تراكمھا
في نھاية الدورة الثالثة لفرقة العمل TT-WMD
نسخة تحريرية متوسطة
نسخة تحريرية متوسطة ثانية
دورة  WebExفي  ،23012015باإلضافة إلى تعديالت األمانة في
26012015

 WebExباإلضافة إلى تعديالت الرؤساء المشاركون واألمانة
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جدول المحتويات
أوالً -الغرض من البيانات الشرحية للنظام  WIGOSونطاقھا ................................................................
ثانيا ً  -فئات البيانات الشرحية للنظام ................................................................................ WIGOS
ثالثا ً  -مالحظة بشأن المكان والزمان ..........................................................................................
رابعا ً  -التزامات اإلبالغ عن البيانات الشرحية للنظام ............................................................. WIGOS
خامسا ً  -التنفيذ الفني للمعيار واستخدامه ......................................................................................
سادسا ً  -االعتماد من خالل اتباع نھج مرحلي .................................................................................
سابعا ً -المواصفات التفصيلية لعناصر البيانات الشرحية للنظام .....................................................WIGOS
الفئة  :1المتغير المرصود.......................................................................................................
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الفئة  :3المحطة /المنصة .......................................................................................................
الفئة  :4البيئة ...................................................................................................................
الفئة  :5األجھزة وطرائق الرصد...............................................................................................
الفئة  :6أخذ العينات ............................................................................................................
الفئة  :7تجھيز البيانات وإبالغھا ...............................................................................................
الفئة  :8جودة البيانات ...........................................................................................................
الفئة  :9الملكية وسياسة البيانات ................................................................................................
الفئة  :10االتصال ...............................................................................................................
ثامنا ً -المراجع ...................................................................................................................
المرفق -جداول الشفرات .......................................................................................................

أوالً -الغرض من البيانات الشرحية للنظام

WIGOS

ونطاقھا

يتمثل جانب مھم من جوانب تنفيذ النظام ) WIGOSالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ((WMOفي كفالة
تحقيق أقصى فائدة لرصدات النظام .فالرصدات بدون بيانات شرحية يكون استخدامھا محدوداً للغاية :إذ اليمكن
االستفادة من اإلمكانات الكاملة للرصدات إال عندما تكون مصحوبة ببيانات شرحية )بيانات تصف البيانات( مالئمة.
وتلزم بيانات شرحية من نوعين متكاملين .النوع األول ھو البيانات الشرحية الكشفية  -أي المعلومات التي تيسّر
اكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا .وھذه البيانات الشرحية ھي البيانات الشرحية للنظام ) WISنظام
معلومات المنظمة( ويجري تحديدھا والتعامل معھا كجزء من النظام  .WISأما النوع الثاني فھو البيانات الشرحية
التفسيرية /الوصفية أو البيانات الشرحية للرصدات -وھي المعلومات التي تيسر تفسير ق َيم البيانات في سياق .وھذه
البيانات الشرحية األخيرة ھي بيانات شرحية للنظام  WIGOSوتخضع لھذا المعيار ،الذي يوفر معياراً للنظام WIGOS
في ما يتعلق بالبيانات الشرحية التفسيرية الالزمة الستخدام الرصدات من جميع نظم الرصد المكوِّ نة للنظام WIGOS
استخداما ً فعاالً من جانب جميع المستخدمين.
وينبغي أن تصف البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالمتغير المرصود ،واألحوال التي رُصد فيھا ،والكيفية التي قيس
بھا ،والكيفية التي جھزت بھا البيانات ،من أجل إكساب مستخدمي البيانات ثقة في أن استخدام البيانات مناسب للتطبيق
الخاص بھم .ويصف المبدأ  3من مبادئ مراقبة المناخ للنظام  GCOSأھمية البيانات الشرحية على النحو التالي:

”ينبغي توثيق تفاصيل وتاريخ الظروف المحلية وأجھزة وإجراءات التسجيل ،وخوارزميات تجھيز
البيانات ،وغيرھا من العوامل المرتبطة بتفسير البيانات )أي البيانات الشرحية( والتعامل معھا بنفس
العناية التي ُتعامل بھا البيانات نفسھا“.
وتتألف رصدات النظام  WIGOSمن طائفة بالغة االتساع للغاية من البيانات ،تتراوح من الرصدات اليدوية إلى
مجموعات معقدة من نطاقات ترددات ساتلية فائقة الطيفيةُ ،تقاس في الموقع أو عن بُعد ،وتتراوح من بُعد وحيد إلى
أبعاد متعددة ،وتلك التي تتطلب تجھيزاً .وتحديد معيار شامل للبيانات الشرحية يغطي جميع أنواع الرصدات مسألة
معقدة التعريف بطبيعتھا .وينبغي أن يكون المستخدم قادراً على استخدام البيانات الشرحية للنظام  WIGOSلتحديد
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الظروف التي أجري فيھا الرصد )أو القياس( ،وأي جوانب قد تؤثر على استخدامه أو فھمه ،أي تحديد ما إذا كانت
الرصدات صالحة للغرض.

ثانيا ً  -فئات البيانات الشرحية للنظام

WIGOS

حُددت عشر فئات للبيانات الشرحية للنظام . WIGOSوترد قائمة بتلك الفئات في الجدول  1أدناه .وھي تحدد معيار
البيانات الشرحية للنظام  ، WIGOSوتتألف كل فئة من واحد أو أكثر من عناصر البيانات الشرحية .وجميع الفئات
الواردة في القائمة ُتعتبر مھمة لتوثيق وتفسير الرصدات التي يتم الحصول عليھا ،بل والستخدامھا في المستقبل
البعيد .ومن ثم ،فإن المعيار يذكر حاليا ً عناصر كثيرة من الواضح أنھا ليست الزمة للتطبيقات التي تر ّكز على استخدام
الرصدات في المستقبل القريب .وفيما يتعلق بھذه التطبيقات ،من قبيل التنبؤ العددي بالطقس أو التطبيقات والنشرات
األخرى إلخ الخاصة بالطيران أو الخاصة بقطاع آخر من قطاعات النقل ،يمكن إعداد مالمح للمعيار .والفئات ليست
مدرجة حسب ترتيب معين ولكنھا تجسّد الحاجة إلى تحديد المتغير المرصود؛ وتحديد سبب الرصدة وأين أجريت
وكيفية إجرائھا؛ والكيفية التي عولجت بھا البيانات األولية؛ وماھية مستوى جودة الرصدة.
ويرد في الشكل  1تكوين تخطيطي لجميع الفئات ،يتضمن آحاد العناصر .وجدير بالمالحظة أن بعض ھذه العناصر من
األرجح أنھا ستن َّفذ باستخدام عدة كيانات فردية )مثالً ،سيتألف الموقع الجغرافي المكاني من مجموعة من العناصر ،مثل
خطوط العرض ،وخطوط الطول واالرتفاع أو مجموعة من اإلحداثيات القطبية ،فضالً عن اإلشارة إلى أساليب تحديد
المواقع الجغرافية المستخدمة( .ويحتوي الفصل السابع على مجموعة من الجداول التي تفصِّل جميع العناصر ،بما في
ذلك التعريف ،والمالحظات/األمثلة ،ومرحلة االلتزام/التنفيذ .وتمكن جداول الشفرات المستعملين من االختيار من
المفردات المحددة مسبقا ً لتيسير تطبيق معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSويرد تبادل البيانات الشرحية في
المرفق .I
الجدول  .1فئات البيانات الشرحية للنظام
#
الفئة
1
المتغير المرصود
2

الغرض من الرصد

3

المحطة /المنصة

4

البيئة

5

أجھزة وطرائق الرصد

6

أخذ العينة

7

تجھيز البيانات وإبالغھا

8

جودة البيانات
الملكية وسياسة البيانات
االتصال

9
10

WIGOS

الوصف
تحدد الخصائص األساسية للمتغير المرصودة ومجموعات البيانات
الناتجة
تحدد مجال التطبيق الرئيسي )مجاالت التطبيق الرئيسية( للرصدة
وبرنامج الرصد )برامج الرصد( والشبكات التي تنتمي إليھا الرصدة
تحدد مرفق المراقبة البيئية ،بما في ذلك المحطة الثابتة ،أو المعدات
المتنقلة ،أو منصة االستشعار عن بُعد ،التي تجرى فيھا الرصدة.
تصف البيئة الجغرافية التي تجري فيھا الرصدة .وھي توفر أيضا ً
ّ
منظم لمعلومات شرحية إضافية يُعتبر ھاما ً لالستخدام
عنصراً غير
المالئم للبيانات وال يسجَّ ل في أي موضع آخر في ھذا المعيار.
تحدد طريقة الرصدة وتصف خصائص الجھاز )األجھزة( المستخدمة في
إجراء الرصدة .وفي حالة استخدام أجھزة متعددة إلنتاج الرصدة ،ينبغي
تكرار ھذه الفئة.
تحدد كيفية استخدام أخذ العينة و/أو التحليل الستنباط الرصدة المبلغ عنھا
أو الكيفية التي تجمع بھا العينة.
تحدد كيفية تحويل البيانات األولية إلى متغير مرصود وإبالغه إلى
المستعملين.
تحدد مستوى جودة البيانات وإمكانية تتبع الرصدة.
تحدد المسؤول عن الرصدات وماھية مالكھا
تحدد الموضع الذي يمكن الحصول فيه على معلومات عن الرصدة أو
مجموعة البيانات.

وعلى سبيل المثال ،قد تكون للرصدة /مجموعة البيانات فئات البيانات الشرحية التالية المرتبطة
• غرض واحد )أو عدة أغراض( للرصدة؛

بھا:
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طريقة معالجة البيانات المرتبطة باألجھزة؛
األجھزة التي اس ُتخدمت في إجراء الرصدة؛
المحطة/المنصة التي ينتمي لھا الجھاز )األجھزة(؛
الملكية والقيود المتعلقة بسياسة البيانات؛
االتصال.

ويمكن أن تساھم نواتج األجھزة في رصدات واحد من المتغيرات أو أكثر .على سبيل المثال:
• يمكن أن ينتج مسبار الرطوبة ذو األربعة أسالك درجة الحرارة والرطوبة ،وكذلك نقطة الندى؛
• يبلغ المقياس الحراري الصوتي عن سرعة ،واتجاه الرياح ،ويمكن أيضا ً أن يبلغ عن درجة حرارة الھواء؛
• يمكن أن يبلغ مقياس الطيف عن االمتصاص الناتج عن العديد من الفصائل الكيميائية المختلفة.
ويرتبط الجھاز عادة بالفئات:
• أجھزة وطرائق الرصد؛
• أخذ العينة )عينات لدرجة حرارة الھواء تبلغ  10درجات ھيرتز ،مثالً(
• تجھيز البيانات وإبالغھا )مثالً ،مقياس ارتفاع السُحب يُبلغ عن إحصاءات مدتھا
تليھا معالجة من خالل خوارزمية حالة السماء(.
المثال:

 10دقائق بشأن ارتفاع السحب

يمكن أن يتأثر المتغير المرصودة أو تتأثر خواصه بالبيئة ،وعلى سبيل
• سرعة الرياح )المتغير المرصود( فوق قمة تل )البيئة(؛
كمية مياه النھر )المتغير المرصود( التي تتأثر بالمستجمع المائي في أعلى المجرى وباستخدام األراضي.
•

اللقرارات
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الشكل  .1مخطط بياني ) (UMLيحدد معيار البيانات الشرحية للنظام  :**) WIGOSجداول الشفرات المتوقعة؛ ]* : [0..1العناصر االختيارية أو المشروطة وتصبح العناصر المشروطة إلزامية عند استيفاء شرط
معين .ويرد مرجع الشرط بين قوسين .أما العناصر االختيارية فقد يعلن أنھا إلزامية كجزء من توصيف المعيار بالنسبة لمجاالت تطبيق محددة؛ ] :[1العناصر اإللزامية .ويجب اإلبالغ عن ھذه العناصر ،وفي
حالة عدم وجود قيمة لھا ،يجب اإلبالغ عن سبب عدم الوجود ،وھو ما يشير إلى أن البيانات الشرحية ”غير معروفة“ ،أو ”غير متاحة“(

الجدول  .2أسماء العناصر وتعريفھا
تشير العالمة النجمية )*( إلى العنصر مطلوب لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRللنظام  .WIGOSأما عالمة البعثرة ) (#فتشير إلى أن من المقبول تسجيل
عنصر ”إلزامي“ بقيمة ’سبب عدم الوجود‘ )التي تشير إلى أن البيانات الشرحية إما ”غير معروفة“ أو ”غير منطبقة“ أو ”غير متاحة“(.

الفئة
المتغير المرصود

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

1-01

المتغير المرصود -المقيس

1-02

وحدة القياس

1-03

المدى الزمني

1-04

النطاق المكاني
التمثيل
مجال )مجاالت( التطبيق

المتغير المقصود أن يكون المتغير المقيس أو أن ُيرصد أو ُيشتق ،بما في ذلك السياق
الفيزيائي األحيائي
مُعرّ فة ومعتمدة على نحو متعارف عليه ،ويمكن أن تقارن بھا أي كمية أخرى من نفس
النوع للتعبير عن نسبة الكميتين كعدد ][VIM3, 1.9
الفترة الزمنية التي تغطيھا سلسلة من الرصدات شاملة اإلشارات المحددة للتاريخ  -الوقت
)تاريخ القياس(
الحجم النموذجي لإلسقاط الجغرافي الذي تغطية الرصدات
النطاق المكاني للمنطقة المحيطة بالرصدة التي تمثلھا
السياق الذي تجري فيه الرصدة أساساً ،أو التطبيق )التطبيقات( المقصود الذي يجري من
أجله الرصدة أساسا ً والذي يمثل أكثر المتطلبات صرامة.
البرامج /الشبكة )الشبكات( العالمية ،أو اإلقليمة ،أو الوطنية التي ترتبط بھا المحطة/
المنصة
اقليم المنظمة WMO
اسم البلد أو اإلقليم الذي يوجد فيه مكان الرصد
االسم الرسمي للمحطة /المنصة
تصنيف نوع مرفق المراقبة البيئية الذي ُيقاس فيه المتغير المرصود
نموذج معدات المراقبة المستخدمة في المحطة /المنصة
مح ِّدد فريد وثابت لمرفق مراقبة بيئية )محطة /منصة( ،يمكن استخدامه كنقطة مرجعية
خارجية
الموضع في الفضاء الذي يحدد موقع محطة /منصة المراقبة البيئية وقت إجراء الرصدة
طريقة إبالغ البيانات بين المحطة /المنصة ومرفق مركزي ما
حالة اإلبالغ المعلنة للمحطة

1-05

الغرض من
الرصد

2-01
2-02

االنتساب إلى برنامج /شبكة

3-01

منطقة منشأ البيانات
إقليم منشأ البيانات
اسم المحطة /المنصة
نوع المحطة /المنصة
نموذج المحطة /المنصة
محدد الھوية الفريد للمحطة /المنصة

3-07

الموقع الجغرافي المكاني
طريقة إبالغ البيانات
حالة المحطة

3-02
3-03

المحطة /المنصة

3-04
3-05
3-06

3-08
3-09

MCO

المرحلة
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4-01

الغطاء السطحي

4-02

مخطط تصنيف الغطاء السطحي
رسم خريطة التضاريس أو قياس
األعماق
األحداث في المحطة /المنصة

4-05

المعلومات الخاصة بالموقع

5-01

مصدر الرصد
طريقة القياس /الرصد
مواصفات األجھزة

5-04

الحالة التشغيلية لألجھزة
المسافة الرأسية لنبيطة االستشعار

5-06

تشكيلة األجھزة

5-07

جدول مراقبة األجھزة
نتيجة مراقبة الجھاز

5-09

طراز الجھاز ورقمه المسلسل

5-10

الصيانة الروتينية لألجھزة
مجموعة الصيانة
الموقع الجغرافي المكاني
أنشطة الصيانة

4-03

البيئة
4-04

5-02
5-03

5-05

األجھزة وطرائق الرصد

5-08

5-11
5-12
5-13

الغطاء الفيزيائي )أو الفيزيائي األحيائي( المرصود على سطح األرض في المنطقة
المجاورة للرصدة
اسم الوثيقة التي تصف مخطط التصنيف واإلحالة أو الرابط إليھا
شكل أو ھيئة سمة جغرافية ،ممثلة على خريطة بواسطة خطوط كفاف
وصف اإلجراء البشري أو الظاھرة الطبيعية في المحطة أو في المنطقة المجاورة التي
يمكن أن تؤثر على الرصد
معلومات ليست في شكل رسمي عن الموقع الذي يتم فيھما الرصد ومحيطه وإمكانية
تأثيرھما عليه

مصدر مجموعة البيانات التي تصفھا البيانات الشرحية
طريقة القياس /الرصد المستخدمة.
القدرة المتأصلة لطريقة قياس /رصد على قياس العنصر المعيّن ،بما في ذلك النطاق،
واالستقرار ،والصحة ،الخ
حالة الجھاز فيما يتعلق بتشغيلھا
المسافة الرأسية لنبيطة االستشعار من مستوى مرجعي )محدد( مثل األرض الموضعية،
أو سطح منصة بحرية ،عند النقطة التي يوجد فيھا نبيطة االستشعار؛ أو سطح البحر
وصف أي وقاية أو تشكيلة لألجھزة أو المعدات الثانوية الزمة إلجراء الرصد أو للحد من
أثر التأثيرات الخارجية على الرصد
وصف الجدول الزمني لمراقبة األجھزة والتحقق منھا
نتيجة اختبار مراقبة الجھاز ،بما في ذلك التاريخ ،والوقت ،والمكان ،ونوع المعيار ،وفترة
صالحيته
تفاصيل الجھة الصانعة ،ورقم النموذج ،والرقم المسلسل ،ونسخة البرمجيات الثابتة في
حالة االنطباق
ُ
وصف للصيانة التي تجرى بشكل روتيني لألجھزة
محدد ھوية للمنظمة أو الشخص الذي ينفذ أنشطة الصيانة
الموقع الجغرافي المكاني للجھاز /نبيطة االستشعار
وصف للصيانة التي تجرى لألجھزة
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5-14

حالة الرصدة
تعرض األجھزة
طريقة أخذ العينات
معالجة العينة
استراتيجية أخذ العينات
الفترة الزمنية ألخذ العينات
االستبانة المكانية ألخذ العينات

6-06

الفاصل الزمني ألخذ العينات
قاعدة الوقت النھاري
الجدول الزمني للرصد

الحالة الرسمية للرصدة
الدرجة التي يتأثر بھا جھاز بتأثيرات خارجية وتجسّد قيمة المتغير المرصود
اإلجراءات التي ينطوي عليھا الحصول على عيّنة
التعامل الكيميائي أو الفيزيائي مع العينة قبل تحليلھا
االستراتيجية التي ُتستخدم للحصول على المتغير المرصود
الفترة الزمنية التي يجري فيھا القياس
تشير االستبانة المكانية إلى حجم أصغر شيء يمكن رصده .وتحدَّد االستبانة المتأصلة
لنظام تصوير أساسا ً بواسطة مجال الرؤية اآلني لنبيطة االستشعار ،وھو مقياس للمنطقة
األرضية التي يراھا عنصر كاشف منفرد في لحظة زمنية معينة.
الفترة الزمنية الفاصلة بين بداية فترات متالحقة ألخذ العينات
الوقت الذي يتم الرجوع إليه في اإلحصائيات النھارية
الجدول الزمني للرصد

7-01

طرائق وخوارزميات معالجة البيانات

7-02

مركز المعالجة /التحليل
الفترة الزمنية لإلبالغ
الفاصل المكاني لإلبالغ
برمجيات /جھاز المعالجة ونسخة
مستوى البيانات
شكل البيانات
نسخة شكل البيانات
فترة التجميع
الوقت المرجعي
اإلسناد المرجعي
االستبانة العددية
كمون )اإلبالغ(

وصف المعالجة المستخدمة إلنتاج الرصدة وقائمة الخوارزميات المستخدمة الشتقاق
القيمة الناتجة
المركز الذي يتم فيه معالجة الرصدة
الفترة الزمنية التي يتم فيھا اإلبالغ عن المتغير المرصود
الفاصل المكاني الذي ُيبلغ به المتغير المرصود
اسم ونسخة البرمجيات أو جھاز المعالجة المستخدمين الشتقاق قيمة العنصر
مستوى معالجة البيانات
وصف الشكل الذي يقدَّم به المتغير المرصود
نسخة شكل البيانات التي يق َّدم بھا المتغير المرصود
الفترة الزمنية التي يتم فيھا تجميع العينات /الرصدات الفردية
األساس الزمني الذي يشير إليه ختم التاريخ وختم الوقت
اإلسناد المرجعي المستخدم لتحويل الكمية المرصودة إلى كمية مبلغ عنھا
مقياس التفصيل الذي يجري به التعبير عن كمية عددية
المدة المعتادة بين إتمام الرصدة أو جمع البيانات ووقت إبالغ البيانات

5-15
6-01
6-02
6-03

أخذ العينات

6-04
6-05

6-07
6-08

7-03

تجھيز البيانات وإبالغھا

7-04
7-05
7-06
7-07
7-08
7-09
7-10
7-11
7-12
7-13
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8-01

جودة البيانات

8-02
8-03
8-04
8-05

الملكية
وسياسة
البيانات
Contact

9-01
9-02
10-01

البارامتر غير السلبي ،المرتبط بنتيجة القياس ،الذي يصف تش ُّتت القيم الذي قد يكون من
عدم اليقين المتعلق بالقياس
المعقول عزوه إلى الرصدة /المقيس
الطريقة المستخدمة لتقدير عدم اليقين إحالة أو رابط يشيران إلى وثيقة تصف اإلجراءات /الخوارزميات المستخدمة الشتقاق
بيان عدم اليقين
قائمة مر ّتبة من المح ِّددات التي تبيّن نتيجة عملية مراقبة الجودة المطبقة على الرصدة
اإلشارة إلى مستوى الجودة
يشير إلى نظام يستخدم لإلشارة إلى مستوى جودة الرصدة
نظام اإلشارة إلى مستوى الجودة
ً
إمكانية التتبع
بيان يعرف إمكانية التتبع وصوال إلى معيار ،بما في ذلك تسلسل معايير القياس والمعايرة
التي يتم استخدامھا إلرجاع تتبع القياس إلى المرجع ][VIM 3 2.4.2
اسم المنظمة التي تملك الرصدة
المنظمة المشرفة
القيود المتعلقة بسياسة استخدام البيانات تفاصيل تتعلق باالستخدام والقيود المحيطة بالبيانات المفروضة من المنظمة المشرفة
االتصال )المنسق المرشح(

االتصال الرئيسي )المنسق المرشح (FP ،للمرجع
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ثالثاً -مالحظة بشأن المكان والزمان
من المھم فھم أن المقصود من البيانات الشرحية للنظام  WIGOSھو وصف رصدة فردية أو مجموعة بيانات ،أي
رصدة واحدة أو عدة رصدات ،بما في ذلك تحديد المكان الذي أجريت فيه الرصدات ،ومتى أجريت ،وكيف أجريت ،بل
وحتى لماذا أجريت .ونتيجة لذلك ،يُشار إلى المكان والزمان في عدة مواضع في المعيار.
ويبين الشكل  2المفاھيم والمصطلحات المستخدمة لوصف الجوانب الزمنية لرصدة أو مجموعة بيانات ،بما في ذلك
استراتيجية أخذ العينات ،وتحليل البيانات وتجھيزھا وإبالغھا.
والمفاھيم والمصطلحات المستخدمة لوصف الجوانب المكانية )أي الموضع الجغرافي المكاني للرصدات( أعقد حتى من
ذلك )راجع الشكل  .(3فبالنسبة للرصدات الموقعية األرضية القاعدة ،مثالً ،يتطابق النطاق المكاني للرصدة مع الموضع
الجغرافي المكاني لنبيطة االستشعار ،الذي ال يتغير في معظم الحاالت ويكون قريبا ً عاد ًة من الموضع الجغرافي المكاني
للمحطة /المنصة التي أجريت منھا الرصدة .وفي ما يتعلق بنظام ليدار ساتلي القاعدة ،يختلف الوضع اختالفا ً واضحا ً.
وتبعا ً لدرجة تفصيل البيانات الشرحية المرغوبة ،قد يكون النطاق المكاني للرصدة عنصراً واحداً في صورة )بيكسل(
في المكان ،أو خطا ً مستقيما ً جرى سبره أثناء نبضة ليزر واحدة ،أو ربما رقعة بأكملھا .وعلى أي حال ،لن يتطابق
النطاق المكاني للرصدة مع موضع نبيطة االستشعار .ولذا من الضروري أن يأخذ معيار البيانات الشرحية للنظام
 WIGOSفي االعتبار عناصر من قبيل ما يلي:
-1
-2
-3
-4

النطاق المكاني للمتغير المرصود )مثالً ،عمود الغالف الجوي فوق مقياس دوبسون الفوتومتري الطيفي(
)راجع (1-04
ً
الموقع الجغرافي المكاني للمحطة /المنصة )مثال ،جھاز اإلرسال /االستقبال الراداري أو وضع /مسار
الطائرة )راجع (3-07
ً
الموضع الجغرافي المكاني للجھاز )وجود مقياس سرعة الريح بجانب مدرج للطائرات ،مثال( )راجع 5-
 05المسافة الرأسية و 5-12الموضع الجغرافي المكاني(
التمثيلية المكانية للرصدة )راجع (1-05

وھذه العناصر كلھا يعبّر عنھا بداللة موضع جغرافي مكاني ،يح َّدد إما نطاق جغرافي صفري األبعاد )نقطة( ،أو نطاق
)مستو أو سطح آخر( ،أو نطاق
جغرافي أحادي البُعد )خط ،إما مستقيم أو منحنى( ،أو نطاق جغرافي ذو بُعدين
ٍ
جغرافي ثالثي األبعاد )حجم(.
المنصة:

وقد تكون المحطة/
 -1موجودة مع الكمية المرصودة كما في محطة الرصد السطحية الموقعية )محطة أرصاد جوية أوتوماتية
) ،(AWSمثالً(
 -2موجودة مع الجھاز ولكنھا بعيدة عن الكمية المرصودة )رادار ،مثال(ً
 -3بعيدة عن المكان الذي قد يبث منه الجھاز البيانات إلى المحطة )محطة سطحية في المطار حيث توجد
األجھزة عبر المطار ،أو منطاد في محطة لرسم ِم َقد لمتغيرات الغالف الجوي ،مثالً(
 -4في حالة حركة وانتقال من خالل الوسيلة المرصودة )مثالً ،طائرة مزودة بنظام إعادة بث بيانات األرصاد
الجوية الصادرة من الطائرات )((AMDAR
 -5في حالة حركة وعلى مبعدة من الوسيلة المرصودة )منصات ساتلية ،مثال(ً
وقد يكون الجھاز:
 -1موجوداً في نفس المكان مع المتغير المرصود )نبيطة استشعار درجة الحرارة السطحية ،مثالً(
 -2بعيدة عن المتغير المرصود )جھاز إرسال /استقبال راداري ،مثالً(
 -3في حالة حركة ولكنھا موجودة في الوسيلة المرصودة )مسبار راديوي ،مثال(
 -4في حالة حركة ولكنھا بعيدة عن الكمية المرصودة )مقياس راديوي ساتلي القاعدة ،مثال(ً
 -5موجودة داخل شيء محصور بشكل موحد )نبيطة استشعار درجة حرارة موجود داخل شاشة
 ،Stevensonمثالً(
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صر الزمنية االمشار إليھا ففي فئات البياننات الشرحية للنظام
االشكل  .2تمثييل بياني للعناص

WIIGOS

صر المكانية المشار إليھا ففي فئات البياننات الشرحية للنظام
االشكل  .3تمثييل بياني للعناص
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رابعا ً -التزامات اإلبالغ عن البيانات الشرحية للنظام

WIGOS

وفقا ً للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،(ISOتص ّنف عناصر البيانات الشرحية بحسبانھا إلزامية ) ،(Mأو مشروطة )،(C
أو اختيارية ).(O
وتكون العناصر اإللزامية في البيانات الشرحية متاحة دائما ً .ويجب أال يكون محتوى الحقول المقابلة خاليا ً على
اإلطالق ،وأن ُتتاح ”قيمة“ البيانات الشرحية أو أن يُتاح ”سبب عدم وجود قيمة لھا“.
وتعد معظم العناصر الواردة في ھذا المقياس إلزامية بالنظر إلى أنھا تتيح االستخدام المالئم في المستقبل للرصدات من
جانب جميع مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) .(WMOويتوقع من مقدمي البيانات الشرحية أن يبلغوا عن العناصر
اإللزامية في البيانات الشرحية ،ويخفق التصديق الرسمي على سجل البيانات الشرحية إذا لم يُبلغ عن العناصر
اإللزامية .وإذا لم يتمكن أعضاء المنظمة من توفير جميع العناصر اإللزامية يجب اإلبالغ عن السبب بعبارة ”غير
منطبق“ أو ”غير معروفة“ أو ”غير متاحة“ .والدافع إلى ذلك ھو أن معرفة سبب عدم توافر عنصر إلزامي من عناصر
البيانات الشرحية توفر معلومات أكثر من المعلومات التي تتوفر عند عدم اإلبالغ إطالقا ً عن عنصر إلزامي نھائيا ً .وفي
جداول الفصل السابع ،تبيِّن ھذه الحاالت بواسطة . M#
ويجب إتاحة العناصر المشروطة في البيانات الشرحية عندما يُستوفى الشرط المحدد أو الشروط المحددة ،وفي ھذه
الحالة لن يكون محتوى الحقول المقابلة خاليا ً على اإلطالق ،وإنما ستتوفر ”قيمة“ البيانات الشرحية أو سبب عدم وجود
قيمة لھا .فعلى سبيل المثال ،يص ّنف عنصر ’’الفاصل المكاني لإلبالغ‘‘ على أنه مشروط ،ألنه ال ينطبق إال على
رصدات االستشعار عن بُعد والمنصات المتنقلة .ولذا ،فإن العناصر المندرجة في ھذه الفئة ينبغي اعتبارھا إلزامية في
حالة نظم االستشعار عن بُعد والرصد المتنقل وينبغي عدم اعتبارھا كذلك في حالة المحطات األرضية السطحية.
وينبغي أيضا ً أن تتاح العناصر االختيارية في البيانات الشرحية .لكونھا توفر معلومات مفيدة يمكن أن تساعد على
تحسين فھم رصدة .وفي ھذه النسخة من المعيار ،ھناك قليلة جداً ُتعتبر عناصر اختيارية .ومن المرجح أن تكون
العناصر االختيارية مھمة بالنسبة لجماعة معينة وأن تكون أقل أھمية بالنسبة لجماعات أخرى.

خامساً -التنفيذ الفني للمعيار واستخدامه

ھذه الوثيقة معيار داللي يحدد العناصر الموجودة والتي يمكن تسجيلھا واإلبالغ عنھا .وال يحدد ھذا المعيار كيفية تشفير
المعلومات أو تبادلھا .ومع ذلك ،ترد في ما يلي سيناريوھات مرجّحة وجوانب مھمة قد تساعد القارئ على فھم ما ھو مطروح.
 -1من األرجح أن يتم التنفيذ باللغة الترميزية القابلة للتوسع ) ،(XMLتماشيا ً مع مواصفات البيانات الشرحية لنظام
معلومات المنظمة ) (WISومعايير التشغيل البيني المعتادة .وبصرف النظر عن التنفيذ النھائي ،يمكن تصوّ ر السجل
الكامل للبيانات الشرحية الذي يصف مجموعة بيانات كشجرة تمثل فيھا الفئات أغصانا ً ناتئة من الجذع ،وأحاد
العناصر أوراقا ً على ھذه األغصان .وقد تظھر بعض األغصان أكثر من مرة واحدة .فعلى سبيل المثال ،قد تكون
ھناك مجموعة بيانات نتجت عن استخدام أكثر من جھاز واحد في الوقت نفسه ،وفي ھذه الحالة قد يلزم وجود
غصنين ”للجھاز“.
 -2ال يلزم تحديث جميع العناصر المحددة في ھذه الوثيقة بنفس درجة التواتر .فبعض العناصر ،مثل وضع محطة
أرضية القاعدة ،ثابتة تقريبا ً مع الزمن ،في حين أن عناصر أخرى ،من قبيل نبيطة استشعار محددة ،قد تتغير
بانتظام كل سنة .وثمة عناصر أخرى ،من قبيل البيئة ،قد تتغير تدريجيا ً أو نادراً ،ولكن ربما يتم ذلك التغير
فجأة .وأخيراً ،قد يتعين بث العناصر التي تقصر تطبيق رصدة ،مثالً على التنبؤ بحالة الطرق ،مع كل رصدة .ومن
الالزم أن يكون تنفيذ البيانات الشرحية للنظام  WIGOSقادراً على التعامل مع ھذه التغيرات.
 -3وال تستلزم جميع تطبيقات الرصدات وجود المجموعة الكاملة من البيانات الشرحية المحددة في ھذا المعيار في أي
وقت معين .فكمية البيانات الشرحية التي يلزم وجودھا لتوفير القدرة على االستخدام المالئم للرصدة لغرض إصدار
إنذار بھطول أمطار غزيرة مثالً ،يقل كثيراً عن الكمية الالزمة لالستخدام المالئم لنفس الرصدة ألغراض التحليل
المناخي .ومن ناحية أخرى ،قد تدعو الحاجة أيضا ً إلى أن تتاح في وقت قريب من الوقت الحقيقي البيانات الشرحية
الالزمة للتطبيقات التي تجري في وقت قريب من الوقت الحقيقي .وتحقيق ذلك أمر مھم ألنه ييسر بدرجة كبيرة
مھمة تتبع توفير البيانات الشرحية للنظام  .WIGOSومن الضروري أن يكون تنفيذ البيانات الشرحية للنظام
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صل الزمنية لتتحديثات شديددة االختالف ،ومع التقديم التراكمي لبياانات شرحية
 WIGOSقادراً على ممواكبة الفواص
شرحية.
سجالت ”كاملة“ للبيانات الشر
إلتاحة إنشاء س
إضافية إل
لوا على مجمووعات بيانات ووأن يقوموا بففرزھا وفقا ً للممعايير /الخصاائص المحددة
 -4وسيحتاج المستخدمون إلى أن يحصلو
تطلب إما مستوودعا ً مركزيا ً
شرحية للنظام  .WIGOSوھھذه الوظيفة تتط
الت البيانات الش
سجل من سجال
الموصوفة داخل كل سج
ة
حية للنظام.
شغيل البيني الككامل للمحفوظاات التي تجمع البيانات الشرح
شرحية للنظام أو إمكانية التش
للبيانات الش
ي وقت قريب
أجل تطبيق ما في
ضحا ً أن الرصددات لن تستخددم إال من ل
يمكن تلبية ھذه الممتطلبات؟ عنددما يكون واض
ككيف إذاً ،ن
عادة التحليل ،يجوز تحديد
ألجل وال يتوققع استخدامھا في تطبيق إلع
خداما ً طويل األ
لن تستخدم استخ
حقيقي وأنھا ن
ممن الوقت الح
عة محددة من عناصر البياناات الشرحية إللزامية .وھذا
شرحية للنظام  WIGOSتذككر أن مجموع
للمحة عن معياار البيانات الش
طيا ً الشكل .4
ييصوره تخطيط

للنظام  WIGOSوننطاق المعيار
م
 (Wوالبيانات اللشرحية
ظام معلومات المنظمة )WIS
سم تخطيطي لللعالقة بين نظا
االشكل  .4رس
شرحية للنظام
 (Wھي ملمح للمعيار  .ISO199115وتتجاووز البيانات الش
ومجاالت التطبييق األساسية لللمنظمة )WMO
 .ISO191155و
نطاق المعيار . ISO199115ويب َّين الرسم التخطييطي أيضا ً ملممحا ً محتمالً )مج
 WIGOSق
S
جموعة فرعيةة( لعناصر البياانات الشرحية
قريب من الوقت الحقيقي.
 WIGOSفيما يتعلق ببتطبيق محدد مما في وقت يب
W
لللنظام

صرھا( بخاتمم للزمن وأن
موعة من عناص
) WIGأو مجمو
الشرحية للنظام GOS
ة
أن تختم جميع عناصر البياننات
وومن المھم ن
حفظ .وينبغي أن تتضمن
عة بيانات أثنناء البث والح
ييقترن ذلك بووقت صحتھا وأن ترتبط بمحدد ھوية فريد لمجموع
ت التدريجية
يمكن بث الزيادات
أيضا ً بيانا ً بشأن استخدام التوقييت الصيفي .وباستخدام ھذذا النھج ،ن
ممواصفات ختتم الوقت ض
ضرورية .وفي
تغييرات ويرتأى أن التحديثات ض
ت
تحدث فيه
أي وقت ث
 WIGOSفي ي
رحية للنظام S
للسجل ’كامل‘ للبيانات الشر
حديد التاريخ
البيانات تلك ،عند تح
ت
ظ ،يمكن إضاافة زيادات إللى السجل القاائم للبيانات اللشرحية لمجمموعة
أأرشيف الحفظ
بمرور الوقت.
ر
االكامل لرصدة معينة

تباع نھج مررحلي
سادساً -االعتماد من خالل اتب
س
لى إتاحة تلك
ظمة ،ولكن تنممية القدرة على
ألعضاء المنظ
ظام  WIGOSفوائد كبيرة أل
سوف تحقق إإتاحة البيانات الشرحية للنظ
س
ً
عدة أعضاء المنظمة على
جانب مقدمي البيانات )الشررحية( .ولمساع
جھد كبير من ج
حية تقتضي أيضا بذل د
االبيانات الشرح
جيھية وتقدَّم.
ااالمتثال لاللتززامات ،سوف ُتع ّد مواد توج
ألعضاء المنظمة الككتساب القدرة
ء
ف
أجل إتاحة وقت كا ٍ
سيجري إنفاذ االلتزاممات على مرااحل ،من ل
ي
ووعالوة على ذلك،
إلنتاج وإتاحة عناصر البياناات الشرحية ووبين الحاجة إإلى الحصول
على االمتثال .ولتحقيق التووازن بين الجھھد المطلوب إل
ع
ل على النحو
خالل ثالث مراحل
سوف يباشر التتنفيذ من ل
خداما ً مالئما ً س
جل استخدام الررصدات استخ
على ھذه المعللومات من أج
ع
كعناصر إلزامية في
ر
ومن المھم أن الععناصر الالزممة بحلول نھااية المرحلة األولى إما مدررجة
جدول  .3ن
االمبين في الج
 (OSالخاصة
لرصد )SCAR
واستعراض قدرة نظم الر
ض
ممطبوع المنظممة رقم  ،9الممجلد ألف ،أو ذات أھمية باللغة ألداة يل
تحليل
طبيق .أما المررحلة الثانية فھي تضيف
 ،(WIRو ُتعتبر مفيدة لجميع مجاالت التط
W ) WIGOS
مات النظام S
ببموارد معلوم
حد ما الستخددام الرصدات
جة عاجلة إلى ح
عضاء المنظمةة ،ولكن معرففتھا تمثل حاج
أصعب بالنسبة ألع
ب
معترف بأنھا
ف
عناصر
ع
ثالثة العناصر المحددة المتتبقية في ھذه
تضيف المرحلة الثا
ااستخداما ً مالئئماً ،السيما لتتقييم مستوى جودة الرصددات .و ف
االنسخة من الممعيار.
عند تطورھا.
تطبيق محددة أو لبراممج رصد محدددة إلى المعيار ع
ووسوف تضاف العناصر التي تتنشأ باعتبارھا عناصر مھمة للمجاالت ق

440

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
المرحلة األولى

الفئة

2016

 .1المتغير المرصود

 1-01المتغير المرصود -المقيس
)(M

 1-02وحدة القياس

المرحلة الثالثة
2010-2019

المرحلة الثانية
2018-2017
 1-05التمثيلية )(O

)(C

 1-03المدى الزمني
 1-04النطاق المكاني )(M
 2-01مجال التطبيق )مجاالت
التطبيق( )(M
 2-02االنتساب إلى برامج /شبكة
)(M

 .2الغرض من الرصدة

)(M

 .3المحطة /المنصة

 3-01منطقة منشأ البيانات )(C
 3-02إقليم منشأ البيانات )(C

 3-04نوع المحطة /المنصة
 3-08طريقة إبالغ البيانات

 3-05نموذج المحطة /المنصة

)(M

)(M

)(O

 3-03اسم المحطة /المنصة )(M
 3-06محدد الھوية الفريد للمحطة/
المنصة )(M
 3-07الموقع الجغرافي المكاني
)(M

 3-09حالة المحطة

)(M

 4-04األحداث في المحطة /المنصة

 .4البيئة

)(O
4-05

 .5أجھزة وطرائق
الرصد

 5-01مصدر الرصد )(M
 5-02طريقة القياس /الرصد
 5-03مواصفات الجھاز )(M

المعلومات الخاصة بالموقع

 5-11مجموعة الصيانة
)(M

)(O

 4-01الغطاء

السطحي)(C

 4-02مخطط تصنيف الغطاء
السطحي )(C
 4-03رسم خريطة التضاريس أو
قياس األعماق )(C
 5-04الحالة التشغيلية لألجھزة

)(O

 5-12الموقع الجغرافي المكاني
 5-15تعرض الجھاز )(C

)(C

 5-05المسافة الرأسية لنبيطة
االستشعار )(C

)(O

 5-06تشكيلة األجھزة
 5-07جدول مراقبة الجھاز )(C
 5-08نتيجة مراقبة الجھاز )(C
)(C

 5-09نموذج الجھاز ورقمه
المسلسل)(C
 5-10الصيانة الروتينية للجھاز
 5-13أنشطة الصيانة )(O
 5-14حالة الرصدة )(O
 .6أخذ العينات

 6-03استراتيجية أخذ العينات

)(O

 6-05االستبانة المكانية ألخذ العينات

 6-01طريقة أخذ العينة

)(C

)(O

)(M

 6-07قاعدة الوقت النھاري
 6-08الجدول الزمني للرصد

)(M

 7-03الفترة الزمنية لإلبالغ

)(M

 6-02معالجة العينة )(O
 6-04الفترة الزمنية ألخذ العينات

)(M

)(M

 6-06الفاصل الزمني ألخذ العينات
)(M

 .7تجھيز البيانات
وإبالغھا

 7-04الفاصل المكاني لإلبالغ
 7-11اإلسناد المرجعي

 .8جودة البيانات

)(C

)(C

 7-02مركز المعالجة /التحليل
 7-06مستوى البيانات

)(O

)(O

 7-09فترة التجميع
 7-10الوقت المرجعي

)(M
)(M

 8-01عدم اليقين المتعلق

بالقياس)(C

 8-02الطريقة المستخدمة لتقدير عدم
اليقين )(C
 8-03اإلشارةإلى مستوى الجودة
 8-04نظام اإلشارة إلى مستوى
الجودة )(M

)(M

 7-01طرائق وخوارزميات معالجة
البيانات )(O
 7-05البرمجيات /جھاز المعالجة
والنسخه )(O
 7-07شكل البيانات )(M
 7-08نسخة شكل البيانات)(M
 7-12االستبانة العددية )(O
 7-13كمون )اإلبالغ( )(M
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القرارات
 8-05إمكانية التتبع
 .9الملكية وسياسة
البيانات
 .10االتصال

 9-02القيود المتعلقة بسياسة
استخدام البيانات )(M
 10-01جھة االتصال )المنسق
المرشح( )(M

)(C

 9-01المنظمة المشرفة

)(M

الجدول  .3قائمة العناصر المحددة في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSومراحل التنفيذ التي سيضطلع بھا أعضاء المنظمة.
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سابعاً -المواصفات التفصيلية لعناصر البيانات الشرحية للنظام
الفئة  :1المتغير المرصود

WIGOS

تحدد الخصائص األساسية للمتغير المرصود ومجموعات البيانات الناتجة .ويشمل ذلك عنصراً يصف التمثيلية المكانية للرصدات وكذلك الجزء الفيزيائي األحيائي الذي تصفه
الرصدات
4
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
الرقم االسم
البند MCO
الشفرات
المحد
د
*M
1-01
1-01
] [ISO19156المالحظة :1
المتغير المقصود أن يكون
المتغير المرصود )المقيس(
)المرحلة (1
ُ
المتغير المقيس أو المرصود أو يُستخدم مصطلح ”القياس“ في نظرية القياس التقليدية .ولكن اعتمد تمييز
بين رصدات القياس ورصدات الفئة في أعمال أحدث عھداً ومن ثم
المستنتج ،بما في ذلك السياق
يُستخدم المصطلح ”رصدة“ لوصف المفھوم العام .وقد يُخصص
الفيزيائي األحيائي
مصطلح ”القياس“ للحاالت التي تكون فيھا النتيجة في شكل كمية عددية.
المالحظة :2
يعبر عن السياق الفيزيائي األحيائي بداللة المجال ،والمجال الفرعي/
الصفيفة ،والطبقات ،وتنظم المتغيرات بشكل ھرمي باستخدام ھذه
األبعاد .وتشمل المجاالت ،والمصفوفات ،والطبقات ذات الصلة الغالف
الجوي ،والھباء ،والبحيرة ،والنھر ،والمحيط ،والتربة ،وماء السحب،
والطور الجسيمي للھباء الجوي ،وسطح األرض ،والتروبوسفير،
والطبقة العليا من التروبوسفير /الطبقة السفلى من االستراتوسفير،
والفضاء ،إلخ

أمثلة:

في الھيدرولوجيا ،سيكون ھذا عاد ًة ھو المستوى أو التصريف.
الطقس الراھن؛
درجة حرارة الھواء بالقرب من السطح؛
نسبة خلط ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي
4

تشير العالمة النجمية )*( إلى العنصر المطلوب من أجل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRللنظام  .WIGOSأما عالمة البعثرة ) (#فھي تشير إلى أنه من المقبول تسجيل عنصر ”إلزامي“ بقيمة ’سبب عدم الوجود‘ )التي تشير إلى أن البيانات الشرحية إما ”غير
معروفة“ أو ”غير منطبق“ أو ”ليست متاحة“(.
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القرارات
مالحظة أو مثال

الرقم
المحد
د

االسم

التعريف

1-02

وحدة القياس

كمية حقيقية غير موجھة مُعرّفة ] [JCGM 200:2012, 1.9المالحظة

1

] [JCGM 200:2012, 1.9المالحظة

3

] [JCGM 200:2012, 1.9المالحظة

4

1-03

المدى الزمني

ومعتمدة على نحو متعارف عليه ُتعيَّن وحدات القياس بواسطة أسماء ورموز تخصص على نحو متعارف
ويمكن مقارنتھا بأي كمية أخرى عليه.
من نفس النوع للتعبير عن نسبة
] [JCGM 200:2012, 1.9المالحظة 2
الكميتين كعدد ][VIM3, 1.9
يجوز تعيين وحدات قياس كميات ذات نفس أبعاد الكمية بواسطة نفس
االسم والرمز– حتى عندما ال تكون الكميات من نفس النوع .وعلى سبيل
المثال joule per kelvin ،و  J/Kھما اسم ورمز وحدة قياس كل من السعة
الحرارية ووحدة قياس اإلنتروبيا ،اللتين التعتبران عموما ً كميتين من
نفس النوع .ولكن في بعض الحاالت يُقصر استخدام اسم وحدات قياس
خاصة على كميات ذات نوع محدد فقط .فوحدة القياس ’ second to the
 (1/s) ‘power minus oneمثالً تسمى ھيرتز ) (Hzعند استخدامھا فيما
يتعلق بالترددات وتسمى البيكريل ) (Bqعند استخدامھا فيما يتعلق
بأنشطة النيوكليدات المشعة.

جدول
الشفرات

البند

1-02

*C

MCO

4

)المرحلة (1

تكون وحدات قياس كميات ُبعد من األبعاد أعداداً .وفي بعض الحاالت
ُتعطى وحدات القياس ھذه أسماء خاصة ،فتسمى مثال ُ زاوية نصف
قطرية ،أو زاوية نصف قطرية مجسّمة ،أو ديسيبل ،أو يُعبر عنھا
بمعامالت من قبيل ملليمول لكل مول يساوي  10-3وميكروغرام لكل
-9
كيلوغرام يساوي 10
فيما يتعلق بكمية معينة ،كثيراً ما ُيقرن المصطلح القصير ”وحدة“ باسم
الكمية ،من قبيل ”وحدة الكتلة‘‘ ) (mass unitأو )(unit of mass

مثال

في الھيدرولوجيا ،سيكون ھذا عاد ًة  mللمستوى أو  m3/sللتصريف

الفترة الزمنية التي تغطيھا المالحظة :1
سلسلة من الرصدات شاملة يُحدَّد المدى الزمني من خالل تاريخ بدء وتاريخ انتھاء الرصدات

*M

)المرحلة (1
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الرقم
المحد
د

االسم

1-04

النطاق المكاني

التعريف

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

البند

MCO

4

إشارات محددة إلى التاريخ  -المالحظة :2
الوقت )تاريخ القياس(

إذا كانت ال تزال تجري إضافة للبيانات ،يُحذف تاريخ االنتھاء )ولكن
يحدد تاريخ البدء(.

المالحظة :3

إذا كانت ھناك فجوات في جمع البيانات )مثالً 1955-1950 ،ثم ُتستأنف
عملية الجمع من  1960حتى الوقت الحاضر( عندئذ ينبغي أن يكون أول
تاريخ مسجل ھو أبكر تاريخ وأن يكون آخر تاريخ مسجل ھو أحدث
تاريخ ،مع تجاھل الفجوة.

أمثلة:

الحجم النموذجي لإلسقاط
الجغرافي المكاني الذي تغطية
الرصدات

ُترصد درجة الحرارة السطحية في محطة  Säntisمنذ  1أيلول/سبتمبر
 .1882ويمتد سجل ثاني أكسيد الكربون في  Mauna Loaدون انقطاع منذ
 1958حتى وقتنا ھذا .وتتوفر مجاميع متواصلة كل ساعة من
المركز العالمي للبيانات بشأن غازات الدفيئة للفترة  1974-01-01إلى
الفترة 2011-12-31
المالحظة :1
يمكن أن يكون النطاق المكاني لكمية مرصودة صفري األبعاد أو أحادي
أو ثنائي أو ثالثي األبعاد وسيعبّر عنه بداللة سلسلة من المواقع
الجغرافية المكانية التي تصف شكالً ھندسيا ً.

المالحظة :2

يعني الموقع الجغرافي المكاني الصفري األبعاد إما رصدة موقعية
)نقطة( أو على النحو المتعارف عليه ،كمية تحدد متوسط العمود القائم
فوق الموقع الجغرافي المكاني في الجزء الواقع تحت الساتل .أما الموقع
الجغرافي المكاني األحادي البُعد لرصدة فھو يعني ملمح توزيع كمية
على طول مسار )خط مستقيم من األرض إلى أعلى بزاوية سمتية معينة،
مثالً( .ويعني الموقع الجغرافي المكاني الثنائي األبعاد منطقة أو سطحا ً
فائقا ً )مثالً ،صورة رادارية ،أو عنصر صورة ساتلية لخاصية قرب
السطح( .أما الموقع الجغرافي المكاني الثالثي األبعاد لرصدة فھو
متوسط الحجم )مثالً ،عنصر صورة رادارية في مكان ثالثي األبعاد(.

*M

)المرحلة (1
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القرارات
الرقم
المحد
د

االسم

التعريف

1-05

التمثيل

النطاق المكاني للمنطقة المحيطة
بالرصد الذي تمثله بالرصدة

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

البند

MCO

4

أمثلة:
 (iدرجة حرارة الھواء في موقع رصد سطحي :مطار سيدني ،نيو ساوث
ويلز :خط العرض  33.9465شماالً؛ خط الطول  151.1731شرقاً،
االرتفاع  6.0أمتار فوق متوسط مستوى سطح البحر.
 (Iiالمساحة المسقطة أو الحجم المسقط للمخروط المحيط برادار طقس
معين مداه األقصى  370كيلومتراً )انعكاسية الرادار( و 150كيلومتراً
)دوبلر(؛ ويجب التعبير عنھا أو عنه كشكل ھندسي.
 (iiiشبكة ثالثية األبعاد من عناصر صورة رادارية
 (ivتصوير باألشعة تحت الحمراء والمرئية بواسطة ساتل أرصاد جوية
)متزامن مع الشمس( ،VIRR (FY-3) :تغطية عالمية مرتين يوميا ً ) .(IRأو
مرة واحدة يوميا ً )(VIS
 (vمعدل التصريف النھري بالمقياس :المستجمع النھري وشكله الھندسي
مالحظة:
تمثيلية الرصدة ھي الدرجة التي تصف بھا قيمة المتغير الالزم لغرض
محدد .ومن ثم ،فھي ليست قيمة ثابتة ألي رصدة ،بل تنتج عن تقييم
مشترك لألجھزة ،وفواصل القياس ،والتعرّض مقابل متطلبات تطبيق
معيّن ما )مطبوع المنظمة رقم  .(2008 ،8وتصف تمثيلية قيمة رصدة
فكرة أن نتيجة رصدة أُجريت في موقع جغرافي مكاني معين تكون
متوافقة مع نتائج الرصدات األخرى لنفس الكمية في مواقع جغرافية
مكانية أخرى .وفي مجال اإلحصاءات ،يصف المصطلح فكرة أن عيّنة
من السكان تتيح وصفا ً مالئما ً للسكان أجمعين .وال يمكن تقييم التمثيلية
إال في سياق السؤال الذي يُفترض أن البيانات ]أو الرصدات[ ستجيب
عنه .وبعبارة بسيطة ،إذا كانت البيانات ]أو الرصدات[ يمكن أن تجيب
عن سؤال ،فإنھا تكون تمثيلية ) Ramseyو  .(2005 ،Hewittوتعتمد تمثيلية
رصدة بيئية على الديناميات المكانية  -الزمنية للكمية المرصودة
) Henneوآخرون .(2010 ،وأحيانا ً قد يكون من الممكن تحديد تمثيلية
رصدة تحديداً كميا ً وتحديدھا نوعيا ً في معظم الحاالت ،استناداً إلى

1-05

O

)المرحلة (2
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الرقم
المحد
د
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االسم

التعريف

مالحظة أو مثال
الخبرة أو الحجج الكاشفة.

الشرط:
} {1-02أن تكون المتغيرات التي يجري قياسھا بديال عن تلك التي يجري تصنيفھا.

جدول
الشفرات

البند

MCO

4
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القرارات

الفئة  :2الغرض من الرصد
تحدد ھذه الفئة مجال التطبيق الرئيسي )مجاالت التطبيق الرئيسية( للرصدة ولبرنامج )برامج( وشبكات الرصد التي تنتمي إليھا الرصدة
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
االسم
الرقم
الشفرات
المحدد
2-01
2-01
السياق الذي تجري فيه الرصدة أساساً ،مالحظة:
مجال )مجاالت( التطبيق
أو التطبيق المقصود الذي تجري من تخدم رصدات كثيرة أكثر من غرض واحد،
أجله الرصدة أساسا ً )أو التطبيقات بحيث تلبي متطلبات مجاالت تطبيق
المقصودة التي تجري من أجلھا شتى .وفي ھذه الحاالت ،ينبغي أن يُدرج
الرصدة أساسا ً( والذي يتسم بأكثر أوالً مجال التطبيق الذي أنشئت المحطة من
أجله أصالً.
المتطلبات صرامة.
2-02
2-02
االنتساب إلى برنامج /شبكة
البرنامج /الشبكة العالمية ،أو اإلقليمية ،أمثلة:
 ،GUANو ،AMDARو ،GAWو،RBSN
أو الوطنية التي ترتبط بھا المحطة/
و ،WHOSإلخ )سوف يشار إلى األسماء
المنصة
الكاملة في جدول الشفرات(

البند MCO
*M

)المرحلة (1

M

)المرحلة (1

الفئة  :3المحطة /المنصة
الرصدة.

تحدد مرفق المراقبة البيئية ،بما في ذلك المحطة الثابتة ،أو المعدات المتنقلة ،أو منصة االستشعار عن بُعد ،التي يجرى فيھا
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
الرقم االسم
الشفرات
المحدد
3-01
المنطقة التابعة للمنظمة ) (WMOمالحظة:
 3-01منطقة منشأ البيانات
تقسم المنظمة) (WMOالبلدان األعضاء إلى ستة اتحادات إقليمية
مسؤولة عن تنسيق أنشطة األرصاد الجوية واألنشطة
الھيدرولوجية وما يتصل بھا من أنشطة داخل إقليم كل منھا.
3-02
اسم البلد أو اإلقليم الذي يوجد به مالحظة :إلزامي بالنسبة للمحطات الثابتة ،واختياري بالنسبة
 3-02إقليم منشأ البيانات
للمحطات المتنقلة
موضع الرصدة
مثال:
أستراليا.
االسم الرسمي للمحطة /المنصة أمثلة:
 3-03اسم المحطة /المنصة
 ،Mauna Loaالقطب الجنوبي
3-04
مالحظة:
تصنيف نوع مرفق المراقبة
 3-04نوع المحطة /المنصة

البند

MCO

*C

)المرحلة (1

*C

)المرحلة (1

M

)المرحلة (1
*M

)المرحلة (2
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التعريف

مالحظة أو مثال

الرقم
المحدد

االسم

البيئية الذي ُيقاس فيه المتغير
المرصود
نموذج معدات المراقبة
المستخدمة في المحطة /المنصة

جدول الشفرات وفقا ً لرؤية

3-05

نموذج المحطة /المنصة

3-06

محدد الھوية الفريد للمحطة /المنصة

مح ِّدد ھوية فريد وثابت لمرفق
مراقبة بيئية )محطة /منصة(،
يمكن استخدامه كنقطة مرجعية
خارجية.

3-07

الموقع الجغرافي المكاني

الموضع في الفضاء الذي يحدد
موقع محطة /منصة المراقبة
البيئية في وقت إجراء الرصدة.

جدول
الشفرات

البند

MCO

][INSPIRE D2.8.III.7, 2013

M*#

أمثلة:
’ ‘Landsat 8ھو نموذج منصة /محطة
) ‘Weather Station (AWSھو نموذج ’محطة أرضية‘؛
 ‘ A340-600ھو نموذج ’ طائرة ‘.

)المرحلة (3

لـ’ساتل‘؛ ‘Almos Automatic
و’ Airbus

مالحظة:

*M

)المرحلة (1

مح ِّدد ھوية فريد عالميا ً تخصصه المنظمة )(WMO
لمحطة .وعندما تكون ھناك مح ِّددات متعددة لمحطة ،يجب أن
يكون ھناك سبيل لتسجيل أنھا محددات مترادفة .ويجب تحديد
ذلك وفقا ً للمبادئ التوجيھية للمنظمة )(WMO

مثال:
النداء.

السفينة :إشارة
المالحظة  :1مطلوب تحديده للمحطات الثابتة؛ أو المحطات التي
تتبع مساراً محدداً سلفا ً )مثالً ،السواتل(؛
المالحظة  :2يعرّ ف ارتفاع محطة أرضية ثابتة بأنه ارتفاع
األرض التي توجد فوقھا المحطة فوق مستوى سطح البحر
)’’ ‘‘Hhaفي مطبوع المنظمة رقم  9المجلد ألف(
المالحظة  :3يمكن أن يكون الموقع الجغرافي المكاني صفري
األبعاد أو ثنائي أو ثالثي األبعاد.
المالحظة  :4يمكن تحديد اإلحداثيات الجغرافية في شكل درجات
وثوان عشرية .وتحدَّد
عشرية أو في شكل درجات ،ودقائق،
ٍ
خطوط العرض بالنسبة إلى خط االستواء ،مع وجود إشارة
إيجابية لخطوط العرض الواقعة شمال خط االستواء وإشارة
سلبية فيما يتعلق بخطوط العرض الواقعة جنوب خط
االستواء .أما خطوط الطول فھي تحدَّد بالنسبة إلى توقيت
غرينتش ،مع وجود إشارة إيجابية لخطوط الطول الواقعة شرق

11-01
11-02

*M

)المرحلة (1
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القرارات
الرقم
المحدد

االسم

التعريف

مالحظة أو مثال
غرينتش وإشارة سلبية لخطوط الطول الواقعة غرب غرينتش.
أما االرتفاع فھو عدد مسبوق بإشارة ومحدّد بمقياس ما للمسافة
)األمتار ،مثالً( بالنسبة إلى ارتفاع مرجعي .مع إشارة إيجابية
في االتجاه بعيداً عن مركز األرض.
المالحظة  :5يجب تسجيل إحداثيات محطة من حيث خطوط
العرض وخطوط الطول المشار إليھا في النظام الجيوديسي
العالمي  (WGS-84) 1984والنموذج الجيوديسي لألرض 1996
) (EGM96بدرجة استبانة ال تقل عن  0.001درجة عشرية
)مطبوع المنظمة رقم  ،2008 ،8الجزء األول ،الفصل ،1
.(1.3.3.2
المالحظة  :6يشمل ھذا العنصر  3كيانات لإلحداثيات
) ،(Lat/Long/Altو’’طريقة تحديد المواقع االرضية‘‘ )جدول
الشفرات  (11-01التي استنتجت منه اإلحداثيات ،فضالً عن
استخدام ’’النظام الجغرافي المكاني المرجعي‘‘ )جدول الشفرات
(11-02
أمثلة:
) (iتوجد المحطة  Jungfraujochعند  46.54749درجة مئوية شماالً
و 7.98509درجة مئوية شرقا ً ) 3580.00متراً فوق متوسط
مستوى سطح البحر( .النظام المرجعي ھو .WGS-84
) (iiطريق سفينة رصد طوعية :االتحاد اإلقليمي الخامس التابع
للمنظمة ) ، (WMOالمنطقة الفرعية (R56) 6
)] (iiiساتل ثابت بالنسبة لألرض[ ) ،Meteosat-8 (MSG-1يقع على
مسافة  3.6درجة مئوية شرقا ً
)] (ivساتل متزامن مع الشمس[  NOAA-19االرتفاع 870
كيلومتراً؛ الوقت الشمسي المحلي )13:39 (LST
) (vرادار مراقبة الطقس ’ Weather Watch Radar: Warruwi
 ‘NTالموجود عند  11.6485درجة مئوية شماالً ،و133.3800

جدول
الشفرات

البند

MCO
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مالحظة أو مثال

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

3-08

طريقة إبالغ البيانات

3-09

حالة المحطة

طريقة إبالغ البيانات بين
المحطة /المنصة ومرفق
مركزي ما
حالة اإلبالغ المعلنة للمحطة

درجة مئوية شرقاً ،على ارتفاع
سطح البحر
) (viمقياس تصريف مياه النھر :نھر  Warregoعند الھدار
 Cunnamulla 28الواقع على مسافة تبلغ  1000درجة جنوباً،
و 145.6833درجة شرقاً ،على ارتفاع  180متراً فوق متوسط
مستوى سطح البحر
19.1

متراً فوق متوسط مستوى

أمثلة:

جدول
الشفرات

3-08

يرجى الرجوع إلى جدول الشفرات

O

)المرحلة (2

 ،Inmarsat-Cو ، ARGOSو ،Cellularو ،Globalstarو)،GMS(DCP
و ،Iridiumو ،Orbcommو ،VSatوخط ھاتف أرضي ،والبريد

المالحظة:

البند

MCO

3-09

M

)المرحلة (1

الشروط:
} :{3-01, 3-02إلزامي بالنسبة للمحطات األرضية الثابتة واختياري بالنسبة للمحطات المتنقلة

الفئة  :4البيئة
تصف البيئة الجغرافية التي يجري فيھا الرصد .وھي توفر أيضا ً عنصراً غير منتظم لمعلومات شرحية  -إضافية ُتعتبر مھمة لالستخدام المالئم للرصدات وغير موجودة في أي
موضع آخر في المعيار.
البند MCO
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
االسم
الرقم
الشفرات
المحدد
4-01
4-01
) Cالمرحلة
الغطاء الفيزيائي )األحيائي( المالحظة :1
الغطاء السطحي
(3
المرصود على سطح تطبق على  3نطاقات جغرافية مختلفة للمنطقة المجاورة للرصد ،وھي
المنطقة أنصاف أقطار أفقية <  100متر ،ومن  100متر إلى  3كم ،ومن  3كم إلى 100
في
األرض
كم.
المجاورة للرصد

المالحظة :2

يتميز الغطاء السطحي أو الغطاء األرضي عن استخدام األراضي بالرغم من
أن المصطلحين كثيراً ما يُستخدمان على أساس أن كالً منھما مرادف لآلخر.
واستخدام األراضي ھو وصف للكيفية التي يستخدم بھا الناس األراضي،

451

القرارات
التعريف

مالحظة أو مثال

الرقم
المحدد

االسم

4-02

اسم الوثيقة التي تصف
مخطط تصنيف الغطاء
مخطط التصنيف واإلحالة
السطحي
أو الرابط إليھا
الطبوغرافيا أو قياس األعماق شكل أو ھيئة سمة جغرافية ،المالحظة  :1سيعبر عن الطبوغرافيا بشكل رسمي بأربعة
ممثلة على خريطة بواسطة عناصر ’الطبوغرافيا المحلية‘’ ،االرتفاع النسبي‘’ ،السياق
الطبوغرافي‘’ ،االرتفاع /العمق‘
خطوط كفاف

جدول
الشفرات

البند

MCO

والنشاط االجتماعي االقتصادي واستخدام األراضي الحضري والزراعي ھما
اثنان من أكثر فئات استخدام األراضي شيوعا ً .وفي أي نقطة أو مكان ،قد
تكون ھناك استخدامات متعددة وبديلة لألراضي ،وقد يكون تحديدھا ذا بُعد
سياسي )(Wikipedia, 2013
المالحظة :2
توجد طرائق تصنيف شتى لـ ’غطاء األراضي‘ .ويوفر MODIS product
 5 ،MCD12Q1تصنيفات مختلفة على شبكة استبانة تبلغ  500م
(https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1).

4-03

وتشمل ھذه التصنيفات  ،IGBPو ، UMDو ، LAI/fPAو ، NPPو. PFT
المالحظة :3
يتمثل نھج بديل في ’نظام تصنيف غطاء األراضي‘ ) (LCCSالمعتمد من
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة .وترجمة نظم أخرى إلى نظام
تصنيف غطاء األراضي ھو أمر استكشفه  Heroldوآخرون ) .(2009وتحدَّد
ثمانية أنواع رئيسية لغطاء األراضي أثناء المرحلة األولى للتصنيف الثنائية
ال ُ
شعب .وھذه تصقل في مرحلة الحقة تسمّى المرحلة الموحدة  -الھرمية ُتنشأ
فيھا فئات لغطاء األراضي بواسطة الجمع ما بين مجموعات من مص ِّنفات
محددة سلفا ً .وھذه المص ِّنفات تصمَّم خصيصا ً لكل نوع من األنواع الرئيسية
لغطاء األراضي الثمانية .ويمكن دعم ھذه العملية بواسطة
برمجيات ) (http://www.glcn.org/sof_7_en.jspأو يدويا ً باستخدام صفحة سجل
الحقول
)(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png
 ،IGBPو ، UMDو ، LAI/fPARو ، NPPو ، PFTو ) LCCSيوصى بالتنفيذ
كمح ِّدد مورد موحد ) (URIيشير إلى جدول الشفرات(

المالحظة :2

يُستخدم مصطلح ’االرتفاع‘ فيما يتعلق بالرصدات التي تعلو متوسط مستوى

4-02

) Cالمرحلة
(3

4-03

C

)المرحلة (3
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التعريف

الرقم
المحدد

االسم

4-04

األحداث في المحطة /المنصة وصف لإلجراء البشري أو
ظاھرة طبيعية في المحطة
أو المنطقة المجاورة قد
يؤثر على الرصدة
معلومات ليست في شكل
المعلومات الموقعية
رسمي عن الموقع ومحيطه
اللذين تجرى فيھما الرصدة
وقد يؤثران فيھا.

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

البند

MCO

سطح البحر .أما مصطلح ’العمق‘ فھو يُستخدم فيما يتعلق باالرتفاعات التي
تقل عن متوسط مستوى سطح البحر.

أمثلة )يمكن تحويلھا إلى قيودات في جدول الشفرات(:
”حيد على ارتفاع نسبي منخفض في أودية على ارتفاع متوسط“
” ُم ْن َخ َفض داخل سھول ذات عمق منخفض جداً“

4-05

 4-04أو نص
متحرر

المالحظة  :1قد تتغير ھذه المعلومات بشكل متكرر )مثالً ،تأثير حطام
المحيطات على المحطات العائمة(
المالحظة  :2في الھيدرولوجيا ،يمكن أن يؤثر وصف وتأريخ األنشطة التي
تحدث في الحوض على التصريف المرصود ،ومن ذلك مثالً تشييد ھيكل
تنظيم في اتجاه أعلى المجرى من موقع القياس يؤثر تأثيراً كبيراً على النظام
الھيدرولوجي ،وتحويل المياه داخل األحواض إلى الحوض أو منه في اتجاه
أعلى المجرى من موقع القياس ،وحدوث تغيّر كبير في االستخدام
االستھالكي ،أو غطاء األراضي ،أو استخدام األراضي

O

)المرحلة (2

) Oالمرحلة
(2

األمثلة
الخرائط ،والرسومات ،والصور الفوتوغرافية ،واألوصاف وغيرھا من
المعلومات الفريدة عن الموقع التي يصعب التعبير عنھا في كلمات أو التي ال
يمكن تحديدھا تحديداً كميا ً بسھولة.
الشروط:
يجب اإلبالغ عن } 4-01و 4-02و {4-03أو يجب اإلبالغ عن سبب عدم الوجود = ’’غير منطبق‘‘ .وفيما يتعلق بالھيدرولوجيا والرصدات الساتلية ،من المناسب تحديد سبب عدم
الوجود.
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القرارات

الفئة  :5األجھزة وطرائق الرصد
الفئة.

تحدد طريقة الرصدة وتصف خصائص الجھاز )األجھزة( المستخدمة في إجراء الرصدة .وفي حالة استخدام أجھزة متعددة إلنتاج الرصدة ،ينبغي تكرار ھذه
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
االسم
الرقم
الشفرات
المحدد
5-01
5-01
مالحظة:
مصدر مجموعة البيانات التي تصفھا
مصدر الرصدة
يرجى الرجوع إلى جدول الشفرات
البيانات الشرحية
5-02
5-02
األمثلة:
طريقة القياس /الرصد المستخدمة.
طريقة القياس /الرصد
يمكن تعيين درجة الحرارة باستخدام مبادئ
مختلفة :سائل في زجاج؛ وميكانيكياً ،المقاومة
والثرمستور؛
الميكانيكية؛
الكھربائية
والمزدوجات الحرارية .وكذلك ،يمكن تحديد
الرطوبة في نظام إعادة بث بيانات األرصاد
الجوية الصادرة من الطائرات )(AMDAR
باعتبارھا نسبة لخلط كتل.
ويمكن تحديد متغيرات كيميائية متعددة
باستخدام المسح الطيفي المتصاص األشعة
تحت الحمراء.
وفي الھيدرولوجياُ ،ترصد المرحلة باستخدام
مقياس قائم ،أو شريط كھربائي ،أو محول
للضغط ،أو جھاز صنع فقاقيع غازية ،أو
الوسائل الصوتية.
ومن أمثلة مبادئ الرصد الساتلي :المسبار
الذي يعمل باألشعة تحت الحمراء لمسح
النظير المتبادل :والمقياس الراديوي
للتصوير/السبر بالموجات الدقيقة ،والمسح
المخروطي ،إلخ
الرصد البصري للطقس ،نوع السحب إلخ.
5-03
القدرة الذاتية لطريقة قياس /رصد على المالحظة :1
مواصفات الجھاز
يمكن أن يكون سجل البيانات الشرحية ”غير
قياس العنصر المعيّن ،بما في ذلك
متاح“
النطاق ،واالستقرار ،والدقة الخ

البند

MCO

M

)المرحلة (1
M#

)المرحلة (1

M*#

)المرحلة (1
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الرقم
المحدد

االسم

التعريف

5-04

الحالة التشغيلية لألجھزة

حالة الجھاز فيما يتعلق بتشغيله

5-05

المسافة الرأسية لنبيطة االستشعار

المسافة الرأسية لنبيطة االستشعار من
مستوى مرجعي )محدد( مثل األرض
الموضعية ،أو سطح منصة بحرية عند
النقطة التي توجد عليھا نبيطة
االستشعار.

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

البند

MCO

المالحظة :2
يشمل الحد العلوي للنطاق التشغيلي والحد
السفلي للنطاق التشغيلي

األمثلة:

 (1نطاق القياس بمقياس الضغط الجوي الذي
يتراوح مداه من  800إلى  1,100ھكتوباسكال
)أي أنه غير مالئم لبعض النطاقات الجبلية،
(Mt Everest ~300hPa
 (2الحد األقصى للمسافة التي يمكن لراصد
بشري أن يرصدھا في ضوء التضاريس.
مالحظة:
يسجلھا مقدمو البيانات لكل رصدة فردية
المالحظة :1
يجب تحديد السطح المرجعي )وھو عموما ً
سطح سيؤثر تأثيراً قويا ً على الرصد(.
المالحظة :2
أن يكون بعيدا عن مركز األرض ،وإيجابياً.
وتشير القيم السالبة إلى موضع تحت السطح
المرجعي
األمثلة:
 (iدرجة حرارة الھواء :يبلغ ارتفاع نبيطة
استشعار درجة الحرارة  1.5متر فوق مستوى
سطح األرض )مستوى المحطة(.
 (iiالريح السطحية 10.0 :أمتار فوق مستوى
سطح األرض )مستوى المحطة(.
 (iiiدرجة حرارة التربة 0.50 :متر تحت
مستوى سطح التربة
 (ivالسفينة :االرتفاع المرئي لسطح قاع

5-04

O

)المرحلة (3
*C

)المرحلة (1
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القرارات
مالحظة أو مثال

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

5-06

تشكيلة األجھزة

وصف أي واق أو تشكيلة لألجھزة أو األمثلة:

5-07

الجدول الزمني لمراقبة الجھاز

5-08

نتيجة مراقبة الجھاز

متراً فوق متوسط مستوى

جدول
الشفرات

المحيط:
سطح البحر
 (vرادار مراقبة الطقس24.3 Warruwi AU :
متراً فوق سطح األرض )انظر(7-07
 (viمقياس إنفاذية الجو 2.5 :فوق سطح
ال َم ْدرجْ
 (viiعمق المحطة العائمة بالنسبة ألدنى مد
فلكي
 (viiiمسبار الضغط :المسافة الرأسية فوق
متوسط مستوى سطح البحر
 (ixبالنسبة للسواتل ،مثالً ،المدار الثابت
بالنسبة لألرض على مسافة تبلغ 36000
كيلومتر فوق ھيئة األرض ،أو بالنسبة للمدار
المنخفض بالنسبة لألرض على مسافة
تبلغ  800كيلومتر فوق ھيئة األرض
22.0

المعدات الثانوية الزمة إلجراء الرصد مأوى ،التحكم في درجة الحرارة،
أو للحد من التأثيرات الخارجية على الحجم الداخلي] :مم[3
المسفطة] :الطبيعية /أو القسرية /ال تتوافر[
الرصد
معدل السفط :متر مكعب في الثانية
الوقاية من] :األشعة /األمطار /الرياح /إلخ[
وصف الجدول الزمني لمراقبة الجھاز مثال:
في األسبوع األول من شباط/فبراير سنويا ً
والتحقق منه
المالحظة :1
نتيجة اختبار مراقبة الجھاز ،بما في
ذلك التاريخ ،والوقت ،والمكان ،ونوع يستخدم جدول الشفرات  5-08للحصول على
نتيجة اختبار التحكم
المعيار ،وفترة صالحيته
المالحظة :2
يسجَّ ل حتى إذا كان ”ال يتوافر‘‘
المالحظة :3

البند

MCO

C#

)المرحلة (3

إلخ.

C

)المرحلة (3
5-08

C#

)المرحلة (3
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الرقم
المحدد

االسم

5-09

طراز الجھاز ورقمه المسلسل

5-10

الصيانة الروتينية للجھاز

5-11

مجموعة الصيانة

5-12

الموقع الجغرافي المكاني

التعريف

مالحظة أو مثال

ينبغي أن تحتوي المعلومات على العناصر
التالية على األقل:
نوع المعيار] :دولي ،أولي ،ثانوي ،مرجعي،
عامل ،نقل ،متنقل ،جماعي[
اسم المعيار] :نص حر[
مرجع المعيار] :الرقم المسلسل أو مكافئ له[
داخل حد التحقق ]نعم /ال[
المالحظة :4
يمكن تنفيذھا باستخدام إشارة  URLإلى وثيقة
تحتوي على ھذه المعلومات
مثال:
 15:30 20140207حسب التوقيت العالمي
المنسق ،معيار متنقل> ،االسم<> ،الرقم
المسلسل< ،المعايرة الميدانية ،النتيجة :في
المعايرة ،والصالحية 4 :سنوات
تفاصيل الجھة الصانعة ،ورقم الطراز ،المالحظة :1
والرقم المسلسل ،ونسخة البرمجيات يسجَّ ل ”ال يتوافر“
المالحظة :2
الثابتة في حالة االنطباق
ُ
تستخدم الصيغ التالية :الجھة الصانعة للجھاز:
]نص حر[
طراز الجھاز] :نص حر[
الرقم المسلسل للجھاز] :نص حر[
نسخة البرمجيات الثابتة] :نص حر[
مثالVaisala PTB330B G2120006 :
مثال:
وصف للجدول الزمني للصيانة التي
التنظيف اليومي لمسبار اإلشعاع
تجرى للجھاز
محدد ھوية للمنظمة أو الشخص الذي
ينفذ أعمال الصيانة
الموقع الجغرافي المكاني للجھاز /نبيطة المالحظة :1

جدول
الشفرات

البند

MCO

C#

)المرحلة (3

C#

)المرحلة (3
) Oالمرحلة
(2
11-01

*C
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القرارات
التعريف

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

البند

الرقم
المحدد

االسم

االستشعار

الموقع الجغرافي لجھاز من قبيل مقياس
سرعة الريح في مطار أو مقياس نفاذ
الضوء.
المالحظة :2
يشمل ھذا العنصر  3كيانات ،اإلحداثيات
) ،(Lat/Long/Altو’’طريقة تحديد المواقع
االرضية‘‘ )جدول الشفرات  (11-01التي
فضالً
عن
اإلحداثيات،
أنتجت
استخدام ’’النظام الجغرافي المكاني
المرجعي‘‘ )جدول الشفرات (11-02

11-02

)المرحلة (2

5-13

نشاط الصيانة

وصف ألعمال الصيانة التي أجريت
على الجھاز

5-14

حالة الرصد

الحالة الرسمية للرصدة

مالحظة:

5-15

تعرّض األجھزة

درجة تأثر جھاز بتأثيرات خارجية
وتعكس قيمة المتغير المرصود

إشارة ثنائية
مالحظة :ينتج تعرّض جھاز من تقييم مشترك
للبيئة وقياس الفاصل الزمني وتعرّ ض
القياسات البيئية مقابل متطلبات تطبيق

MCO

أمثلة:
 (1مطار ملبورن ،استراليا )مقياس سرعة
الريح في الشرق( على مسافة تبلغ -
37.6602شماالً ،و 144.8443شرقاً ،وعلى
ارتفاع  122.0متراً فوق متوسط مستوى سطح
البحر
 (2الوضع النسبي لنبيطة استشعار الريح
الموجود على متن سفينة
 (3على مسافة تبلغ  30كيلومترا في اتجاه
أعلى مجرى من مصب نھر
مالحظة:
سجل نشاط الصيانة الفعلية ،سواء المخطط أو
التصحيحي

O

)المرحلة (3
5-14

O

)المرحلة (3
5-15

C

)المرحلة (2
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الرقم
المحدد
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االسم

مالحظة أو مثال

التعريف

جدول
الشفرات

البند

MCO

معين .ويعبَّر عنه في شكل جدول شفرات

الشروط:
} {5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15إلزامي بالنسبة للرصدات التي ُتستخدم فيھا األجھزة
} {5-05إلزامي بالنسبة للرصدات التي ُتستخدم فيھا األجھزة وإذا كان قرب السطح المرجعي يؤثر على الرصد
} {5-06إلزامي بالنسبة للرصدات التي ُتستخدم فيھا األجھزة وإذا كان منصوصا ً علي ذلك بواسطة عبارة ”أفضل ممارسة“
} {5-12إلزامي بالنسبة للرصدات التي ُتستخدم في األجھزة وإذا كان يختلف عن المحطة /المنصة

الفئة  :6أخذ العينات
عينة.

تحدد كيفية استخدام أخذ العينات و/أو التحليل الستنتاج الرصدة المبلغ عنھا أو الكيفية التي يتم بھا جُمع
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
االسم
الرقم
الشفرات
المحدد
6-01
اإلجراءات التي ينطوي عليھا الحصول األمثلة:
طريقة أخذ العينات
تجري قياسات درجة الحرارة باستخدام
على عيّنة
مقياس درجة حرارة  XYZوتكون النتائج المبلغ
عنھا قيمة متوسطة لـ  10قياسات أُجريت في
ساعة معينة.
ويمكن أخذ عينات من الھباء الجوي باستخدام
مدخل حجمه له حد فاصل يبلغ 2.5 µm
ويجري ترسيبھا على مر ِّشح من مادة التفلون.
القراءة اليدوية لمقياس حرارة به سائل في
زجاج كل ثالث ساعات.
كاستثناء ،يمكن أن يرصد المراقب حالة
السماء من المنزل وليس من المحطة خالل
الليل
تجمع األمطار المتساقطة خالل فترة نھاية
األسبوع بأكملھا وتوزع بانتظام على ھذين

البند

MCO

O

)المرحلة (3
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القرارات
الرقم
المحدد

االسم

6-02

معالجة العينة

6-03

استراتيجية أخذ العينات

6-04

الفترة الزمنية ألخذ العينات

6-05

االستبانة المكانية ألخذ العينات

التعريف

مالحظة أو مثال

اليومين
األمثلة:
المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية للعينة
تحقيق التجانس ،والطحن ،والخلط،
قبل تحليلھا
والتجفيف ،والغربلة ،والتسخين ،والصھر،
والتجميد ،والتبخر ...
األمثلة:
االستراتيجية المتبعة للحصول على
متواصلة :اإلشعاع العالمي ،أو الضغط
المتغير المرصود
الجوي ،المراقبة المتواصلة لألوزون
باستخدام جھاز لمراقبة األشعة فوق
البنفسجية؛
قائمة بذاتھا :التحليل الكروموتوغرافي الغازي
ألحادي أكسيد الكربون ،ورادارات سقوط
األمطار؛
الحدث :عينات الماء الكبّاشية ،أخذ عينات
قارورية للھواء ،إلخ
الفترة الزمنية التي يجري فيھا القياس .مالحظة:
تشمل الفترة الزمنية ألخذ العينات ،باإلضافة
إلى معنى ختم الوقت )(11-03
األمثلة:
أخذ عينات من الرياح السطحية كل 0.25
ثانية )التردد  4ھيرتز( )(WMO, 2008؛ وقياس
الرياح السطحية مرة كل ساعة؛ وقياس
الضغط الجوي مرة كل  6دقائق؛ وقياس
ارتفاع عمود الماء مرة كل  15ثانية؛ وقياس
درجة حرارة الماء مرة كل ساعة (NOAA,
)2009؛
وبالنسبة لكل مثال ،يشير ختم الوقت
إلى ’’نھاية الفترة‘‘
تشير االستبانة المكانية إلى حجم أصغر األمثلة:

جدول
الشفرات

البند

MCO

O

)المرحلة (3

6-03

*O

)المرحلة (1

11-03

M#

)المرحلة (3

M#
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الرقم
المحدد

االسم

6-06

الفاصل الزمني ألخذ العينات

6-07

قاعدة الوقت النھاري

التعريف

مالحظة أو مثال

شيء يمكن رصده .وتح َّدد قدرة
االستبانة الذاتية لنظام تصوير أساسا ً
بواسطة مجال الرؤية اآلني لنبيطة
االستشعار ،وھو مقياس للمنطقة
األرضية التي يراھا عنصر كاشف
منفرد في لحظة زمنية معينة.

AVHRR: 1.1 km IFOV s.s.p.

الفترة الزمنية الفاصلة بين بداية فترات
متالحقة ألخذ العينات
الوقت الذي يتم الرجوع إليه في
اإلحصائيات النھارية

العيّنة ھي نقطة في فضاء أو حجم صغير جداً
يشبه نقطة ،مثالً ،درجة حرارة تؤخذ عينة
منھا بواسطة عنصر مزدوجة حرارية :وال
يُبلغ عن الحجم؛
ً
ً
وتكون العينة خطا ،إما مستقيما )خط الرؤية
لجھاز نظام الھواء المخصص للقياس
الخارجي ) ،(DOASمثالً( أو خطا ً منحنيا ً
)مثالُ ،درجة الرطوبة التي تؤخذ عينه منھا
بواسطة طائرة أثناء التحليق( .ويجب اإلبالغ
عن ’طول‘ الخط؛
وتكون العينة مساحة ،إما مستطيلة الشكل أو
لھا أي شكل آخر ،مثالً ،عنصر صورة ساتل
أو نطاق صورة رادارية .ويجب اإلبالغ عن
حاصل ضرب ’مسافة × مسافة ‘ أو المساحة
؛
ً
أما العينة فھي حجم ،مثال ،عينة من مياه أو
حجم مخلوط جيداً من ھواء تؤخذ منه عينة
بواسطة قارورة .ويجب اإلبالغ عن ’مسافة
× مسافة× مسافة‘ أو الحجم.

جدول
الشفرات

البند

MCO

)المرحلة (2

M

)المرحلة (3

األمثلة
تتراكم رصدات تساقط األمطار لمدة  24ساعة
حتى  ،0700zوقاعدة الوقت النھاري ھنا ھي
0700z

تشير درجات الحرارة اليومية القصوى إلى
الفترة  0600بالتوقيت المحلي ،وقاعدة الوقت

M

)المرحلة (1
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القرارات
مالحظة أو مثال

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

6-08

الجدول الزمني للرصد

الجدول الزمني للرصد

جدول
الشفرات

البند

MCO

النھاري ھنا ھي .0600z

األمثلة:

M

)المرحلة (1

مرتسمات
رصدات
تتوفر
البرنامج  AMDARمن مطار زيورخ فيما بين
الساعة  0600والساعة  1200بالتوقيت المحلي؛
يتم جمع المسابير الراديوية في محطة معينة
خالل الفترة من كانون الثاني /يناير إلى آب/
أغسطس خالل أيام األسبوع في الساعة
 0000zوالساعة 1200z

الفئة  :7تجھيز البيانات وإبالغھا
تحدد كيفية تحويل البيانات األولية إلى متغيرات مرصودة وإبالغھا إلى المستخدمين
التعريف
االسم
الرقم
المحدد
7-01
وصف للمعالجة المستخدمة إلنتاج
طرائق وخوارزميات معالجة البيانات
الخوارزميات
وقائمة
الرصدة
المستخدمة للحصول على القيمة
الناتجة.
7-02
المركز الذي يتم فيه معالجة الرصدات
مركز التجھيز /التحليل

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

مالحظة:
في الھيدرولوجيا ،سيكون ھذا معادلة
)معادالت( تح ِّدد منحنى التقدير وأي تحوالت
أو تصحيحات تطبّق على البيانات أو المنحنى

O

)المرحلة (3

األمثلة:

O

)المرحلة (2

التحليل الكيميائي ،مركز المعالجة الخاص
بنظام  ،AMDARالمرفق الوطني للخدمات
الھيدرولوجية
7-03

الفترة الزمنية لإلبالغ

الفترة الزمنية التي يتم فيھا اإلبالغ عن
المتغير المرصود

مالحظة:
تشمل الفاصل الزمني لإلبالغ ،باإلضافة إلى
معنى ختم الوقت
األمثلة :كل ساعة ،يومياً ،شھرياً ،فصلياً،

البند

MCO

11-03

*M

)المرحلة (1
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الرقم
المحدد

االسم

التعريف

7-04

الفاصل المكاني لإلبالغ

الفاصل المكاني الذي ُيبلغ خالله
المتغير المرصود

7-05

برمجيات /جھاز المعالجة ونسخه

اسم ونسخة البرمجيات أو جھاز
المعالجة المستخدمين للحصول على
قيمة العنصر

7-06

مستوى البيانات

مستوى معالجة البيانات

7-07

شكل البيانات

7-08

نسخة شكل البيانات

مالحظة أو مثال
استناداً إلى الحدث ،كل  80ثانية أثناء النھار،
الخ .وفي كل حالة ،يبيَّن معنى ’’بداية‘‘،
أو ’’وسط‘‘ ،أو ’’نھاية‘‘ الفترة
مالحظة :ھذا ال ينطبق إال على رصدات
االستشعار عن بُعد والمنصات المتنقلة بوجه
عام .وفيما يتعلق بمعظم رصدات االستشعار
عن بُعد ،سيكون ھذا متداخالً مع العنصر 6-

جدول
الشفرات

البند

MCO

*C

)المرحلة (1

06

وصف الشكل الذي يقدَّم به المتغير
المرصود

5

نسخة شكل البيانات الذي يقدَّم به
المتغير المرصود

6

 5مقدمة باعتبارھا جزءاً من سجل البيانات الشرحية
6
مقدمة باعتبارھا جزءاً من سجل البيانات الشرحية للنظام WIS
للنظام WIS

األمثلة:
 يمكن اإلبالغ عن رصدة من ساتل باستبانةمكانية تبلغ  10كم ×  20كم.
 يمكن أن تأخذ طائرة عينة كل  1كم علىامتداد مسارھا )راجع  ،(6-06ولكنھا يمكن أن
ُتبلغ عن ذلك بفاصل مكاني يبلغ  10كم.
األمثلة:
نسخة الطيران ،نسخة خوارزمية
االسترجاع؛ نسخة نظام إدارة قاعدة بيانات
25/10/2013 ،MCH
مالحظة:
قبل المعالجة أو بعدھا.
األمثلة:
ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML,
AMDAR, comma-separated (CSV), tab)separated (.txt), MCH (for interchange

األمثلة:
FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext.
AMDAR, FM 94-XIV BUFR Version

O

)المرحلة (3

7-06

O

)المرحلة (2
M

)المرحلة (3
M

)المرحلة (3
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القرارات
جدول
الشفرات

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

مالحظة أو مثال

7-09

فترة التجميع

الفترة الزمنية التي يتم فيھا تجميع
فرادى العينات /الرصدات

7-10

الوقت المرجعي

األساس الزمني الذي يشير إليه ختم
التاريخ وختم الوقت

مالحظة:
تتضمن الفاصل الزمني للتجميع ،باإلضافة
إلى معنى ختم الوقت
األمثلة:
متوسط قدره  5دقائق ،معنى ختم الوقت
ھو ’منتصف الفترة‘
الحد األقصى اليومي ،معنى ختم الوقت
ھو ’نھاية الفترة‘
استناداً إلى الحدث ،معنى ختم الوقت
ھو ’بداية الفترة‘
مالحظة:
يجب عدم الخلط بين الوقت المرجعي
والمنطقة الزمنية )التي تمثل جزءاً من تمثيل
ختم الوقت( ،ولكنه يشير إلى ماھية مصدر
ختم الوقت ،أي أن يشير إلى الوقت المرجعي
الذي تتواءم معه أختام وقت الرصدات

7-11

اإلسناد المرجعي

اإلسناد المرجعي المستخدم لتحويل
الكمية المرصودة إلى كمية مبلغ عنھا

البند

MCO

20.0.0, Radar: ODIM_H5
11-03

M

)المرحلة (2

7-10

M

)المرحلة (2

األمثلة:

NIST time server
NTP pool project

المالحظة :1
يمكن اإلبالغ عن الضغط الجوي باعتباره )(i
ضغط ارتفاع المجال )عن مستوى النقطة
المرجعية( ،حيث اإلسناد المرجعي ھو
االرتفاع المناظر لالرتفاع الرسمي للمطار؛
) (iiالضغط الجوي عند االرتفاع عن مستوى
سطح البحر ،حيث اإلسناد المرجعي ھو
متوسط مستوى سطح البحر عند استخدام
عالقة الضغط واالرتفاع الخاصة بالغالف
الجوي القياسي للمنظمة  .ICAOوعندما يتعذر

C

)المرحلة (1
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الرقم
المحدد

االسم

التعريف

7-12

االستبانة العددية

مقياس التفصيل الذي يجري به التعبير
عن كمية عددية

مالحظة أو مثال
خفض الضغط الجوي إلى مستوى متوسط
سطح البحر ،ينبغي للمحطة ،من خالل اتفاق
إقليمي ،إبالغ الجھد األرضي ’لمستوى
ضغط جوي‘ متفق عليه أو خفض الضغط
إلى إسناد متفق عليه للمحطة .وينبغي إبالغ
المستوى المختار للمحطة في ھذا المجال.
)المرجع :مطبوع المنظمة  WMOرقم 8
(3.11.1
المالحظة :2
في الھيدرولوجيا يمكن اإلبالغ عن نتيجة
مقياس تساوي صفراً وھو االرتفاع المسجل
على المقياس عندما تساوي قيمة التدفق
صفراً
المالحظة :1
استبانة كمية عددية ھي مقياس للتفصيل الذي
يجري به التعبير عن الكمية .ويمكن التعبير
عنھا بحسبانھا أصغر فرق ممكن بين
عددين .ويمكن أيضا ً التعبير عنھا كعدد
الخانات المھمة الخاصة برقم ،وھي تلك
الخانات التي تحمل معنى يساھم في استبانة
قياس.
مثال :إذا كانت استبانة قياس بالنسبة ألربعة
أرقام عشرية  ((0.0001مبينة باعتبارھا 12.23
قد يُفھم أن رقمين عشريين فقط من االستبانة
ھما المتاحان .وذكر النتيجة على أنھا
 12.2300يوضح أنھا دقيقة بالنسبة ألربعة
أرقام عشرية )في ھذه الحالة 6 ،خانات

جدول
الشفرات

البند

MCO

O
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القرارات
الرقم
المحدد

االسم

7-13

كمون

التعريف

مالحظة أو مثال

جدول
الشفرات

البند

MCO

مھمة(.

)اإلبالغ(

المالحظة  :2فكرة استبانة القياس تتصل بعدم
يقين رصدة ولكنھا يجب أال تلتبس بعدم
اليقين ھذا
أمثلة:
 يمكن أن يقيس مقياس الريح سرعة الريحباستبانة قياس تبلغ  0.1 ms-1بمعدل مسح
يبلغ  1ھيرتز .ويمكن تجميع الرصدات إلى
ق َيم  -1دقيقة ويمكن تقريبھا إلى أرقام
صحيحة وإبالغھا بدرجة استبانة قياس
)مخفضة( تبلغ .1 ms-1
 يمكن أن يكون أي بارومتر قادراً علىقياس الضغط الجوي باستبانة قراءة تبلغ 1
ھكتوباسكال وبعدم يقين يبلغ (k=2) 5 hPa
ويمكن إبالغ البيانات ألقرب ھكتوباسكال،
غير أن استبانة القياس ينبغي أن يُذكر أنھا ”5
ھكتوباسكال“ أو ” 3أرقام مھمة“.
 مقياس حرارة محيطات يقيس درجةالحرارة حتى  .0.0001درجة مئوية
 قياس ملوحة مياه البحر بما يصلإلى  0.001وحدة ملوحة )مشتقة من قياسات
الموصلية باستبانة تبلغ (Sm-1 0.01
المدة المعتادة بين إتمام الرصدة أو جمع ) (iفي حالة البيانات الساتلية ،يمكن أن
يستغرق إنتاج ”الرصدة“ )صورة كاملة،
البيانات ووقت اإلبالغ عن البيانات
مثالً(  20دقيقة .ومن ثم فإن الكمون سيكون
ھو المدة الفاصلة بين إتمام جمع الصورة
ووقت توافرھا .وھذه المدة تتراوح عادة من
دقيقتين إلى  3دقائق .ويمكن أن تحتاج بعض

M
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الرقم
المحدد

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
التعريف

االسم

جدول
الشفرات

مالحظة أو مثال
النواتج الساتلية من قبيل
لتجھيزھا قبل أن تتوافر.
) (iiيمكن أن يستغرق مسح حجمي راداري
مدة تتراوح من  6إلى  10دقائق )في
استراليا( ،ومن ثم سيكون الكمون ھو الوقت
الفاصل بين إتمام المسح ووقت توافر البيانات
محليا ً .وفي استراليا ،يتراوح ھذا بين بضع
ثوان وعدة دقائق تبعا ً للتأخيرات في عمليات
ٍ
إبالغ البيانات.
) (iiiيمكن أن يتراوح من ثانية إلى 20ثانية
)أو بدرجة أكبر كثيراً في بعض األماكن(
كمون بيانات محطات األرصاد الجوية
األوتوماتية بين إتمام الرصدة ووصول
البيانات إلى أرشيف مركزي.
SST

نحو

البند

MCO

10

دقائق

الشروط:
عام.

} :{7-04إلزامية بالنسبة لرصدات االستشعار عن بُعد والمنصات المتنقلة بوجه
} :{7-11إلزامية بالنسبة للمحطات /المنصات التي ُتبلغ عن قيمة رصدة مشتقة تعتمد على بيانات محلية.

الفئة  :8جودة البيانات
تحدد مستوى جودة البيانات وإمكانية تتبع

الرصدة.

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

مالحظة أو مثال

8-01

عدم اليقين
المتعلق بالقياس

البارامتر غير السالب،
المرتبط بنتيجة القياس،
الذي يصف تش ُّتت القيم
الذي قد يكون من
المعقول عزوه إلى

المالحظة :1
من حيث المبدأ ،من الالزم إبالغ بيان عدم يقين لكل رصدة ،ألن عدم اليقين قد يتغير من
رصدة إلى رصدة .وإذا ظل عدم اليقين في الرصدات ثابتا ً تقريبا ً بمرور الوقت ،يكفي اإلبالغ
عن عدم اليقين في بداية الفترة ثم مرة أخرى عند حدوث تغييرات كبيرة في عدم
اليقين .وينبغي اإلبالغ عن بيانات عدم اليقين الفعلي مع الرصدات.

جدول
الشفرات

البند

MCO
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القرارات
الرقم
المحدد

8-02

8-03

االسم

التعريف

مالحظة أو مثال

المالحظة :2
الرصدة /المقيس
يمكن أن تحتوي الرصدات المعقدة من قبيل الصور الساتلية الشبكية على مصفوفات تغاير
أخطاء كبيرة ليست مفيدة للغرض من ھذا المعيار .ويجب االحتفاظ بھذه المعلومات مع
البيانات ،ويكفي اإلبالغ عن عدم يقين تجميعي )مثالً المتوسط أو الوسيط( في البيانات
الشرحية.
المالحظة :3
يمكن التعبير عن عدم اليقين ،مثالً ،كانحراف معياري )أو كمضاعف له( أو بداللة نصف
اتساع فاصل بعد ذكر مستوى الثقة.
المالحظة :4
يضم عدم اليقين المتعلق بالقياس ،بوجه عام ،مكونات كثيرة .وبعض ھذه المكونات من
التوزيع اإلحصائي لنتائج سلسلة من القياسات ويمكن وصفه باستخدام انحرافات معيارية
تجريبية .أما المكونات األخرى ،التي يمكن أيضا ً وصفھا باستخدام انحرافات معيارية ،فيجري
تقييمھا من توزيعات االحتمالية المفترضة المستندة إلى التجربة أو معلومات أخرى.
المالحظة :5
من المفھوم أن نتيجة القياس ھي أفضل تقدير لقيمة الكمية المقيسة ،وأن جميع مكونات عدم
اليقين ،بما في ذلك تلك التي تنشأ نتيجة للتأثيرات النظامية ،من قبيل المكونات المرتبطة
بالتصحيحات والمعايير المرجعية ،تساھم في التشتت.
مثال:
قد تسفر قراءة مقياس حرارة عن قيمة قدرھا  13.7درجة مئوية .وقد يشير تقدير جودة تلك
الرصدة إلى أنھا تتسم بعدم يقين موسع قدره  +/- 0.3درجة مئوية ) ،(k=2حيث  K=2ھو معامل
التغطية المقابل تقريبا ً لفاصل ثقة قدره .%95
إحالة أو رابط يشيران مالحظة:
الطريقة
ً
تصف عدم اليقين ھو مصطلح محدد جيدا ،وتوجد مواد توجيھية للمساعدة في تقدير عدم اليقين
المستخدمة
وثيقة
إلى
المتعلق بالرصدات وصياغة بيانات عدم يقين مالئمة .والمصدر الموثوق ھو ”دليل التعبير
لتقدير
عدم اإلجراءات/
عن عدم اليقين المتعلق بالقياس“.( (JCGM 100:2008
اليقين
الخوارزميات
الستنباط
المستخدمة
بيان عدم اليقين
من المالحظة :1
مر ّتبة
قائمة
إشارة الجودة
المح ِّددات التي تبيّن السلسلة  0-33من جدول الشفرات  BUFRتحتوي على إشارات /تعاريف جودة البيانات

جدول
الشفرات
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الرقم
المحدد

االسم

8-04

نظام اإلشارة
إلى مستوى
الجودة

8-05

إمكانية التتبع

التعريف

مالحظة أو مثال

نتيجة عملية مراقبة المالحظة :2
الجودة المطبقة على ليتم تسجيلھا من خالل مقدمي البيانات لكل رصدة فردية
الرصدة
يشير إلى نظام يستخدم المالحظة :1
ال يوجد حاليا ً نظام وحيد مقبول عالميا ً لإلشارة إلى مدى الجودة .والغرض من ھذا العنصر
لإلشارة إلى مستوى
ھو اإلحالة إلى نظام اإلشارة المستخدم .وينبغي أن تكون ھذه اإلشارة إما  URLلوثيقة تفسّر
جودة الرصدة
معنى إشارة الجودة ،أو رابط يوصل إلى جدول شفرات يمكن أن ترد فيه ھذه المعلومات
المالحظة  :2يوصى باستخدام شفرات الجودة  BUFRالمذكورة أعاله )(WMO, 2013
بيان يعرف إمكانية المالحظة :1
اإلرجاع إلى معيار ،بما تح َّدد سلسلة األرصاد الجوية إمكانية تتبّع القياس من خالل تسلسل المعايرة؛ ][VIM 3, 2.4.2
في ذلك تسلسل معايير المالحظة :2
والمعايرة تستخدم سلسلة األرصاد الجوية تتبع قياس ُتستخدم لتحديد إمكانية التتبع القياسي لنتيجة قياس. .
القياس
إلرجاع ][VIM 3, 2.4.2
المستخدمة
نتائج القياس إلى مرجع المالحظة :3
يمكن النظر إلى مقارنة بين معياري قياس كمعايرة إذا اس ُتخدمت المقارنة للتأكد من قيمة
][VIM 3 2.4.2
الكمية وتصحيحھا عند االقتضاء وللتأكد أيضا ً من عدم يقين قياس ُيعزى إلى أحد معايير
القياس ،ولتصحيح تلك الكمية ][VIM 3, 2.4.2
المالحظة :4
ينبغي استخدام جدول الشفرات  8-05فيما يتعلق ببيان إمكانية التتبع

جدول
الشفرات

البند

MCO

8-04

8-05

) C*#المرحلة
(2

الشرط:
المتغيرات  ،8-01و  ،8-02و 8-05التي يتم قياسھا بدالً من تصنيفھا

الفئة  :9الملكية وسياسة البيانات
مالكھا.

تحدد المسؤول عن الرصدة وھوية
التعريف
االسم
الرقم
المحدد
9-01
اسم المنظمة التي تملك الرصدة
المنظمة
المشرفة

مالحظة أو مثال
أمثلة

بالنسبة لمشغلي السواتل

جدول
الشفرات

البند

MCO
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القرارات
جدول
الشفرات

الرقم
المحدد

االسم

التعريف

مالحظة أو مثال

9-02

القيود المتعلقة
بسياسة
استخدام
البيانات

تفاصيل تتعلق باالستخدام والقيود
المحيطة بالبيانات المفروضة من
المنظمة المشرفة

المالحظة :2
يسمح بقيد استخدام منفرد واحد مع قيمة مأخوذة من WMO_DataLicenseCode
لضمان عدم الغموض(WMO, 2013b, p15) .

البند

MCO

EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA, RapidEye, ISRO
9-02

*M
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الفئة  :10االتصال
تحدد المكان الذي يمكن الحصول منه على معلومات عن الرصدة أو مجموعة بيانات
جدول
مالحظة أو مثال
التعريف
االسم
الرقم
الشفرات
المحدد
10-01
مالحظة :ينبغي أن يكون المنسق الفني قادراً على تزويد مستخدمي البيانات بمعلومات
االتصال الرئيسي
االتصال )المنسق
بشأن آحاد منصات الرصد ورصداتھا.
)المنسق المرشح(FP ،
المرشح(
للمورد
أمثلة:
يتحمل مدير البرنامج أو الشبكة ،المنسق الفني ) (TCلفريق الخبراء المعني بإعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات في أوروبا ) (E-AMDARمثالً ،المسؤولية
عن جودة بيانات أساطيل شركات جوية متعددة ،ولديه معلومات عن أنواع الطائرات/
البرمجيات /األخطاء المعروفة إلخ.

البند MCO
M

)المرحلة
(1
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المرفق -جداول الشفرات
جدول الشفرات1-01 :
عنوان جدول الشفرات :المتغير المرصودة  -المقيس
#

المجال

المجال الفرعي

1-01-01

الغالف
الجوي

ضغط الغالف
الجوي
الغالف الجوي

1-01-02
1-01-03
1-01-04
1-01-05

األرضي

1-01-06
1-01-07
1-01-08
1-01-09
1-01-10
1-01-11
1-01-12
1-01-13
1-01-14

الغالف
الجوي

الغالف الجوي
الغالف الجوي
الغالف الجوي
الغالف الجوي
الغالف الجوي
الرطوبة
الرطوبة
الرطوبة
الرطوبة
الرطوبة
الرطوبة
الرياح

1-01-15

الرياح
الرياح
الرياح
الرياح
الرياح

1-01-20

الرياح

1-01-16
1-01-17
1-01-18
1-01-19

المصفوفة

التربة

المتغير

أسلوب الرصد

ضغط الغالف الجوي

I, V

WMO 306 code
)(BUFR / CREX
0 10 004

رجة حرارة الھواء المحيط )على السطح المحدد(
درجة الحرارة القصوى
درجة حرارة نقطة الندى
درجة حرارة سطح األرض )على السطح المحدد(
درجة حرارة التربة
درجة حرارة الثلج
درجة حرارة الماء – األنھار ،البحيرات ،البحار ،اآلبار
الرطوبة النسبية
نسبة مزج الكتلة
رطوبة التربة
ضغط بخار الماء
البخر /البخر والنتح
فترة تبلل األجسام
اتجاه الرياح

I, V

0 12 101

I, V

0 12 103

I, V

0 12 120

I, V

0 12 130

I, V

0 12 131

I, V

0 13 082 or 0 22 043

I, V

0 13 003

I, V

0 13 110

I, V

0 13 111

I, V

0 13 004

T

0 13 033

سرعة الرياح
سرعة العصف
متجه الريح للمكونين  Xو Y
متجه الريح للمكون ) zالمقطعان األفقي والرأسي(
نوع االضطرابات الجوية )المستويات المنخفضة والدوامات
الخلفية(
شدة االضطرابات الجوية

T

0 13 112

I, V

0 11 001

I, V

0 11 002

I, V

0 11 041

I, V

0 11 003
0 11 004, 0 11 006

I, V

-

I, V

-
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1-01-21
1-01-22
1-01-23
1-01-24
1-01-25
1-01-26
1-01-27
1-01-28
1-01-29
1-01-30
1-01-31
1-01-32
1-01-33
1-01-34
1-01-35
1-01-36
1-01-37
1-01-38
1-01-39
1-01-40
1-01-41
1-01-42
1-01-43
1-01-44
1-01-45
1-01-46
1-01-47
1-01-48
1-01-49
1-01-50

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
اإلشعاع
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
سقوط األمطار
سقوط األمطار
سقوط األمطار
سقوط األمطار
سقوط األمطار
سقوط األمطار

مدة سطوع الشمس
إضاءة الخلفية
اإلشعاع الشمسي العالمي الھابط
اإلشعاع الشمسي العالمي الصاعد
اإلشعاع الشمسي المنتشر
اإلشعاع الشمسي المباشر
إشعاع الموجات الطويلة الھابط
إشعاع الموجات الطويلة الصاعد
صافي اإلشعاع
اإلشعاع فوق البنفسجي
اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي
ألبيدو سطح األرض
الدفق الحراري في التربة
ارتفاع قاعدة السحب
ارتفاع قمم السحب
نوع السحب ،حاملة أو غير حاملة
تركيز قطرات الماء التي تحملھا سحب
نصف القطر الفعال لقطرات الماء التي تحملھا السحب
مقدار ما تحمله السحب من الماء السائل
العمق البصري داخل كل طبقة
العمق البصري للضباب
ارتفاع االنعكاس
الغطاء السحابي
كمية السحب
التراكم
عمق الثلوج المتساقطة الجديدة
المدة
حجم عنصر التساقط
الشدة – الكمية
النوع

T

0 14 031

I, V

0 14 056

I, T, V

0 14 028

I, T, V

0 14 052

I, T, V

0 14 029

I, T, V

0 14 030

I, T, V

0 14 002

I, T, V

0 14 002

I, T, V

0 14 053

I, T, V

0 14 072

I, T, V

0 14 054

I, V

0 14 019

I, T, V

0 14 057

I, V

0 20 013

I, V

0 20 014

I

0 20 012

I, V

0 20 130

I, V

0 20 131

I, V

0 20 132

I, V

-

I, V

-

I, V

0 20 093

I, V

0 20 010

I, V

0 20 011

T

0 13 011

T

0 13 118

T

0 26 020

I, V

0 13 058, 0 20 066

I, V

0 13 155

I, V

0 20 021

475

القرارات
1-01-51

سقوط األمطار
العتمة
العتمة
العتمة
العتمة
العتمة
العتمة
العتمة
العتمة
البرق
البرق

1-01-62

البرق
البرق
البرق
البرق
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية

1-01-52
1-01-53
1-01-54
1-01-55
1-01-56
1-01-57
1-01-58
1-01-59
1-01-60
1-01-61

1-01-63
1-01-64
1-01-65
1-01-66

1-01-67

1-01-68

1-01-69

1-01-70

I, V

0 13 114

I, V

0 20 025

I, V

0 20 025

I, V

0 20 025

معدل تراكم الجليد
نوع العتمة
نوع السحب
نوع الغبار والرمال العالقة في الجو
نصف قطر بخار الماء
معامل انطفاء الضوء
مدى اإلبصار الجوي
المدى البصري لمدرج الطائرات
أنواع الطقس األخرى
معدالت انطالق البرق
نوع انطالق البرق )من سحابة إلى أخرى ،ومن سحابة إلى سطح
األرض(
قطبية انطالق البرق
طاقة انطالق البرق
بُعد البرق عن المحطة
اتجاه البرق من المحطة
تصريف التدفق – األنھار

I, V

0 20 128

I, V

0 23 040

تصريف التدفق – اآلبار

I, V

0 23 041

منسوب المياه الجوفية

I, V

0 13 074

درجة حرارة سطح الجليد

I, V

0 12 132

سُمك الجليد – في األنھار ،والبحيرات

I, V

0 08 029, 0 13 115

I, V

0 20 133

I, V

0 15 029

I, V

0 15 051

I, V

0 20 061

I, V

0 20 023

I, V

0 20 126

I, V

0 20 023

I, V

0 20 119

I, V

-

I, V

0 20 127
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1-01-71

1-01-72

1-01-73

1-01-74

1-01-75

1-01-76

1-01-77

1-01-78

1-01-79

1-01-80
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والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية

سُمك الجليد – في األنھار والبحار

I, V

0 08 029, 0 13 115

سُمك الجليد

T

2 01 133, 2 02 129, 0
20 031, 2 02 000, 2
01 000

منسوب المياه

I, V

0 13 071, 0 13 072

ارتفاع األمواج

V

0 22 021

فترة الموجة

V

2 01 129, 0 22 011, 2
01 000

اتجاه األمواج

V

0 22 001

كثافة طاقة موجة الطيف ذات البعد الواحد

V, T

2 01 135, 0 22 069, 2
01 000

كثافة طاقة موجة الطيف ذات البعدين

V, T

2 01 135, 0 22 069, 2
01 000

ملوحة مياه البحار العملية

I, V

2 01 130, 0 22 064, 2
01 000

موصلية المياه

I, V

2 01 132, 0 22 066, 2
01 000
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1-01-81

1-01-82

1-01-83

1-01-84

1-01-85

1-01-86

1-01-87

1-01-88

1-01-89

1-01-90

1-01-91

الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
الرصدات
الھيدرولوجية
والبحرية
المتغيرات
السطحية
األخرى
المتغيرات
السطحية
األخرى
المتغيرات

ضغط الماء

I, V

2 07 001, 0 22 065, 2
07 000

كتلة الجليد

T

0 20 135

T

0 13 117

ارتفاع المد مقارنة بالبيانات المرجعية المحلية

I, V

2 01 129, 0 22 038, 2
01 000

ارتفاع المد مقارنة بالبيانات المرجعية األرضية الوطنية

I, V

2 01 129, 0 22 037, 2
01 000

I, V

0 22 040

اتجاه التيارات المحيطية

I, V

0 22 004 or 0 22 005

سرعة التيارات المحيطية

I, V

0 22 031 or 0 22 032

ظروف المھبط

I, V

0 20 085

معامل الكبح /االحتكاك

I, V

0 20 089

حالة سطح األرض

I, V

0 20 062

كثافة الثلج )محتواه من الماء

السائل(

االرتفاع المتبقي للمد )االندفاع أو

البدء(
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1-01-92

1-01-93

1-01-94
1-01-95

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
السطحية
األخرى
المتغيرات
السطحية
األخرى
المتغيرات
السطحية
األخرى
أخرى
أخرى

نوع السطح المحدد

I, V

0 08 010

عمق الثلج

T

0 13 013

معدل جرعة أشعة جاما
فئات االستقرار

I, T

0 24 014

I, V

0 13 041
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جدول الشفرات:

عنوان جدول الشفرات :وحدة القياس ]وفقا ً لجدول الرموز المشترك [(WMO,2013) C-6

1-02

#

االسم

االختصار
التقليدي

IA5/ASCII

1-02-1

متر
كيلوغرام
ثانية
أمبير
كيلفن
مول
شمعة
زاوية نصف قطرية
زاوية نصف قطرية مجسّمة
ھرتز
نيوتون
باسكال
جول
واط
كولوم
فولت
فاراد
أوم
سيمنز
ويبر
تيسال

m

m

M

kg

kg

KG

-

s

s

S

-

A

A

A

-

K

K

K

-

mol

mol

MOL

-

cd

cd

CD

-

rad

rad

RAD

-

sr

sr

SR

-

Hz

Hz

HZ

s-1

N

N

N

kg m s-2

Pa

Pa

PAL

kg m-1 s-2

J

J

J

kg m2 s-2

W

W

W

kg m2 s-3

C

C

C

As

V

V

V

kg m2 s-3 A-1

F

F

F

kg-1 m-2 s4 A2
kg m2 s-3 A-2

1-02-2
1-02-3
1-02-4
1-02-5
1-02-6
1-02-7
1-02-8
1-02-9
1-02-10
1-02-11
1-02-12
1-02-13
1-02-14
1-02-15
1-02-16
1-02-17
1-02-18
1-02-19
1-02-20
1-02-21

التعريف بالوحدات األساسية

االختصار في

االختصار في
ITA2

-

Ω

Ohm

OHM

S

S

SIE

2

Wb

Wb

WB

kg m2 s-2 A-1

T

T

T

kg s-2 A-1

3

-2

-1

kg m s A
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#

االسم

االختصار
التقليدي

IA5/ASCII

1-02-22

ھنري
درجة مئوية
لومن
لكس
البكيريل
غراي
سيفرت
درجة )زاوية(
دقيقة )زاوية(
ثانية )زاوية(
لتر
دقيقة )وقت(
ساعة
يوم
طن
إلكترون فولت
وحدة الكتلة الذرية
وحدة فلكية
فرسخ نجمي
بحري
عقدة
ديسيبل
ھكتار
أسبوع

H

H

H

°C

Cel

CEL

K+273.15

lm

lm

LM

cd sr

lx

lx

LX

cd sr m-2

Bq

Bq

BQ

s-1

Gy

Gy

GY

m2 s-2

Sv

Sv

SV

m2 s-2

°

deg

DEG

'

'

MNT

''

''

SEC

l or L

l or L

L

min

min

MIN

h

h

HR

d

d

D

t

t

TNE

eV

eV

EV

u

u

U

AU

AU

ASU

pc

pc

PRS

1-02-23
1-02-24
1-02-25
1-02-26
1-02-27
1-02-28
1-02-29
1-02-30
1-02-31
1-02-32
1-02-33
1-02-34
1-02-35
1-02-36
1-02-37
1-02-38
1-02-39
1-02-40
1-02-41
1-02-42
1-02-43
1-02-44
1-02-45

االختصار في

االختصار في
ITA2

kg m2 s-2 A-2

mile
kt

kt

KT

dB

dB

DB

ha

ha

HAR

التعريف بالوحدات األساسية
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#

االسم

االختصار
التقليدي

IA5/ASCII

1-02-46

سنة
في المائة
أجزاء في األلف
التقسيم الثماني للغطاء السحابي

a

a

ANN

%

%

PERCENT

‰

0/00

PERTHOU

okta

okta

OKTA

1-02-50

degrees TRUE

°

deg

DEG

1-02-51

درجة في الثانية
درجات مئوية
درجة مئوية لكل متر
درجة مئوية لكل  100متر
وحدة دوبسون
شھر
في الثانية )نفس ھرتز(
في مربع الثانية
عقدة لكل  1000متر
قدم
بوصة
ديسي باسكال لكل ثانية )ميكروبار لكل ثانية(
سنتيبار لكل ثانية
سنتيبار لكل  12ساعة
دكاباسكال
ھكتوباسكال
ھكتوباسكال لكل ثانية
ھكتوباسكال لكل ساعة
ھكتوباسكال لكل  3ساعات

degree/s

deg/s

DEG/S

°C

C

C

°C/m

C/m

C/M

°C/100 m

C/100 m

C/100 M

DU

DU

DU

mon

mon

MON

s–1

/s

/S

–2

–2

1-02-47
1-02-48
1-02-49

1-02-52
1-02-53
1-02-54
1-02-55
1-02-56
1-02-57
1-02-58
1-02-59
1-02-60
1-02-61
1-02-62
1-02-63
1-02-64
1-02-65
1-02-66
1-02-67
1-02-68
1-02-69

s

االختصار في

االختصار في
ITA2

s

kt/1000 m

kt/km

KT/KM

ft

ft

FT

In

in

IN

dPa s-1

dPa/s

DPAL/S

cb s-1

cb/s

CB/S

cb/12 h

cb/12 h

CB/12 HR

daPa

daPa

DAPAL

hPa

hPa

HPAL

hPa s-1

hPa/s

HPAL/S

hPa h-1

hPa/h

HPAL/HR

hPa/3 h

hPa/3 h

HPAL/3 HR

التعريف بالوحدات األساسية
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#

االسم

1-02-70

نانوبار =
غرام لكل كيلوغرام
غرام لكل كليوغرام في الثانية
كيلوغرام لكل كيلوغرام
كليوغرام لكل كيلوغرام في الثانية
كيلوغرام لكل متر مربع
التسارع الناتج عن الجاذبية
جھد أرضي متر
ملليمتر
ملليمتر في الثانية
ملليمتر في الساعة
عدد الملليمترات مرفوعة لألس  6لكل متر مكعب
سنتيمتر
سنتيمتر في الثانية
سنتيمتر في الساعة
ديسيمتر
متر في الثانية
متر في الثانية لكل متر
متر في الثانية لكل  1000متر
متر مربع
متر مربع في الثانية
كيلومتر
كيلومتر في الساعة
كيلومتر في اليوم

1-02-71
1-02-72
1-02-73
1-02-74
1-02-75
1-02-76
1-02-77
1-02-78
1-02-79
1-02-80
1-02-81
1-02-82
1-02-83
1-02-84
1-02-85
1-02-86
1-02-87
1-02-88
1-02-89
1-02-90
1-02-91
1-02-92
1-02-93

hPa 10-6

االختصار
التقليدي

االختصار في

االختصار في

IA5/ASCII

ITA2

nbar

nbar

NBAR

g/kg

G/KG

-1

g kg

g kg-1 s-1

g kg-1 s-1

kg kg-1

kg/kg

kg kg-1 s-1

kg kg-1 s-1

kg m-2

kg m-2

g

G

gpm

gpm

mm

mm

MM

mm s-1

mm/s

MM/S

mm h

mm/h

MM/HR

-1

KG/KG

mm6 m-3

mm6 m-3

cm

cm

CM

cm -1

cm/s

CM/S

cm h-1

cm/h

CM/HR

dm

dm

DM

m s-1

m/s

M/S

m s-1/m

m s-1/m

m s-1/1000 m

m s-1/km

2

m

2

m

M2

m2 s-1

m2/s

M2/S

Km

km

KM

km h-1

km/h

KM/HR

km/d

km/d

KM/D
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القرارات
#

االسم

االختصار
التقليدي

IA5/ASCII

1-02-94

لكل متر
بيكريل لكل لتر
بيكريل لكل متر مربع
بيكريل لكل متر مكعب
ميلليسفرت
متر لكل ثانية مربعة
متر مربع في الثانية
متر مربع لكل ثانية مربعة
متر مربع لكل زاوية نصف قطرية ثانية
متر مربع لكل ھرتز
متر مكعب
متر مكعب في الثانية
متر مكعب لكل متر مكعب
أمتار مرفوعة لألس 4
أمتار مرفوعة لألس  2/3لكل ثانية
لوغاريتم للمتر
لوغاريتم للمتر المربع
كيلوغرام لكل متر
كيلوغرام لكل متر مربع في الثانية
كيلوغرام لكل متر مكعب
لكل كغ مربع لكل ثانية
ثانية لكل متر
كلفن متر في الثانية
كلفن لكل متر

m–1

m–1

/M

Bq/l

BQ/L

Bq m-2

Bq m-2

BQ/M2

Bq m-3

Bq m-3

BQ/M3

mSv

mSv

MSV

m s-2

m s-2

m2 s

m2 s

m2 s-2

m2 s-2

m2 rad-1 s

m2 rad-1 s

m2 Hz-1

m2/Hz

1-02-95
1-02-96
1-02-97
1-02-98
1-02-99
1-02-100
1-02-101
1-02-102
1-02-103
1-02-104
1-02-105
1-02-106
1-02-107
1-02-108
1-02-109
1-02-110
1-02-111
1-02-112
1-02-113
1-02-114
1-02-115
1-02-116
1-02-117

-1

Bq l

3

m

االختصار في

االختصار في
ITA2

3

m

m3 s-1

m3/s

m3 m-3

m3 m-3

m4

m4

m2/3 s-1

m2/3 s-1

)log (m-1

)log (m-1

)log (m-2

)log (m-2

kg m-1

kg/m

kg m-2 s-1

kg m-2 s-1

-3

-3

kg m

kg m

kg-2 s-1

kg-2 s-1

s m-1

s/m

K m s-1

K m s-1

K m-1

K/m
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#

االسم

االختصار
التقليدي

IA5/ASCII

1-02-118

كلفن متر مربع لكل كيلوغرام في الثانية
مول لكل مول
زاوية نصف قطرية لكل متر
نيوتون لكل متر مربع
باسكال في الثانية
كيلوباسكال
جول لكل متر مربع
جول لكل كيلوغرام
واط لكل متر لكل زاوية نصف قطرية مجسمة
واط لكل متر مربع
واط لكل م 2لكل زاوية نصف قطرية مجسمة
واط لكل م 2لكل زاوية نصف قطرية مجسمة سنتيمتر
واط لكل م 2لكل زاوية نصف قطرية مجسمة متر
واط لكل م 3لكل زاوية نصف قطرية مجسمة
سيمنز لكل متر
درجة مربعة
بيكريل ثانية لكل متر مكعب
ديسيبل لكل متر
ديسيبل لكل درجة
وحدة على مقياس درجة الحمضية
وحدات نيوتن

k m2 kg-1 s-1

k m2 kg-1 s-1

1-02-119
1-02-120
1-02-121
1-02-122
1-02-123
1-02-124
1-02-125
1-02-126
1-02-127
1-02-128
1-02-129
1-02-130
1-02-131
1-02-132
1-02-133
1-02-134
1-02-135
1-02-136
1-02-137
1-02-138

-1

mol mol

االختصار في

االختصار في
ITA2

mol/mol

rad m-1

rad/m

N m-2

N m-2

Pa s-1

Pa/s

kPa

kPa

J m-2

J m-2

J kg-1

J/kg

W m-1 sr-1

W m-1 sr-1

W m-2

W m-2

-1

-2

W m sr

-1

-2

W m sr

W m-2 sr-1 cm

W m-2 sr-1 cm

W m-2 sr-1 m

W m-2 sr-1 m

W m-3 sr-1

W m-3 sr-1

S m-1

S/m

degree2

deg2

Bq s m-3

Bq s m-3

dB m-1

dB/m

dB degree–1

dB/deg

pH unit

pH unit

N units

N units
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القرارات

جدول الشفرات1-05 :
عنوان جدول الشفرات :التمثيلية ]) ،[(WMO, 2013) (WMO, 2008باإلضافة إلى الملحقات
#
1-05-0
1-05-1
1-05-2
1-05-3
1-05-4
1-05-5
1-05-6

االسم
سبب عدم الوجود
النطاق الصغير
النطاق الطبوغرافي،
النطاق الموضعي
النطاق المتوسط
النطاق الكبير
النطاق الكوكبي
منطقة التصريف

التعريف
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق الكمية المرصودة ،أو تكون المعلومات غير معروفة أو غير متاحة
مساحة أو حجم يقل مداھما عن  100متر )مثالً ،التبخر(
مساحة أو حجم يتراوح مداھما األفقي من  100متر إلى  3كيلومترات )مثالً ،األعاصير الحلزونية(
مساحة أو حجم يتراوح مداھما األفقي من  3كيلومترات إلى  100كيلومتر )مثالً ،العواصف الرعدية ،ونسائم البحر أو
مساحة أو حجم يتراوح مداھما األفقي من  100كيلومتر إلى  3,000كيلومتر )مثالً ،الجبھات ،واألعاصير المختلفة ،ومجموعات السُحب(
مساحة أو حجم يتجاوز مداھما األفقي  3,000كيلومتر )مثالً ،موجات التروبوسفير العليا الطويلة(
مساحة )تعرف باسم ’مستجمع‘( يكون لھا منفذ مشترك لجريانھا السطحي ،محسوبة بالكيلومتر المربع
الجبال(
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جدول الشفرات2-01 :
عنوان جدول الشفرات :مجال التطبيق )مجاالت التطبيق( ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#
االسم
2-01-1
2-01-2
2-01-3
2-01-4
2-01-5
2-01-6
2-01-7
2-01-8
2-01-9
2-01-10
2-01-11
2-01-12
2-01-13
2-01-14
2-01-15
2-01-16
2-01-17
2-01-18
2-01-19
2-01-20
2-01-21

التنبؤ العددي العالمي بالطقس
التنبؤ العددي العالي االستبانة بالطقس )(HRNWP
التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جداً )(NVSRF
التنبؤ بالمناخ من الفصلي إلى السنوي )(SIAF
تنبؤات الطقس العام
األرصاد الجوية للطيران
التطبيقات الخاصة بالمحيطات
األرصاد الجوية الزراعية
التطبيقات المناخية
مراقبة المناخ )كما يُضطلع بھا من خالل النظام العالمي لرصد المناخ )((GCOS
التطبيقات المناخية
الطقس الفضائي
تطبيقات الغالف الجليدي
قطاع الطاقة
قطاع النقل
قطاع الصحة
اإليكولوجيا األرضية
التنبؤ التشغيلي بجودة الھواء
التنبؤ بتركيب الغالف الجوي
مراقبة تركيب الغالف الجوي وتحليله
المجمعات الحضرية الضخمة
)(GNWP

التعريف
المصدرhttp://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wir/application-areas.html :

المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر نفسه
المصدر :خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد
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القرارات

جدول الشفرات2-02 :
عنوان جدول الشفرات :االنتساب إلى برنامج /شبكة ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#

االسم

التعريف

الرعاية و /أو المشاركة في

2-02-01

نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات
وكالة حماية البيئة
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية

النظام العالمي إلعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات
وكالة حماية البيئة
مجموعة من مرافق األرصاد الجوية األوروبية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد

2-02-04

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة
العالمية للغالف الجوي
النظام العالمي لرصد المناخ
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
النظام العالمي لرصد المحيطات
الرابطة الدولية للتجمد الدائم
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام
العالمي للرصد
النظام العالمي لرصد األرض )(GTOS
الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي
للرصد )(IAGOS
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
)(WHYCOS
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /إدارة
المناخ والماء
شبكة رصد األھباء الجوية واألتربة اآلسيوية
بالمسبار الضوئي )(ADNET

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي

2-02-02
2-02-03

2-02-05
2-02-06
2-02-07
2-02-08
2-02-09

2-02-10
2-02-11
2-02-12
2-02-13
2-02-14
2-02-15

النظام العالمي لرصد المناخ
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
النظام العالمي لرصد المحيطات
الرابطة الدولية للتجمد الدائم
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد
النظام العالمي لرصد األرض
الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي للرصد
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
المكتب العالمي لألرصاد الجوية /إدارة المناخ والماء
شبكة رصد األھباء الجوية واألتربة اآلسيوية بالمسبار الضوئي

شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
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2-02-16
2-02-17
2-02-18
2-02-19
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الشبكة الروبوتية لألھباء الجوية
)(Aeronet
شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
)(ANTON
برنامج القياسات األوتوماتية للھواء العلوي
من على متن السفن )(ASAP
شبكة اإلشعاع السطحي المرجعية )(BSRN

الشبكة الربوطية لألھباء الجوية

اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ؟

برنامج شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي والنظام العالمي لرصد المناخ
)وطنية -الواليات المتحدة األمريكية(

برنامج القياسات األوتوماتية للھواء العلوي من على متن السفن
شبكة اإلشعاع السطحي المرجعية

2-02-20

شبكة حالة واتجاھات الھواء النظيف
)(CASTNET
شبكة مسابير ضوئية لمراقبة الغالف الجوي
في مناطق كمنولث الدول المستقلة )CIS-
(LiNet

2-02-22

CLN

شبكة برنامج ليدار المركز التعاوني لعلوم وتكنولوجيا االستشعار عن
بعد ) (CRESTالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

2-02-23

تقييم األمواج في أعماق المحيطات واإلبالغ
عن األمواج التسونامية )(DART
نظام الرصد األوروبي إلعادة بث بيانات
األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )E-
(AMDAR
البرنامج األوروبي للقياسات األوتوماتية
للھواء من على متن السفن )(E-ASAP
مشروع بخار الماء في إطار التجربة العالمية
لدورتي الطاقة والماء البرنامج األوروبي
لبخار الماء التابع لنظام العالمي للسواتل
ألغراض المالحة )(E-GVAP) (GNSS
راسمات الرياح األوروبية من الرادار )E-
(PROFILE
الخدمات التشغيلية األوروبية لسطح البحر
)(E-SURFMAR

تقييم األمواج في أعماق المحيطات واإلبالغ عن األمواج التسونامية

2-02-21

2-02-24

2-02-25
2-02-26

2-02-27
2-02-28

شبكة حالة واتجاھات الھواء النظيف
شبكة مسابير ضوئية لمراقبة الغالف الجوي في مناطق كمنولث الدول
المستقلة

نظام الرصد األوروبي إلعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات

شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
مركز اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
ألبحاث األمواج التسونامية
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية؛ المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد

شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية؛ المنظمة
البرنامج األوروبي للقياسات األوتوماتية للھواء العلوي من على متن
العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد
السفن
مشروع بخار الماء في إطار التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء في شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية؛ المنظمة
البرنامج األوروبي لبخار الماء التابع لنظام العالمي للسواتل ألغراض العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد
المالحة
راسمات الرياح األوروبية من الرادار
الخدمات التشغيلية األوروبية لسطح البحر

شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية؛ المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية؛ المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد

489

القرارات
2-02-29

الشبكة األوروبية لبحوث الھباء الجوي
باستخدام تكنولوجيا الكشف الضوئي
)(EARLINET
شبكة رصد تابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجوي لرصد األھباء بجھاز ليدار
)(GALION
المقياس الدقيق لإلشعاعات ذات المرشحات
التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي
)(GAW-PFR
شبكة ألمانية للعمق الضوئي للھباء الجوي

2-02-33

النظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر
)(GLOSS

النظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر

2-02-34

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام
العالمي لرصد المناخ (GRUAN) GCOS
شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي
لرصد المناخ (GSN) GCOS
الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض
المتعلقة باألنھار الجليدية )(GTN-G
الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض
المتعلقة بالھيدرولوجيا )(GTN-H

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

2-02-38

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض
المتعلقة بالتربة الصقيعية )(GTN-P
شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام
العالمي لرصد المناخ )(GUAN

2-02-40
2-02-41

IAGOS-MOZAIC

2-02-30

2-02-31

2-02-32

2-02-35
2-02-36
2-02-37

2-02-39

شبكة المسبار الضوئي ألمريكا الالتينية
)(LALINET

شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي لرصد األھباء
بجھاز ليدار

شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي

الشبكة األوروبية لبحوث الھباء الجوي باستخدام تكنولوجيا الكشف
الضوئي

المقياس الدقيق لإلشعاعات ذو المرشحات التابع للمراقبة العالمية
للغالف الجوي

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي

الشبكة األلمانية للعمق الضوئي للھباء الجوي

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية؛
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
النظام العالمي لرصد المناخ

GCOS

شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

GCOS

النظام العالمي لرصد المناخ

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة باألنھار الجليدية

النظام العالمي لرصد المناخ

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالھيدرولوجيا

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /إدارة المناخ والماء؛
النظام العالمي لرصد المناخ؛ النظام العالمي لرصد
األرض
الرابطة الدولية للتجمد الدائم؛ النظام العالمي لرصد
المناخ؛ النظام العالمي لرصد األرض
النظام العالمي لرصد المناخ

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالتربة الصقيعية
شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
طائرات اإليرباص العاملة في قياس األوزون وبخار الماء
شبكة المسبار الضوئي ألمريكا الالتينية

الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي للرصد
شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
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#

االسم

التعريف

الرعاية و /أو المشاركة في

2-02-42

MPLNET

Micro Pulse Lidar Network

2-02-43

شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف الجوي
)(NDACC

شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف الجوي

2-02-44

البرنامج التشغيلي لتبادل المعلومات المستمدة
من رادارات الطقس )(OPERA
صفيفة محطات التنبؤ والبحث الرئيسية في
المنطقة المدارية من المحيط األطلنطي

المشروع األوروبي لرادرات الطقس
صفيفة محطات التنبؤ والبحث الرئيسية في المنطقة المدارية من
المحيط األطلنطي

شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
لرصد األھباء بجھاز ليدار؛ المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية /المراقبة العالمية للغالف الجوي
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية؛ )المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد(
النظام العالمي لرصد المحيطات؛ المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية /النظام العالمي للرصد

)(PIRATA
PolarAOD

مشروع شبكة قياس العمق الضوئي لألھباء القطبية

2-02-45

2-02-46
2-02-47

صفيفة المحطات الطافية الغاطسة الراسية
للبحوث المتعلقة بتحليل الموسميات األفريقية
– اآلسيوية – األسترالية والتنبؤ بھا
)(RAMA
شبكة مناخية أساسية إقليمية )(RBCN

شبكة مناخية أساسية إقليمية

2-02-49

شبكة الرصد األساسية اإلقليمية )(RBON

شبكة الرصد األساسية اإلقليمية

2-02-50

شبكة سينوبتيكية أساسية إقليمية )(RBSN

شبكة سينوبتيكية أساسية إقليمية

2-02-51

صفيفة رصد الغالف الجوي والمحيطات في
المناطق المدارية )(TAO

صفيفة رصد الغالف الجوي والمحيطات في المناطق المدارية

2-02-52

SKYNET

التفاعل فيما بين الھباء والسحب واإلشعاع في مشروع الغالف الجوي

2-02-53

SibRad

2-02-54

برنامج سفن الرصد العرضية )(SOOP

2-02-48

صفيفة المحطات الطافية الغاطسة الراسية للبحوث المتعلقة بتحليل
الموسميات األفريقية – اآلسيوية – األسترالية والتنبؤ بھا

سفن الرصد العرضية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي؛ النظام
العالمي لرصد المناخ
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /المراقبة العالمية
للغالف الجوي
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية؛
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القرارات
#

االسم

التعريف

2-02-55
2-02-56

نظام الواليات المتحدة المتكامل لرصد المحيطات
سفينة رصد طوعية )(VOS

نظام الواليات المتحدة المتكامل لرصد المحيطات
أسطول سفن الرصد الطوعية

2-02-57

المشروع المناخي على سفن الرصد الطوعية
)(VOSCLIM

المشروع المناخي على سفن الرصد الطوعية

2-02-58

المشروع العالمي النطاق التكراري التابع
لبرنامج القياسات األوتوماتية للھواء العلوي
من على متن السفن )(WRAP

المشروع العالمي النطاق التكراري التابع لبرنامج القياسات األوتوماتية
للھواء العلوي من على متن السفن

الرعاية و /أو المشاركة في
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
)وطنية -الواليات المتحدة األمريكية(
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية؛
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية؛
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية؛
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /النظام العالمي
للرصد
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جدول الشفرات3-01 :
عنوان جدول الشفرات :منطقة منشأ البيانات
#
التعريف
االسم
3-01-1
أفريقيا
األولى
3-01-2
آسيا
الثانية
3-01-3
أمريكا الجنوبية
الثالثة
3-01-4
أمريكا الشمالية ،وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي
الرابعة
3-01-5
جنوب غرب المحيط الھادئ
الخامسة
3-01-6
أوروبا
السادسة
3-01-7
المنطقة القطبية الجنوبية
السابعة
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القرارات

جدول الشفرات3-02 :
عنوان جدول الشفرات :إقليم منشأ البيانات
#
االسم
3-02-01
3-02-02
3-02-03
3-02-04
3-02-05
3-02-06
3-02-07
3-02-08
3-02-09
3-02-10
3-02-11
3-02-12
3-02-13
3-02-14
3-02-15
3-02-16
3-02-17
3-02-18
3-02-19
3-02-20
3-02-21
3-02-22
3-02-23
3-02-24
3-02-25

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أنغوال
المنطقة القطبية الجنوبية
أنتيغوا وبربودا
األرجنتين
أرمنيا
أستراليا
النمسا
آذربيجان
جزر البھاما
البحرين
بنغالديش
بربادوس
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنين
بوتان
بوليفيا ،دولة متعددة القوميات
البوسنة والھرسك
بوتسوانا
البرازيل
أقاليم الكاريبي البريطانية

كود البلد وفقا ً لمعيار المنظمة الدولية
للتوحيد القياسي رقم (ISO3) 3
AFG
ALB
DZA
AGO
ATA
ATG
ARG
ARM
AUS
AUT
AZE
BHS
BHR
BGD
BRB
BLR
BEL
BLZ
BEN
BTN
BOL
BIH
BWA
BRA
BCT
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3-02-26
3-02-27
3-02-28
3-02-29
3-02-30
3-02-31
3-02-32
3-02-33
3-02-34
3-02-35
3-02-36
3-02-37
3-02-38
3-02-39
3-02-40
3-02-41
3-02-42
3-02-43
3-02-44
3-02-45
3-02-46
3-02-47
3-02-48
3-02-49
3-02-50
3-02-51
3-02-52
3-02-53
3-02-54
3-02-55
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بروني دار السالم
بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فيردي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
جمھورية أفريقيا الوسط
تشاد
شيلي
الصين
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
جزر كوك
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
كوراساو وسانت مارتين
قبرص
الجمھورية التشيكية
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمھورية الكونغو الديمقراطية
الدانمرك
جيبوتي
دومينيكا
الجمھورية الدومينيكية
اإلكوادور

BRN
BGR
BFA
BDI
CPV
KHM
CMR
CAN
CAF
TCD
CHL
CHN
COL
COM
COG
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
CYP
CZE
PRK
COD
DNK
DJI
DMA
DOM
ECU
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القرارات
3-02-56
3-02-57
3-02-58
3-02-59
3-02-60
3-02-61
3-02-62
3-02-63
3-02-64
3-02-65
3-02-66
3-02-67
3-02-68
3-02-69
3-02-70
3-02-71
3-02-72
3-02-73
3-02-74
3-02-75
3-02-76
3-02-77
3-02-78
3-02-79
3-02-80
3-02-81
3-02-82

مصر
السلفادور
إريتريا
إستونيا
إثيوبيا
فيجي
فنلندا
فرنسا
بولينيزيا الفرنسية
الغابون
غامبيا
جورجيا
ألمانيا
غانا
اليونان
غواتيماال
غينيا
غينيا بيساو
غيانا
ھايتي
ھندوراس
 ٧ھونغ كونغ ،الصين
ھنغاريا
أيسلندا
الھند
إندونيسيا
جمھورية إيران اإلسالمية
العراق

 ٧إضافة ھونغ كونغ ،الصين

EGY
SLV
ERI
EST
ETH
FJI
FIN
FRA
PYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GRC
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
HND
HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
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3-02-83
3-02-84
3-02-85
3-02-86
3-02-87
3-02-88
3-02-89
3-02-90
3-02-91
3-02-92
3-02-93
3-02-94
3-02-95
3-02-96
3-02-97
3-02-98
3-02-99
3-02-100
3-02-101
3-02-102
3-02-103
3-02-104
3-02-105
3-02-106
3-02-107
3-02-108
3-02-109
3-02-110
3-02-111
3-02-112
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أيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
كيريباس
الكويت
قيرغيرستان
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليبيريا
ليبيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمبرغ
ماكو ،الصين
مدغشقر
ماالوي
ماليزيا
جزر الملديف
مالي
مالطا
موريتانيا
موريشوس
المكسيك

IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ
KEN
KIR
KWT
KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MRT
MUS
MEX
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القرارات
3-02-113
3-02-114
3-02-115
3-02-116
3-02-117
3-02-118
3-02-119
3-02-120
3-02-121
3-02-122
3-02-123
3-02-124
3-02-125
3-02-126
3-02-127
3-02-128
3-02-129
3-02-130
3-02-131
3-02-132
3-02-133
3-02-134
3-02-135
3-02-136
3-02-137
3-02-138
3-02-139
3-02-140
3-02-141
3-02-142

ميكرونيزيا ،واليات موحدة
موناكو
منغوليا
الجبل األسود
المغرب
موزامبيق
ميانمار
نامبيا
نيبال
ھولندا
كاليدونيا الجديدة
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
نيوي
النرويج
عمان
باكستان
بنما
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
قطر
جمھورية كوريا
جمھورية مولدوفا
رومانيا

FSM
MCO
MNG
MNE
MAR
MOZ
MMR
NAM
NPL
NLD
NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NOR
OMN
PAK
PAN
PNG
PRY
PER
PHL
POL
PRT
QAT
KOR
MDA
ROM
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3-02-143
3-02-144
3-02-145
3-02-146
3-02-147
3-02-148
3-02-149
3-02-150
3-02-151
3-02-152
3-02-153
3-02-154
3-02-155
3-02-156
3-02-157
3-02-158
3-02-159
3-02-160
3-02-161
3-02-162
3-02-163
3-02-164
3-02-165
3-02-166
3-02-167
3-02-168
3-02-169
3-02-170
3-02-171
3-02-172
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االتحاد الروسي
رواندا
سانت لوسيا
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
المملكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سيشيل
سيراليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
إسبانيا
سري النكا
السودان
سورينام
سوازيلند
السويد
سويسرا
الجمھورية العربية السورية
طاجيكستان
تايلند
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
تيمور  -ليشتي
توغو

RUS
RWA
LCA
WSM
STP
SAU
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
SSD
ESP
LKA
SDN
SUR
SWZ
SWE
CHE
SYR
TJK
THA
TLS
TGO
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القرارات
3-02-173
3-02-174
3-02-175
3-02-176
3-02-177
3-02-178
3-02-179
3-02-180
3-02-181
3-02-182
3-02-183
3-02-184
3-02-185
3-02-186
3-02-187
3-02-188
3-02-189
3-02-190
3-02-191
3-02-192

تونغا
ترينيداد وتوباغو
تونس
تركيا
تركمانستان
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
جمھورية تنزانيا المتحدة
الواليات المتحدة
أوروغواي
أوزبكستان
فانواتو
جمھورية فنزويال البوليفارية
فييت نام
اليمن
زامبيا
زمبابوي

TON
TTO
TUN
TUR
TKM
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR
TZA
USA
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
YEM
ZMB
ZWE
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جدول الشفرات3-04 :

سطا ً( ]المنظمة العالمية لألرصاد الجوية[2012 ،
عنوان جدول الشفرات :نوع المحطة /المنصة )مب ّ
#
3-04-1
3-04-2

3-04-3
3-04-4
3-04-5

االسم
محطة أرضية
محطة بحرية
الطائرات
السواتل
منصة تحت الماء

التعريف
محطة رصد أو موقع ميداني للرصد موجود على اليابسة ،ويكون إما ثابتا ً أو متنقالً
محطة رصد موجودة في البحر .وتشمل المحطات البحرية السفن ،ومحطات رصد طقس
المحيطات ،والمحطات الموجودة على منصات ثابتة أو منساقة )الحفارات ،والمنصات ،والمنائر
العائمة ،والمحطات العائمة ،والجليد الطافي(
طائرة ،أو مروحية ،أو سفينة ھوائية ُتستخدم إلجراء رصدات بيئية
منصة موضوعة في مدار حول األرض إلجراء رصدات بيئية
ً
منصة تحت سطح بحيرة أو بحر ،بما في ذلك المركبات المستقلة ذاتيا الموجودة تحت الماء

القرارات

جدول الشفرات3-08 :
عنوان جدول الشفرات :طريقة إبالغ البيانات ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#

االسم

3-08-01

نظام إعادة بث البيانات
وتحديد مواقع المنصات
3-08-02
3-08-03
3-08-04

الشبكة الخلوية
غلوبال ستار
ساتل خاص باألرصاد
الجوية وثابت بالنسبة
لألرض )اليابان( )منصة
تجميع البيانات(

3-08-05
Iridium
3-08-06
ORBCOMM
3-08-07

3-08-08
3-08-09
3-08-10

محطة طرفية ذات ھوائي
صغير الفتحة جداً
ھاتف أرضي
مودم راديوي
البريد اإللكتروني

التعريف
نظام إعادة بث البيانات وتحديد مواقع المنصات ھو نظام مدار أرضي تزامني /مدار ثابت بالنسبة لألرض قائم على السواتل لجمع
البيانات من وحدات اإلرسال الطرفية لمنصات محطات األرسال ،PTTs ،ويوزع بيانات االستشعار والمكان إلى المستخدمين
النھائيينhttp://www.argos-system.org/ .
شبكة اتصاالت السلكية أرضية القاعدة موزعة على المناطق البرية ،ويخدم كل شبكة وحدة إرسال واستقبال واحدة على األقل في
موقع ثابت ،تعرف بموقع الخلية أو محطة القاعدة
غلوبال ستار ھو كوكبة سواتل تعمل في مدار أرضي منخفض للھواتف الساتلية لتوصيل البيانات منخفضة السرعة
جمع بيانات األرصاد الجوية من ساتل خاص باألرصاد الجوية وثابت بالنسبة لألرض لوكالة األرصاد الجوية اليابانية )،(GMS
ومنصة تجميع البيانات المثبتة على السفن ،والعوامات ،والطائرات ،ومحطات الطقس
كوكبة سواتل إيريديوم ھي مجموعة كبيرة من السواتل ذات المدار المنخفض بالنسبة لألرض ) (LEOتوفر الصوت وتغطية
البيانات للھواتف ،وأجھزة النداء ،وأجھزة االستقبال الساتلية على سطح األرض بأكمله
 ORBCOMMھي شركة تقدم خدمات مراقبة وبث الرسائل لألصول العالمية من آلة إلى آلة أخرى من خالل كوكبة من سواتل
االتصال ذات مدار منخفض بالنسبة لألرض
ً
المحطة طرفية ذات ھوائي صغير الفتحة جدا ھي ساتل ثنائي االتجاه أرضي القاعدة يستخدم في إيصال إشارات البيانات،
والصوت ،والفيديو والتي تتصل بالسواتل في مدار متزامن مع األرض لنقل البيانات من محطات أرضية صغيرة بعيدة ]محطات
طرفية[ إلى محور محطات طرفية أخرى لالتصاالت تابعة لمحطة مركزية أرضية رئيسية
يشير الھاتف األرضي إلى ھاتف أو مودم يستخدم خط ھاتف مادي لالتصال
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جدول الشفرات3-09 :
عنوان جدول الشفرات :حالة المحطة
#
3-09-1

االسم
المخطط

3-09-2

قبل التشغيل

3-09-3

التشغيل /اإلبالغ
إبالغ جزئي
معلقة مؤقتا ً

3-09-6

مغلقة

3-09-4
3-09-5

التعريف
من المخطط أن يتم تشغيل المحطة في وقت ما في المستقبل ،وجميع المعلومات المقدمة
استرشادية فقط .لم يتم إجراء أي رصدات
تم تشغيل المحطة وتنتج بيانات ولكنھا ال تزال غير مستعدة بشكل كامل للبدء في إبالغ
التقارير عمليا ً
ً
تلتزم المحطة تماما مع التزامات اإلبالغ للبرنامج /الشبكة المعنية
تمتثل المحطة جزئيا ً اللتزامات اإلبالغ للبرنامج /الشبكة المعنية
تعتبر المحطة محطة ال تقوم باإلبالغ /غير عاملة لفترة معينة من الوقت؛ يتوقع أن تستأنف
المحطة العمل /اإلبالغ بعد فترة انتھاء فترة التعليق المؤقت.
محطة أعلنت المنظمة المشرفة المسؤولة أنھا مغلقة
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القرارات

جدول الشفرات4-01-01 :

عنوان جدول الشفرات :أنواع غطاء األراضي
#
4-01-01-00
4-01-01-01
4-01-01-02
4-01-01-03
4-01-01-04
4-01-01-05
4-01-01-06
4-01-01-07
4-01-01-08
4-01-01-09
4-01-01-10
4-01-01-11
4-01-01-12
4-01-01-13
4-01-01-14
4-01-01-15
4-01-01-16
4-01-01-17
4-01-01-99

االسم
غير منطبق
الماء
غابة أشجار إبرية األوراق دائمة الخضرة
غابة أشجار إبرية األوراق تتبدل كل عام
غابة أشجار عريضة األوراق تتبدل كل عام
غابة أشجار عريضة األوراق تتبدل كل عام
غابة مختلطة
أراضي جنيبات مغلقة
أراضي جنيبات مفتوحة
سافانا خشبية
سافانا
أراض عشبية
ٍ
أراض رطبة بصورة دائمة
ٍ
أراض زراعية
ٍ
مناطق حضرية ومبنية
أراض زراعية /غطاء نباتي طبيعي
فسيفساء
ٍ
ثلوج وجليد
أراض قاحلة أو قليلة النباتات
ٍ
غير مص ّنفة

)(IGBP

التعريف
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
راجع https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1

جدول الشفرات4-01-02 :

عنوان جدول الشفرات :أنواع غطاء األراضي
#
4-01-02-00
4-01-02-01
4-01-02-02
4-01-02-03

االسم
غير منطبق
الماء
غابة أشجار إبرية األوراق دائمة الخضرة
غابة أشجار عريضة األوراق دائمة الخضرة

)(UMD

التعريف
ال تنطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
راجع https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1
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#
4-01-02-04
4-01-02-05
4-01-02-06
4-01-02-07
4-01-02-08
4-01-02-09
4-01-02-10
4-01-02-11
4-01-02-12
4-01-02-13
4-01-02-14
4-01-02-99

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
االسم
غابة أشجار إبرية األوراق تتبدل كل عام
غابة أشجار عريضة األوراق تتبدل كل عام
غابة مختلطة
أراضي جنيبات مغلقة
أراضي جنيبات مفتوحة
سافانا خشبية
سافانا
أراض عشبية
ٍ
أراض زراعية
ٍ
مناطق حضرية ومبنية
أراض قاحلة أو قليلة النباتات
ٍ
غير مص ّنفة

التعريف

جدول الشفرات4-01-03 :

عنوان جدول الشفرات :أنواع غطاء األراضي
#
4-01-03-00
4-01-03-01
4-01-03-02
4-01-03-03
4-01-03-04
4-01-03-05
4-01-03-06
4-01-03-07
4-01-03-08
4-01-03-09
4-01-03-10
4-01-03-11
4-01-03-99

االسم
غير منطبق
الماء
أعشاب /محاصيل حبوب غذائية
جنيبات
المحاصيل عريضة أوراق
سافانا
غابة أشجار عريضة األوراق دائمة الخضرة
غابة أشجار عريضة األوراق تتبدل كل عام
غابة أشجار إبرية األوراق دائمة الخضرة
غابة أشجار إبرية األوراق تتبدل كل عام
أراض غير مغطاة بالنباتات
ٍ
أراض حضرية
ٍ
أراض غير مص ّنفة
ٍ

)(LAI/fPAR

التعريف
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
راجع https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1

القرارات
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جدول الشفرات4-01-04 :

عنوان جدول الشفرات :أنواع غطاء األراضي )(NPP
#
4-01-04-00
4-01-04-01
4-01-04-02
4-01-04-03
4-01-04-04
4-01-04-05
4-01-04-06
4-01-04-07
4-01-04-08
4-01-04-99

االسم
غير منطبق
الماء
نباتات إبرية األوراق دائمة الخضرة
نباتات عريضة األوراق دائمة الخضرة
نباتات إبرية األوراق تتبدل كل عام
نباتات عريضة األوراق تتبدل كل عام
نباتات عريضة األوراق سنوية
أراض غير مغطاة بالنباتات
ٍ
أراض حضرية
ٍ
أراض غير مصنفة
ٍ

التعريف
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
راجع https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1

جدول الشفرات4-01-05 :
عنوان جدول الشفرات :أنواع غطاء األراضي
#
االسم
4-01-05-00
الماء
4-01-05-01
غابة أشجار إبرية األوراق دائمة الخضرة
4-01-05-02
غابة أشجار عريضة األوراق دائمة الخضرة
4-01-05-03
غابة أشجار إبرية األوراق تتبدل كل عام
4-01-05-04
غابة أشجار عريضة األوراق تتبدل كل عام
4-01-05-05
جنيبة
4-01-05-06
عُشبة
4-01-05-07
محاصيل حبوب
4-01-05-08
محاصيل عريضة أوراق
4-01-05-09
أراضي حضرية ومبنية
4-01-05-10
ثلوج وجليد
4-01-05-11
أراض قاحلة أو قليلة النباتات
ٍ
)(PFT

التعريف
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
راجع https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1
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#
4-01-05-254
4-01-05-255
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التعريف

االسم
أراض غير مصنفة
ٍ
ُتمأل القيمة

جدول الشفرات4-01-06 :
عنوان جدول الشفرات :أنواع غطاء األراضي
#
التعريف
االسم
4-01-06-00
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
غير منطبق
4-01-06-01
راجع )Antonio Di Gregorio (2005
مناطق أرضية مزروعة ومدارة
4-01-06-02
غطاء نباتي أرضي طبيعي وشبه طبيعي
4-01-06-03
مناطق مائية مزروعة أو تتعرض للفيضان بانتظام
4-01-06-04
غطاء نباتي طبيعي وشبه طبيعي مائي أو يتعرض للفيضان
بانتظام
4-01-06-05
أسطح اصطناعية ومناطق مرتبطة بھا
4-01-06-06
مناطق عارية
4-01-06-07
أجسام مائية اصطناعية ،جليد وثلوج
4-01-06-08
أجسام مائية طبيعية ،جليد وثلوج
4-01-06-99
أراض غير مصنفة
ٍ
)(LCCS
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القرارات

جدول الشفرات4-02 :
عنوان جدول الشفرات :مخطط تصنيف الغطاء السطحي
#
4-02-00

االسم
غير منطبق
أنواع غطاء األراضي )(IGBP

4-02-02

أنواع غطاء األراضي

)(UMD

4-02-03

أنواع غطاء األراضي

)(LAI/fPAR

4-02-04

أنواع غطاء األراضي
أنواع غطاء األراضي )(PFT
أنواع غطاء األراضي )(LCCS

4-02-01

التعريف
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
البرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1

جامعة ماريالند قسم الجغرافيا أنتجت مجموعة تصنيف غطاء األراضي على النطاق العالمي منذ عام

1988

http://glcf.umd.edu/data/landcover/

4-02-05
4-02-06

)(NPP

دليل كثافة الغطاء النباتي والتمثيل الضوئي الجزئي لإلشعاع الشمسي .ھو جزء من اإلشعاع الشمسي الممتص بالتمثيل
الضوئي الذي تمتصه مظلة النبات للتمثيل الضوئي والنمو في النطاق الطيفي 0.4-0.7nm
صافي اإلنتاج األولي ) (NPPمخطط الغطاء األرضي
أنواع النباتات الوظيفية ) (PFTمخطط الغطاء األرضي
مخطط تصنيف الغطاء األرضي
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جدول الشفرات4-03-01 :

عنوان جدول الشفرات :الطبوغرافيا المحلية )استناداً إلى (Speight 2009
#
التعريف
االسم
ال ينطبق أي من الشفرات الواردة في الجدول في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
 4-03-01-0غير منطبق
أعلى من جميع األراضي السطحية أو تحت السطحية المحيطة ،أو أعلى من كل ذلك تقريبا ً
 4-03-01-1قمة تل
أعلى من جميع األراضي السطحية أو تحت السطحية المحيطة ،أو أعلى من كل ذلك تقريباً ،ولكنه ذو شكل متطاول ويمتد إلى ما يتجاوز
 4-03-01-2حيد
نصف قطر يبلغ  50متراً.
ليس قمة وال منخفضا ً أو قاع وادٍ ،وينحدر بميل يتجاوز % 3
 4-03-01-3منحدر
منحدر يقل انحداره عن  % 3وليس قمة أو حيداً أو قاع وادٍ ،أو منخفضا ً .يُستخدم فيما يتعلق بالسھول.
 4-03-01-4مسطح
أكثر انخفاضا ً من كل األراضي السطحية وتحت السطحية المحيطة ،ولكن الماء يمكن أن يتدفق منه
 4-03-01-5قاع وا ٍد
أكثر انخفاضا ً من كل األراضي السطحية وتحت السطحية المحيطة به تقريبا ً ،مع عدم وجود منفذ فوق األرض للماء
 4-03-01-6منخفض

جدول الشفرات4-03-02 :

عنوان جدول الشفرات :االرتفاع النسبي
#
4-03-02-0
4-03-02-1
4-03-02-2
4-03-02-3
4-03-02-4
4-03-02-5

االسم
غير منطبق
األكثر انخفاضا ً
منخفض
متوسط
عال
ٍ
األعلى

التعريف
ال شيء في الشفرات الواردة في الجدول ينطبق في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
في أدنى  %5من نطاق االرتفاع
بين  %5و  %25من نطاق االرتفاع
بين  %25و  %75من نطاق االرتفاع
بين  %75و  %95من نطاق االرتفاع
في أعلى  %5من نطاق االرتفاع

جدول الشفرات4-03-03 :

عنوان جدول الشفرات :السياق الطبوغرافي )استناداً إلى (Hammond 1954
#
التعريف
االسم
4-03-03-0
ال شيء في الشفرات الواردة في الجدول ينطبق في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
غير منطبق
تضاريس منخفضة جداً
 4-03-03-1سھول
تضاريس منخفضة ،تميل إلى أشكال متقاربة
 4-03-03-2أغوار
تضاريس منخفضة ،تميل إلى اتخاذ أشكال متباعدة
 4-03-03-3مرتفعات

القرارات
#
4-03-03-4
4-03-03-5
4-03-03-6

االسم
أودية
تالل
جبال

التعريف
تضاريس متوسطة ،تميل إلى اتخاذ أشكال متقاربة
تضاريس متوسطة ،تميل إلى اتخاذ أشكال متباعدة
تضاريس مرتفعة

جدول الشفرات4-03-04 :

عنوان جدول الشفرات :االرتفاع /العمق
#
4-03-04-0
4-03-04-1
4-03-04-2
4-03-04-3
4-03-04-4
4-03-04-5

االسم
غير منطبق
صغير جداً
صغير
متوسط
كبير
كبير جداً

التعريف
ال شيء في الشفرات الواردة في الجدول ينطبق في سياق ھذه الرصدة المعينة )سبب عدم الوجود(
بين  -100م و  100م
بين  -300و  -100م أو بين  100و  300م
بين  -1,000و  -300م أو بين  300و  1,000م
بين  -3,000و  -1,000م أو بين  1,000و  3,000م
أعمق من  3,000م أو أعلى من  3,000م
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جدول الشفرات4-04 :
عنوان جدول الشفرات :األحداث في المحطة /المنصة ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#
التعريف
االسم
 4-04-01قطع أعشاب
 4-04-02إزالة ثلوج
 4-04-03إزالة أشجار
 4-04-04أنشطة بناء
 4-04-05أشغال طرق
بفعل اإلنسان أو الطبيعة
 4-04-06حرق كتلة حيوية
 4-04-07عاصفة ترابية
 4-04-08تلفيات العاصفة
 4-04-09عاصفة ريحية
 4-04-10فيضان
 4-04-11حريق
 4-04-12زلزال
 4-04-13انزالق أرضي
 4-04-14عرام عواصف أو أمواج
تسونامية
 4-04-15برق
 4-04-16تخريب

جدول الشفرات5-01 :
عنوان جدول الشفرات :مصدر الرصد
#
5-01-1
5-01-2
5-01-3

االسم
الرصد األوتوماتي
الرصد اليدوي
الرصد البصري

التعريف
نتيجة القياس التي تنتج أوتوماتيا ً
القراءة اليدوية للجھاز
الرصد البشري بدون استخدام أجھزة

القرارات

جدول الشفرات5-02 :
عنوان جدول الشفرات :طريقة القياس /الرصد ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[

جدول الشفرات5-04 :
عنوان جدول الشفرات :الحالة التشغيلية لألجھزة
#
5-04-1
5-04-2
5-04-3

االسم
مرحلة التشغيل
تحت التجربة
خارج الخدمة

التعريف
أعلن أن األجھزة تعمل وأنھا مشمولة بالصيانة الروتينية
يتم نشر األجھزة بغرض تجربتھا والمعلومات المقدمة قد ال تكون موثوقة
تم نشر األجھزة ولكنھا حاليا ً خارج الخدمة

جدول الشفرات5-08 :
عنوان جدول الشفرات :نتيجة مراقبة األجھزة
#
5-08-0
5-08-1
5-08-2
5-08-3

االسم
ال تغييرات  -في المعايرة
ال تغييرات – خارج المعايرة
ال تغييرات – معايرة غير معروفة
أعيد معايرتھا -في المعايرة

التعريف
تم التحقق من األجھزة ووجد أنھا في مرحلة المعايرة
تم فحص األجھزة ووجدت أنھا خارج المعايرة؛ ال تغييرات في وظيفة المعايرة
تم زيارة األجھزة ولكن ال يمكن إجراء المعايرة
تم فحص األجھزة ووجد أنھا لم تعاير؛ تم إعادة معايرة األجھزة )وظيفة المعايرة تغيرت(
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جدول الشفرات5-14 :
عنوان جدول الشفرات :حالة الرصدة
#
5-14-01
5-14-02

التعريف
الرصدة األولية أو الرسمية للمتغير المرصود
رصدة إضافية أو تكميلية للمتغير المرصود

االسم
أولية
إضافية

جدول الشفرات5-15 :
تعرض األجھزة
عنوان جدول الشفراتّ :
#

االسم

5-04-1

الفئة 1

5-04-2

الفئة 2

5-04-3

الفئة 3

5-04-4

الفئة 4

5-04-5

الفئة 5

التعريف
تعرّض األجھزة يتيح قياسات للمستوى المرجعي
تعرّض األجھزة له تأثير صغير أو غير متكرر على القياس
تعرّض األجھزة يؤدي إلى زيادة عدم اليقين أو إلى قياسات غير صحيحة أحيانا ً
تعرّض األجھزة يؤدي إلى درجة عدم يقين مرتفعة أو إلى قياسات غير صحيحة بصفة منتظمة
تعرّض األجھزة يؤدي إلى قياسات غير صحيحة

جدول الشفرات6-03 :
عنوان جدول الشفرات :استراتيجية أخذ العينات
#
6-03-1

االسم
متصل

6-03-2

قائم بذاته

6-03-3

حدث

التعريف
يجري أخذ العينات بشكل متصل ،ولكن ليس بالضرورة على فترات زمنية منتظمة .وأخذ العينات ھو
عملية إدماج ،أي أن الرصدات ال يفلت منھا أي من الوسط الذي يجري قياسه.
يجري أخذ العينات على فترات زمنية منتظمة فيما يتعلق بفترات معينة ألخذ العينات تكون أصغر من
الفاصل الزمني .ويكون أخذ العينات غير متكامل ،أي أن الرصد تفلت منه أجزاء من الوسط الذي
يجري قياسه.
يجري أخذ العينات على فترات زمنية غير منتظمة
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القرارات

جدول الشفرات7-06 :
عنوان جدول الشفرات :مستوى البيانات
#

االسم

7-06-0

غير
معروف
أولية
المستوى 0

7-06-3

المستوى
األول

7-06-4

المستوى
الثاني

7-06-5

المستوى
الثالث

7-06-1
7-06-2

التعريف
لجنة أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،2008 ،8مح ّدثا ً في
(2010

إشارات كھربائية مناظرة /رقمية
بيانات المستوى األول )البيانات األولية( :بوجه عام ،ھي قراءات أجھزة
معبّر عنھا بوحدات فيزيائية مناسبة وتشير إلى إحداثيات جغرافية
لألرض .وھي تتطلب التحويل إلى متغيرات أرصاد جوية عادية )معرفة
في الجزء األول ،الفصل  .(1وبيانات المستوى األول ھي نفسھا في
حاالت كثيرة بيانات يُحصل عليھا من معالجة اإلشارات الكھربائية من
قبيل الفلطية ،التي يشار إليھا باعتبارھا بيانات أولية .ومن أمثلة ھذه
البيانات اإلشعاعات الساتلية وضغط بخار الماء ،وأوضاع المناطيد ذات
المستوى الثابت ،إلخ ،ولكن باستثناء إشارات القياس األولية عن
بُعد .ومع ذلك تحتاج بيانات المستوى األول إلى تحويل إلى بارامترات
األرصاد الجوية المحددة في متطلبات البيانات.
بيانات المستوى الثاني )بارامترات األرصاد الجوية( .ومن الممكن
الحصول عليھا مباشر ًة من أنواع كثيرة من األجھزة البسيطة ،أو من
الممكن اشتقاقھا من بيانات المستوى األول .فعلى سبيل المثال ،ال يمكن
لنبيطة استشعار أن تقيس الرؤية ،التي تمثل كمية تابعة للمستوى الثاني؛
وبدالً من ذلك ،تقيس نبائط االستشعار معامل التمييز ،وھو كمية تتعلق
بالمستوى األول
المستوى الثالث )بارامترات الحالة األولية( ھي مجموعات بيانات متسقة
داخلياً ،تكون عموما ً في شكل نقاط شبكية يُحصل عليھا من بيانات

لجنة سواتل رصد األرض
http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handbook.pdf

معلومات فيزيائية :بيانات في عبواتھا األصلية ،كما وردت من ساتل
معلومات فيزيائية :بيانات أجھزة معاد بناؤھا وغير معالجة وذات استبانة
مكانية وزمنية كاملة ومذيّلة بجميع المعلومات التكميلية المتاحة التي ستستخدم
في المعالجة الالحقة )مثالً ،التقويم الفلكي ،والصحة ،والسالمة(
معلومات فيزيائية :بيانات المستوى  0غير المجمّعة والمعاد تشكيلھا مذيّلة
بجميع المعلومات التكميلية التي ستستخدم في المعالجة الالحقة .ويطبَّق
تصحيح راديومتري وھندسي اختياري إلنتاج بارامترات في وحدات
فيزيائية .و ُتعرض البيانات عموما ً بوصفھا تمثل استبانة زمنية /مكانية
كاملة.ومن الممكن وجود طائفة واسعة التنوع من نواتج المستوى الفرعي.

معلومات جيوفيزيائية .متغيرات بيئية مسترجعة )مثالً ،ارتفاع أمواج المحيط،
رطوبة التربة ،تركيز الجليد( بنفس االستبانة وفي نفس الموقع مثل البيانات
المصدرية الخاصة بالمستوى األول

معلومات جيوفيزيائية .بيانات أو متغيرات بيئية مسترجعة أعيد أخذ عينات
منھا مكانيا ً و/أو زمنيا ً )أي مشتقة من نواتج المستوى  1أو  .(2وعملية إعادة
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#

االسم

7-06-6

المستوى
الرابع

التعريف
لجنة أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،2008 ،8محدّثا ً في
(2010
المستوى الثاني بتطبيق إجراءات البدء المحددة.
مالحظة :البيانات المتبادلة دوليا ً ھي بيانات من المستوى الثاني أو من
المستوى الثالث.

لجنة سواتل رصد األرض
http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handbook.pdf

أخذ البيانات ھذه يمكن أن تشمل تحديد المتوسط والتركيب.
معلومات مواضيعية .نواتج أو نتائج نموذج من تحليالت بيانات من مستوى
أقل )متغيرات ال تقاس مباشرة بواسطة األجھزة ،ولكنھا ُتشتق من ھذه
القياسات ،مثالً(.

القرارات

جدول الشفرات7-10 :
عنوان جدول الشفرات :الوقت المرجعي ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#
7-10-0
7-10-1
7-10-2
7-10-3

االسم
غير معروف
خادم الوقت
ساعة راديوية
مقارنة األدلة

التعريف
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جدول الشفرات8-03-01 :
عنوان جدول الشفرات :إشارة الجودة ]من جدول الشفرات  BUFRرقم  -(WMO, 2013) 0 33 020جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#
التعريف
االسم
8-03-01-0
جيدة
8-03-01-1
غير متسقة
8-03-01-2
مشكوك فيھا
8-03-01-3
خاطئة
8-03-01-4
لم يتم التأكد من صحتھا
8-03-01-5
تم تغييرھا
8-03-01-6
مقدرة
8-03-01-7
القيمة غير موجودة

جدول الشفرات8-03-02 :
عنوان جدول الشفرات :إشارة الجودة ]من المعيار  WaterML 2.0الخاص باالتحاد الجيوفضائي المفتوح )[(OGC
#
8-03-02-0
8-03-02-1
8-03-02-2
8-03-02-3
8-03-02-4
8-03-02-5

االسم
جيدة
موضع شك
مقدره
ضعيفة
لم يتم التأكد منھا
غير موجودة

التعريف
تم فحص البيانات وتمثل قياسات موثوقة
ينبغي تناول البيانات باعتبارھا موضع شك
البيانات ھي تقدير فقط ،وليست قياسات مباشرة
ينبغي اعتبار البيانات بأنھا ذات جودة منخفضة وربما تكون قد رفضت
لم يتم التأكد من صحة البيانات بأي طريقة نوعية
البيانات غير موجودة

القرارات

جدول الشفرات8-04 :
عنوان جدول الشفرات :نظام اإلشارة إلى الجودة
#
8-04-0
8-04-1
8-04-2

االسم
غير معروف
الجدول  BUFR 0 33 020للمنظمة WMO
نظام آخر لإلشارة إلى الجودة

التعريف
نظام اإلشارة إلى الجودة غير معروف
http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0-33-020

تحدد اإلشارات وفقا ً لنظام آخر

جدول الشفرات8-05 :
عنوان جدول الشفرات :إمكانية التتبع
#
8-05-0
8-05-1
8-05-2

االسم
غير معروفة
قابلة للتبع وصوالً إلى المعايير الدولية
قابلة للتبع لمعيار آخر

التعريف
إمكانية التتبع غير معروفة
يمكن تتبعھا وصوالً إلى معيار دولي
ال يمكن تتبعھا وصوالً إلى معيار دولي
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جدول الشفرات9-02 :
عنوان جدول الشفرات ،WMO 2013a) WMO_DataLicenseCode :الجدول (14
#

االسم

9-02-1

WMOEssential

9-02-2

WMOAdditional

9-02-3

WMOOther

التعريف
البيانات األساسية للمنظمة  :WMOالتبادل الدولي الحر وغير المقيد للبيانات والنواتج األساسية لألرصاد الجوية.
البيانات اإلضافية للمنظمة  :WMOالنفاذ المفتوح وغير المقيد إلى البيانات والنواتج المتبادلة تحت رعاية المنظمة للدوائر البحثية والتعليمية
لألغراض غير التجارية .ويمكن توفير تعريف إضافي أدق لسياسة البيانات في إطار البيانات الشرحية .وفي جميع الحاالت ،يتحمل
مستھلكو البيانات مسؤولية ضمان استيعابھم لسياسة البيانات التي يحددھا مقدم البيانات – وھو ما قد يقتضي إجراء حوار مع ناشر
البيانات للتأكد من الشروط واألحكام.
البيانات المقرر توزيعھا عالميا ً من خالل البنية التحتية للمنظمة  GTS/WISوالتي ال يشملھا قرار المنظمة رقم  25أو قرار المنظمة رقم
40؛ مثل بيانات معلومات األرصاد الجوية التطبيقية ) .(OPMETوالبيانات المرقومة بالعالمة ’’ ‘‘WMOOtherتخضع للقيود التي تفرضھا
سياسة البيانات .وفي جميع الحاالت ،سيتحمل مستھلكو البيانات مسؤولية ضمان استيعاب سياسة البيانات التي يحددھا مقدم البيانات –
وھو ما قد يقتضي إجراء حوار مع ناشر البيانات للتأكد من الشروط واألوضاع.

القرارات

جداول الشفرات اإلضافية ،غير محددة لفئة معينة أو عنصر معين من البيانات الشرحية
جدول الشفرات11-01 :
عنوان جدول الشفرات’’ :تنسيق المصدر /الخدمة‘‘ ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#

االسم

11-1-01
11-1-02
11-1-03
11-1-04
11-1-05
11-1-06
11-1-07
11-1-08

GPS
ARGOS DOPPLER
IRIDIUM DOPPLER
ARGOS Kalman
GALILEO
LORAN
من عملية مسح
من الخريطة

التعريف
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جدول الشفرات11-02 :
عنوان جدول الشفرات’’ :مرجع اإلحداثيات‘‘ ]جدول الشفرات قيد اإلعداد[
#

االسم

11-1-01
11-1-02
11-1-03
11-1-04
11-1-05
11-1-06
11-1-07

WGS84

التعريف

القرارات
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جدول الشفرات11-03 :
عنوان جدول الشفرات :معنى ختم الوقت
#
االسم
11-03-1

البداية

11-03-2

النھاية

11-03-3

المنتصف

التعريف
تشير أختام الوقت إلى بداية فترة تغطي النطاق حتى ختم الوقت التالي ولكن ال تشمله
تشير أختام الوقت إلى نھاية فترة تغطي النطاق حتى ختم الوقت السابق ولكنھا ال تشمله
تشير أختام الوقت إلى منتصف فترة تبدأ في منتصف النطاق الموصوف بختم الوقت ھذا وختم الوقت السابق وتنتھي قبل منتصف النطاق
الموصوف بختم الوقت ھذا وختم الوقت التالي مباشرة.
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القرار

(Cg-17) 27

برنامج أدوات وطرق الرصد
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 7برنامج أدوات وطرق الرصد،

)(2

أن الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOقد أقرت التغييرات المدخلة على دليل أدوات
وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم ،(8

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن الحاجة المستمرة إلى توفير بيانات عالية الجودة ومتوافقة ومتجانسة عن األحوال الجوية ،أمر بالغ األھمية
لألنشطة العملية والبحثية لألعضاء ،

)(2

الحاجة إلى كفالة استدامة نظم الرصد )بما في ذلك الصيانة والمعايرة واإلصالح السريع ،ضمن جملة أمور(
طوال فترة تشغيلھا ،وأدائھا على المدى الطويل في ظل األوضاع المناخية السائدة،

)(3

الحاجة إلى مواصلة توحيد أدوات وطرق الرصد وإمكانية تعقب القياسات وفقا ً للنظام الدولي للوحدات )(SI
في جميع أنحاء العالم،

)(4

الحاجة إلى تحسين التنسيق ومراقبة جودة النظم السطحية القاعدة المستخدمة على نطاق واسع  ،بما في ذلك
نظم االستشعار عن بعد ،كرادارات الطقس ورادارات قياس سرعة واتجاه الرياح ،بما يوفر معلومات حاسمة
األھمية إلصدار اإلنذارات؛

)(5

الحاجة إلى أدوات أكثر متانة وقادرة على مواجھة أحوال الطقس القاسي وقياس المتغيرات المرتبطة
باألحوال الجوية والھيدرولوجية المتطرفة وغيرھا من المتغيرات ،والحاجة إلى التحسين المستمر
لتكنولوجيات ومنھجيات الرصد ذات الصلة،

)(6

أھمية استخدام التكنولوجيا الجديدة في إجراء القياسات والحصول على بيانات الرصد على نحو فعال قياسا ً
بالتكلفة،

)(7

الحاجة إلى كفالة إمكانية االستخدام المتبادل لتكنولوجيات ونظم الرصد من أجل تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSبشكل فعال،

)(8

الحاجة المستمرة إلى تدريب األخصائيين والفنيين المعنيين باألدوات ،والسيما األخصائيين والفنيين من
البلدان النامية ،على تشغيل تكنولوجيا الرصد وصيانتھا ومعايرتھا،

)(9

الحاجة إلى مواصلة إجراء مقارنات لألدوات ونظم الرصد،

)(10

الحاجة إلى االمتثال التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حين تدخل حيز النفاذ في عام  ،2020واألثر الذي ستخلفه
على األعضاء الذين ال يزالون يستخدمون أدوات تعتمد على الزئبق في شبكاتھم،

)(11

الحاجة إلى مواصلة التعاون الوثيق بين لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOواللجان الفنية والبرامج
األخرى ،لتلبية احتياجاتھا واحتياجات كافة البرامج التي تتسم بأولوية عالية بالنسبة للمنظمة ) (WMOمن قبيل
النظام ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
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ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والتنبؤات العالية الجودة القائمة على اآلثار إلى القياسات
والرصدات،
)(12

دور المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsوالمراكز اإلقليمية
لقياس اإلشعاع ) (RRCsفي الترويج لمعايرة األدوات والتدريب وبناء القدرات،

)(13

الدور الذي ستؤديه مراكز االختبار ومراكز الريادة التابعة للجنة ) (CIMOفي إدماج مختلف النظم السطحية
القاعدة لالستشعار عن بعد ،وكذلك في تطوير نظم رصد تقليدية وأوتوماتية فعالة من حيث التكلفة في إطار
النظام )،(WIGOS

يؤكد مجدداً الدور الرائد المشترك بين اللجنة ) (CIMOولجنة ال ُنظم األساسية في تطوير وتنفيذ النظام ) ،(WIGOSكما
يؤكد مجدداً ضرورة أن تواصل المنظمة ) ،(WMOفي سياق تطوير برنامج أدوات وطرق الرصد التابع لھا وتنفيذه،
التعاون مع الھيئات الدولية من قبيل المكتب الدولي للموازين والمقاييس ) (BlPMوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) ،(lSOورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) ،(HMElوالتعاون األوروبي في ميدان البحوث العلمية
والفنية ) ،(COSTوكذلك مع شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي أن يقوم ،بمساعدة اللجنة ) (CIMOوغيرھا من اللجان الفنية ذات الصلة ،في تعزيز تنفيذ
برنامج أدوات وطرق الرصد وتوجيه ھذا التنفيذ والمساعدة فيه؛
يطلب إلى االتحادات اإلقليمية ما يلي:
)(1

مواصلة تقديم الدعم الفعال للجوانب اإلقليمية لبرنامج أدوات وطرق الرصد ،والسيما فيما يتعلق بتطوير القدرات؛

)(2

القيام مع اللجنة ) (CIMOأو اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMأو مع وكالة وطنية/
دولية معنية ،على األقل مرة كل خمس سنوات ،بتقييم المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية
لألدوات البحرية ) (RMICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsالقائمة ،للتحقق من قدراتھا وأدائھا؛

)(3

إجراء استعراض منتظم لمتطلبات أعضائھا من الخدمات التي توفرھا المراكز اإلقليمية لألدوات
والمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع )(RRCs؛

)(4

تنظيم مقارنات إقليمية منتظمة لمقاييس إشعاع الشمس المباشر في أحد المراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع
) ،(RRCsواختبارات معايرة مشتركة بين المختبرات فيما بين المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsالقائمة؛

)(5

إبالغ اللجنة ) (CIMOعن متطلبات االتحادات اإلقليمية المحددة وأولوياتھا فيما يتعلق باحتياجاتھا من المواد
التوجيھية والتدريب بشأن أدوات وطرق الرصد ،والتعاون مع اللجنة ) (CIMOلتنظيم ھذه األحداث؛

)(RICs

يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية إبقاء جوانب أدوات وطرق الرصد المتعلقة بمجاالت اختصاصات لجانھم الفنية قيد
الدراسة واالستعراض المستمرين ،وإبالغ اللجنة ) (CIMOباحتياجات لجانھم الفنية؛
يطلب إلى األعضاء ما يلي:
)(1

التعاون بنشاط في تنفيذ برنامج أدوات وطرق الرصد وتوفير كل دعم ممكن لھذا التنفيذ؛

)(2

مواصلة أنشطتھم المتصلة باستحداث أدوات ونظم رصد جديدة ،وزيادة ھذه األنشطة عند اإلمكان ،مع التأكيد
على قابليتھا للتشغيل المتبادل وفعاليتھا بالقياس إلى التكلفة؛
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)(3

تقاسم خبراتھم ونشر تقارير عن تشغيل نظم الرصد المتقدمة ،وعن العملية التي اتبعوھا للتخلص التدريجي من
استخدام الزئبق في نظم الرصد؛

)(4

دعم المقارنات العالمية واإلقليمية لألدوات وطرق الرصد الجديدة والمشاركة فيھا ،وتطبيق نتائج ھذه المقارنات
على شبكات الرصد التابعة لألعضاء؛

)(5

تقديم الدعم الستحداث معايير جديدة للرصد والمشاركة في استحداثھا ،مثل معايير أتمتة الرصدات اليدوية
والبصرية والذاتية ،ورادارات الطقس ،ورادارات قياس سرعة واتجاه الرياح ،والقياسات في األحوال القاسية؛

)(6

تعزيز تطوير اإلجراءات إلدارة جودة الرصدات وصيانة األدوات والمعايرة والممارسات العملية ،والتعاون مع
البلدان األخرى ،حسب االقتضاء ،في إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بھا؛

)(7

تعزيز القياسات وكفالة إمكانية تتبع القياسات وفقا ً للنظام الدولي للوحدات )(SI؛

)(8

دعم المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsوالمراكز اإلقليمية لقياس
اإلشعاع ) (RRCsلتمكينھا من االضطالع بوالياتھا وتقديم الدعم ألعضاء االتحاد وفق اختصاصاتھا؛

)(9

دعم مراكز االختبار ومراكز الريادة التابعة للجنة ) (CIMOإلعداد إرشادات خاصة بدمج الرصدات األرضية
القاعدة المستشعرة عن بعد والرصدات الموقعية ،وإلعداد إجراءات قياسية لجميع جوانب استعمال وتشغيل
األدوات بغية تعزيز توافقية األدوات وإمكانية تشغيلھا المتبادل على المستوى العالمي؛

) (10ضمان التدريب المستمر لألخصائيين والفنيين المعنيين باألدوات لتأمين الصيانة المالئمة لنظم الرصد الخاصة بھم؛
يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمساعدة ھيئات المنظمة ) ،(WMOوالسيما اللجنة ) ،(CIMOفي تنسيق برنامج أدوات
وطرق الرصد وتنفيذه؛

)(2

توفير التمويل الالزم لمقارنات األدوات في إطار الميزانية العادية للمنظمة )(WMO؛

)(3

مساعدة أعضاء المنظمة ،عند االقتضاء ،ال سيما أقل األعضاء نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان
النامية ،في التغلب على الصعوبات التي قد تنشأ في تنفيذ البرنامج ؛

)(4

مساعدة المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجنة ) (CIMOفي تنفيذ ھذا القرار؛

)(5

اتخاذ الترتيبات الالزمة لنشر التعديالت المدخلة على دليل أدوات وطرق الرصد بصيغته التي اعتمدتھا الدورة
الخامسة عشرة للجنة ) ،(CIMOوترجمته إلى لغات رسمية أخرى في المنظمة )(WMO؛

)(6

توفير الدعم الالزم لتحديث األطلس الدولي للسُحب )مطبوع المنظمة رقم  – (407المجلد األول  -دليل رصد
السحب والشھب األخرى والمجلد الثاني ،وتأمين إصداره.

ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 7الذي لم يعد ساريا ً.

القرارات
القرار

525

(Cg-17) 28

تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 8تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد،

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1138

يقرر:
)(1

اإلحاطة علما ً بالتقرير؛

)(2

اإلحاطة علما ً بالقرارات  1إلى (CIMO-16) 4؛

)(3

اتخاذ إجراء بشأن كل توصية من التوصيات التالية على النحو اآلتي:

التوصية  - (CIMO-16) 1نشر دليل لجنة أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  (8طبعة  ،2014وترجمته؛
)أ(

يق ّر ھذه التوصية؛

)ب( يطلب إلى األمين العام تحديد الموارد الالزمة لترجمة الطبعة الجديدة من الدليل إلى اللغات الرسمية
المعتمدة في المنظمة ) (WMOمن الميزانية العادية ،والمساھمات العينية من األعضاء أو المساھمات
الطوعية في الصندوق االستئماني للجنة )(CIMO؛
التوصية  - (CIMO-16) 2االعتراف بمحطات الرصد المئوية
)أ(

يق ّر ھذه التوصية؛

)ب( يطلب إلى األمين العام تقديم الدعم لھذه المبادرة؛
التوصية  - (CIMO-16) 3مراجعة األطلس الدولي للسحب )مطبوع المنظمة رقم (407
)أ(

يق ّر ھذه التوصية؛

)ب( يوصي األعضاء بدعم إعداد األطلس الدولي للسحب ،من خالل المساھمات الطوعية في الصندوق
االستئماني للجنة ) ،(CIMOواإلعارات؛
)ج( يوصي اللجان الفنية المختصة األخرى بأن تتعاون مع اللجنة ) ،(CIMOحسب االقتضاء؛
)د(

يوصي األمين العام بأن يحدد الموارد الالزمة الستكمال العمل؛

التوصية  - (CIMO-16) 4استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بلجنة أدوات وطرق الرصد
)أ(

يق ّر ھذه التوصية.

526

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

القرار

(Cg-17) 29

الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-XV) 4الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية،

)(3

التوزيع الحالي للترددات الراديوية واألحكام التنظيمية المتصلة بمساعدات األرصاد الجوية ،وخدمات
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية وباستطالع األرض ومواقع الترددات الراديوية )لرادارات الطقس
ورادارات رسم جانبيات الرياح( في لوائح الراديو الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت )،(lTU

)(4

نتائج المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي يعقدھا االتحاد الدولي لالتصاالت،

)(5

جدول أعمال المؤتمر المقبل لالتصاالت الراديوية الذي سيعقدھا االتحاد الدولي لالتصاالت )(lTU
والمواقف ذات الصلة اتي عرضتھا المنظمة ) (WMOأثناء العملية التحضيرية في االتحاد الدولي
لالتصاالت )،(lTU

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

األھمية الكبرى لخدمات االتصاالت الراديوية المحددة بالنسبة ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من
األنشطة البيئية الالزمة لرصد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية )التي ھي من صنع اإلنسان( ،واإلنذار
المبكر بحدوثھا والوقاية منھا والتخفيف من آثارھا ،ولسالمة األرواح والممتلكات ،وحماية البيئة،
ودراسات تغير المناخ ،والبحوث العلمية،

)(2

أھمية المعلومات التي توفرھا نظم استكشاف األرض ،بما في ذلك نظم األرصاد الجوية بالنسبة لمجموعة
واسعة من األنشطة االقتصادية مثل الزراعة ،والنقل ،واإلنشاء ،والسياحة،

)(3

األھمية الحاسمة لتوزيع نطاقات تردد راديوي مناسبة لتشغيل نظم الرصد الجوي السطحية القاعدة ،بما
في ذلك على وجه الخصوص المسابير الالسلكية ،ورادارات الطقس ،ورادارات رسم جانبيات الرياح،

)(4

األھمية الحاسمة لتوزيع نطاقات تردد راديوي مناسبة لتشغيل السواتل الخاصة باألرصاد الجوية وعمليات
البحث والتطوير ،بما في ذلك االستشعار عن بُعْ د وجمع البيانات والوصالت الالزمة وتوزيعھا،

وإذ يشدد على أن بعض نطاقات التردد الراديوي تعتبر مورداً طبيعيا ً فريداً نظراً لما فيھا 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،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد للتھديد 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،
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يطلب إلى لجنة النظم األساسية المضي في مواصلة استعراض المسائل التنظيمية والفنية المتعلقة بالترددات الراديوية
ألنشطة العمليات والبحوث في مجال األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية ،وأن تقوم بتحضير مواد إرشادية
ومعلومات تستفيد منھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  ،وذلك بالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى
والتعاون مع الھيئات الدولية األخرى ذات الصلة ،وخصوصا ً لجنة أدوات وطرق الرصد والسيما فريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية )(CGMS؛
يحث جميع أعضاء المنظمة على بذل قصارى جھودھم لضمان توافر وحماية الترددات الراديوية المناسبة الالزمة
لعمليات وبحوث األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية والسيما:
)(1

ضمان أن تدرك إداراتھم الوطنية لالتصاالت إدراكا ً كامالً أھمية الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد
الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية ولمتطلبات ھذه األنشطة منھا ،والسعي إلى الحصول على تأييد ھذه
اإلدارات في المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي يعقدھا 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 ذات الصلة وأعمال قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت،
وخصوصا ً مجموعتي الدراسات  5و  7المعنيتين تباعا ً بالخدمات االرضية )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 بھا؛

يناشد االتحاد الدولي لالتصاالت واإلدارات في أعضائه:
)(1

ضمان التوافر والحماية المطلقة لنطاقات الترددات الراديوية التي تعتبر – بحكم خصائصھا الطبيعية
الخاصة -مورداً طبيعيا ً فريداً يتيح االستشعار السلبي للغالف الجوي وسطح األرض من الفضاء ،وذات
أھمية بالغة لبحوث وعمليات الطقس والماء والمناخ؛

)(2

إيالء العناية الواجبة لمتطلبات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية المتصلة بتوزيع الترددات الراديوية
واألحكام التنظيمية المتصلة بعمليات وبحوث األرصاد الجوية والعمليات والبحوث البيئية المتصلة بھا؛

)(3

إيالء اھتمام خاص لمواقف المنظمة ) (WMOالمتصلة ببنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية ،في ضوء الفقرتين ) (1و ) (2أعاله؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

توجيه انتباه جميع الجھات المعنية ،بما في ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(lTUإلى ھذا القرار؛

)(2

متابعة دور التنسيق الذي تضطلع به األمانة في المسائل المتصلة بالترددات الراديوية كمسألة ذات أولوية
عالية ،وخصوصا ً 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؛
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تيسير التنسيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا واإلدارات الوطنية لالتصاالت
الراديوية ،وخصوصا ً في التحضير للمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي ينظمھا االتحاد الدولي
لالتصاالت ) ،(lTUعن طريق توفير المعلومات والوثائق المناسبة؛
مساعدة لجنة النظم األساسية في تنفيذ ھذا القرار.

)(4
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg- XV) 4الذي لم يعد ساريا ً.

القرار (Cg-17) 30
دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تنسيق الترددات الراديوية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز لدورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية لعام  2014مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1140
وإذ يشير إلى القرار  - (Cg-17) 29الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية،
وإذ ينظر في التوصية رقم  – (CBS-Ext.(2014) 13دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي تنسيق الترددات الراديوية،
يقرر اعتماد دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تنسيق الترددات الراديوية ،كما يرد في
مرفق التوصية (CBS-Ext.(2014)) 13؛
يطلب إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنشر الدليل بحيث يتسنى لألعضاء استخدامه في إطار عمليات
التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛
يجيز لألمين العام أن يجري ما قد يترتب على ذلك من تعديالت تحريرية.

القرار

(Cg-17) 31

تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن مراكز وشبكات
نظام معلومات المنظمة
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1140
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القرارات
وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 45الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 51تسمية مراكز نظام معلومات المنظمة )،(WIS

)(3

الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بھا لألرصاد
الجوية ،الجزء األول ،القسم ،3

)(4

مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  (1060الذي تشدد الفقرة
منه على أھمية االتصاالت المخصصة لتوجيه تبادل البيانات الحرجة من الناحية الزمنية والتشغيلية،

1.7.1

وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 9إنشاء منتدى لمستخدمي ال ُنظم الساتلية إلبالغ البيانات )،(SATCOM

)(2

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 19الدور الھام لشبكة نظام معلومات المنظمة،

)(3

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 20تحديثات لمرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
)مطبوع المنظمة رقم ،(1060

وإذ يذ ِّكر بالقرار  - (Cg-XII) 40سياسات وممارسات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن بيانات ونواتج األرصاد
الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما فيھا التوجيھات بشأن العالقات في األنشطة التجارية لألرصاد الجوية ،الذي
حث األعضاء على تعزيز التزامھم بالتبادل الحر وغير المقيّد لبيانات ونواتج األرصاد الجوية وما يتصل بھا من بيانات
ونواتج،
يقرر ما يلي:
)(1

حذف اإلشارة المشروطة لتسميات المراكز على النحو المبيّن في الجدول  1من مرفق ھذا القرار؛

)(2

تسمية المراكز المذكورة في الجدول  2من مرفق ھذا القرار مراكز لجمع أو إنتاج البيانات تابعة لنظام معلومات
المنظمة )(WIS؛

)(3

تمديد التسمية المشروطة لمراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISالمذكورة في الجدول  3من مرفق ھذا القرار إلى
غاية الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية )(CBS؛

)(4

سحب تسمية "مستودع بيانات السنة القطبية الدولية" ،السويد ،كمركز لتجميع البيانات أو النواتج تابع لنظام
معلومات المنظمة )(WIS؛

)(5

الموافقة على التوصية  (CBS-Ext.(2014)) 9الداعية إلى إنشاء منتدى لمستخدمي ُنظم االتصاالت الخاصة
بالبيانات الساتلية )(SATCOM؛

)(6

تصنيف االتصاالت بين مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISعلى أنھا خدمة أساسية إلنتاج وتوزيع البيانات
والنواتج واإلنذارات والنشرات من أجل حماية األرواح والممتلكات؛
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يحث األعضاء على االعتراف باألھمية البالغة لتوفير تبادل غير مقيَّد للمعلومات ودعم شبكات االتصاالت التابعة
للمنظمة ) (WMOبين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا دعما ً للسالمة والرفاه العامين واالقتصاديين،
والسعي إلى دعم وحماية تدفق ھذه المعلومات والتكنولوجيات الداعمة لھا في عمليات صنع القرارات الوطنية والدولية
الخاصة بھم؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

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

)(2

تيسير الترتيبات الالزمة لتنفيذ منتدى مستخدمي نظم االتصاالت الخاصة بالبيانات الساتلية )(SATCOM؛

)(3

التشديد داخل منظومة األمم المتحدة على األھمية البالغة للتبادل الدولي غير المقيّد للمعلومات ودعم شبكات
االتصاالت التابعة للمنظمة ) (WMOبين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا دعما ً للسالمة والرفاه
العامين واالقتصاديين ،والحصول على التكنولوجيا الالزمة لدعم ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق القرار
تسمية مراكز جمع البيانات أو انتاجھا
(Cg-17) 31

الجدول  - 1مراكز تجميع البيانات أو النواتج ) (DCPCsالتي يجب حذف اإلشارة المشروطة إليھا من مرجع نظام
معلومات المنظمة )(WIS
الدولة العضو أو
المنظمة

المركز

المركز
رقم موافقة لجنة النظم
العالمي
الھوية
األساسية
الرئيسي لنظام
المعلومات

اإلجراء المنصوص عليه في مرجع
نظام معلومات المنظمة

كرواتيا

مركز مراقبة الشبكة
الرئيسية لالتصاالت،
كرواتيا

9

تمت الموافقة
عليه

أوفنباخ

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

الجمھورية
التشيكية

المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،براغ

125

تمت الموافقة
عليه

أوفنباخ

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

فرنسا

المركز اإلقليمي
المتخصص لألرصاد
الجوية ) ،(RSMCمركز
األعاصير المدارية
)الرينيون(

56

تمت الموافقة
عليه

تولوز

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

الھند

المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،نيودلھي

100

تمت الموافقة
عليه

نيودلھي

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

177

تمت الموافقة
عليه

طھران

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

إيطاليا

المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،روما

97

تمت الموافقة
عليه

أوفنباخ

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

المملكة العربية
السعودية

المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،جدة

13

تمت الموافقة
عليه

جدة

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

صربيا

المركز المناخي اإلقليمي،
بلغراد

147

تمت الموافقة
عليه

أوفنباخ

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

جنوب أفريقيا

المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،بريتوريا

176

تمت الموافقة
عليه

بريتوريا

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

السويد

المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،نوركوبينغ

11

تمت الموافقة
عليه

أوفنباخ

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

G7

تمت الموافقة
عليه

واشنطن

ُتحذف العالمة الشرطية )*( من
مرجع نظام معلومات المنظمة

إيران )جمھورية المركز اإلقليمي
لالتصاالت ،طھران
– اإلسالمية(

الواليات المتحدة المركز العالمي لألرصاد
الجوية ،واشنطن )المركز
األمريكية
اإلقليمي لالتصاالت(
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الجدول  - 2المراكز التي وافقت لجنة النظم األساسية في دورتھا االستثنائية ) (2014على أن تعمل كمراكز لتجميع
البيانات أو إنتاجھا ) (DCPCsتابعة لنظام معلومات المنظمة ) (WISوأقرت بأنھا تستوفي متطلبات االمتثال الخاصة
بمرحلة ما قبل التشغيل.
العضو أو المنظمة الدولية

المركز

المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات

النمسا

المركز اإلقليمي لالتصاالت
)فيينا(

أوفنباخ

فرنسا

مركز البيانات بالرادار
)المركز  ،ODCتولوز(

تولوز

اليابان

المعھد الوطني لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
)الطقس الفضائي(

طوكيو

نيوزيلندا

المركز اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية )– (RSMC
التخصص الجغرافي

ملبورن

نيوزيلندا

المركز اإلقليمي لالتصاالت
)ويلينغتون(

ملبورن

نيوزيلندا

المركز االستشاري المعني
بالرماد البركاني )(VAAC
)ويلينغتون(

ملبورن

قطر

المركز البحري المخصص
لدول الخليج

جدة

إسبانيا

مركز إنقاذ البيانات المناخية
في منطقة البحر األبيض
المتوسط )(MEDARE

تولوز

تايلند

المركز اإلقليمي لالتصاالت
)بانكوك(

طوكيو

تركيا

المركز المناخي اإلقليمي
)المركز المناخي لشرقي
البحر األبيض المتوسط –
االتحاد اإلقليمي السادس(

أوفنباخ

المملكة المتحدة

المركز الرئيسي للقارة
القطبية الجنوبية التابع للنظام
العالمي لرصد المناخ
)) (GCOSنظام المسح
البريطاني للمنطقة القطبية
الجنوبية ،كامبردج(

إكستر

المملكة المتحدة

مركز البيانات بالرادار
)المركز  ،ODCإكستر(

إكستر
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المملكة المتحدة**

المركز اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية )– (RSMC
المتخصص في نمذجة النقل
في الغالف الجوي

إكستر

المملكة المتحدة

المركز االستشاري المعني
بالرماد البركاني )(VAAC
)لندن(

إكستر

المملكة المتحدة

المركز العالمي للتنبؤات
المساحية )) (WAFCلندن(

إكستر

** عوضا ً عن المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) – (RSMCالتصدي للطوارئ البيئية

)(EER

الجدول  - 3المراكز التي سمّاھا القرار  (Cg-XVI) 51مراكز لنظام معلومات المنظمة التي لم توافق عليھا لجنة النظم
األساسية
العضو

المركز

فنلندا

مركز بحوث القطب الشمالي التابع لمعھد األرصاد الجوية
الفنلندي

ألمانيا

المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي

الھند

المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) - (RSMCلجنة
فنية

إيطاليا

المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ،روما

ھولندا

المركز المناخي اإلقليمي ،دي بلت

ھولندا

مركز السواتل ،دي بلت

السويد

مركز

الواليات المتحدة األمريكية

مركز معلومات النظم العالمية للرصد )(GOSIC

الواليات المتحدة األمريكية

المركز الوطني للتنبؤات البيئية )(NCEP

الواليات المتحدة األمريكية

المركز الوطني لبحوث الغالف الجوي )(NCAR

الواليات المتحدة األمريكية

المركز الوطني للبيانات الجيوفيزيائية )(NGDC

الواليات المتحدة األمريكية

المركز الوطني للبيانات األوقيانوغرافية )(NODC

الواليات المتحدة األمريكية

الدائرة الوطنية للمعلومات والبيانات والسواتل البيئية )(NESDIS

الواليات المتحدة األمريكية

مختبر موارد الھواء )(ARL

)(GRDC

Baltrad
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تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية المتعلقة
بالنظام العالمي لالتصاالت ،وإدارة البيانات ،ونظام معلومات المنظمة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1140
وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 45الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 1البرنامج العالمي لمراقبة الطقس للفترة ،2015-2012

)(3

الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بھا لألرصاد
الجوية ،الجزء األول ،القسم  2.3والقسم ،3

)(4

طبعة عام  2013من الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية ،التي أدخلت شرطا ً بضرورة تبادل أنواع محددة من المعلومات بلغة ترميزية
قابلة للتوسع )،(XML

)(5

استصواب الحفاظ على اتساق شكل عرض الالئحة الفنية،

وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 4تعديالت على مرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم ،(386

)(2

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 6تعديالت على مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306المجلد ،I.2
تعديالت على الئحة اإلبالغ عن بيانات الرصد التقليدية في صيغة نماذج الشفرات الجدولية :النموذج العالمي
لتمثيل المعلومات ) (BUFRأو النموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلھا )،(CREX

)(3

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 7تعديالت على مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ، (306المجلد - I.2
تمثيل سالسل الحروف الناقصة،

)(4

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 8االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية،

)(5

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 10تمثيل معلومات الطيران بلغة ترميزية قابلة للتوسع،

)(6

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 20تحديثات لمرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع
المنظمة رقم ،(1060

)(7

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 21تحديثات دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية)مطبوع
المنظمة رقم ، (1061

القرارات
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وإذ يذ ِّكر بأن المؤتمر السادس عشر قد أيَّد طلب المجلس التنفيذي في دورته الثانية والستين أن تحدد جميع اللجان الفنية
معايير الكفاءة في مجاالت خبرتھا،
يقرر اتخاذ إجراءات بشأن كل توصية من التوصيات على النحو التالي:

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 4تعديالت على مرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم :(386
)أ(

يوافق على ھذه التوصية ،على أن تسري اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير 2016؛

) ب(

يطلب من األمين العام إجراء التعديالت ،على مرجع النظام العالمي لالتصاالت على النحو المبيّن في
مرفق ھذه التوصية؛

)ج(

يأذن لألمين العام بإجراء أي تعديالت تحريرية تترتب على ذلك؛

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 6تعديالت على مرجع الشفرات)مطبوع المنظمة رقم  ،( 306المجلد ،I.2
تعديالت على الئحة اإلبالغ عن بيانات الرصد التقليدية في صيغة نماذج الشفرات الجدولية :النموذج العالمي
لتمثيل البيانات ) (BUFRأو النموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلھا )(CREX
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 7تعديالت على مرجع الشفرات)مطبوع المنظمة رقم  ،(306المجلد  - I.2تمثيل
سالسل الحروف الناقصة
)أ(

يوافق على ھاتين التوصيتين على أن تسريا اعتباراً من  4تشرين الثاني /نوفمبر 2015؛

)ب( يطلب من األمين العام إجراء التعديالت ،على النحو المبيّن في مرفقي ھاتين التوصيتين  ،على مرجع
الشفرات؛
)ج( يأذن لألمين العام بإجراء أي تعديالت تحريرية تترتب على ذلك؛
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 8االرتحال إلى صيغة الشفرات الجدولية
)أ(

يوافق على ھذه التوصية على أن تسري اعتباراً من  1تموز /يوليو 2015؛

التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 10تمثيل معلومات الطيران بلغة ترميزية قابلة للتوسع
)أ(

يوافق على ھذه التوصية على أن تسري اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير 2016؛

)ب( يطلب من األمين العام إجراء التعديالت ،على النحو المبيّن في مرفقات ھذه التوصية  ،على مرجع
الشفرات؛
)ج( يأذن لألمين العام بإجراء أي تعديالت تحريرية تترتب على ذلك؛
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 20تحديثات لمرجع نظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم
 ،(1060الفقرتين ) (1و)(5
)أ(

يوافق على  ،الفقرتين ) (1و) (5من ھذه التوصية  ،على أن تسريا اعتباراً من  1تموز /يوليو 2015؛
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)ب( يطلب من األمين العام إجراء التعديالت على  ،مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
على النحو المبيّن في المرفقين  1و 3لھذه التوصية ؛
)ج ( يأذن لألمين العام بإجراء أي تعديالت تحريرية تترتب على ذلك؛
التوصية  - (CBS-Ext.(2014)) 21تحديثات مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع
المنظمة رقم :(1061
)أ(

يوافق على تعديالت دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الوارد بيانھا في المرفقات
إلى  4لھذه لتوصية ؛

1

)ب( يوافق على تغييرات نص الالئحة الفنية الوارد بيانھا في المرفق  1لھذا القرار؛
)ج( يوافق على تغييرات نص مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الوارد بيانھا في
المرفق  2لھذا القرار؛
)د( يوافق على تغييرات نص دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الوارد بيانھا في المرفق
 3لھذا القرار؛

)ھـ( يوافق على النص الوارد في المرفق  5لھذه إلدراجه بوصفه تذييالً جديداً ھو التذييل ھاء لمرجع نظام
معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛
)و( يوافق على النص الوارد في المرفق  6لھذه التوصية إلدراجه بوصفه تذييالً جديداً ھو التذييل دال لدليل
نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛
)ز( يقرر أن تسري ھذه التغييرات اعتباراً من  1تموز /يوليو 2015؛
)ح( يطلب من األمين العام إجراء ھذه التعديالت على مطبوع المنظمة رقم  ،49الالئحة الفنية ،وعلى مطبوع
المنظمة رقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وعلى مطبوع المنظمة رقم
 ،1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛
)ط( يأذن لألمين العام بإجراء أي تعديالت تحريرية تترتب على ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفق  1للقرار

(Cg-17) 32

إدخال اختصاصات نظام معلومات المنظمة على الالئحة الفنية ،المجلد األول
ُتدخل الفقرات التالية على مطبوع المنظمة رقم  ،49الالئحة الفنية ،المجلد األول ،الجزء الثاني ،القسم ” 5كفاءات
العاملين في مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ“.
5.4

نظام معلومات المنظمة

)(WIS

ينبغي أن يكفل األعضاء الذين يقومون بتشغيل واحد أو أكثر من مراكز نظام معلومات المنظمة
5.4.1
إمكانية حصول المراكز على األشخاص القادرين فيما بينھم على المساھمة بالكفاءات المعيارية المطلوبة في ما يتعلق
بتكنولوجيا المعلومات وإدارتھا إلى جانب الكفاءات الخاصة بنظام معلومات المنظمة ).(WIS
)(WIS

5.4.2

ينبغي أن ينظر األعضاء في مجاالت الكفاءة التالية:

القرارات
5.4.2.1

إدارة البنية التحتية المادية؛

5.4.2.2

إدارة التطبيقات التشغيلية؛

5.4.2.3

إدارة تدفق البيانات؛

5.4.2.4

إدارة اكتشاف البيانات؛

5.4.2.5

إدارة التفاعالت بين مراكز نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

5.4.2.6

إدارة التفاعالت بين المستخدمين الخارجيين؛

5.4.2.7

إدارة الخدمة التشغيلية.
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عند تقييم مستوى الكفاءة الالزمة وعدد األشخاص الذين يلزم توافرھم ممن يتوافر لديھم مستوى الكفاءة
5.4.3
ذلك ،ينبغي أن يأخذ األعضاء في االعتبار العوامل التالية بين عوامل أخرى:
5.4.3.1

متطلبات السياق التنظيمي ،واألولويات ،وأصحاب المصلحة؛

5.4.3.2

الطريقة التي يُستخدم بھا العاملون الداخليون والخارجيون لتقديم خدمات نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

5.4.3.3

الموارد والقدرات المتاحة )المالية ،والبشرية ،والتكنولوجية ،والتسھيالت(؛

5.4.3.4

التشريعات والقواعد واإلجراءات الوطنية والمؤسسية.

مالحظة :يمكن العثور على مزيد من التفاصيل عن الكفاءات المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ) (WISفي مطبوع
المنظمة رقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وتتوافر توجيھات بشأن تحديد ھذه
الكفاءات في مطبوع المنظمة رقم  1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفق  2للقرار
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إدخال اختصاصات نظام معلومات المنظمة على مرجع نظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم (1060
ُتدخل الفقرة التالية في مطبوع المنظمة رقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،الجزء األول
 التنظيم والمسؤوليات.1.8

كفاءات الموظفين

ينبغي أن تكفل المراكز إمكانية حصولھا على عدد كا ٍ
ف من األشخاص الذين تتوافر في ما بينھم المستويات المطلوبة
من الكفاءات المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ) (WISالمحددة في المرفق دال لھذا المرجع ،على النحو الذي أوصى به
مطبوع المنظمة رقم  49الالئحة الفنية ،المجلد األول ،الجزء الثاني ،القسم  5كفاءات العاملين في مجاالت األرصاد

الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ.
مالحظة :تتوافر توجيھات بشأن تحديد ھذه الكفاءات في مطبوع المنظمة رقم  1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المرفق  3للقرار
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إدخال اختصاصات نظام معلومات المنظمة على مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع
المنظمة رقم (1061
ُتدخل الفقرات التالية في مطبوع المنظمة رقم  ،1061دليل نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الجزء األول
 التنظيم والمسؤوليات.1.8

كفاءات الموظفين

توصي الفقرة  1.8من الجزء  1من مطبوع المنظمة رقم  1060مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية
1.8.1
لألرصاد الجوية بأن يكفل األعضاء الذين يقومون بتشغيل مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISحصول المراكز على
عدد كا ٍ
ف من الموظفين الذين يتوافر لديھم مستوى مناسب من الكفاءات في المجاالت المناسبة لتشغيل نظام معلومات
المنظمة ).(WIS
وتحتاج مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISإلى كفاءات عامة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارتھا.
1.8.2
وتوجد مصادر كثيرة لموارد تدريب وتطوير ھذه الكفاءات متاحة من مصادر حكومية أو تجارية ،ومن المكتبات ،ومن
اإلنترنت.
وتحتاج مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISأيضا ً الحصول على كفاءات خاصة بالنظام ) .(WISوترد
1.8.3
في المرفق دال لھذا الدليل توجيھات بشأن الكيفية التي يمكن بھا تقييم ھذه الكفاءات وتطويرھا.
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تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة ال ُنظم األساسية بشأن التوحيد
القياسي لممارسات إدارة البيانات

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1140
وإذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 45الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 1البرنامج العالمي لمراقبة الطقس للفترة ،2015-2012

)(3

الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بھا
لألرصاد الجوية ،الجزء األول ،القسمين  2و ،3

القرارات
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)(4

أن المفردات الدولية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  (182لم ُتن ّقح منذ عام ،1992

)(5

أن مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  (1060يحدد نظام
معلومات المنظمة ) ،(WISولكنه ال يحدد الممارسات الخاصة بمراحل كثيرة في دورة عمر المعلومات،

)(6

أن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WMOوالنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،والكثير من أنشطة المنظمة ) (WMOاألخرى ،تعتمد على تنظيم البيانات
وتخزينھا ومعالجتھا فضالً عن تبادلھا،

)(7

التوصية  - (CBS-Ext. (2014)) 24التوحيد القياسي لممارسات إدارة البيانات،

يقرر توسيع نطاق نظام معلومات المنظمة ) (WISليشمل وضع ومراجعة المعايير للمراكز التي توجد لديھا معلومات
تدعم برامج المنظمة ) ،(WMOوتوفير توجيھات بشأن جوانب أخرى إلدارة البياناتُ ،تعرف بأنھا الجزء جيم من نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛
يطلب من لجنة النظم األساسية:
)(1

أن تتحرى متطلبات منھجية معيارية لتحديد األشياء التي من الالزم أن ترجع إليھا برامج المنظمة
)،(WMO

)(2

أن تتولى قيادة نشاط شامل للقطاعات يضم جميع اللجان الفنية لتنسيق إعداد توجيھات لألعضاء تتعلق
بجميع مراحل اإلدارة الفعالة للمعلومات طيلة دورة عمرھا ،وأن تدرج ھذه التوجيھات ،وما يرتبط بھا من
معايير وإجراءات ،في الجزء جيم من نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)(3

أن تضع وتن ّفذ إجرا ًء إلعداد وصيانة مجموعة من التعاريف الستخدامھا في نظام معلومات المنظمة
) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوأن تسمح باعتبار ھذه التعاريف
موثوقة في إطار التطبيق الخاص بقاعدة بيانات مصطلحات المنظمة .METEOTERM

القرار
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تحديد معايير لنظم إدارة البيانات المناخية
ومرجعيتھا في نظام معلومات المنظمة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

التوصية التي قدمتھا لجنة) (CCIعلم المناخ في دورتھا السادسة عشرة في التوصية  - (CCl-16) 1إدراج
مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية في الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOبأن تتعاون لجنة النظم األساسية
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) (CBSبشكل وثيق مع لجنة علم المناخ ) (CCIلتحديد األجزاء ذات الصلة من مطبوع مواصفات نظام إدارة
البيانات المناخية ) (CDMSالتابع للجنة ) ،(CCIوالتي يمكن أن ُتدرج في الالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO

)(2

أن مرجع نظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  (1060ھو المرفق السابع لالئحة الفنية،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن فريق الخبراء التابع للجنة علم المناخ والمعني بنظم إدارة البيانات المناخية قد أعد مطبوعا ً حول مواصفات
النظم ) ،(CDMSحدد فيه الوظائف المتوقعة في إطار النظم ) ،(CDMSوأقرته اللجنة بعد ذلك في دورتھا السادسة
عشرة،

)(2

أن مرجع نظام معلومات المنظمة ودليل نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  (1061قد صُمما لكفالة
تحقيق التناسق والتوحيد القياسي بالقدر الكافي في الممارسات ،واإلجراءات ،والمواصفات المتعلقة بالبيانات،
والمعلومات ،واالتصاالت المستخدمة بين أعضاء المنظمة في تشغيل نظام معلومات المنظمة،

وإذ يأخذ في االعتبار،
)(1

أنه في غياب معايير لنظم إدارة البيانات المناخية  ،ونظراً لتنوع الحلول الخاصة بالنظم ) (CDMSوالمستخدمة
في العالم ،فإن التبادل الدولي للبيانات المناخية وحوسبة اإلحصاءات المناخية األساسية يشوبھما في العديد من
الحاالت عدم االتساق ،وبالتالي يصبح بناء القدرات ،بما في ذلك التدريب ،أقل كفاءة وفاعلية،

)(2

أن تحديد معايير لنظم إدارة البيانات المناخية ينبغي أن يشكل بالفعل عنصرا من عناصر المبادرة المشتركة بين
البرامج والتي تقودھا لجنة علم المناخ للعمل من أجل إعداد إطار عالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة
من أجل المناخ  ،وأن ثمة منفعة محتملة يمكن كسبھا من استخدام البنية األساسية للبيانات التابعة للجنة النظم
األساسية ) (CBSالتي تتألف من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،ونظام معلومات المنظمة والنظام
العالمي المتكامل للرصد ،لتنفيذ ،مثل ھذا اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة من أجل المناخ ،

يقرر:
)(1

مواصلة تطوير مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSمن أجل تطوير معايير المنظمة ) (WMOإلدارة
البيانات المناخية والنظم ذات الصلة ،بالتشاور مع االتحادات اإلقليمية؛

)(2

اإلشارة إلي ھذه المعايير في لوائح نظام معلومات المنظمة ) (WISوالمواد المرجعية ،بما في ذلك مرجع نظام
معلومات المنظمة ) (WISودليل نظام معلومات المنظمة ،وذلك بالتعاون الوثيق بين لجنة علم المناخ ) (CCIو
لجنة النظم األساسية )(CBS؛

يطلب إلى لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSأن تعمال معا ً لتطوير ھذه المعايير وتقديم مقترح إلى
المجلس التنفيذي؛
يطلب إلى األمين العام أن يسھل ھذا العمل وتنفيذ إنقاذ البيانات في البلدان التي تحتاج لذلك باستخدام األموال المتوفرة،
بما في ذلك من خالل برنامج التعاون الطوعي ،أو من خالل آليات أخرى لحشد الموارد.

القرارات
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اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

الجھود التي تقودھا لجنة علم المناخ ) (CCIفي االستجابة لطلب المجلس التنفيذي في دورته الخامسة
والستين بأن تقوم بالمشاركة مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSولجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOبإنشاء آلية لالعتراف بالمحطات المئوية بنا ًء على مجموعة دنيا من معايير موضوعية التقييم،

)(2

أن المشاركين في اجتماع تحديد النطاق بشأن إمكانية إنشاء آلية العتراف المنظمة ) (WMOبمحطات
الرصد المئوية قد أعدّوا مشروع معايير العتراف المنظمة ) (WMOبھذه المحطات،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن المبادرة تلقت دعم الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CCIوالدورة السادسة عشرة للجنة أدوات
وطرق الرصد ) (CIMOوالدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية )،(CBS

)(2

التوصية  - (CIMO-16) 2االعتراف بمحطات الرصد المئوية،

قر بأھمية الرصدات طويلة األمد لتوثيق وتحليل التقلبات طويلة األجل لمناخ األرض على نطاق زمني عقدي إلى
وإذ ُي ّ
قرني ،وتوفير معلومات مرجعية لعمليات التقييم الحالية والمستقبلية لمناخ األرض،
وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

أنه من المرتقب أن يساھم االعتراف الرسمي بھذه المحطات في الجھود التي يبذلھا األعضاء لتشغيل
محطات الرصد التابعة لھم والمحافظة عليھا في أكثر الظروف مالءمة،

)(2

أنه ينبغي أن يقوم ھذا االعتراف الرسمي على قائمة من المعايير التي تساعد في تحديد ھذه المحطات
بشكل موضوعي ،وتتيح بالتالي تصنيفھا في المواد التنظيمية المالئمة التابعة للمنظمة )،(WMO

يقرر إعداد آلية اعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد ،بما فيھا محطات الرصد المئوية ،واحتمال اللجوء إلى مستويات
مرحلية لالعتماد لفترة  50عاما ً و 75عاما ً من الرصدات؛
يطلب إلى األمين العام تسھيل تعاون األعضاء مع لجنة علم المناخ ) (CCIومساھمة النظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية ) (CBSفي اختبار تنفيذ ھذه اآللية في عدد
محدود من ھذه المحطات ،كمرحلة اختبارية ،وتقديم نتائج االختبار إلى المجلس التنفيذي لينظر فيھا.
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تسمية المركز المعني ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية
الخاصة بالمحيطات في تيانيان ،الصين

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (EC-64) 2تقرير الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ،

)(2

القرار  – (EC-64) 16المتطلبات من البيانات المناخية،

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 24برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات،

)(4

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

)(5

التوصية  – (JCOMM-4) 2نظام البيانات المناخية البحرية )،(MCDS

وإذ يشير أيضا ً إلى أن:
)(1

اختصاصات المراكز المعنية ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات
) ،(CMOCsإضافة إلى قدراتھا ووظائفھا المناظرة ،ترد في المرفق  2للتوصية ،(JCOMM-4) 2

)(2

اآللية التي تستخدمھا المنظمة ) (WMOواللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) (UNESCOرسميا ً في تسمية وانسحاب المراكز ) ،(CMOCsترد تفصيالً في
المرفق  3بھذه التوصية،

وإذ يشير كذلك إلى االقتراح الذي قدمته الصين لتشغيل مركز ) (CMOCفي الدائرة الوطنية للبيانات والمعلومات
البحرية ) (NMDISالتابع لإلدارة الحكومية للمحيطات  ،الصين،
وقد بحث ما يلي:
)(1

آلية التسمية الرسمية للمراكز ) ،(CMOCsومعايير التقييم،

)(2

نجاح الدائرة الوطنية للبيانات والمعلومات البحرية ) ،(NMDISالصين ،في إثبات قدرتھا في ما يتعلق بتشغيل
مركز ) ،(CMOCبما في ذلك بيان االمتثال وااللتزام من حيث قدرات المركز ) (CMOCووظائفه المناظرة ،طبقا ً
لإلجراءات والمعايير التي حددتھا اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الحكومية الدولية لعلوم
المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMوالتبادل الدولي للبيانات
والمعلومات األوقيانوغرافية التابع للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )،(IOC/UNESCO
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القرارات
وإذ يدرك:
)(1

حاجة األعضاء إلى بيانات عالية الجودة لألحوال الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات من
محيطات العالم لتلبية احتياجات البرامج التابعة للمنظمة ) (WMOوللجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOC/UNESCOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة من جانب المنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOC/UNESCOوال سيما متطلبات اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)،(GFCS

)(2

أن المراكز ) (CMOCsتيسّر تلبية ھذه المتطلبات ،وستسھم في تحسين توافر البيانات المعاصرة والتاريخية
والبيانات الشرحية والنواتج ،وتوافرھا واستعادتھا وحفظھا ،والحصول على بيانات ونواتج بحرية عالية الجودة
وقياسية بشكل أسرع،

)(3

المرافق والخدمات الممتازة المتوافرة في الدائرة الوطنية للبيانات والمعلومات البحرية ) ،(NMDISالصين ،إلدارة
البيانات التاريخية لألحوال الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات ،والبيانات الشرحية،

يقرر اعتماد إنشاء مركز معني ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات في الدائرة
الوطنية للبيانات والمعلومات البحرية التابعة لإلدارة الحكومية للمحيطات في تيانيان ،الصين )المركز )(CMOC
بالصين(؛
يحث المركز ) (CMOCبالصين المنشأ حديثا ً على كفالة اإلعالن في أقرب وقت ممكن عن خطة تنفيذ قريبة األجل على
النحو الذي حددته اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMخالل تقييمھا للمركز ) (CMOCبالصين المرشح لالعتماد.
يطلب من األمين العام أن يواصل تعزيز التغطية العالمية التي يوفرھا أقل من  10مراكز ) ،(CMOCsال سيما مع
مراعاة احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،من خالل جھود حشد الموارد مع األعضاء الذين لديھم القدرة في
مجال المناخيات البحرية ،والوكاالت الشريكة المختصة في منظومة األمم المتحدة ،والوكاالت اإلنمائية؛
يطلب من الرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMأن يروجا إلنشاء مراكز ) (CMOCsفي مناطق
أخرى ،والتشاور مع لجنة علم المناخ واالتحادات اإلقليمية واألفرقة العاملة المختصة أو الكيانات األخرى المسؤولة عن
تنسيق األنشطة المناخية داخل األقاليم ،بشأن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ المراكز )(CMOC؛
يحث األعضاء على دعم أنشطة المركز ) ،(CMOCواستخدام مرافقه وتقديم تغذية مرتدة إلى اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMبشأن فاعليته وإمكانية تحسينه.

القرار
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اإلعداد لنظم ساتلية جديدة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة
المنظمة  WMOرقم ،(1140

االستثنائية )(2014

للجنة النظم األساسية )مطبوع
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إذ يشير إلى:
)(1

التوصية  - (CBS-Ext (2014)) 14اإلعداد لنظم ساتلية جديدة؛

)(2

القرار  - (EC-65) 12االحتياجات اإلقليمية للوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا الذي اعتمده المجلس التنفيذي
في دورته الخامسة والستين،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن التحول نحو تشغيل نظم ساتلية جديدة يم ّكن من تحقيق تعزيزات ھامة للنواتج والخدمات التي يقدمھا
األعضاء ،

)(2

أن تنفيذ ھذه النظم الساتلية الجديدة في مشاريع تشغيلية له تأثير كبير على البنية األساسية والنظم والتطبيقات
والخدمات الخاصة بالمستخدِمين ،ويتطلب بوجه عام إجراءات منسقة على المستويات العلمية ،والفنية،
والعلمية ،والتنظيمية ،والتعليمية،

)(3

أن التحضير المناسب التوقيت والمدقق أساسي لتفادي اختالل العمليات لدى التحوّ ل إلى نظام جديد ،وتحقيق
أفضل استفادة من القدرات الجديدة في أقرب وقت ممكن لتوفير خدمة أفضل إلى المستخدِمين،

)(4

)(5

أن جيالً جديداً من النظم الثابتة المدار بالنسبة لألرض يجري تنفيذھا أو يُخطط لتنفيذھا في الفترة الزمنية
 2020-2014من قِبل اليابان والصين والواليات المتحدة االمريكية وجمھورية كوريا ،واالتحاد الروسي،
والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية،
أن نظم أجيال جديدة يجري وضعھا لتنفيذھا في مدار قطبي وفي أنوع مدارية أخرى في العقد المقبل،

وإذ ُيذ ّكر بما يلي:
)(1

المبادئ التوجيھية التي تكفل استعداد المستخدِمين لسواتل الجيل الجديد والتي اعتمدتھا لجنة النظم األساسية
) (CBSفي دورتھا الخامسة عشرة،

)(2

متصفح مدى استعداد مستخدمي السواتل ) (SATURNالذي نفذته األمانة  ،يشكل بوابة متعددة الخدمات بالنسبة
للمعلومات الفنية المتأتية من مشغلي السواتل والمتعلقة بالنظم الجديدة،

)(3

أداة تحليل واستعراض قدرات نظام الرصد ) (OSCARالتي تشكل جزءاً من موارد معلومات النظام العالمي
المتكامل الرصد وتتضمن معلومات شاملة عن النظم الفضائية القاعدة ذات الصلة بالمنظمة )،(WMO

يوصي بقوة جميع أعضاء المنظمة ) (WMOالمعنيين بإقامة مشاريع لتھيئة المستخدِمين مقدما ً بالنسبة إلطالق النظم
الساتلية الجديدة وفقا ً للمبادئ التوجيھية التي وضعھتا لجنة النظم األساسية لكفالة استعداد المستخدِمين لالستفادة من
الجيل الجديد من السواتل؛
يحث مشغلي السواتل على إجراء تحديثات منتظمة ومناسبة التوقيت لنظمھم الجديدة من خالل وسائل مالئمة بوجه
خاص من خالل مدخالت إلى المتصفح ) (SATURNواألداة )(OSCAR؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية القيام ،من خالل فرقة الخبراء المعنية بالنظم الساتلية وفرقة الخبراء المشتركة بين
البرامج والمعنية باستخدام السواتل ونواتجھا  ،واالتحادات اإلقليمية من خالل أفرقة الخبراء المالئمة المعنية بالوصول
إلى البيانات الساتلية وتبادلھا ،واالجتماعات التشاورية بشأن السياسة الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية ،

القرارات
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واألمانة ،باتخاذ اإلجراءات المالئمة بالتعاون مع مشغلي السواتل بغية إذكاء الوعي فيما بين األعضاء  ،وتيسير إجراء
تحوّ ل مُحكم نحو االستفادة من النظم الساتلية الجديدة.

القرار

(Cg-17) 38

خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة  WMOلألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
قد نظر في:
)(1

التقرير النھائي الموجز مع القرارات لدورة المجلس التنفيذي السادسة والستين )مطبوع المنظمة رقم ،(1136

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1140

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1139

)(4

تقرير االجتماع المشترك لشعبتي األرصاد الجوية للمنظمتين ) (ICAOو) (WMOفي تموز /يوليو ،2014

وإذ يشير إلى:
)(1

تأثير الطقس الفضائي على البنى األساسية للرصد واالتصاالت ،وسالمة الطيران والبحرية ،وشبكات توزيع
الطاقة ،وخدمات المالحة القائمة على السواتل ،في جملة مجاالت أخرى،

)(2

الحاجة إلى جھد منسق من جانب أعضاء المنظمة لمعالجة متطلبات الرصد والخدمات للحماية من مخاطر
الطقس الفضائي على النحو المبين في مؤتمر المنظمة ) (WMOالسادس عشر،

)(3

إمكانية تحقيق تآزر بين تقديم خدمات الطقس الفضائي وخدمات األرصاد الجوية،

)(4

توصية االجتماع المشترك لشعبتي األرصاد الجوية للمنظمتين ) (ICAOو) (WMOبشأن وضع صياغة للطقس
الفضائي بغية إتاحة إضافة خدمات الطقس الفضائي إلى المالحة الجوية الدولية مع تعديالت مرتقبة للمرفق
الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي ) /(ICAOالالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOفي .2018

وإذ يشير كذلك إلى:
)(1

اإلنجازات القيِّمة لفرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي تحت القيادة المشتركة
للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران )،(CAeM

)(2

المنافع المتوقعة إلدراج نظم الطقس الفضائي كمكونات للنظام العالمي المتكامل للرصد لضمان توفر
الرصدات الجيدة المستدامة المنسقة الالزمة لدعم خدمات الطقس الفضائي،
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)(3

المنافع المتوقعة إلدارة بيانات الطقس الفضائي وتبادلھا في إطار نظام معلومات المنظمة ،

)(4

الحاجة إلى ضمان توافر المستوى الرفيع من الخبرة التشغيلية لدعم تطوير خدمات الطقس الفضائي من أجل
دعم المالحة الجوية الدولية والمجاالت الرئيسية األخرى،

وقد نظر في مشروع خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة
مرفق ھذا القرار،

)(WMO

لألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي ،الواردة في

يدعو الوكاالت الفضائية ،ال سيما تلك التي تمتلك برامج للرصد الفضائي من حيث األرصاد الجوية والبيئة ،إلى الحفاظ
على القدرة على رصد ظواھر الطقس الفضائي من الفضاء ،بما في ذلك الرصدات في نقاط  ،Lagrangووضع ھذه
القدرة موضع التنفيذ.
يطلب إلى لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMولجنة النظم األساسية ) (CBSالنظر في المسؤوليات وآليات العمل
الحالية وأفرقة الخبراء والتكامل مع برامج المنظمة ) (WMOذات الصلة لالنتھاء من مسودة خطة رباعية السنوات
بشأن تنسيق المنظمة ) (WMOألنشطة الطقس الفضائي ،وتقديم توصية إلى المجلس التنفيذي العتمادھا ،والعمل سويا ً
على حسن اتساقھا وتنفيذھا في إطار الموارد المتاحة؛
يطلب إلى لجنة النظم األساسية بإعادة دراسة تسمية وتعاريف’’الطقس الفضائي‘‘ و’’األرصاد الجوية الفضائية‘‘ بجميع
اللغات الرسمية للمنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع المجلس الدولي للعلوم ،والسيما االتحاد الفلكي الدولي واالتحاد الدولي
لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ،وضمان استخدام العبارات السليمة في المواد اإلرشادية للمنظمة ،واإلعالن
عن المواد التنظيمية ،حسب االقتضاء ،بشكل صحيح؛
يطلب إلى األعضاء دعم تنفيذ أنشطة الطقس الفضائي المخطط لھا بمشاركة الخبراء ومن خالل المساھمات الطوعية
للصندوق االستئماني للطقس الفضائي ومن خالل المساھمات العينية؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لدعم ھذه األنشطة بما في ذلك إقامة شراكات مع المنظمات ذات الصلة
مثل المرفق الدولي للبيئة الفضائية ،وكذلك وكاالت الفضاء الوطنية والدولية؛

)(2

تقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية تقريراً بشأن النتائج التي تحققت واقتراحا ً بشأن
اإلجراءات المستقبلية في ھذا المجال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق القرار

(cg-17) 38

خطة السنوات األربع للمنظمة
لتنسيق أنشطة الطقس الفضائي

)(WMO
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مقدمة
الغرض من ھذه الوثيقة

استجابة للمؤتمر السادس عشر للمنظمة  ٨WMOوالدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) ،٩(EC-66تحدد
ھذه الوثيقة خطة سيجري تنفيذھا في الفترة  2019-2016لتحسين قدرات أعضاء المنظمة  WMOعلى تقديم خدمات
الطقس الفضائي.
وتتماشى األنشطة الواردة في إطار ھذه الخطة مع الخطة االستراتيجية للمنظمة WMO؛ وقد صمم ھيكل العمل لتحقيق
التكامل فيما بين جھود الطقس الفضائي في إطار البرامج األساسية للمنظمة  ،WMOويقدم تقدير للموارد الالزمة
والمنافع المتوقعة.
ونتيجة لھذا الجھد المخطط ،ستنسق نظم الرصد الفضائية القاعدة واألرضية القاعدة للطقس الفضائي بشكل أفضل؛
وستتاح نواتج الطقس الفضائي المتسقة ،والمضمونة الجودة لجميع أعضاء المنظمة  WMOمن خالل نظام معلومات
المنظمة WIS؛ وسيجري تناول خدمات الطقس الفضائي للطيران المدني على النحو الذي طلبته منظمة الطيران المدني
الدولي ) .(ICAOومن المتوقع أن ييسر التنظيم الرفيع المستوى المقترح التنسيق الفعال مع المبادرات من خارج المنظمة
 WMOوأن يتيح تحسين قدرات خدمات الطقس الفضائي على المدى البعيد.
1.2

تعريف الطقس الفضائي

يعرف الطقس الفضائي ھنا بأنه الحالة المادية والفينومينولوجية الفضائية الطبيعية بما في ذلك الشمس ،والرياح
الشمسية ،والغالف المغنطيسي ،واأليونوسفير ،والطبقة الجوية الحرارية وتفاعلھا مع األرض.
ويرمي التخصص ذو الصلة ،من خالل الرصد والمراقبة والتحليل والنمذجة ،إلى فھم العمليات الدافعة ،والتنبؤ بحالة
الشمس ،وبيئات الكواكب وفيما بين الكواكب بما في ذلك المجال المغنطيسي لألرض ،واضطراباتھا ،والتنبؤ العادي
واآلني بالتأثيرات المحتملة لھذه االضطرابات على البنية التحتية األرضية القاعدة أو البنية التحتية الفضائية القاعدة
وعلى حياة وصحة البشر.
مالحظة :يستخدم نفس التعبير عادة ،في الممارسة العملية ،للداللة على حالة البيئة الفضائية )الطقس الذي يحدث في
الفضاء( والتخصصات ذات الصلة )األرصاد الجوية الفضائية( .وينبغي تجنب الخلط بين الطقس الفضائي و’’األرصاد
الجوية الساتلية‘‘ ،التي تتعامل مع رصد طقس األرض من الفضاء.
1.3

االحتياجات واتجاھات التغير المجتمعية لخدمات الطقس الفضائي

يتزايد الطلب المجتمعي على خدمات الطقس الفضائي نتيجة االعتماد المتزايد على التقنيات التي تتأثر بالطقس الفضائي:
المالحة الجوية على الطرق القطبية المعرضة لظواھر الطقس الفضائي؛ أسطول السواتل المستخدم في عمليات
االتصال ،والبث ،والرصد أو تحديد المواقع؛ واستخدام المالحة القائمة على السواتل وتوقيت اإلشارات التي تتأثر

 8المؤتمر السادس عشر للمنظمة  ،WMOالتقرير النھائي الموجز ،مطبوع المنظمة رقم  ،1077الفقرة  3.7.11والمرفق الرابع
9
المجلس التنفيذي ،الدورة السادسة والستون ،التقرير النھائي الموجز ،الفقرة 4.4.91
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باالضطرابات األيونوسفيرية؛ وشبكات القدرة الكھربائية التي تتعرض لتيارات يسببھا المجال المغنطيسي االرضي مع
التأثيرات الكارثية المتالحقة المحتملة.
وتقوم وكاالت إدارة الطوارئ حاليا ً بتطوير طرائق إلدارة المخاطر الناجمة عن ظواھر الطقس الفضائي القاسية كجزء
من نھجھا الشامل إلدارة المخاطر .وتستخدم الخطوط الجوية التجارية ،وصناعة السواتل ،وعمليات الحفر والمسح،
ومشغلو شبكات القدرة الكھربائية ،ومصممو خطوط األنابيب ومستعملو نظم المالحة القائمة على السواتل حاليا ً خدمات
الطقس الفضائي بانتظام في عدد من البلدان .ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليھا مع زيادة الوعي بتأثيرات ظواھر
الطقس الفضائي ،وزيادة تعرض المجتمعات لھذه التاثيرات ،وزيادة نضج النواتج والخدمات المتعلقة بالطقس الفضائي.
1.4

ضرورة تنسيق أنشطة الطقس الفضائي على الصعيد الدولي

شددت الھيئات الدولية المعنية بالطقس الفضائي مثل لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض
السلمية ) ،(COPUOSوفريق الطقس الفضائي التابع للجنة البحوث الفضائية ) ،(COSPARبشكل منتظم على ضرورة
تعزيز التنسيق الدولي .ويقدم المرفق  1نظرة عامة عن المبادرات الدولية الرئيسية في ھذا الصدد .وال يتناول أي منھا
حاليا ً مجموعة األنشطة الكاملة الالزمة لخدمات طقس فضائي تعمل بكامل طاقتھا ،غير أن ھذه المبادرات تمثل مورداً
قيِّما ً يمكن أن تستفيد منه المنظمة  WMOمن خالل الشراكات المناسبة.
وتوجد اليوم ،مثالً ،أصول أرضية القاعدة وفضائية القاعدة عديدة يمكن أن تستخدم لتحسين خدمات الطقس الفضائي،
ولكن ھذه األصول تكون عادة غير منسقة بشكل فعال ،أو التتاح بسھولة خارج المجتمع الذي يقوم بتشغيلھا .والرصدات
غير قابلة للتشغيل المتبادل بصورة منھجية ،ويتم تشاطرھا في الوقت شبه الحقيقي ،وتكون موثقة مع البيانات الشرحية
إلتاحة استشكافھا واستخدامھا بكفاءة .وال يوجد ھناك تخطيط منسق لتجنب وجود الثغرات في الرصدات الجوھرية.
ويجب إبالغ التحذيرات واإلنذارات والتنبؤات بشكل فعال لضمان اتساق الرسائل خالل الظواھر المتطرفة وإتاحة
التحقق والتقييم بعد حدوث الظواھر .ويجب أن تكون خدمات الطقس الفضائي المقدمة للطيران موحدة ومنسقة ويتم
تقييمھا وإيصالھا وفقا ً إلجراءات يتفق عليھا بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ).(WMO
وباختصار ،فإن التنسيق التشغيلي ھو الحلقة المفقودة بين المبادرات الدولية المشار إليھا أعاله والوفاء باحتياجات
المستعملين.
1.5

أنشطة فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) (ICTSWالتابعة للمنظمة )(WMO
في مجال الطقس الفضائي

استھلت فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) ١٠(ICTSWأنشطتھا في عام  2010تحت رعاية
لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران ) .(CAeMواعتباراً من كانون الثاني /يناير  ،2015ضمت
الفرقة خبراء من  23عضواً من أعضاء المنظمة  ،WMOوعدداً من المنظمات الدولية :االتحاد األوروبي ،ومنظمة
الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوالمرفق الدولي للبيئة الفضائية ) ،١١(ISESواالتحاد الدولي لالتصاالت ).(ITU
وتشمل اإلنجازات األولية للفرقة  ICTSWحتى اآلن صياغة متطلبات الرصد ،وبيان اإلرشادات المتعلقة برصد الطقس
الفضائي ،وإنشاء بوابة لنواتج الطقس الفضائي ،ودعم اللجنة  CAeMالستعراض مفھوم منظمة الطيران المدني الدولي
 10انظر:

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php

 11المرفق الدولي للبيئة الفضائية:

http://www.ises-spaceweather.org/
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لخدمات الطقس الفضائي للطيران في المستقبل .وتبين ھذه النتائج المنافع التي يمكن أن تجلبھا المنظمة  WMOفي ھذا
المجال الجديد في توفير إطار للتعاون والتنسيق ،وبناء الجسور بين الدوائر المعنية بالطقس الفضائي ودوائر األرصاد
الجوية التشغيلية .وأقر شركاء دوليين مختلفين بھذا الدور الذي تضطلع به المنظمة  WMOمن خالل الفرقة ICTSW
وشجعوه.
على أنه اليزال أمامنا عدد من التحديات .إذ يلزم حشد المزيد من الخبراء ،واستمرار إشراك أعضاء المنظمة  WMOفي
تشغيل نظم الرصد وتبادل البيانات ،واستمرار الدعم الذي تقدمه األمانة العامة ،لتحقيق طفرة في قدرة أعضاء المنظمة
 WMOعلى تقديم خدمات الطقس الفضائي واالستفادة منھا .وترد وسيلة لمعالجة ھذه التحديات بالتفصيل في خطة
السنوات األربع الراھنة.
1.6

أعضاء المنظمة  WMOوالطقس الفضائي

يمكن أن يؤثر تعرض المجتمعات لظواھر الطقس الفضائي حسبما وصف في القسم  1.3على جميع أعضاء المنظمة،
إال أن التنظيم المحدد لمسؤوليات أعضاء المنظمة بشأن معالجة ھذه المسائل قد يختلف بشكل ملحوظ من عضو إلى
آخر .وبالنسبة للعديد من أعضاء المنظمة  ،١٢WMOتشمل والية المرافق الوطنية األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSمسؤولية التنبؤ واإلنذار بالطقس الفضائي ،أو أن تكون على األقل لبنة مھمة فيه كأن تقوم مثالً برصد الغالف
األيوني أو المغنطيسية األرضية.
ومع ذلك ،في كثير من الحاالت ،تقود أنشطة الطقس الفضائي معاھد وطنية مختلفة يمكن أن تكون متنوعة ،كأن تكون
وكالة فضائية ،أو مرصداً شمسياً ،أو مختبراً للمغنطيسية األرضية ،أو وكالة لالتصاالت الراديوية .وھذا ھو الحال
بالنسبة لمعظم أعضاء الفرقة  .ICTSWوفي مثل ھذه الحاالت ،رشح الممثل الدائم خبيراً من منظمة مناسبة للمساھمة في
أنشطة المنظمة  .WMOوقد يوجد إطار للتعاون بين المرافق  NMHSومنظمات الطقس الفضائي ،على سبيل المثال
عندما توجد عمليات رصد الطقس الفضائي األرضية القاعدة مع محطات األرصاد الجوية في مقر واحد .وفي بعض
الحاالت ،كان الدافع لھذا التعاون ھو فرصة المشاركة في الفرقة .ICTSW
2

رؤية المنظمة  WMOألنشطة الطقس الفضائي

2.1

تنسيق أنشطة الطقس الفضائي

تتحقق أفضل وسيلة لمراقبة ظواھر الطقس الفضائي من خالل جھود منسقة لدول عديدة .وھي تنجم عن الظواھر التي
تحدث على الشمس وفي الفضاء فيما بين الكواكب ،والتي تتراوح من النطاقين العالمي واإلقليمي ،ويحتمل أن تؤثر في
مجتمع عالمي وتتطلب قدرات رصد واسعة النطاق.
وتعد الطبيعة العالمية للمنظمة  ،WMOفضالً عن مكانتھا الحكومية الدولية ،وخبرتھا الطويلة في التنسيق التشغيلي،
وأسسھا العلمية ،والتآزر المحتمل بين أنشطة األرصاد الجوية وأنشطة الطقس الفضائي ،واالرتباط القوي للمنظمة
 WMOمع قطاع الطيران من خالل اللجنة  ،CAeMومشاركتھا في حماية األرواح والممتلكات ،أصوالً رئيسية تمكن
المنظمة  WMOمن االضطالع بدور رئيسي في ھذا التنسيق الدولي الالزم ألنشطة الطقس الفضائي.
وبالنظر إلى احتياجات المجتمع التي ال يتم الوفاء بھا من جھة ،ونقاط قوة المنظمة  WMOوقدراتھا من جھة أخرى،
تضطلع المنظمة  WMOبالتنسيق الدولي للتنبؤ التشغيلي والمراقبة التشغيلية للطقس الفضائي من أجل دعم حماية
 12تشمل األرجنتين ،وأستراليا ،والصين ،وفنلندا ،واالتحاد الروسي ،وجمھورية كوريا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة.
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األرواح والممتلكات والبنى التحتية األساسية واألنشطة االقتصادية المتأثرة .وعند توفير إطار عالمي وحكومي دولي
حقيقي ،ينبغي للمنظمة  WMOتمكين االلتزامات الدولية وتيسير إنشاء إطار عالمي لخدمات الطقس الفضائي التشغيلية،
في سياق اتفاقية المنظمة  ،ICAOعلى سبيل المثال.
2.2

األھداف الرفيعة المستوى

األھداف الرفيعة المستوى التالية مقترحة لھذا النشاط:
تعزيز استدامة التوافر ،والجودة ،وقابلية التشغيل البيني للرصدات التي ال غنى عنھا لدعم خدمات اإلنذار
بالطقس الفضائي وغيره من الخدمات ،مع تحقيق االستفادة المثلى من التكلفة اإلجمالية لنظام الرصد؛

o

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

o

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

o

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

o

تشجيع إنتاج أعضاء المنظمة  WMOلنواتج وخدمات نھائية عالية الجودة ،باالستناد إلى مراكز المرفق الدولي
للبيئة الفضائية ) (ISESواألمثلة األخرى من الخدمات المعترف بھا ،ووضع أفضل الممارسات لتحسين الدقة،
والموثوقية ،والتشغيل البيني ،وفعالية التكاليف اإلجمالية لتوفير الخدمات.

o

تحسين إجراءات اإلنذار في حاالت الطوارئ والتأھب العالمي لمواجھة أخطار الطقس الفضائي وفقا ً
الستراتيجية المنظمة  WMOبشأن الحد من مخاطر الكوارث.

o

تعزيز التآزر بين دوائر وأنشطة كل من الطقس الفضائي واألرصاد الجوية /المناخية ،والعمل على تحسين فھم
آثار الطقس الفضائي على عمليات الطقس والمناخ؛
دعم التدريب وبناء القدرات ،استناداً إلى العلم والخبرة العملية ،لتطوير مھارات إنتاج وتفسير نواتج وخدمات
الطقس الفضائي من أجل تمكين أعضاء المنظمة  WMOمن استخدام المعلومات الموجودة بطريقة مجدية،
وبناء قدرات الخدمات الخاصة بھم ،وتيسير استيعاب المستعملين للنواتج والخدمات الجديدة.

o

o

ولمتابعة تحقيق األھداف الواردة أعاله ،يوصى بما يلي:
البناء على إنجازات الفرقة  ICTSWوعلى قوة الدفع التي تحققت داخل ھذا الفريق؛

o

وضع إجراءات لفترة السنوات األربع التالية وتحديث ھيكل عمل أنشطة الطقس الفضائي داخل المنظمة
WMO؛

o

o

o

تشجيع التعاون متعدد التخصصات ،مع مالحظة تنوع المخططات التنظيمية ألنشطة الطقس الفضائي التي
تجرى في الكثير من البلدان خارج المرافق الوطنية NMHS؛
االستفادة من المبادرات والبرامج على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو العالمي ،وتفادي االزدواجية ولكن مع
تعزيز اإلجراءات التكميلية بدالً عن ذلك من خالل شراكات مع منظمات األمم المتحدة المعترف بھا دوليا ً أو
الكيانات من خارج األمم المتحدة العاملة في ھذا المجال.

القرارات

553

نظمة  WMOببشأن الطقس
عي والفھم لدى دوائر المنظ
لرفع مستوى الوع
طة بالتواصل المنتظم ع
عم ھذه األنشط
وويجب أن ُتدع
تدفق االتصاالت مع الشركاء
خارجية والحففاظ على ق
اإلجراءات المنسقة ،ووتقديم رؤية خ
ت
إلبالغ عن منانافع
االفضائي ،واإل
االخارجيين.
ألنشطة التقنية واستراتيجية
جسور بين األ
ووعالوة على ذذلك ،فإنه من المھم إقامة آللية تنسيق عاللية المستوى ووفعالة إلقامة ج
 WMOاألوسع نطااقا ً.
W
ووتنفيذ برامج المنظمة
األننشطة
3
في ذلك أھدافھاا ،والمنافع التتي يمكن أن
الشكل  ،1وصف لألنشطة الرئئيسية ،بما ي
ل
ييرد أدناه ،عللى النحو المبيبين في
ستوى النواتج
المستوى مرتبطة بمس
ى
سبع وظائف ررفيعة
يمكن أن تواجھھاا .وتنظم ھذه األنشطة في س
شاكل التي ن
تتحققھا ،والمش
الستراتيجي ).(3.7
( ،والمستوى اال
 ،3.1و ،3.2و ،(3.3ومستوى النظام ) ،3.4و ،3.5و، 3.6
ى التوالي ) 3
ووالخدمات على
ألنشطة التي ييتعين معالجتھاا ،يجري التميييز بين:
شاملة لنطاق األ
ببينما يھدف ھذذا التقسيم إلى تقديم نظرة ش
o

o

بع ،مع وجود
قعة خالل فترة السنوات األربع
الع بھا كأولويةة أولى ،مع اللنتائج المتو ة
اإلجرراءات التي يتتعين االضطال
إطارر زمني مستھددف الستكمالھاا؛
توقع نواتجھا الرئئيسية ضمن ففترة السنوات
األخرى التي إما أن تكون طويلة األجل والتي ال يمكن ع
ى
اإلجرراءات
الموارد ألن لھا أولويية أقل.
د
سمحت
سيتم االضطالع ببھا فقط إذا سممح الوقت وس
بع ،أو اإلجراءءات التي م
األربع

سية المقترحة
ألنشطة الرئيسي
المخططات الوظيفية لأل
ت
سيم
الشكل  :1تقس
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استعراض متطلبات المستعملين من نواتج وخدمات الطقس الفضائي ،وتحديد أولويات االستجابات المنسقة

الھدف :دعم ظھور وترسخ خدمات فعالة من حيث التكلفة وعالية القيمة في تحديد احتياجات المستعملين وتلبيتھا ،مع
التركيز على القطاعات التي تتطلب استجابات منسقة دوليا ً.
وھناك تحديات ،ألن خدمات الطقس الفضائي لم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي بلغته عمليات األرصاد الجوية وقد
اليكون المستعملون المحتملون على علم بقدرات خدمات الطقس الفضائي ،وكيفية استخدامھا .وھناك حاجة لعروض
توضيحية لدعم الحوار بين المستعملين ومقدمي الخدمات ،لمساعدة المستعملين على تنقيح متطلباتھم ومساعدة مقدمي
الخدمات على فھمھا ،وتقييم جدواھا ،وتحديد خدمة تستجيب بشكل فعال لھذه المتطلبات .وينبغي تحقيق التجانس
لمواصفات النواتج النھائية المستخدمة على نطاق واسع.
وينبغي تحليل متطلبات النواتج والخدمات في القطاعات التالية:
o

الطيران ،حيث تقوم الخطوط الجوية التجارية بتعريف خدمات الطقس الفضائي كجزء من المرفق  3من اتفاقية
منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOوالمتطلبات اإلضافية؛

o

البنى التحتية التي تتأثر باالضطرابات المغنطيسية األرضية ،بما في ذلك قطاع الطاقة؛

o

االتصاالت الراديوية ،والمالحة الراديوية الساتلية ،ورادارات االستشعار عن بعد؛

o

تصميم المركبات الفضائية وإطالقھا وتشغيلھا؛

o

إدارة الحد من مخاطر الكوارث؛

o

تجميع احتياجات المستعملين اآلخرين وإبالغھا ،عن طريق المرافق  ،NMHSمثالً.

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

دعم تمثيل برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة
 WMOفي األفرقة العاملة ذات الصلة في منظمة الطيران
المدني الدولي ) (lCAOالستعراض جدوى مشاريع متطلبات
المنظمة  ICAOلخدمات الطقس الفضائي للطيران ،وإسداء
المشورة للمنظمة  ICAOبشأن معايير وممارسات موصى بھا
للمشاريع المناظرة

تحليل متطلبات
المنظمة ICAO

دعم تمثيل برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة
 WMOفي األفرقة العاملة ذات الصلة في منظمة الطيران
المدني الدولي ) (lCAOلتحديد دور ،وعدد مراكز الطقس
الفضائي على النطاقين العالمي واإلقليمي في المستقبل لتقديم
خدمات الطقس الفضائي للطيران واإلمكانات المطلوبة لھا

اإلطار الزمني
2016

استعراض المعايير
والممارسات الموصى
بھا في المنظمة ICAO
األدوار ،والقدرات
والعدد المستھدف من
مراكز الطقس
الفضائي للمنظمة

2016

ICAO

دراسة استقصائية لقطاعات التطبيق ،غير الطيران ،والتي
يكون فيھا التنسيق الدولي للخدمات مطلوبا ً أو مرغوبا ً.

قائمة بالخدمات ذات
األولوية التي تتطلب
التنسيق الدولي

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

توسيع نطاق بوابة نواتج الطقس الفضائي لتقدم عينة نموذجية
لنواتج ألغراض اإليضاح والتواصل بشأنھا

نواتج إضافية

بحث ما إذا كانت الخطط الوطنية للحد من مخاطر الكوارث قد

استقصاء بشأن عنصر

2017

اإلطار الزمني
2019-2016

)مستمر(
2017
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القرارات
تناولت آثار الطقس الفضائي وكيفية تناوله والحاجة إلى إجراء
منسق

الطقس الفضائي في
سجالت المخاطر
الوطنية

تحليل المتطلبات الالزمة لخدمات الطقس الفضائي فيما يتعلق
بانتشار االتصاالت الراديوية بالتعاون مع فريق التوجيه الثالث
التابع لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي
لالتصاالت  ITU-R/SG-3وفريق تنسيق التنفيذ

بيان لفريق التوجيه
الثالث التابع قطاع
االتصاالت الراديوية
في االتحاد الدولي
لالتصاالت ،وخارطة
طريق لتطوير ھذه
الخدمات

3.2

2018

وضع أفضل الممارسات للنواتج والخدمات

الھدف :تشجيع أعضاء المنظمة  WMOعلى إنتاج نواتج وخدمات نھائية عالية الجودة ،مستفيدين في ذلك من تجربة
مراكز اإلنذار اإلقليمية التابعة المرفق الدولي للبيئة الفضائية ) (ISESأو مقدمي الخدمات اآلخرين المعترف بھم ،في
وضع أفضل الممارسات لتحسين الدقة ،والموثوقية ،والتشغيل البيني ،وفعالية التكاليف اإلجمالية لتوفير الخدمات؛ وال
سيما ،تحسين إجراءات اإلنذار في حاالت الطوارئ والتأھب العالمي لمخاطر الطقس الفضائي وفقا ً الستراتيجية
المنظمة  WMOبشأن الحد من مخاطر الكوارث.
وستحدد أفضل الممارسات بالتواصل مع المستعملين الرئيسيين وصوالً إلى أفضل استجابة لالحتياجات المتطورة
للقطاعات االجتماعية االقتصادية ولتحقيق السالمة العامة .وينبغي أن تستند ھذه الممارسات إلى تقييمات عملية وإلى
مبادئ إدارة الجودة )مما يعني التركيز على المستعملين(
اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

إنشاء آليات التنسيق والتشاور في الوقت الحقيقي بين مراكز
اإلنذار بالظواھر المتطرفة

إجراءات التشاور
بشأن الظواھر
المتطرفة

2016

استعراض النطاقات القائمة لظواھر الطقس المناخي على
الصعيدين العالمي واإلقليمي ووضع نطاق أو مجموعة نطاقات
دولية ،متفق عليھا في المجتمع لوصف شدة ظواھر الطقس
الفضائي بھدف تسھيل إجراءات الطوارئ وأنشطة التحقق

نطاقات الطقس
الفضائي التي يتفق
عليھا المجتمع

2017

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

التعاون مع فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
الستعراض إجراءات تسجيل شذوذ المركبات الفضائية الذي
يعزى إلى بيئة الفضاء ،بما في ذلك إعداد أرشيف لھذه البيانات
واالستفادة منه

اإلجراءات المتفق
عليھا بشأن البيانات
الشاذة للمركبات
الفضائية

وضع أفضل الممارسات لمراكز الطقس الفضائي أثناء الظواھر دليل بشأن ظواھر
الطقس الفضائي
المتطرفة ،بالتعاون مع برنامج الحد من مخاطر الكوارث
المتطرفة
3.3

التدريب وبناء القدرات لمقدمي الخدمات الجديدة ،واستيعاب المستعملين لھا

اإلطار الزمني

اإلطار الزمني
2017

2018
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الھدف :دعم التدريب وبناء القدرات ،باالستناد إلى العلم والخبرة العملية ،لتطوير المھارات في مجال إنتاج نواتج
وخدمات الطقس الفضائي وتفسيرھا ،من أجل إتاحة الفرصة ألعضاء المنظمة  WMOالستخدام المعلومات القائمة
بطريقة مجدية ،وبناء قدراتھم الخاصة بالخدمات ،وتيسير استيعاب المستعملين للنواتج والخدمات الجديدة.
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القرارات

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

اختيار مواد التدريب القائمة وإتاحتھا على االنترنت من خالل
بوابة نواتج وخدمات الطقس الفضائي

المواد التدريبية على بوابة
نواتج وخدمات الطقس
الفضائي

2016

تحديد الجمھور المستھدف ،بما في ذلك الراصدون الجويون في
المرافق  NMHSالراغبون في إقامة خدمة تقديم خدمات الطقس
الفضائي داخل منظمتھم ،واألھداف التدريبية

الجدول الزمني لبرنامج
التدريب لدعم مصالح
المرافق NMHS

2017

عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المختبر االفتراضي للتعليم
والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabوالمنظمات
الشريكة ،وتوفير أدوات التدريب الالزمة

برنامج تدريبي كامل،
وتغذية مرتدة بالمعلومات
إلدخال تحسينات على
التدريب

2018

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

وضع مواد تعليمية جديدة ،بلغات مختلفة وبمحتوى معد لتلبية
االحتياجات اإلقليمية المختلفة

الموارد الالزمة لتحسين
خدمات الطقس الفضائي
الخاصة بالمنطقة

< 2019

اإلسھام في تنظيم لقاءات لتقديم معلومات لرفع الوعي بآثار
الطقس الفضائي والمنافع المحتملة من استخدام خدمات الطقس
الفضائي

لقاءات مشمولة برعاية
مشتركة

2018

3.4

اإلطار الزمني

اإلطار الزمني

تنسيق رصدات الطقس الفضائي األرضية القاعدة والفضائية القاعدة

الھدف :التنسيق الرفيع المستوى ألجھزة الرصد الساتلية القاعدة واألرضية القاعدة لضمان التوافر المستمر ،والجودة
والقابلية للتشغيل البيني للرصدات التي ال غنى عنھا لدعم خدمات اإلنذار بالطقس الفضائي وغيرھا من الخدمات ،مع
تحقيق االستفادة المثلى من التكلفة اإلجمالية لنظام الرصد.
وسيتحقق ھذا من خالل تكامل نظم رصد الطقس الفضائي كأنظمة مكونة للنظام  .WIGOSويشمل ذلك استعراض
متطلبات الرصد الفضائية القاعدة واألرضية القاعدة ،وتنسيق مواصفات االستشعار ،وتحليل األولويات ومراقبة خطط
سد الثغرات في رصد الطقس الفضائي.

اإلطار الزمني

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

تحديث متطلبات رصد الطقس الفضائي والبيان التوجيھي لرصد
الطقس الفضائي كجزء من عملية استعراض االحتياجات التي
تضطلع بھا المنظمة WMO

المتطلبات في أداة تحليل
واستعراض قدرة نظم
الرصد ) (OSCARوالبيان
التوجيھي المحدث

2016

قائمة بالقياسات األرضية القاعدة الرئيسية التي يتعين القيام بھا
على أساس تشغيلي روتيني ،مع دورات الرصد المطلوبة

القائمة األولية
والمواصفات المتعلقة
بالقياسات

2016

قائمة بمراصد الطقس الفضائي التي تنفذ القياسات الواردة أعاله

قائمة المراصد

2017
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)المناظر للمجلد ألف(
وضع البيانات الشرحية للرصدات التي تميز القياسات المذكورة
أعاله

البيانات الشرحية للنظام

2017

WIGOS

تحديث تقييم قدرات الطقس الفضائي الفضائي القاعدة في األداة
 /OSCARالفضاء كدعم لتحليل الفجوات

تحديث األداة /OSCAR
الفضاء بما في ذلك تحليل
الفجوات

2017

حوار مع وكاالت الفضاء )بما في ذلك الوكاالت الرئيسية مثل
وكالة ناسا ،وھيئات التنسيق الساتلية الدولية مثل فريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية( والسلطات المعنية ،بشأن
اإلجراءات الالزمة لسد الفجوات في الرصد الفضائي القاعدة

إبالغ تحليل الفجوات
ألصحاب المصلحة
الرئيسيين في الرصد
الفضائي

2017

مشروع تحديث دليل
النظام WIGOS

2018

إعداد إضافة مبدئية لدليل النظام

WIGOS

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

اإلطار الزمني

توسيع نطاق قدرات الرصد ،والبنية التحتية االتصاالت،
وإجراءاتھا لسد الفجوات في الرصد وتحسين توافر البيانات

الحد من الفجوات

<2019

توسيع نطاق قوائم القياسات والمراصد

تحديث القوائم
المبادئ التوجيھية،
المتعلقة بالمواصفات
وإجراءات المقارنة

<2019
<2019

معايير جودة الرصد

<2019

تنسيق مواصفات نبائض االستشعار لقياسات الجسيمات النشطة
وأفضل ممارسات المعايرة والمقارنة البينية للقياسات
االتفاق على معايير الجودة لرصدات الطقس الفضائي األرضي
القاعدة )المعايير القائمة ،أو األحكام الجديدة إلدراجھا في دليل
لجنة أدوات وطرق الرصد ،عند االقتضاء(
3.5

تعزيز وتيسير إدارة البيانات وتوحيد مواصفاتھا وتبادلھا

الھدف :تحسين جمع وتبادل وتقديم بيانات ومعلومات الطقس الفضائي من خالل التشاطر الحر ،والمعايير المتفق عليھا
دولياً ،واإلجراءات المنسقة باالستفادة من نظام معلومات المنظمة.
وأحد التحديات الرئيسية ھو القيود الصارمة للنطاقات الزمنية لمعظم بيانات الطقس الفضائي.
اإلطار الزمني

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

تحديد قائمة البيانات والنواتج األساسية ليتم النظر فيھا لتبادل
روتيني في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوتمييزھا باستخدام
بيانات اكتشاف شرحية مناسبة ،وتسجيلھا وإتاحتھا في النظام
) WISمن خالل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بتطوير تمثيل البيانات والبيانات الشرحية(

مجموعة من بيانات
ونواتج الطقس الفضائي
قابلة للكشف ومتاحة على
الصعيد العالمي ،في
الوقت شبه الحقيقي في
النظام WIS

2016

تسجيل مراكز الطقس الفضائي كمراكز لتجميع البيانات أو
النواتج ) (DCPCأو مراكز وطنية ) (NCفي النظام ) WISمن
خالل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بالمراكز
التابعة لنظام المعلومات في المنظمة(

تعيين مراكز طقس
فضائي إضافية كمراكز
لتجميع البيانات أو النواتج
) (DCPCأو مراكز وطنية

2016
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القرارات
)(NC
اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

بحث إمكانية تطبيق األنساق الجديدة ومزاياھا ،بما في ذلك
 ،RINEX/GTEXعلى سبيل المثال ،لتبادل بيانات ونواتج الطقس
الفضائي

تنفيذ النسق الموصى به

2016

بحث إمكانية تطبيق البروتوكوالت الجديدة ومزاياھا ،مثل
بروتوكول التحذير الموحد )(CAP

البروتوكول الموصى به

2017

3.6

اإلطار الزمني

تقييم طرائق تحليل الطقس الفضائي والتنبؤ به ،وتعزيز تحويل نماذج البحوث الناضجة إلى عمليات وتآزر مع
نمذجة المناخ /الطقس

األھداف:
o

o

التأكد من أن تحليل ونمذجة الطقس الفضائي والتنبؤ به يتيح اتصال الخدمات التشغيلية بأفضل األسس العلمية
الممكنة؛ وتيسر نقل التطورات التقنية والعلمية من البحوث إلى العمليات؛
تعزيز التآزر بين الطقس الفضائي ودوائر وأنشطة األرصاد الجوية /المناخ وتحسين فھم آثار الطقس
الفضائي على عمليات الطقس والمناخ.

ويستلزم ھذا دعما ً لتطوير إعداد نماذج عملية الستيعاب البيانات والتنبؤ تستفيد من القدرات المتطورة للتنبؤ بالطقس
والمناخ ،ومن المبادرات المجتمعية القتران النماذج وتقييمھا .وينبغي تشجيع الحوار بين الجماعات البحثية والتشغيلية
في مجال الطقس الفضائي بھدف التقييم المنتظم للطرائق والخدمات التي يحتمل أن تكون ناضجة لالستخدام العملي.
وينبغي أيضا ً أن تشجيع الحوار بين دوائر الطقس الفضائي واألرصاد الجوية /المناخ.

اإلطار الزمني

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

تشاطر الدروس المستفادة في استخدام نماذج الطقس الفضائي في
أنشطة التنبؤ اليومية

كتيب عن الممارسات
الجيدة في مجال التنبؤ
بالطقس الفضائي

2017

تحديد درجات المھارة وتقنيات التحقق األخرى لتقييم القيمة
المحتملة لنماذج البحث القائمة للخدمات الموجھة نحو المستعملين

تقييم موضوعي للنماذج
القائمة

2018

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

حلقات عمل عن آثار الطقس الفضائي على المتغيرات المناخية
األساسية

تحسين فھم الطقس
الفضائي -الروابط
المناخية

2017

تقييم منافع نماذج الغالف الجوي كله )من السطح إلى الجزء
العلوي من الطبقة الجوية الحرارية( التي تستخدم باالقتران مع
غيرھا من نماذج الطقس الفضائي

تقييم أثر نماذج الغالف
الجوي كله

2018

اإلطار الزمني
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حلقة عمل عن قدرات تمثل البيانات لنماذج نظام الشمس -األرض مبادئ توجيھية لالستفادة
من البيانات المتاحة في
لتحسين مھارات التنبؤ
نماذج التنبؤ العددي
3.7

2019

تنسيق اإلجراءات وضمان اتصال رسمي قائم على العلم مع أنشطة الطقس الفضائي التشغيلية في منظومة األمم
المتحدة وخارجھا

من المھم إنشاء آلية تنسيق فعالة وعالية المستوى إلقامة جسور بين األنشطة التقنية واستراتيجية وتنفيذ برامج المنظمة
 WMOاألوسع نطاقا ً.
ويجب أن يرتكز ھذا على اتصاالت منتظمة تھدف إلى:
o

o

o

إذكاء الوعي ،لدى جميع أعضاء المنظمة ،وفھمھم ألھمية خدمات الطقس الفضائي والسعي للحصول على
تغذية مرتدة بالمعلومات المتعلقة بعوامل النجاح والعوامل المقيدة؛
توضيح منافع العمل المنسق ،لتعظيم االستفادة من الموارد وتحقيق درجة أعلى من الموثوقية في معلومات
الطقس الفضائي؛
تسليط الضوء على أنشطة الطقس الفضائي التابعة للمنظمة
الخارجيين لضمان تعزيز ھذه الجھود لبعضھا البعض؛

WMO

والحفاظ على تدفق للمعلومات مع الشركاء

إبالغ المجتمع بقدرات معلومات وخدمات الطقس الفضائي فضالً عن قيود ھذه الخدمات في ضوء آخر
o
المستجدات؛
وبينما تمثل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ) (COPUOSمنتدى مناسبا ً للتواصل على المستوى
االستراتيجي داخل منظومة األمم المتحدة ،فإن أفضل طريقة لتحقيق الحوار بين دوائر الطقس الفضائي العلمية
والتشغيلية ومجموعة المستعملين الرئيسيين يكون في المؤتمرات المستھدفة .وتعد ’’حلقة عمل الطقس الفضائي‘‘ التي
تنظمھا الواليات المتحدة األمريكية و’’األسبوع األوربي للطقس الفضائي‘‘ الذي تنظمة أوروبا سنوياً ،ھي األماكن
األكثر نشاطا ً ويعقد فيھا عدد من اللقاءات في نفس المكان بما في ذلك حلقات النقاش والتفاعل مع المستعملين .وظھرت
مبادرة مماثلة في آسيا ،تحالف آسيا وأوقيانوسيا بشأن الطقس الفضائي ).(AOSWA
اإلطار الزمني

اإلجراءات ذات األولوية األولى

اإلنجاز المتوخى

الحفاظ على إبالغ اللجنة  COPUOSبخطة المنظمة  WMOفيما
يتعلق بالطقس الفضائي وبالتحديات التي تتطلب حشد الجھود من
خارج دوائر المنظمة WMO

التقارير

سنوي

تقديم تقارير إلى حلقات عمل الطقس الفضائي التي تنظم في
الواليات المتحدة األمريكية ،وأوروبا ،وآسيا

العروض ،أو اجتماعات
األفرقة

سنوي

تحديد حاالت ُتظھر فوائد أنشطة الطقس الفضائي التي تنسقھا
المنظمة WMO

تقرير بشأن دراسات
الحالة

تزويد مؤتمر المنظمة  WMOالثامن عشر بمشروع خطة أنشطة
الطقس الفضائي بعد عام ) 2019في إطار برنامج مراقبة الطقس
الفضائي ،مثالً(

مشروع الخطة

اإلجراءات األخرى )طويلة األجل أو ذات أولوية أقل(

اإلنجاز المتوخى

التنسيق مع لجنة أبحاث الفضاء ) (COSPARبشأن التفاعل بين
ھذه الخطة وتنفيذ خارطة طريق لجنة أبحاث الفضاء

التغذية المرتدة

2019-2017
2019

اإلطار الزمني
سنوي
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معالجة التنفيذ اإلقليمي لخدمات الطقس الفضائي في اجتماعات
االتحادات اإلقليمية أو المؤتمرات الفنية ذات الصلة

تقديم عروض في
اجتماعات االتحادات
اإلقليمية أو المؤتمرات
الفنية المرتبطة بھا

اجتماعات
االتحاد
اإلقليمي

التنظيم والتنفيذ

4
4.1

إعداد خارطة طريق لألنشطة ضمن األولويات واألنشطة االستراتيجية للمنظمة WMO

يلخص الجدول أدناه إعداد تخطيط ألنشطة الطقس الفضائي مع األولويات السبع الرئيسية لمشروع الخطة االستراتيجية
للمنظمة  WMOللفترة  2019-2016المقدم إلى مؤتمر المنظمة السابع عشر لالعتماد )(Cg-17/Doc. 10.1, DRAFT 1
العتماده.
األولويات الرئيسية في مشروع الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة 2019-2016

األنشطة ذات الصلة في خطة السنوات األربع
المتعلقة بالطقس الفضائي

تحسين فعالية التنبؤات عالية الجودة القائمة على األثر
واإلنذارات المبكرة بالمخاطر في مجال األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا والمخاطر البيئية ذات الصلة ،بما يساھم
في الجھود الدولية المبذولة للحد من مخاطر الكوارث
وفي مجالي التعافي من الكوارث والوقاية منھا

تحسين التأھب العالمي لمخاطر الطقس الفضائي،
استجابة لطلب المؤتمر السادس عشر ،بما يساھم في
الجھود الدولية المبذولة في مجال الحد من مخاطر
الكوارث وفي مجالي التعافي من الكوارث والوقاية
منھا

تنفيذ الخدمات المناخية في سياق اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

تفاعالت الطقس الفضائي مع مناخ اليابسة بحسبانه
مسألة للبحث

استكمال تنفيذ النظام ) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة التمھيد لدمج رصدات الطقس الفضائي في النظام
 WIGOSوالنظام  .WISوطلب ذلك عن طريق
)(WIS
الدورة الستين للمجلس التنفيذي ،وتشارك بشكل جيد
تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا على تلبية متطلبات منظمة الطيران
المدني الدولي )(ICAO

معالجة االحتياجات والتحديات الناشئة لخدمات
الطقس الفضائي للطيران بحسبانھا استجابة
لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي

تحسين خدمات الرصد والتنبؤ التشغيلية في مجالي
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في المناطق القطبية
والمرتفعات الجبلية

نظراً ألن ظواھر الطقس الفضائي يمكن أن تكون
بالغة الحدة في المناطق القطبية بسبب تغير ھيكل
المجال المغنطيسي لألرض ،فإن من المھم التنبؤ
باضطرابات المغنطيسية األرضية واأليونوسفيرية
وتأثيرات الجسيمات النشطة )التي ترى أحيانا ً على
ھيئة شفق قطبي(

تعزيز تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى
الوفاء بوالياتھا عن طريق مساعدتھا على تطوير
مواردھا البشرية وقدراتھا الفنية والمؤسسية وبنيتھا
التحتية المحسّنة

بناء القدرات الالزمة لتقديم خدمات الطقس الفضائي

المضي في إجراء استعراض إستراتيجي لھياكل المنظمة
) ،(WMOوالترتيبات التشغيلية والممارسات المتصلة

لضمان الفعالية التشغيلية ،ستقصر المنظمة المقترحة
ھيكل العمل الدائم على فريق تنسيق مشترك بين
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بالميزانية مع التركيز على فعالية أنشطة الھيئات
التأسيسية وترتيبات األمانة.

البرامج واحد مرتبط باللجان ذات الصلة،
واالتحادات اإلقليمية ،وممثلي الشركاء والمستعملين

ويضطلع البرنامج الفضائي للمنظمة ) ،(WMOوھو برنامج شامل ،بقيادة أنشطة الطقس الفضائي في المنظمة .WMO
وفي عام  ،2015أصبحت ھذه األنشطة مدمجة بالفعل في عدد من برامج ومشاريع المنظمة  WMOعلى النحو المبين
أدناه.
وفيما يتعلق بالنظام  ،WIGOSيندرج الطقس الفضائي بشكل كامل في االستعراض المستمر للمتطلبات ) .(RRRويعد
الطقس الفضائي مجاالً من ’’مجاالت التطبيق‘‘ للمنظمة  WMOفي عملية االستعراض المستمر للمتطلبات :تم تحديد
متطلبات رصد الطقس الفضائي وتسجيلھا في أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) /(OSCARقاعدة بيانات
المتطلبات١٣؛ ويتم توثيق تقييم الثغرات الراھنة في نظمنا الرصدية في بيان توجيھي؛ ويكرس فصل وبعض اإلجراءات
لرصد الطقس الفضائي في خطة التنفيذ المتعلقة بتطور نظم الرصد العالمية ).١٤(EGOS-IP
وقد انتھى برنامج أدوات وطرق الرصد مؤخراً من إعداد طبعة جديدة من دليل أدوات وطرق الرصد الخاصة بالرصد
)دليل لجنة أدوات وطرق الرصد( .ويتم تناول رصد الطقس الفضائي من الفضاء في الجزء الثالث الجديد للبرنامج
بشأن الرصدات القائمة على الفضاء.
وبدأ فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الالسلكية ) (SG-RFCمؤخراً النظر في المسائل المتعلقة بتخصيص ترددات
لرصدات الطقس الفضائي في مجال الموجات متناھية الصغر ،استناداً إلى المدخالت المقدمة من الفريق .ICTSW
وفيما يتعلق بالنظام  ،WISيجري تنفيذ مشروع تجريبي في داخل الفريق  ICTSWوالمرفق  ISESلتقييم استخدام نظام
معلومات المنظمة في تبادل نواتج التنبؤ بالطقس الفضائي )النشاط األرضي المغناطيسي ،والتوھجات الشمسية،
والجسيمات الشمسية النشطة(.
وفي إطار برنامج األرصاد الجوية للطيران ،دعم الفريق  ICTSWشعبة األرصاد الجوية للطيران في استعراض مفھوم
منظمة الطيران المدني الدولي للعمليات المرتبطة بخدمات الطقس الفضائي لحركة المالحة الجوية العالمية وقدمت
إرشادات بشأن تنظيم خدمة فعالة لتقديم الخدمات التشغيلية للطقس الفضائي في المستقبل تنسقھا المنظمة  .WMOوأقرت
المنظمة  ،ICAOمن خالل الفريق  ،ICTSWبحسبان المنظمة  WMOمصدراً إلسداء المشورة الفنية بشأن المسائل
المتعلقة بالطقس الفضائي .وتعد المشاركة النشطة المستمرة للمنظمة  WMOأمر أساسي إذ إنه من المتوقع أن يجعل
المرفق  3من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي ھذه الخدمات الخاصة بالطقس الفضائي للطيران المدني خدمات
إلزامية.
ويجري إدراج التدريب المتعلق بالطقس الفضائي في استراتيجية التدريب الخاصة بالمختبر االفتراضي المشترك بين
المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق السواتل الخاص باألرصاد الجوية ) (CGMSللتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية
الساتلية ،بالشراكة مع اللجنة .COSPAR
4.2

ھيكل العمل

تناول جميع مجاالت األنشطة في إطار ھذه الخطة الرباعية السنوات ،يستلزم وجود مجموعة من الخبراء في المجاالت
التالية:
o

 13انظر:

النظم األساسية للطقس الفضائي ،بما في ذلك المسائل المتعلقة بتقنيات وشبكات الرصد ،وإدارة البيانات
وتبادلھا ،ومراكز البيانات ،وعلم المناخ الفضائي؛
http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25

 14انظر الفصل  7في:

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/EGOS-IP-2025/EGOS-IP-2025-en.pdf
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o

o

ل مع المناخ،
جة ،وتقييم النمااذح والتحقق ممنھا ،والتفاعل
علم االطقس الفضائئي ،بما في ذللك المسائل الممتعلقة بالنمذجة
واالنتتقال من البحووث إلى العملياات؛
بما في ذلك تققييم االحتياجات ،وتقديم اللخدمات ،وبناناء القدرات ووالتفاعل مع
تطبيققات الطقس الفضائي ،ا
المستتعملين؛

 ،WMOوإقامة روابط قوية مع
W
لمنظمة
حالي للجان الففنية التابعة للم
وويھدف المقتررح إلى االندمماج المباشر ففي الھيكل الح
الفضائي تغطي مجمووعة واسعة ممن الخبرات .ووينبغي أيضا ً
ي
طقس
ن ،وزيادة إشرراك خبراء الط
االشركاء الخاررجيين المعنيين
وواجھات اإلبالغ .وممن ثم ،فإن من المقترح
ت
غير الضروررية
أأن يتجنب الممقترح تعدد األفرقة والنفققات العامة غ
 ICTSالحالي ببالفريق المشتررك بين البراممج المعني بمععلومات ونظم وخدمات الطققس الفضائي
ااالستعاضة عن الفريق SW
اللجان الفنية ،ودوائر مقدمي خددمات الطقس
ن
) ،(IPT-SWISSالذي سيواصل عمل الففريق  ICTSWبالتعاون الوثثيق مع
المرافق  ،ISESومممثلو المستعملين
ق
االفضائي التي يمثلھا
ن.
التحادات اإلقلييمية .ويشمل
جان الفنية واال
الطقس الفضائي ففي جميع اللج
س
 IPT-Sبتنسيق أنشطة
وسيضطلع الففريق SWISS
و
ساسية ) ،(CBSولجنة األررصاد الجوية
طقس فضائي ترشحھم لجننة النظم األس
 :IPخبراء ط
الفريق PT-SWISS
ق
أأعضاء
علوم الغالف
 ،(CIMولجنة ع
الصلة مثل لجنة أددوات وطرق الرصد )MO
لة
واللجان الفنية األخررى ذات
ن
،(CA
لللطيران )AeM
عوة الشركاء
 .ISEويمكن دع
وممثلي المرافق ES
ي
صال من قبل ااالتحادات اإلققليمية؛
شيح نقاط االتص
االجوي )(CAS؛ وسيتم ترش
سيقدم الفريق IPT-SWISS
المنظمة  .WMOوس
ة
سيين كأعضاء مشاركين دوون أي تكلفة على
صلحة الرئيس
ووأصحاب المص
على آلية منسقة لتتوفير إشراف مشترك على الفريق IPT-
اللتين ستتفقان ى
 ،CBSواللجنة  CAeMن
موازية إلى اللجنة S
ة
تتقارير
في المرفق .2
ختصاصات ي
ويرد مشروع االخ
 .SWISSد
S
صلة للجان الفنيية المشاركة.
من بين أعضائھھا ،لإلسھام ففي فرق الخبرراء ذات الصل
 IPخبراء ،ن
اللجنة PT-SWISS
ة
ووستعين
ت العمل مع
خبرة معينة .وفي سياق ترتيبات
ة
صصة ،حسب االقتضاء ،للممواضيع التي تتطلب
فرق عمل مخص
ووستشكل ق
شاء بعض ھذه الفرق باالشتتراك مع المررفق الدولي للببيئة الفضائية
نوقشت في القسم  ،4.3يمكن إنشا
ت
االمرافق  ISESالتي
عم من خبرائه.
) (ISESوبدع
لجنة األرصاد الجووية
للطييران )(CAeM

لجنة النظم
(CBS
ألساسية ) C
األ

IS
SES

IPT-SW
WISS

الدولي للبيئة
لي
المرفق
الفضائيية

الفرريق المشترك بين البرامج المعني
الطقس الفضائي
س
خدمات
بمعلوممات ونظم وخ

فرق عممل مخصصة،
حسب االقتضاء
ب

لمنظمة
مثل ،المسائل المتعلقة بالم
 ،ICAOوبناء القدرات ،واالتحقق
I
من النموذج ،وبوابة النوواتج،
OS
وتحديث األداة SCAR
و

ألفرقة ذات
االمشاركة في األ
اللصلة باللجان اللفنية التابعة
WMO
للمنظمة O

لجنة األرصااد الجوية
للطيران
ET-ASC
C, ET-GOV
ET-ETC
C, ET-ISA

لجنة علوم اللغالف الجوي

لجنة النظم األألساسية
IPET-OS
SDE, IPET-WIFI,
SG-RFC, ICG-WIGOS/TT
OPAG-IS
SS, OPAG-PWS

لجنة أدوات وطرق الررصد

التصال
نقاط اال
تحادات
مع االتح
اإلقلييمية
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الشكل  :2التنظيم المقترح ألنشطة الطقس الفضائي
ومن المتوقع أن تتشاور كل لجنة من اللجنتين  CAeMو CBSمع األخرى عن طريق رئيسيھما بعد انعقاد المؤتر السابع
عشر للشروع الدعوة إلى تقديم الترشيحات للفريق  IPT-SWISSبغية إنشاء ھذا الفريق في بداية عام  .2015وسوف
يستمر الفريق  ICTSWفي عمله حتى ذلك الحين .وفي االجتماع األخير للفريق  ،ICTSWفي الربع األخير من عام
 2015تقريباً ،سيجري تحديث خطة العمل مع مراعاة نتائج المؤتمر والمشاورات بين اللجنتين  CAeMو.CBS
4.3

الشراكات وإشراك المستعملين

الشراكة مع المرفق الدولي للبيئة الفضائية )(ISES
يجري إعداد ترتيبات العمل مع المرفق  ISESمن خالل رسائل متبادلة إلضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع ھذه
المنظمة بحسبانھا المنظمة ألنشطة المنظمة  WMOالبادئة والمحركة في مجال الطقس الفضائي .وسينص المرفق ISES
والمنظمة  ،WMOفي ھذه الترتيبات ،عن عزمھما العمل في إطار تعاون وثيق فيما بينھما لتيسير وتحسين وتنسيق
خدمات الطقس الفضائي التشغيلية التي يقدمھا أعضاء المنظمة  WMOوالمراكز التابعة للمرفق الدولي للبيئة الفضائية
).(ISES
وتحديداً ،سيضطلع المرفق  ISESوالمنظمة بما يلي:
o

o

أن تبقي كل منھما األخرى على علم بجميع برامج العمل ،واألنشطة ،والمطبوعات المتعلقة بالمسائل ذات
االھتمام المشترك؛
اإلسھام في تحديد مواصفات خدمات الطقس الفضائي ،والسيما الخدمات التي ستقدم لدعم المنظمة
خالل الھيئات المعنية في اللجنة  ،(CAeMووضع أفضل الممارسات ،لإلنذار في حاالت الطوارئ ،مثالً.

ICAO

)من

o

النھوض بتوحيد رصدات الطقس الفضائي ،وإدارة بياناتھا ،وتوليد نواتجھا ونشرھا اعتماداً على المعايير
الدولية ذات الصلة ،مثل معايير المنظمة  WMOو/أو المجلس الدولي للعلوم ،كلما كان ذلك مناسباً؛

o

إذكاء الوعي العام بالطقس الفضائي وآثاره ،ودعم التأھب للظواھر المتطرفة للطقس الفضائي؛

o

إجراء استقصاءات مشتركة بشأن احتياجات خدمات الطقس الفضائي الحالية؛

o

تيسير نقل المعارف العلمية بشأن الطقس الفضائي إلى خدمات تشغيلية للمجتمع.

وسيضطلع المرفق  ISESوالمنظمة  WMOبمتابعة ھذه األنشطة من خالل اجتماعات وحلقات عمل فنية مشتركة،
وإجراءات تواصل وتوعية منسقة .وسيدعى ممثلو المرفق  ISESوالمنظمة  WMOللمشاركة ،دون أن يكون لھم حق
التصويت ،في مداوالت المجلس التنفيذي ،أو االجتماعات السنوية للمرفق  ،ISESعلى التوالي ،وعند االقتضاء ،في
األفرقة العاملة التابعة لھما بشأن المسائل ذات االھتمام المشترك.

الشركاء اآلخرون ومنظمات المستعملين
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سيدعم المرفق  ISESوالمنظمة  WMOالمبادرات التي تجمع بين مقدمي خدمات الطقس الفضائي ومستعمليھا الرئيسيين:
كأن يدعما ،مثالً ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،واللجنة الدولية المعنية بالنظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة
) ،١٥(ICGأو مؤسسة موثوقية الكھرباء في أمريكا الشمالية ) .(NERCويمكن دعوة الشركاء أو الممثلين الرئيسيين
لمجتمعات المستعملين المھمين المحتملين أو الفعليين للمشاركة في الفريق  IPT-SWISSكأعضاء منتسبين.
وفيما يتعلق باالتحاد الدولي لالتصاالت ،فإنه ينبغي توضيح أن العالقة ذات شقين:
o

o

4.4

نظراً ألن اضطرابات الطقس الفضائي في األيونوسفير تؤثر على انتشار الموجات الراديوية المستخدمة في
االتصاالت والمالحة الراديوية ،يحتمل أن ينوب فريق التوجيه الثالث التابع لقطاع االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت ١٦عن مجتمعات المستعملين؛
نظراً ألن رصدات الطقس الفضائي تعتمد جزئيا ً على القياسات األرضية القاعدة والسطحية القاعدة السلبية أو
اإليجابية في نطاقات ترددات موجات الميكروويف وحمايتھا ،التي قد تتطلب تخصيص الترددات وحمايتھا،
يجب تمثيل مصالح الطقس الفضائي في فريق التوجيه السابع التابع لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد
الدولي لالتصاالت ،١٧كجزء من المناقشة بشأن تنسيق الترددات الراديوية ،والذي يضطلع فريق التوجيه
المعني بتنسيق الترددات الالسلكية ) (SG-RFCالتابع للجنة  CBSبقيادته في المنظمة .WMO
الموارد والمنافع

خطة العمل ھذه ھي استمرار لمتابعة أنشطة الفريق  ICTSWالحالي ،ولكن مع توسع كبير عند الضرورة لالنتقال من
مرحلة ’’البيان العملي‘‘ إلى التنفيذ الفعلي إلتاحة تحقيق فتح ذي فوائد ملموسة في العديد من التطبيقات.

الموارد
يمثل إشراك األعضاء من خالل خبرائھم المعنيين بالطقس الفضائي والدعم الذي تقدمه األمانة العامة ،ويفضل أن يكون
على مستوى شخص واحد متفرغ ،عنصراً بالغ األھمية لنجاح ھذه الخطة .ونظراً لقلة الموارد من الموظفين داخل
األمانة العامة ،يمكن تحقيق الحد األدنى من الدعم عن طريق دعم موظفي األمانة بخبراء يعيرھم أعضاء المنظمة
وخبراء استشاريين خارجيين .وعلى أساس ھذا االفتراض ،يقدر مستوى الموارد المالية الالزمة سنويا ً لتغطية أنشطة
خطة السنوات األربع الحالية بنحو  240000فرنك سويسري.
الجدول  :1تقدير مبدئي للمستوى السنوي المطلوب من الموارد لدعم الخطة
وجه االنفاق

مشاركة الخبراء المؤھلين في اجتماع سنوي واحد للفريق
وفرق العمل ذات الصلة

التكلفة السنوية
)بالفرنك
السويسري(
IPT-SWISS

مشاركة أعضاء الفريق  IPT-SWISSفي الھيئات ذات الصلة في اللجان
الفنية للمنظمة WMO

 15اللجنة الدولية المعنية بالنظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة:
 16مجموعة الدراسات  3التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بنشر االتصاالت الراديوية
 17مجموعة الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت المعنية بالخدمات العلمية

60 000

30 000

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/fr/SAP/gnss/icg.html
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االتصال مع الشركاء الخارجيين

20 000

إجراءات االتصال ،ووضع أو ترجمة مواد التدريب

20 000

حلقة دراسية واحدة

50 000

االستشارات والدعم المالي إلعارة الموظفين الالزمين لدعم األمانة

60 000

المجموع

240 000

ووفقا ً للميزانية العادية المقترحة للفترة المالية السابعة عشر ،من المفترض أن تظل الموارد غير المتعلقة بالموظفين
المخصصة ألنشطة الطقس الفضائي في الميزانية العادية )البرنامج الفضائي للمنظمة  ،WMOوربما برنامج األرصاد
الجوية للطيران( ھامشية وتحتاج إلى التدعيم بموارد من خارج الميزانية تشمل:
o

المساھمات العينية من األعضاء )ترجمة المواد التدريبية ،أو إعارة الموظفين ،أو المشاركة في االجتماعات
دون تكلفة على المنظمة  ،WMOمثالً(؛

o

المشاركة في رعاية األنشطة )حلقة دراسية تدريبية بدعم من لجنة بحوث الفضاء ) ،(COSPARمثالً(؛

o

التبرع للصندوق االستئماني للطقس الفضائي ،كما ناقشه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين.

الجدول  :2توزيع مبدئي للموارد
مؤشر مبدئي للموارد السنوية

)بالفرنك
السويسري(

الميزانية العادية )البرنامج الفضائي للمنظمة (WMO

20 000

المساھمات العينية

30 000

األنشطة المشمولة برعاية مشتركة

30 000

التبرعات المقدمة للصندوق االستئماني للطقس الفضائي
المجموع

160 000
240 000

التوزيع المبدئي للموارد السنوية مبين في الجدول  .2ومن المتوقع أن يكون أعضاء المنظمة  WMOالذين يضطلعون
بتشغيل برنامج وطني للطقس الفضائي أول من يقدمون تبرعات للصندوق االستئماني للطقس الفضائي ،لكون ذلك يدعم
أنشطتھم الوطنية من خالل تبادل البيانات ،وتشاطر أفضل الممارسات ،وتعظيم االستفادة من الجھود ،والتي يمكن أن
تتجاوز بشكل كبير المساھمات الفردية من ھؤالء األعضاء.
المنافع
من المتوقع أن توفر خطة النشاط ھذه منافع كبيرة لألعضاء ،بتوفير رصدات أكثر دقة ،وتحسين موثوقية ،ودقة،
وتوقيت التنبؤات والتحذيرات لمستعمليھا .وبمجرد وصول خدمات الطقس الفضائي لمرحلة النضج يمكن أن تحقق
إيرادات لمقدمي المعلومات )آلية استرداد تكاليف الخدمات التي تحتاجھا المنظمة  ،ICAOوخدمات اإلنذار لشبكات
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القدرة ،ومقدمي االتصاالت أو النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة( .وقد وصفت المنافع المحتملة المتأتية من
١٨
أنشطة الطقس الفضائي في التقرير المستكمل في .2008
5

االستنتاجات

توضح االنجازات المبكرة لفرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس ) (ICTSWفي الفترة المالية السادسة
عشر ) (2015-2012مجاالت النشاط الواسعة التي يمكن أن تستفيد من مشاركة المنظمة  WMOفي الطقس الفضائي،
وتبين قدرة المنظمة  WMOعلى تحسين فعالية إحداث طفرة في ھذا المجال وتؤدي دوراً معترفا ً به في المجتمع الدولي
للطقس الفضائي .وبالنظر إلى المتطلبات الجديدة لخدمات الطقس الفضائي للطيران والطلب الناشئ في القطاعات
األخرى ،يوصى بأن تشارك المنظمة  WMOبصورة أوثق خالل الفترة المالية السابعة عشر ) ،(2019-2016وربما
بعدھا ،في وضع أسس مستدامة لقدرات خدمات طقس فضائي عالمية يمكن االعتماد عليھا.
وتحدد الخطة الحالية مجموعة من األنشطة ذات األولوية العالية ،التي تعد ضرورية وقابلة للتنفيذ في إطار زمني مدته
أربع سنوات ،وتسفر عن نتائج واضحة ونواتج ملموسة .وھناك إجراءات أخرى مرغوبة تم تحديدھا وينبغي تنفيذھا إذا
سمح الوقت والموارد .ويقترح عالوة على ذلك أن يضطلع أكثر أعضاء المنظمة  WMOتقدما ً حاليا ً في ھذا المجال
بالمشاركة فنياً ،من خالل خبرائھم ،ومالياً ،من خالل تقديم مساھمة متواضعة إلى الصندوق االستئماني للطقس
الفضائي ،لالضطالع بدور قيادي في تنفيذ الخطة ،ومن ثم ،توضيح فوائد ھذا النشاط لألعضاء اآلخرين الذين قد ال
يكونون على دراية بالطقس الفضائي حتى اآلن.
وتتماشى األنشطة المقترحة مع العديد من األولويات االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة السابعة عشرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المرفق  :1المبادرات الدولية الرئيسية في مجال الطقس الفضائي

في الفقرات أدناه ،نقدم بإيجاز المبادرات العالمية التي تركز ،على التوالي ،على المسائل التشغيلية )المرفق الدولي للبيئة
الفضائية ،فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،فريق العمليات المعني بالرصد البركاني للطرق الجوية
الدولية التابع للمنظمة  ،(ICAOوعلى السياسات )لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية( ،وعلى البحث
والتعليم )لجنة بحوث الفضاء ،وبرنامج التعايش الدولي مع نجم ،والمبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي ،واللجنة
العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية  -األرضية( ،وعدد من المبادرات اإلقليمية.

المرفق الدولي للبيئة الفضائية
منذ عام  ،1962يعمل المرفق  ISESكشبكة تعاونية للمنظمات التي تقدم خدمات الطقس الفضائي في جميع أنحاء العالم.
وھدفھا ھو تحسين خدمات الطقس الفضائي التشغيلية وتنسيقھا .ويتشاطر أعضاء المرفق  ISESالبيانات والتنبؤات
ويقدموا مجموعة واسعة من الخدمات ،تشمل :التنبؤات ،واإلنذارات ،والتحذيرات من الظروف الشمسية ،والمغنطيسية،
واأليونوسفيرية؛ وبيانات البيئة الفضائية؛ وتحليالت الظواھر التي يركز عليھا العمالء؛ والتنبؤات بعيدة المدى بالدورة
الشمسية .ويشمل المرفق  ISESحاليا ً  16مركز إنذار إقليمي ،وأربعة مراكز إنذار مرتبطة بھا ،ومركز تعاوني واحد
للخبراء .والمرفق  ISESعضو في شبكة المجلس الدولي للعلوم -النظام العالمي للبيانات ) (ICSU-WDSويتعاون بشكل
وثيق مع المنظمة .WMO

فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSھو ھيئة التنسيق الفني لمشغلي السواتل تركز في المقام األول
على البرامج الساتلية للطقس والمناخ استجابة لطلبات المنظمة  .WMOوفي عام  ،2014قرر الفريق  CGMSإدراج
األھداف المتعلقة بمراقبة الطقس الفضائي في خطته ذات األولوية المتقدمة رفيعة المستوى المتعددة السنوات ،ووافق
على اختصاصات الفريق  CGMSفيما يتعلق بأنشطة الطقس الفضائي .ومن المتوقع أن يوسع الفريق  CGMSقريبا ً
مجال أنشطته نحو الرصد الفضائي القاعدة لمتغيرات الطقس الفضائي.
فريق العمليات المعني بالرصد البركاني للطرق الجوية الدولية ) (IAVWOPSGالتابع لمنظمة الطيران المدني الدولي
)(ICAO
تتناول منظمة الطيران الدولي ) (ICAOالمسائل المتعلقة بالطقص الفضائي من خالل فريق العمليات الخاص بھا المعني
بالرصد البركاني للطرق الجوية الدولية ) .(IAVWOPSGوأصدر الفريق  IAVWOPSGمفھوما ً للعمليات ،ويقوم حاليا ً
بإعداد احتياجات خدمات الطقس الفضائي التشغيلية ،بالتشاور مع المنظمة  ،WMOبغية إدراج ھذه الخدمات في
تعديالت المرفق  3من اتفاقية المنظمة  .ICAOوقد أكد االجتماع المشترك بين اللجنة  CAeMالتابعة للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية  WMOوشعبة األرصاد الجوية في تموز /يوليو  2014على ھذا الھدف ،مع مراعاة أن العديد من
القضايا تتطلب مزيداً من الدراسة ،بما في ذلك تحديد األدوار ،والمتطلبات ،والقدرات والعدد اإلجمالي لمراكز التنبؤ
العالمية واإلقليمية ،فضالً عن عمليات تعيينھا ،وحوكمتھا ،ومبادئ استرداد التكاليف ،ومعايير الكفاءة ومدة الوالية.
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية )(COPUOS
منذ عام  ،2013بدأت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ) (COPUOSالتابعة للجمعية العامة لألمم
المتحدة تناول المسائل المتعلقة بالطقس الفضائي داخل لجانھا الفرعية العلمية والتقنية في سياق استدامة األصول
واألنشطة الفضائية على المدى الطويل .وقد دعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق الدولي لجھود مراقبة البيئة الفضائية
ورحبت بالخطوات األولية التي اتخذتھا المنظمة .WMO
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البحوث والتعليم :لجنة بحوث الفضاء ،وبرنامج التعايش الدولي مع نجم ،والمبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي،
واللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية  -األرضية
لجنة أبحاث الفضاء ) (COSPARالتابعة للمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUلديھا ھيئة دائمة معنية بالطقس الفضائي.
ووضعت اللجنة باالشتراك مع برنامج التعايش الدولي مع نجم )الوارد وصفه أدناه( ،في عام  ،2014خارطة طريق
لتحسين فھم عمليات الطقس الفضائي ودعم تطوير خدمات الطقس الفضائي .١٩وتوصي خارطة الطريق بإجراءات
تتصل بما يلي (i) :الحفاظ على القدرات األساسية القائمة؛ ) (iiتطوير قدرات النمذجة ،أو البحوث ،أو البنية األساسية
للبيانات للنمذجة؛ ) (iiiونشر أجھزة جديدة أو أضافية .وتقر خارطة الطريق بأنشطة الطقس الفضائي التابعة للمنظمة
.WMO
وعالوة على ذلك ،وقعت المنظمة  WMOولجنة بحوث الفضاء ،في عام  ،2012على مذكرة تفاھم إلقامة شراكة في
مجال التدريب وبناء القدرات بين كل من المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية التابع
لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية التابع للمنظمة ) (WMOواللجنة  .COSPARوفي ھذا اإلطار ،تمول
اللجنة  COSPARالدورات التدريبية في مجال الطقس الفضائي في البلدان النامية.
يھدف برنامج التعايش الدولي مع نجم ) (ILWSإلى تحفيز أبحاث الفضاء لفھم العمليات التي تحكم نظام الشمس-
األرض المرتبطين كوحدة متكاملة
وبدأت المبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي ) (ISWIمن خالل اللجنة  COPUOSلوضع رؤية علمية متعمقة بشأن
الطقس الفضائي القريب من األرض .وتوزع المبادرة  ISWIأجھزة للمراقبة األرضية القاعدة في جميع أنحاء العالم،
وتستضيف حلقات العمل والمدارس ،وتشجع البحوث المشتركة.
تنفذ اللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية  -األرضية ) (SCOSTEPالتابعة للمجلس الدولي للعلوم برامج علمية دولية
متعددة التخصصات وتعزز فيزياء الشمس -اليابسة.
وھناك منظمات تشارك في جوانب معينة ،مثل االتحاد الدولي لعلم الالسلكي ) ،٢٠(URSIأو االتحاد الفلكي الدولي
)٢١(IAUأو الرابطة الدولية للمغنطيسية األرضية وخصائص الغالف الجوي األعلى ).٢٢(IAGA

المبادرات اإلقليمية
دعمت المفوضية األوروبية العديد من المشاريع المتعلقة بالطقس الفضائي من خالل إطار أنشطة التعاون األوروبي في
ميدان البحوث العلمية والفنية )التعاون األوروبي في ميدان العلوم والتكنولوجيا( ٢٣ومن خالل البرنامج اإلطاري السابع
) .(FP7وأدى ھذا إلى إنشاء خدمات بيانات الطقس الفضائي مثل  ، ٢٤SEPserverو  ، ٢٥ESPASو ، ٢٦HELIO
و.٢٧AFFECTS
 19فھم الطقس الفضائي لحماية المجتمع :خارطة طريق عالمية للفترة  2025-2015بتفويض من اللجنة ) ،(COSPARوالبرنامج  ،ILWSو، Schrijver
و ، C. et al.التطور في أبحاث الفضاء ،(2015) 55 ، ،الصفحات
20
االتحاد الدولي للعلوم الراديويةhttp://www.ursi.org/en/home.asp :
21
االتحاد الفلكي الدولي )http://www.iau.org: (IAU
22
الرابطة الدولية للمغنطيسية األرضية وخصائص الغالف الجوي األعلىhttp://www.iugg.org/IAGA/ :
.2807‐2745

23

COST 724 in 2003‐2007, COST ES0803 in 2008‐2012

 .http://www.sepserver.eu/sepserver/ 24ھذا الخادم يحتوي على بيانات بشأن ظواھر الجسيمات الشمسية النشطة
 .http://www.espas‐fp7.eu/ 25البنية التحتية لبيانات الفضاء القريبة من األرض بشأن العلوم اإللكترونية
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أطلقت وكالة الفضاء األوروبي ) ،(ESAفي عام  ،2009برنامجا ً اختياريا ً للتوعية باألحوال الفضائية يشمل  14من دولھا
األعضاء ٢٨.وأحد العناصر الثالثة للبرنامج مكرس للطقس الفضائي ويھدف إلى تنفيذ خدمات لمراقبة الطقس الفضائي
والمعلومات الفضائية في أوروبا من أجل دعم عمليات المركبات الفضائية والتطبيقات األخرى.
وقد أنشئ تحالف آسيا وأوقيانوسيا بشأن الطقس الفضائي الذي يضم حاليا ً منظمات تنتمي إلى  13دولة ،في عام
لتشجيع التعاون وتشاطر المعلومات فيما بين المعاھد المعنية بالطقس الفضائي والمھتمة به في إقليم آسيا -أوقيانوسيا.

2010

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .http://www.helio‐vo.eu/ 26مختبر الفيزياء الشمسية المتكامل
 .http://www.affects‐fp7.eu/ 27التنبؤ المتقدم لضمان االتصاالت عبر الفضاء
 28تشمل الدول المشاركة وكالة الفضاء األوروبية /التوعية باألحوال الفضائية :أستراليا ،وبلجيكا ،وجمھورية التشيك ،والدانمرك ،وفنلندا،
وألمانيا ،وإيطاليا ،ولكسمبورغ ،والنرويج ،وبولندا ،ورومانيا ،والسويد ،وسويسرا ،والمملكة المتحدة

571

القرارات
المرفق  :2مشروع اختصاصات الفرقة المشتركة بين البرامج بشأن معلومات ونظم وخدمات
الطقس الفضائي )(IPT-SWISS

النطاق
مسؤلية الفريق  IPT-SWISSھي تنسيق أنشطة الطقس الفضائي في إطار برامج المنظمة  ،WMOوالحفاظ على الروابط
القائمة مع الھيئات التأسيسية وأفرقتھا الفرعية ذات الصلة ،والحفاظ على الروابط القائمة مع المنظمات الشريكة ،وتقديم
اإلرشادات ألعضاء المنظمة  .WMOوقد أنشئ الفريق  IPT-SWISSفي إطار لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMاللتين ستضطلعان باإلشراف المشترك بالتشاور مع بعضھما عن طريق رئيسيھما.

المھام الرئيسية
)أ(

إدماج رصدات الطقس الفضائي من خالل استعراض المتطلبات من الرصدات الفضائية القاعدة والسطحية
القاعدة ،وتنسيق مواصفات نبائط االستشعار الفضائية القاعدة ،وخطط المراقبة الخاصة برصد الطقس
الفضائي؛

)ب(

التوحيد القياسي للبيانات المتعلقة بالطقس الفضائي وتعزيز تبادلھا وتقديمھا من خالل نظام معلومات المنظمة
)(WIS؛

)ج(

تنسيق وضع أفضل الممارسات في مجال الطقس الفضائي ) (SPWللنواتج والخدمات النھائية ،بما في ذلك
على سبيل المثال المبادئ التوجيھية لضمان الجودة وإجراءات اإلنذار بالطوارئ ،بالتعاون مع قطاع الطيران
وقطاعات التطبيق الرئيسية األخرى؛

)د(

تشجيع إقامة حوار بين األوساط المعنية بالبحوث واألوساط المعنية بالتشغيل المتعلق بطقس الفضاء؛

)ھـ(

تنظيم بناء القدرات ،وأنشطة التدريب والتوعية تجاه أعضاء المنظمة
الفضائي؛

)و(

توفير التوجيه ألعضاء المنظمة  WMOوبرامجھا بشأن مسائل الطقس الفضائي ،واالضطالع باإلجراءات
المناسبة بشأن ما تطلبه اللجنة  CBSواللجنة .CAeM

WMO

والمستعملين المحتملين للطقس

التشكيل
سيتكون الفريق  IPT-SWISSمن أعضاء تسميھم اللجان الفنية ذات الصلة ،ومنسقين تسميھم االتحادات اإلقليمية
وأعضاء منتسبين بمن فيھم ممثلو المرفق  ISESوالشركاء اآلخرين أو تطبيقات المستعملين الرئيسيين.
وسوف يغطي أعضاء الفريق  IPT-SWISSمختلف مجاالت الخبرة الالزمة لمعالجة مسائل الطقس الفضائي داخل
المنظمة  WMOويسھمون في فرق الخبراء ذات الصلة أو األفرقة األخرى التابعة للجان الفنية في المنظمة العالمية
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لألرصاد الجوية بما في ذلك :لجنة النظم األساسية )٢٩(CBS؛ ولجنة األرصاد الجوية للطيران )٣٠(CAeM؛ ولجنة
أدوات وطرق الرصد )(CIMO؛ ولجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS
وسوف يكون الفريق ) ،(IPT-SWISSعند االقتضاء ،فرقا ً مخصصة تركز على المواضيع التي تحتاج إلى مجال خبرة
معين إلطار زمني معين.

القرار

(Cg-17) 39

النظام العالمي لرصد المناخ

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يحيط علما ً:
)(1

بمذكرة التفاھم لعام  1998بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (lOCالتابعة لليونسكو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم )(lCSU
بخصوص النظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS

)(2

باختصاصات المنسقين الوطنيين للنظام العالمي لرصد المناخ )التقرير الموجز عن أعمال الدورة الحادية عشرة
للجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEPوالمجلس الدولي
للعلوم ) ،GCOS-87 ،(lCSUالوثيقة الفنية للمنظمة رقم  ،(1189المرفق الثاني عشر،

)(3

بالمقررات  – 11/CP.9نظم المراقبة العالمية للمناخ و – 5/CP.10تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ-9/CP.15 ،
المراقبة المنھجية للمناخ ،الصادرة عن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،(UNFCCCفي دوراته التاسعة والعاشرة والخامسة عشرة على التوالي،

)(4

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،2008-2004 ،(UNFCCCالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،GCOS-129الوثيقة الفنية للمنظمة رقم ،(1489

)(5

بخطة تنفيذ النظام العالمي للرصد المعني بالمناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
)) (UNFCCCتحديث  ،GCOS-138) (2010الوثيقة الفنية للمنظمة رقم ،(1523

)(6

بمتطلبات الرصد المنھجي للنواتج الساتلية للمناخ ،تحديث عام (GCOS-154) 2011؛ تفاصيل تكميلية للمكون
الساتلي القاعدة في خطة تنفيذ النظام العالمي للرصد من أجل المناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،

 29مثل فرق الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرھا ،أو المعنية بتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد
 ،(WIFIأو المعنية بتمثيل البيانات والصيانة والمراقبة ) ،(IPET‐DRMMأو المعنية بتطوير تمثيل البيانات الشرحية والبيانات )‐ET
 ،(MDRDأو الفريق التوجيھي التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية )(SR‐RFC
 30مثل فرقة الخبراء المعنية بالطيران والعلوم والمناخ ) ،(ET‐ASCأو المعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران ) ،(ET‐ISAأو المعنية بالتعليم
)‐IPET

والتدريب والكفاءات ).(ET‐ETC
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)(7

بخطة التنفيذ العشرية للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSوخطة عمل الفريق المخصص المعني
برصد األرض )،2015-2012 (GEO

)(8

بخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمرفق وتذييالت عنصر الرصد والمراقبة،2014 ،

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

تزايد حاجة األعضاء والمنظمات الدولية إلى بيانات ومعلومات شاملة متواصلة وموثوقة عن المناخ أو ذات صلة
بالمناخ،

)(2

أن الرصدات التي أخذت في الماضي دعمت التقييمات ذات األساس العلمي والتقييمات المناخية؛ ويجب تعزيز
رصد المناخ ومواصلته في المستقبل لتمكين المستخدمين:
)أ(

من الكشف عن أي تغيرات أخرى في المناخ وتحديد أسبابھا،

)ب(

من نمذجة نظام المناخ والتنبؤ به،

)ج(

من تقييم تأثيرات تقلبية المناخ وتغيره،

)د(

من رصد فعالية سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ،

)ھـ(

من دعم التكيف مع تغير المناخ،

)و(

من تطوير خدمات معلومات المناخ،

)ز(

من تعزيز التنمية االقتصادية الوطنية المستدامة،

)ح( من تلبية المتطلبات األخرى في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
وغيرھا من االتفاقيات واالتفاقات الدولية،
)(3

احتياجات الرصد المحددة للنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) ،(WMOواالحتياجات من نتائج تقرير
التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCواألنشطة ذات األھمية الخاصة للجھات
الراعية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمثل مستقبل األرض ،والكوكب األزرق،

)(4

األغراض المنشودة من النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSحسبما تم تحديدھا في مذكرة التفاھم بغية دعم
جميع جوانب برنامج المناخ العالمي ،والتي تشمل البرنامج العالمي للبحوث المناخية والبرنامج العالمي للبحوث
حول سرعة الـتأثر بتغير المناخ وآثاره والتكيف معه  ،والجوانب ذات الصلة بالبرامج العالمية األخرى المتصلة
بالمناخ ،والدور األساسي الذي تؤديه في تدعيم المجموعة الكاملة من التطبيقات والخدمات المناخية التي توفرھا
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من المنظمات،

)(5

أوجه القصور في عدد الرصدات المنھجية للمناخ وفي توافرھا،

)(6

الحاجة إلى تنفيذ خطط العمل اإلقليمية التي وضعت في إطار برنامج حلقات العمل اإلقليمية التابع للنظام
 ،GCOSوإلى تحديثھا ،عند االقتضاء،
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الحاجة إلى إدخال المعلومات المناخية في عمليات صنع القرارات االجتماعية واالقتصادية ،والسيما فيما يتعلق
بدعم أھداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة في البلدان النامية مع التركيز بصورة خاصة على أفريقيا،

وإذ ُيسلم بما يلي:
)(1

أھمية التنسيق الفعال وقابلية تبادل التشغيل بين مختلف نظم الرصد المكونة للنظام العالمي ) (GCOSوفعالية دمج
الرصدات الموضعية والفضائية القاعدة في تلبية احتياجات المستخدمين،

)(2

المتطلبات الصارمة بشأن رصدات نظام المناخ الطويلة األجل لضمان مالءمتھا للتطبيقات المناخية،

)(3

إتاحة فرص فريدة بفضل الرعاية المشتركة للنظام العالمي من جانب المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(lOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس الدولي للعلوم )(lCSU
للرصدات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الموثوقة على الصعيدين الوطني والدولي للمتغيرات المناخية
األساسية في مختلف ميادين الغالف الجوي والمحيطات واليابسة ،بما في ذلك الدورة الھيدرولوجية ،ودورة
الكربون والغالف الجليدي،

)(4

وجود فرص جديدة لزيادة الدعم الدولي وتعزيز قابلية تبادل التشغيل وتحسين التكامل ،تتيحھا إمكانية إدخال
منظومة النظم التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ضمن الھيكل التشغيلي الناشئ لمنظومة النظم،

)(5

األھمية األساسية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSواإلطار العالمي للخدمات

المناخية.

وإذ يسلم مع التقدير:
)(1

بالمساھمة المھمة التي تقدمھا اللجنة التوجيھية للنظام العالمي ) (GCOSواألفرقة التابعة لھا توفيراً للتوجيه
العلمي والفني للمنظمة ) (WMOولغيرھا من المنظمات الراعية والمشاركة فيما يتعلق بتخطيط النظام )(GCOS
وتنفيذه ومواصلة تطويره،

)(2

بالدور البالغ األھمية للمجلس التنفيذي واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية في تنسيق تنفيذ النظم المكونة للنظام
) (GCOSوالتابعة للمنظمة )،(WMO

)(3

باإلنجازات الكبيرة لألعضاء في تنفيذ نظمھا لرصد المناخ دعما ً لالحتياجات الوطنية ولألھداف الدولية للنظام
)،(GCOS

)(4

بالتعاون المباشر فيما بين الجھات الراعية للنظام  GCOSومع اللجان التوجيھية واألمانات في نظم الرصد
األخرى التي تشارك تلك الجھات في رعايتھا وفي النظام العالمي لرصد المحيطات والنظام العالمي لرصد
اليابسة،

)(5

بالدعم الذي توفره مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المانحة لتخطيط النظام  GCOSوتنفيذه،

يعيد التأكيد على التزام المنظمة
الكاملة للمستخدمين؛

WMO

القوي والمستمر بأھداف النظام

)(GCOS

ودعمھا لتنفيذه للوفاء باالحتياجات

يقرر تعزيز ومواصلة النظام  GCOSكبرنامج للمنظمة يجري تنظيمه وفقا ً لمذكرة تفاھم عام  1998مع شركاء مثل
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(lOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس الدولي
للعلوم ) ،(lCSUعلى النحو الذي تنظمه مذكرات التفاھم الجديدة التي توافق عليھا الجھات الدولية الراعية؛
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وإذ يشير إلى مبادئ مراقبة المناخ في إطار النظام  GCOSمن أجل مراقبة فعالة لنظام المناخ على النحو الوارد في
خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ  GCOSوالتي اعتمدت في القرار  -(Cg-XIV) 9مبادئ مراقبة المناخ في إطار
النظام العالمي لرصد المناخ؛
يحث األعضاء على القيام بما يلي:
)(1

تعزيز شبكاتھم ونظمھم الوطنية الخاصة برصد الغالف الجوي والمحيطات واليابسة ،بما في ذلك شبكات ونظم
الدورة الھيدرولوجية ودورة الكربون والغالف الجليدي ،في إطار النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSودعما ً
الحتياجات المستخدمين؛

)(2

تقديم المساعدة للبلدان النامية من أجل تعزيز شبكات الرصد التابعة لھا وتحسين قدرتھا على الحصول على
البيانات المتصلة بالمناخ وعلى توفير خدمات المناخ من خالل تنفيذ المشاريع في إطار خطط العمل اإلقليمية
العشر التابعة للنظام ) (GCOSوالمساھمة في تنفيذ برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا )(ClimDev Africa
وفي المبادرات المماثلة في المناطق األخرى؛

)(3

ضمان االستمرارية على المدى البعيد ،قدر اإلمكان ،للمكونات الفضائية القاعدة البالغة األھمية في النظام
 ،GCOSبما في ذلك إنتاج ونشر البيانات والنواتج المناخية الساتلية القاعدة استناداً إلى المتغيرات المناخية
األساسية الالزمة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية ،ومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوالمستخدمين اآلخرين لخدمات المناخ؛

)(4

إنشاء لجان وطنية وتعيين منسقين وطنيين للنظام ) (GCOSتيسيراً للعمل الوطني المنسق بشأن نظم رصد
المناخ ،مع مراعاة الرعاية الدولية المشتركة للنظام  GCOSوالترتيبات المؤسسية المتطورة لمنظومة )(GEOSS
واإلطار GFCS؛

)(5

ضمان توفير المعلومات الصحيحة لوفودھم إلى دورات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة إلطارية بشأن
تغير المناخ ) (UNFCCCودورات ھيئاته الفرعية فيما يتعلق بالدور الرئيسي الذي تؤديه المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تنفيذ وتشغيل نظم الرصد الالزمة للوفاء بااللتزامات الوطنية بموجب
االتفاقية ،على سبيل المثال ،عن طريق ضم ممثلين للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا إلى وفودھم
الوطنية؛

)(6

تشجيع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة لھم على القيام بدور قيادي فعال في إعداد
التقارير الوطنية المقدمة إلى أمانة االتفاقية اإلطارية بخصوص أنشطتھا المتعلقة بالرصد المنھجي للنظام العالمي
للمناخ ،بما في ذلك تحديد الثغرات باستخدام المبادئ التوجيھية المنقحة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
لإلبالغ عن النظم العالمية لرصد المناخ ،بصورة تظھر األولويات المحددة في خطة تنفيذ النظام ) (GCOSوالتي
تشمل اإلبالغ عن المتغيرات المناخية األساسية المحددة فيھا؛

)(7

تعزيز الدعم الذي تقدمه ألمانة النظام ) (GCOSمن خالل إعارة الخبراء وتقديم المساھمات إلى صندوق نظام
رصد المناخ ،أو إلى آليات للتخطيط والتنفيذ المحددة ،من أجل أن تتمكن األمانة من دعم مختلف وكالء التنفيذ في
الجھود التي يبذلونھا إلنشاء برنامج نظام عالمي ) (GCOSيعمل بفعالية؛

يطلب إلى المجلس التنفيذي أن يقوم بما يلي:
)(1

إبقاء التقدم المحرز في النظام
تطويره وتنفيذه؛

)(GCOS

قيد االستعراض المنتظم وتوفير الدعم والتوجيه الالزمين لمواصلة
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تقديم المشورة والمساعدة إلى أعضاء المنظمة والھيئات الراعية والمنظمات الدولية األخرى فيما يتعلق بتنفيذ
نظم الرصد العالمية للمناخ؛

يطلب إلى اللجان الفنية أن تقوم بما يلي:
)(1

االضطالع بدور رائد في تطوير وتنفيذ مكونات الشبكة الداخلة في نطاق مسؤوليتھا ،في ضوء المشورة
والتوجيه من جانب اللجنة التوجيھية للنظام العالمي )(GCOS؛

)(2

اإلسھام في برنامج عمل نيروبي بشأن تأثيرات تغير المناخ وأوجه الضعف فيه والتكيف معه ،وھو البرنامج
المعد في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) ،(UNFCCCوالسيما فيما يتعلق بعناصر البرنامج المتصلة
بالبيانات والرصدات؛

)(3

تنسيق األنشطة الخاصة برصدات المناخ مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمنظومة العالمية لنظم
رصد األرض ) (GEOSSوتحديد واليات واضحة بشأن مسؤوليات كل من النظام ) (GCOSواإلطار )(GFCS
والمنظومة ) (GEOSSفي مجال رصدات المناخ.

يطلب إلى االتحادات اإلقليمية أن ترعى التنفيذ الفعال المنسق للنظام  GCOSعلى الصعيد اإلقليمي ،بالتشاور المباشر مع
الجھات المناظره في الھيئات الدولية األخرى الراعية للنظام )(GCOS؛
يدعو اللجنة التوجيھية للنظام  GCOSإلى مواصلة تقديم المشورة االستراتيجية ،من منطلق واسع القاعدة ،إلى جميع
الھيئات ذات الصلة في المنظمة ) (GCOSفيما يتعلق بتنفيذ النظام  GCOSومواصلة تطويره؛
يطلب إلى األمين العام القيام في حدود اعتمادات الميزانية العادية بما يلي:
)(1

تقديم الدعم لمواصلة تخطيط النظام العالمي لرصد المناخ وتطويره وتنفيذه ،وفقا ً للتوصيات الواردة في خطة
تنفيذ النظام GCOS؛

)(2

تشجيع الممثلين الدائمين لألعضاء ومساعدتھم على االضطالع بدور قيادي في إنشاء اللجان الوطنية للنظام
 GCOSوتعيين المنسقين الوطنيين التابعين لھم؛

) (3إحاطة جميع الجھات المعنية ،بما في ذلك الجھات الراعية للنظام  GCOSعلما ً بھذا القرار.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  ،(Cg-XVI) 29الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(Cg-17) 40

أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 55شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية،
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)(2

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

)(3

القرار  - (Cg-XVI) 57النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية،

)(4

القرار  - (Cg-XVI) 58أنشطة المنظمة في المناطق القطبية،

)(5

القرار  - (Cg-XVI) 59مبادرة العقد القطبي الدولي،

)(6

القرار  - (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(7

القرار  - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية،

)(8

الخطة االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للفترة ،2019-2016

)(9

القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتھا في ما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات
والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،

وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

الطلب المتزايد على الخدمات القائمة على الرصدات والبحوث المستدامة في المنطقتين القطبيتين والمناطق
الجبلية العالية  ،األمر الذي دفع المؤتمر السادس عشر إلى إقرار النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
) (GIPPSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(2

الحاجة إلى التركيز على خدمات السالمة لمواجھة المستويات المتزايدة في الشحن في المنطقة القطبية الشمالية،

)(3

أنه ال تزال ھناك ثغرات كبيرة في الفھم العلمي للعمليات والتفاعالت في المناطق البعيدة عن خط االستواء
والمرتفعة بما في ذلك ،من بين جملة أمور ،سلوك الطبقة المتاخمة ،والسُحب والھطول في المنطقتين القطبيتين،
وديناميات الجليد البحري /المحيطات ،والھيدرولوجيا ،والتربة الصقيعية ،وديناميات صفحات الجليد ،وتأثيرھا
على منظومة األرض،

)(4

أن ھناك توافقا ً في اآلراء بشأن تفاقم تغيّر وتقلبية المناخ في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،بيد أن
ھذه المناطق ال تزال واحدة من أقل مناطق األرض التي أُخذت منھا عينات،

)(5

أن تنفيذ السنة القطبية الدولية ) 2008-2007 (IPYبنجاح قد خلّف تركة تتمثل في نظم محسّنة لرصد المنطقتين
القطبيتين وبحوث في مجال البيئة القطبية،

)(6

أن الترتيبات التي تضمن تعزيز شبكات الرصد الموروثة عن السنة القطبية الدولية إنما ھي شاملة لعدة مجاالت
وينبغي تنسيقھا بشكل وثيق مع تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )،(WIS
وھي ترمي إلى تحسين قدرة األعضاء بأكثر الطرق كفاءة على توفير مجموعة متزايدة االتساع من الخدمات
التشغيلية وتحسين تلبية احتياجات برامج البحوث،

)(7

أن استمرار سلسلة الرصدات الطويلة األمد المرتبطة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والرصدات البيئية ذات
الصلة عنصر أساسي لكشف التغير البيئي،
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)(8

أن ھناك توافقا ً متزايداً في اآلراء على أن بيانات ونواتج األرصاد الجوية الھيدرولوجية والبيئية ذات الصلة
الناجمة عن البحوث الممولة من القطاع العام ينبغي أن تتوافر على نطاق واسع وأن ھناك مكاسب متبادلة من
توافر بيانات بحوث األرصاد الجوية ألغراض التنبؤات والمناخ،

)(9

أن ھناك حاجة مستمرة لتنسيق أنشطة المنظمة ) (WMOمع أنشطة المنظمات الدولية األخرى النشطة في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية،

)(10

أنه ينبغي دمج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية في المنطقتين القطبيتين ،بما في ذلك شبكة الرصد في المنطقة
القطبية الجنوبية والغالف الجليدي بشكل عام ،بما في ذلك مكوّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISكما ينبغي
تعزيزھا لتشمل المتغيرات ذات الصلة بالغالف الجليدي،

)(11

إنجازات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعنى بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية في تأمين تنسيق
األنشطة التشغيلية مع منظمات دولية أخرى نشطة في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،وفي إشراك
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOفي عمل الفريق )،(EC-PORS

)(12

أن المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية يُعترف بأنھا إحدى األولويات الرئيسية السبع للمنظمة )،(WMO

وإذ يسلم بتنامي األنشطة االقتصادية في المنطقتين القطبيتين على نحو يؤثر على تغير المناخ في ھاتين المنطقتين وفي
بقية أنحاء العالم،
يقرر:
)(1

ضرورة وجود نھج متكامل يوفر الخدمات المطلوبة للمستخدمين ويسدي المشورة إلى الحكومات بشأن التكيف
والتخفيف ،استناداً إلى فھم التأثير العالمي للتغيرات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية  .وبما أن
المناخ المتغير في المنطقتين القطبيتين سيؤثر على الطقس والمناخ في مناطق أخرى في العالم ،فإن االرتباطات
عن بُعد ستشكل جزءاً من ھذا النھج المتكامل؛

)(2

أنه ينبغي إدماج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية ،بما في ذلك شبكة الرصد في المنطقة القطبية الجنوبية،
ومكوّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالرصدات األوقيانوغرافية واألنشطة األخرى في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات
المنظمة )(WIS؛

)(3

مواصلة بذل جھود متضافرة لدفع األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ، (WWRPفضالً عن المنظمات والھيئات البحثية والدولية ذات الصلة األخرى ،لتحسين الخدمات في المناطق
البعيدة عن خط االستواء والمرتفعة عن طريق دعم عمليات الرصد والقدرة على التنبؤ على نطاقات زمنية
تتراوح من ساعات إلى قرون؛

يدعو األعضاء ،وال سيما األعضاء الذين لھم أنشطة تشغيلية في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،للقيام
بما يلي:
)(1

ضمان استمرارية برامجھم في مجاالت الطقس والمناخ والھيدرولوجيا وما يتصل بذلك من أنشطة بيئية في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية؛

)(2

ضمان توفير بيانات األرصاد الجوية الھيدرولوجية المالئمة والبيانات البيئية ذات الصلة المستمدة من البحوث
الممولة من القطاع العام للمجتمع المحلي في الوقت الحقيقي أو قرب الوقت الحقيقي؛
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)(3

توفير رصدات إضافية في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية عن طريق استخدام محطات األرصاد
الجوية الھيدرولوجية المأھولة بالعاملين واألوتوماتية ،وعمليات سبر الغالف الجوي ونظم االستشعار عن بُعد
وغير ذلك من المراصد الجيوفيزيائية على األرض ،وعن طريق استخدام سفن رصد طوعية إضافية ،وتجھيز
الطائرات بالوسائل المالئمة لتسجيل وتوزيع الرصدات ،وعن طريق نشر منصات آلية للرصد في البحر وفي
الجليد وتحتھما ،بقصد تلبية احتياجات التنبؤ العددي بالطقس  ،والخدمات الھيدرولوجية ،ودراسات المناخ،
وبرامج البحوث ،بما في ذلك على وجه الخصوص سنة التنبؤات القطبية من منتصف عام  2017إلى منتصف
عام 2019؛

)(4

تعزيز برامجھم الساتلية في توفير بنية تحتية مالئمة لنظم الرصد بالسواتل والنواتج والخدمات الالزمة للمنطقتين
القطبيتين 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؛

)(6

دعم أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي المناطق الجبلية العالية عن طريق م ّدھا بالموارد البشرية والمالية في
مساعيھا الرامية إلى تعزيز الرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية؛

شجع األعضاء على إقامة روابط مع كل المجموعات الوطنية التي قد تضطلع بأنشطة تشغيلية في المنطقتين القطبيتين
ي ّ
والمناطق الجبلية العالية؛
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

تشجيع تنسيق أنشطة الطقس والمناخ والھيدرولوجيا وما يتصل بذلك من أنشطة بيئية في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية؛

)(2

ضمان التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ،مثل االجتماع االستشاري المعني بمعاھدة المنطقة
القطبية الجنوبية  ،ومجلس المنطقة القطبية الشمالية ،ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعٮة
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ،والفريق المعني برصدات األرض  ،والمجلس الدولي للعلوم
وھيئاتھا المعنية )مثالً ،اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية  ،واللجنة الدولية المعنية بعلوم
المنطقة الجنوبية الشمالية  ،والرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي وغيرھا 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  ،والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ؛

)(3

ضمان أن تتواءم أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية مع الخطة االستراتيجية للمنظمة
للفترة  2019-2016وما بعدھا؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية دعم أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية؛
يطلب من األمين العام أن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار ) 58 (Cg-XVIالذي لم يعد ساريا ً.

)(WMO
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شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 55شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية،

)(2

الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء الثاني،1.3.1.1.2 ،

)(3

الخطة االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للفترة ،2019-2016

)(4

مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد األول ،الجوانب العالمية ،الجزء الثالث،
الفقرتان  2.1.3و  ،2.1.4والجزء الثاني ،الجواني اإلقليمية  -القطب الجنوبي،

وإذ يضع في االعتبار:
)(1

أن إنشاء وصيانة شبكة لرصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONمكونة من المحطات السطحية ومحطات رصد
الھواء العلوي لتلبية احتياجات األعضاء يشكالن التزاما ً من أھم التزامات األعضاء بموجب المادة  2من اتفاقية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO؛

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)(5

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

)(6

الحاجة إلى زيادة التكامل بين نظم المراقبة في المنطقة القطبية الجنوبية وفقا ً للممارسات ذات الصلة بالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WMO

)(7

احتياجات أوساط الباحثين كما أعربت عنھا اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية،

يقرر أن تشكل المحطات وبرامج الرصد المذكورة في مرفق ھذا القرار شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ؛

)(GCW
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يحث األعضاء على:
)(1

تأمين التنفيذ الكامل لشبكة المحطات وبرامج المراقبة المشار إليھا في مرفق ھذا القرار ،وال سيما تلك التي
تساھم في النظام العالمي لرصد المناخ ؛

)(2

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

)(3

النظر في إدراج محطات الرصد التابعة لھم في شبكة الرصد الرئيسية المعيارية التابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWاستناداً إلى معايير االنتقاء الخاصة بھا؛

)(4

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

)(5

االمتثال ألوقات الرصد المعيارية ،وإجراءات التشفير ومعايير جمع البيانات ،كما ھي محددة في الالئحة
الفنيةالمجلد األول ،ودليل النظام العالمي للرصد  ،ودليل الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306ودليل النظام
العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم  ،)(386ودليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ)مطبوع المنظمة

)(6

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

)(7

عند االمتثال لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوالنظر في الجوانب العملية للبيئة التي تعمل فيھا نظم األدوات في
المنطقة القطبية الجنوبية ،ضمان إتاحة شھادات معايرة قابلة للتتبع فيما يتعلق باألدوات ،تماشيا ً مع شھادات إدارة
الجودة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ؛

)(8

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

)(9

إتاحة البحوث وبيانات الرصد الروتيني لمراكز جمع البيانات أو النواتج المختصة فيما يتعلق بالمنطقة القطبية
الجنوبية لحفظھا من أجل األغراض المناخية مع التركيز على اإلطار العالمي للخدمات المناخية ؛

)(10

إدماج منشآت البحث القائمة والجديدة في شبكة رصد المنطقة القطبية )(AntON؛

)(11

ضمان تقديم المعلومات للمحطات عندما تكشف ُنظم التنبؤ العددي بالطقس عن وجود مشاكل في ما يتصل
بالبيانات أو بإرسالھا؛

رقم  ، ( 485لتوفير البيانات في الوقت الحقيقي بقدر ما يكون ذلك عملياً؛

يطلب من األمين العام توجيه انتباه األعضاء إلى أي تغيرات في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار ) 55 (Cg-XVIالذي لم يعد ساريا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قائمة مقترحة بالمحطات في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
تعرض القائمة الواردة أدناه المحطات التي تشكل حاليا ً شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) .(AntOnوھي تبين ما إذا
كانت المحطات تساھم حاليا ً في عمليات الرصد السينوبتيكي ) ،(Sأو المناخي ) ،(Cأو العلوي ) (Uالتي ُترسل إلى النظام
العالمي لالتصاالت ) ،(GTSوما إذا كانت شبكة سطحية ) (GSNتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSأو شبكة
لرصد الھواء العلوي ) (GUANتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSأو محطات تابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) .(GAWوالمحطات الرئيسية ھي تلك التي ھي محطات تابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSأو تبعد
أكثر من  200كيلومتر عن محطة تابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSوأرقام المحطات التي تبدأ بحرفي AA
ُترسل إلى النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSفي شكل مشفّر تحت رمز ’ .‘ SYNOP MOBILوجميع محطات شبكة رصد
المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntOnالعاملة يُنتظر منھا أن تنتج رسائل تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة
من محطة أرضية ) ،(CLIMATبشرط أن تكون لديھا بيانات مالئمة.
مالحظة :إضافة إلى محطات شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONيوجد عدد من المحطات األخرى في
المحيط الجنوبي )تخضع لمسؤولية االتحادات اإلقليمية األول والثالث والرابع( في منطقة اھتمام فريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSوھي بالتالي مدرجة أدناه تحت شبكة
رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONللعلم.
المختصرات =X :رسالة أو بيانات متوقعة؛  =Addمقترح إضافتھا إلى الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية )(RBCN؛
 GAWSIS =Closedتشير إلى أن المحطة مُقفلة أو أنھا خاملة.
محطات المنطقة القطبية الجنوبية

رق

م المنظم

٣١

ة المحطة

المش ِّغل

S/C

U

Key

GSN

GUAN

GAW

)(WMO

88963
88968
89002
89003

Esperanza
Orcadas
Neumayer
Halvfarryggen
EP11
SANAE
Amundsen-Scott
Baldrick
Nordenskiold
Halley
Belgrano II
AGO-2

89050

Bellingshausen

89004
89009
89013
89014
89022
89034
89049

)مالحظ ة :ك ان
ت اريخ آخ ر
بيان ات ھ و
أيل ول /س بتمبر

Argentina
Argentina
Germany
Netherlands
South Africa
USA
)UK (BAS
Finland
)UK (BAS
Argentina
)USA (USAP

AWS

AWS
AWS

AWS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

(2011

Russian
Federation

X

X

X

GCOS Surface Network (GSN) / GCOS Upper-air Network (GUAN) / Global Atmosphere Watch (GAW) for reference
only
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٣١

GAW

GUAN

GSN

Key

U

محطات المنطقة القطبية الجنوبية

المش ِّغل

S/C

ة المحطة

م المنظم

رق

(WMO)

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AWS

AWS

X
X
X
X
X
X

AWS

X

AWS

AWS
AWS
AWS
AWS

X

Argentina

Petrel

89051

Argentina
Uruguay
Argentina
Chile
Chile
China
Chile
USA
UK (BAS)
Ukraine
Spain

Carlini
Dinamet
Marambio
Frei
Arturo Prat
Great Wall
O'Higgins
Palmer
Rothera
Vernadsky
Juan Carlos I

89053
89054
89055
89056
89057
89058
89059
89061
89062
89063
89064

UK (BAS)
Argentina
Spain
USA (ANI)
USA (UoW)
Russian
Federation
Rep. of Korea
(KOPRI)
Brazil

Fossil Bluff
San Martin
Gabriel de Castilla
Thiel Mountains
Henry
Russkaya

89065
89066
89070
89087
89108
89132

King Sejong

89251

Comandante
Ferraz

89252

:ة
)مالحظ
سيجري تركيبھ ا
(2015 في عام

 ف ي:)مالحظ ة
(الصيف فقط

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو أيل ول
(2011 سبتمبر/

X

AWS

Brazil

Joinville Island

89253

X

X
X

AWS
AWS

UK (BAS)
Netherlands

89257
89260

X

X

X

X

X
X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS
AWS

UK (BAS)
Netherlands
UK (BAS)
Netherlands
USA (UoW)

Limbert
Larsen B Scar
Inlet EP17
Larsen Ice Shelf
Larsen C1 EP14
Butler Island
Larsen C EP15
Bonaparte Point

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
/بيانات ھو تموز
(2013 يوليو

89262
89265
89266
89267
89269
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٣١

GAW

GUAN

GSN

Key

U

محطات المنطقة القطبية الجنوبية

المش ِّغل

S/C

ة المحطة

م المنظم

رق

(WMO)

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS

UK (BAS)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)

Sky Blu
Theresa
Byrd Station
Mount Siple

89272
89314
89324
89327

:ة
)مالحظ
محط ة أرص اد
جوي ة أوتوماتي ة
ُ( قAWS)
رب
انتھ اء م دة
(عمرھا
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)

Harry
Elizabeth

89329
89332

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
Norway
Netherlands
Russian
Federation
India
Belgium/Netherl
ands

Siple Dome
Gill
Lettau
Troll
Kohnen EP9
Novolazarevskaya

89345
89376
89377
89504
89507
89512
89514
89526

USA (USAP)

Maitri
Princess
Elisabeth/
Utsteinen
AGO-3

Japan

Syowa

89532

Plateau Station B
EP12
Molodeznaja

89536

Pole of Relative
Inaccessibility
EP13
Mawson
Davis (Whoop
Whoop)

89558

X

X

X
X

AWS

X

AWS

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
/بيان ات ھ و آذار
(2013 مارس

89528

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو كانون
 ين اير/الث اني
(2012

X

Closed

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AWS

Netherlands

X

X

AWS

X

X

AWS

Russian
Federation
Netherlands

AWS

Australia (BoM)
Australia (AAD)

X

X

X
X

89542

89564
89570

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو كانون
 ديس مبر/األول
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٣١

GAW

GUAN

GSN

Key

U

محطات المنطقة القطبية الجنوبية

المش ِّغل

S/C

ة المحطة

م المنظم

رق

(WMO)
(2013

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

AWS

X
X
X

AWS
AWS
AWS

X
X
X

X

X

AWS
AWS

X
X

AWS

Australia (BoM)
China
Russian
Federation
Russian
Federation
Australia (AAD)
Australia (AAD)
Australia (AAD)

Davis
Zhongshan
Progress

89571
89573
89574

Druzhnaya 4

89575

Dome A
Eagle
Davis (Mount
Brown)

89577
89578
89586

Russian
Federation
USA (UoW)
Russian
Federation
Russian
Federation
Australia (AAD)

Mirnyj

89592

AGO-4
Oazic Bangera

89598
89601

Vostok

89606

Casey (Cape
Poinsett)

89610

Australia (BoM)

Casey

89611

Wilkins Runway
West
Wilkins Runway
East
Concordia
AGO-1

89614

Dumont d’Urville
Port Martin

89642
89643

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيان ات ھ و
/تش رين األول
(2011 أكتوبر

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيان ات ھ و
 س بتمبر/أيل ول
(2013

Closed

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

AWS

Australia (AAD)

X

AWS

Australia
(BoM/AAD)
Italy
USA (USAP)

X
X

AWS

89615
89625
89628

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو كانون
ديس مبر/األول
(2012

X

X

X

X
X

AWS

France
USA
(UoW/France)

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو كانون
 ين اير/الث اني
(2009
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٣١

GAW

GUAN

GSN

Key

U

المش ِّغل

S/C

محطات المنطقة القطبية الجنوبية

ة المحطة

م المنظم

رق

(WMO)

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

AWS
AWS
AWS

X

X

AWS

Italy
Italy
Russian
Federation
Italy

X

X

AWS

Italy

X

X
X
X
X

X

X

Priestley Nevee
(Modesta)
Cape Phillips
(Silvia)
Mario Zuchelli
Station
Jang Bogo

89659
89661

X

Italy

X

X

Rep. of Korea
(KOPRI)

X

X

USA
New Zealand
Italy
USA (UoW)
USA (UoW)

McMurdo
Scott Base
Cape Ross (Arelis)
Pegasus North
Cape Hallett

89664
89665
89666
89667
89671

Dome Fuji

89734

Relay Station

89744

Amery Ice Shelf
(C3)
Minna Bluff
Linda
Nico
Casey (Snyder
Rocks)
Casey Skiway
South

89767

Casey (Law Dome
Summit)
Casey (Haupt
Nunatak)

89811

Dome C II

89828

D-10

89832

AWS
AWS
AWS

X

AWS

X

X

AWS

X

X

AWS

USA
(UoW/Japan)
USA
(UoW/Japan)
Australia (AAD)

X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
Australia (AAD)

X

X

AWS

Australia (AAD)

X

X

AWS

Australia (AAD)

X

AWS

Australia (AAD)

X

AWS

X

AWS

USA
(UoW/France)
USA

X

89646
89648
89657

X

X
X
X

X

Sitry (Irene)
Mid Point (Giulia)
Leningradskaya

89662
89859

)محطة جديدة ل م
ُت درج بع د ف ي
النظ ام الع المي
االت
لالتص
((GTS)

89768
89769
89799
89807
89809

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
/بيان ات ھ و أي ار
(2014 مايو

89815

 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
/بيان ات ھ و أي ار
(2013 مايو
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٣١

GAW

GUAN

GSN

Key

U

المش ِّغل

S/C

محطات المنطقة القطبية الجنوبية

ة المحطة

م المنظم

رق

(WMO)

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

AWS
AWS

(UoW/France)
USA
(UoW/France)
USA
(UoW/France)

D-47

89834

D-85

89836

ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
((SYNOPs)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
Italy

Manuela
Whitlock
Marble Point
Schwerdtfeger
Marilyn
Ferrell
Elaine
Possession Island
Cape King
(Alessandra)

89864
89865
89866
89868
89869
89872
89873
89879
AAALE

X

AWS

USA (UoW)

Cape Bird

AABIR

X
X
X

AWS
AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW /
Australia)

Brianna
Dismal Island
Cape Denison

AABRI
AADIS
AADEN

X
X
X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
Italy

Emilia
Eric
Erin
Kominko-Slade
Laurie II
Tourmaline
Plateau (Lola)

AAEMI
AAERC
AAERI
AAKOM
AALAU
AALOL

ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
((SYNOPs)
 ك ان:)مالحظ ة
ت اريخ آخ ر
بيان ات ھ و
/تش رين الث اني
(2011 نوفمبر

متقطع:)مالحظ ة
(ة

ة

)مالحظ
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محطات المنطقة القطبية الجنوبية

رق

م المنظم

٣١

المش ِّغل

ة المحطة

S/C

U

Key

)(WMO

ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
)((SYNOPs
AAMIZ

Mizuho

USA
)(UoW/Japan

AWS

X

AAPEG

Pegasus South

)USA (UoW

AWS

X

AAPET

Peter I Oy

)USA (UoW

AWS

X

X

AAPIG

Pine Island Glacier

USA

AWS

X

X

AARIT

Enigma Lake
)(Rita

Italy

AWS

X

AASOF

Sophia-B

Italy

AWS

X

AAUNI
AAVIT
AAWIL

Union Glacier
Vito
Willie Field

)USA (ANI
)USA (UoW
)USA (UoW

AWS
AWS
AWS

X
X
X

)مالحظ ة :ك ان
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو كانون
األول /ديس مبر

X

(2012

)مالحظ ة :ك ان
ت اريخ آخ ر
بيان ات ھ و آذار/
مارس (2014

ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
)((SYNOPs
)مالحظ ة :ك ان
ت اريخ آخ ر
بيانات ھو كانون
األول /ديس مبر
(2011

ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
)((SYNOPs

ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية

X
X

GSN

GUAN

GAW
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القرارات
٣١

GAW

GUAN

GSN

Key

U

المش ِّغل

S/C

محطات المنطقة القطبية الجنوبية

ة المحطة

م المنظم

رق

(WMO)

((SYNOPs)

X

X

X

X

AWS

USA (UoW)

Windless Bight

AAWIN

X

AWS

Italy

Priestley Glacier
(Zoraida)

AAZOR

X
X
X
X
X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS
AWS

Janet
Bear Peninsula
Evans Knoll
Thurston Island
Nascent
Sabrina
JASE 2007
PANDA-South

AAJAN
AABEA
AAEVA
AATHU
AANSC
AASAB
AAJAS
AAPDAS

X
X
X
X

AWS
AWS
AWS
AWS

USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)
USA
USA (UoW)
Japan
USA (UoW) /
China
USA
USA (UoW)
USA (UoW)
USA (UoW)

AAMP2
AAMEG
AALOR
AABAT

X

AWS

China/Australia

Marble Point II
Margaret
Lome
Alexander Tall
Tower!
PANDA-North

X
X
X

AWS
AWS
AWS

Brazil
USA

ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
((SYNOPs)
ة
)مالحظ
ال توج د تق ارير
رص د س طحي
ص ادرة م ن
محط ات أرض ية
((SYNOPs)

Criosphera
AWS 1
Lindsey Island

X

AWS

Rep. of Korea
Finland

X

AWS

Italy

Camp
Maudheimvida
Paola

(محطات المناطق شبه القطبية الجنوبية )في األقاليم األول أو الثالث أو الخامس
GAW

GUAN

U

GSN

RBCN

C

RBSN

S

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Type

المش ِّغل

رق م المنظم ة المحطة
(WMO)

X
X

X

France
France

Isle Crozet
Isle

61997
61998
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(محطات المناطق شبه القطبية الجنوبية )في األقاليم األول أو الثالث أو الخامس
GAW

GUAN

U

GSN

RBCN

C

RBSN

S

المش ِّغل

Type

رق م المنظم ة المحطة
(WMO)

X

 مغلقةX

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

South
Africa
Norway

X

X

AWS

South
Africa
UK

X

X

AWS

UK

Add

X
X

X
X

AWS
AWS

UK
UK

X

X

X

AWS

UK

X

X

AWS

UK

X

X

AWS

UK

Add
Add
Add

X

X

X

X
X
X

X

X
X
-

AWS
AWS
AWS

UK (BAS)
UK (BAS)
South
Africa

X

X

X

AWS

X

X

X

AWS

X

X

X

New
Zealand
New
Zealand
Australia

X

X

X

Australia

Kerguelen
Gough
Island
Bouvetoya

68906
68992

:)مالحظ ة
المحطة ليست
ف ي حال ة
،غيل
تش
ولكنھا محط ة
رئيس ية تابع ة
ام
للنظ
المي
الع
لرص د المن اخ
((GCOS)

Marion
Island
Mount
Byron
Pebble
Island
Mount Kent
Weddell
Island
Mount
Pleasant
Airport

68994

Mount
Alice
Sea Lion
Island
Bird Island
Grytviken
South
Thule
Island
Enderby
Island
Campbell
Island
Heard
Island (The
Spit)
Macquarie
Island

88894

88870
88878
88881
88883
88889

88897
88900
88903
88986
93929
93947
94997
94998

القرارات

القرار
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(Cg-17) 42

تعديالت على مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد الثاني،
الجوانب اإلقليمية  -المنطقة القطبية الجنوبية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 58أنشطة المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية،

)(2

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

)(3

الخطة االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للفترة ،2019-2016

يقرر :تعديل مرجع النظام العالمي للرصد ،المجلد الثاني ،الجوانب اإلقليمية  -المنطقة القطبية الجنوبية ،وفق ما يرد في
مرفق ھذا القرار؛
يطلب من األمين العام:
)(1

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

) (2توجيه انتباه األعضاء إلى ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار ) ،56 (Cg-XVIالذي لم يعد سارياً.
مالحظة:

592

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

مرفق القرار

(Cg-17) 42

تعديالت على مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد الثاني،
الجوانب اإلقليمية  -المنطقة القطبية الجنوبية
7

المنطقة القطبية الجنوبية

7.1

شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية المكونة من محطات الرصد السطحي ومحطات رصد الھواء العلوي

7.1.1

تكوين شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

تتألف شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONمن محطات الرصد السطحي وأخرى لرصد
7.1.1.1
ً
الھواء العلوي مالئمة لتلبية احتياجات األعضاء ،وتشكل واحدا من أھم التزامات األعضاء بموجب المادة  2من اتفاقية
المنظمة ).(WMO
ُتستعرض شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية من ِق َبل ھيئة فرعية معينة تابعة للمجلس التنفيذي،
7.1.1.2
ّ
ويعتمدھا المجلس أو مؤتمر المنظمة ) (WMOفي قرار .وترد قائمة بالمحطات التي تشكل الشبكة ) (AntONفي مرفق
قرار يعتمده المؤتمر أو يعتمده المجلس التنفيذي .ويُعلن عن التغييرات في ”الرسالة اإلخبارية“ الشھرية التي تصدرھا
أمانة المنظمة )) (WMOانظر الفقرة  7.1.6أدناه(.
ويجب أن تفي المحطات األرضية السطحية المأھولة المدرجة في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
7.1.1.3
) (AntONبالمواصفات المحددة للمحطات األرضية في المجلد األول من ھذا الدليل.
7.1.2

الرصدات السينوبتيكية السطحية

يجب أن تقوم جميع المحطات السطحية المأھولة المدرجة في الشبكة ) (AntONبعمليات رصد سطحية
7.1.2.1
في ساعات التوقيت المعياري الرئيسية األربع ،أال وھي  ،0000و ،0600و ،1200و 1800بالتوقيت العالمي المنسق.
ويجب أن تجري الرصدات ،كلما كان ذلك ممكنا ً ومستصوباً ،في البعض من األوقات المعيارية المتوسطة األربعة
للرصد أو فيھا جميعاً ،أي  ،0300و ،0900و ،1500و 2100بالتوقيت العالمي المنسق .وينبغي ألي محطة سطحية ال
يمكنھا تنفيذ الرصد الكامل أن تعطي أولوية لتنفيذ الرصدات في أوقات الرصد المعيارية الرئيسية.
وينبغي أن تقيس محطات األرصاد الجوية األوتوماتية ) (AWSالضغط والحرارة وسرعة الرياح واتجاھھا
7.1.2.2
كل ساعة على األقل .وينبغي القيام بقياسات إضافية في حدود المستطاع.
7.1.3

الرصدات السينوبتيكية للھواء العلوي

يجب أن تقوم جميع محطات رصد الھواء العلوي المدرجة في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
7.1.3.1
) (AntONبرصدات من خالل المسابير الراديوية و/أو السبر الراديوي في الھواء في التوقيتين العالميين المنسقين
 0000و  .1200وإذا سمحت االعتبارات األخرى يجب أن تعطي المحطات غير القادرة على االضطالع بكامل برنامج
رصد الھواء العلوي األولوية للرصدات التي تحتفظ بتسجيالت حسب تسلسلھا .أما المحطات التي تفصل بينھا مساحة
ال تتجاوز قرابة  600كيلومتر فقد ترغب في النظر في اتخاذ ترتيبات ثنائية تقوم بموجبھا كل واحدة منھا بتنفيذ إحدى
درجات الصعود لكي ُتنجز بشكل كامل فيما بينھا برنامج الرصد المطلوب.
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7.1.4

الرصدات المناخية

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

إجراءات التشغيل العملي

يحث المؤتمر األعضاء على االمتثال كليا ً إلجراءات التشفير العالمية ومعايير جمع البيانات وفقا ً
7.1.5.1
لإلجراءات المحددة في اللوائح الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49ودليل الشفرات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(306ودليل النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم  ،(386ودليل نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة
رقم  (1060وھذا الدليل عند تشغيل المحطات في الشبكة ).(AntON
7.1.6

الترتيبات واإلجراءات لتحديث وتعديل شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

)(AntON

ال بد من إدخال بعض التغييرات الطفيفة في محطات الرصد السطحي ومحطات رصد الھواء العلوي
7.1.6.1
التابعة للشبكة ) (AntONالتي ال تؤثر في االحتياجات للبيانات بالنسبة للمنطقة القطبية الجنوبية ككل.
ولتوفير وسيلة بسيطة وسريعة إلدخال األعضاء للتغيرات ،ال بد من اتباع اإلجراء التالي:
)أ(

يجوز لرئيس المنظمة ) ،(WMOبناء على طلب العضو المعني وبناء على مشورة رئيس
ھيئة فرعية مخصصة تابعة للمجلس التنفيذي ،وبالتشاور مع األمين العام ،الموافقة على
إدخال تغييرات طفيفة على الشبكة ) .(AntONأما أي تغيير ھام مقترح في تكوين الشبكة
مكونة
) ،(AntONفيظل يحتاج إلى موافقة رسمية من جانب األعضاء المشغلِّين لعناصر
ّ
للشبكة )(AntON؛

)ب(

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

7.2

تقارير الطقس المقدمة من وحدات االستقصاء

يشجع المؤتمر األعضاء المشغلّين لمحطات في المنطقة القطبية الجنوبية على اإليعاز لجميع األطراف
7.2.1
بالقيام برصدات سطحية كلما سمحت بذلك الظروف عندما تكون على بُعد أكثر من  200كيلومتر من قاعدتھا.
والرصدات التي يجب القيام بھا بأقرب ما يمكن من المواعيد المعيارية لعمليات الرصد يجب أن ُترسل على األقل مرة
في اليوم.
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محطات الطقس األوتوماتية في المنطقة القطبية الجنوبية

يشجع المؤتمر األعضاء على استخدام محطات الطقس األوتوماتية كجزء من الشبكة ) ،(AntONمع
7.3.1
اإلفادة من قدرات جمع البيانات لدى السواتل التي تمر مداراتھا قرب القطب ،وفي بعض الحاالت ،لدى سواتل األرصاد
الجوية الثابتة بالنسبة لألرض.
7.4.

السفن المبحرة في مياه المنطقة القطبية الجنوبية

ينبغي أن يضمن األعضاء قيام جميع سفن البحوث وسفن اإلمداد وبواخر نقل السياح التي تعمل في
7.4.1
المنطقة القطبية الجنوبية برصدات سينوبتيكية سطحية منتظمة في الساعات السينوبتيكية الرئيسية والمتوسطة ،ونقل ھذه
البيانات في الوقت الحقيقي .ومتى ّ
تعذر نقل ھذه البيانات في الوقت الحقيقي ينبغي تقديمھا في غير الوقت الحقيقي أو
كبيانات مس ّجلة بالتسلسل التاريخي.
ينبغي أن يضمن األعضاء أيضا ً قيام السفن ،متى كان ذلك ممكنا ً عملياً ،برصدات للھواء العلوي ،ونقل
7.4.2
أي رصدة في الوقت الحقيقي.
7.5

المحطات العائمة المنساقة على السطح

يشجّع المؤتمر األعضاء على تعزيز نشر وصيانة المحطات العائمة المنساقة على السطح ،التي يجب أن
7.5.1
تجھَّز على األقل بأجھزة استشعار الضغط الجوي ودرجة حرارة سطح البحر ،ونقل البيانات في الوقت الحقيقي .ويشجع
المؤتمر األعضاء أيضا على زيادة تطوير تكنولوجيا المحطات العائمة لتعزيز العمليات وتقديم التقارير في الوقت
الحقيقي على الجليد وخارجه.
7.6

التقارير التي توفرھا الطائرات

يشجع المؤتمر األعضاء على اتخاذ الترتيبات إلعداد تقارير الرصد الواردة من جميع الرحالت الجوية
7.6.1
إلى /من المنطقة القطبية الجنوبية وداخلھا ،وتسجيل ھذه التقارير وتوزيعھا في الوقت الحقيقي.
7.7

الرصدات اإلضافية والموسعة

يشجع المؤتمر األعضاء على اتخاذ الترتيبات للقيام برصدات إضافية وموسعة من السفن والمحطات في
7.7.1
المنطقة القطبية الجنوبية ،وتسجيل ھذه الرصدات وتوزيعھا في الوقت الحقيقي .ويجب أن تسجَّ ل قائمة الرصدات
المجراة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
).(GAWSIS
7.8

البيانات الشرحية

.يجب أن يوفر األعضاء /مشغلو محطات /منصات الرصد بيانات شرحية تشغيلية وكشفية للمنظمة
7.8.1
) (WMOوفقا ً للممارسات الواردة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSمطبوع المنظمة رقم .xxxx

القرارات
القرار
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المراقبة العالمية للغالف الجليدي

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  -(Cg-16) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

قرار المؤتمر السادس عشر بإنشاء المراقبة العالمية للغالف الجليدي باعتبارھا إرثا ً للسنة القطبية الدولية بھدف
تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

)(3

أنه قد شرع في وضع ھيكل عمل المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWوأن تقدما ً كبيراً قد أحرز صوب
تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي بما في ذلك إقامة شبكة الرصد القياسية واألساسية للمراقبة العالمية
للغالف الجليديCryoNet -؛

)(4

إن خطة تنفيذ المراقبة العالمية  GCWقد وضعت تحت إشراف المجلس التنفيذي؛

إذ يأخذ في االعتبار:
)(1

أن الغالف الجليدي عبارة عن غالف عالمي يتوافر بأشكال مختلفة تشمل جميع خطوط العرض ويحدث في
نحو  100بلد باإلضافة إلى القارة القطبية الجنوبية؛

)(2

أن الغالف الجليدي يشكل عنصر دمج في إطار النظام المناخي ،ويوفر مؤشراً من أكثر المؤشرات فائدة لتغير
المناخ ،ومع ذلك يشار إلى أنه أقل المجاالت التي يؤخذ منھا عينات في النظام المناخي؛

)(3

أن التأثيرات التفاعلية للغالف الجليدي في تفاقم تغير المناخ تسبب آثاراً على الطقس والمناخ والماء على
الصعيد العالمي؛

)(4

أن الغالف الجليدي وتغيراته وآثاره تحظى بفحص علمي متزايد واھتمام متواصل من جانب صانعي القرارات،
وتغطية من جانب وسائط اإلعالم مما تسبب في أحداث طلب غير مسبوق على المعلومات الموثوق بھا بشأن
الحاالت السابقة والحاضرة والمقبلة للموارد العالمية للثلج والجليد؛

)(5

أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي تشكل مكونا ً ھاما ً من النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوخاصة في تعزيز التشغيل المشترك والرصدات المرجعية
والبيانات القريبة من الوقت الحقيقي ،وتبادل المعلومات؛

)(6

أن يُعترف بأن المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWتمثل مساھمة كبيرة في وضع وتنفيذ رصدات وخدمات
الغالف الجليدي ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ؛

)(7

أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWلن تنجح إال من خالل عمل األعضاء في شراكة مع المنظمات
األخرى التي لديھا اھتمامات بالغالف الجليدي؛
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أن تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي قد حقق تقدما ً بالموارد المحدودة التي خصصھا المؤتمر العالمي
السادس عشر وبدعم من موارد من خارج الميزانية؛

إذ يعرب عن تقديره:
)(1

للمساھمات الھامة المقدمة من األعضاء والمنظمات والبرامج الدولية الشريكة لوضع المراقبة العالمية للغالف
الجليدي؛

)(2

لألعمال ذات الصلة التي اضطلع بھا األعضاء ،والمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،وفريق
الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي بشأن وضع وتنفيذ مبادرة
المراقبة العالمية  GCWالتي أطلقھا المؤتمر العالمي السادس عشر؛

)(3

للمساھمات المقدمة من األعضاء للصندوق االستئماني للرصدات والبحوث والخدمات القطبية لدعم عملية وضع
المراقبة العالمية GCW؛

يقرر تعميم مراعاة وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWفي برامج المنظمة  WMOباعتبارھا نشاطا ً شامالً؛
يقرر أيضا ً أن ُيضطلع بأنشطة التنفيذ خالل الفترة المالية السابعة عشرة باعتبارھا أحد الجھود الرئيسية للمنظمة بھدف
أن تدخل المراقبة العالمية  GCWحيز التشغيل.
يدعو المنظمات الشريكة:
)(1

إلى التعاون مع المنظمة  WMOفي تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي GCW؛

)(2

إلى تقديم الدعم لتنفيذ المراقبة العالمية  GCWمن خالل توفير كل من الموارد البشرية والمالية.

يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1
)(2

أن ينشئ آلية لتوجيه ومراقبة النشاط ولتحقيق أوسع نطاق ممكن من المشاركة والتعاون؛
أن يضمن المشاركة النشطة من جانب الھيئات الرئيسية المعنية وتمثيلھا ،فضالً عن مشاركة ،الخبراء الفنيين
وممثلي الوكاالت التي تضطلع بمبادرات الرصد والبحوث ذات الصلة بالغالف الجليدي ،حسب االقتضاء؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية إدراج ھذا النشاط في برامج عملھا لتحقيق االستيعاب الكامل للطابع
البرامجي الشامل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي .GCW
يحث األعضاء على:
)(1

تطوير نظمھم الخاصة بالرصد لدعم مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي GCW؛

)(2

تنسيق أنشطتھم التنفيذية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISمع
عمليات تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(3

توفير الخبراء للمشاركة في األعمال ذات الصلة بالمراقبة العالمية GCW؛

)(4

توفير الموارد البشرية والمالية للمساعدة في دعم تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي GCW؛
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)(5

تقديم الدعم ألنشطة تنفيذ المراقبة العالمية  GCWعلى كل من المستوى اإلقليمي والعالمي بما في ذلك إنشاء
شبكة للغالف الجليدي عاملة وشبكة أساسية موحدة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي GCW؛

)(6

إبقاء األمين العام على علم بأنشطتھم في مجال تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي GCW؛

)(7

تقاسم الخبرات ذات الصلة والتعاون فيما بينھم في تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي بما في ذلك مساعدة
األعضاء على توفير االحتياجات النوعية لتنفيذ المراقبة العالمية .GCW

يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يكفل ،قدر المستطاع وفي حدود الموارد المتاحة ،إدارة تنفيذ المراقبة المالية  GCWوتوفير الدعم لھا؛

)(2

أن ينشئ مكتب تنسيق /مشروعا ً للمراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

)(3

أن ينسق أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي وتنسيق تعاونھا مع منظمات منظومة األمم المتحدة وغيرھا
من المنظمات والبرامج الدولية والبرامج ذات الصلة؛

__________
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 60الذي لم يعد ساريا ً.
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مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 11البرنامج العالمي لبحوث الطقس،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 53برنامج األرصاد الجوية للطيران،

)(3

القرار  – (Cg-XV) 14برنامج بحوث الغالف الجوي والبيئة،

)(4

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ،2019 – 2016 WMO

)(5

الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالتابع للمنظمة ):(WMO

2017-2009

)الوثيقة الفنية للمنظمة رقم ،(1505
)(6

الخطة العالمية للمالحة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي )) (ICAOنسخة عام  (2013ومنھجيتھا
لتحديثات مجموعة نظم الطيران.
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وإذ يشير أيضا الى:
)(1

مسؤولية الھيئات ذات الصلة بالمنظمة  WMOفي نطاق منظومة األمم المتحدة عن توفير معلومات علمية
موثوق بھا بشأن حالة الطقس والمناخ والموارد المائية والبيئة،

)(2

تزايد الطلب على بحوث التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPلدعم توفير أدوات نمذجة الطقس عالية االستبانة
لتحسين دقة التنبؤات فضال عن تعزيز النواتج والخدمات للطيران،

)(3

زيادة الحاجة إلى االنتقال صوب التنبؤات البيئية باستخدام النظم التقليدية للتنبؤات العددية بالطقس المقترنة
بالنظم الفرعية األخرى للنمذجة ،كقوة دافعة أساسية ،مع اعتبار التأثيرات االجتماعية االقتصادية عنصرا
يختلف عن تنبؤات الطقس التقليدية تماما فقط،

)(4

الدور الھام للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا فيما يتعلق بتوفير الرصدات المتكاملة عن
طريق البني التحتية لنظم المراقبة الواسعة النطاق الخاصة بھا والخبرات العلمية النوعية في مجاالت مثل
النمذجة العددية ذات األبعاد األربعة وتقنيات تمثيل البيانات المتقارنة وتقديم البيانات في الوقت الحقيقي.

يوافق على إجراء مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران ) (AvRDPبھدف رئيسي ھو :إبراز القدرة على التنبؤ
اآلني وتقنيات النمذجة المتوسطة النطاق لدعم إعداد الجيل التالي من نواتج وخدمات الطيران مما يسھم في منھجية
تحديثات مجموعات نظم الطيران التابعة للخطة العالمية للمالحة الجوية لدى منظمة الطيران المدني الدولي؛
يطلب من األعضاء المشاركين في المشروع:
)(1

تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لتطوير وتحسين الشبكات المتعلقة بالرصدات الخاصة بعمليات الطبقة
المتاخمة ذات الصلة بمواضيع الطيران؛

)(2

ضمان الدعم للحملة الميدانية النوعية للمشروع اإليضاحي لبحوث الطيران )(AvRDP؛

)(3

التعاون في وضع أدوات للنمذجة ألغراض التنبؤات اآلنية والتنبؤ الشديد االستبانة؛

)(4

التعاون مع أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية وغيرھم من الشركاء المعنيين لضمان أن تصلح
نواتج المشروع لھذا الغرض.

يطلب من رؤساء لجنة علوم الغالف الجوي  ،ولجنة األرصاد الجوية للطيران ولجنة النظم األساسية ما يلي:
)(1

توفير التنسيق الفعال في تنفيذ أنشطة المشروع )(AvRDP؛

)(2

تحفيز وتنسيق أنشطة ودراسات البحوث والتطوير الخاصة بطرائق التنبؤ اآلني ،وأدوات التنبؤات العددية،
وطرائق تمثيل البيانات لزيادة الفوائد المحتملة من تنفيذ المشروع
) (AvRDPلألعضاء ؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية المعنية دعم تنفيذ المشروع ) (AvRDPونشر نواتجه على أساس إقليمي.
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

أن يراقب تنفيذ المشروع ) (AvRDPوإسداء المشورة لھيئاته الرئاسية لضمان استكماله بنجاح؛
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القرارات
)(2

أن يضمن ،عند االقتضاء ،أن يعقب المرحلة األولى من المشروع اإليضاحي نقل النتائج بسرعة إلى
ممارسات عملية؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

تقديم الدعم ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،لتنفيذ المشروع )(AvRDP؛

)(2

تنظيم لقاءات مالئمة لنشر نتائج المشروع لتحقيق أقصى الفوائد لألعضاء في حدود موارد الميزانية المتاحة؛

)(3

المحافظة على تعاون المنظمة ) (WMOفي المسائل ذات الصلة بالطيران مع المنظمات المعنية وأصحاب
المصلحة في الطيران.

القرار

(Cg-17) 45

البرنامج العالمي لبحوث الطقس
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير الى:
)(1

التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي )مطبوع
المنظمة  WMOرقم (1128؛

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 11البرنامج العالمي لبحوث الطقس،

(3

القرار  - (Cg-XV) 14برنامج بحوث الغالف الجوي والبيئة،

)(4

القرار  - (EC-66) 11أنشطة ما بعد تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ،THORPEX

)(5

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ،(2019 - 2016) WMO

)(6

الخطة االستراتيجية لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPالتابعة للمنظمة
)الوثيقة الفنية للمنظمة (1505؛

)(7

التقرير النھائي مع التوصيات لالجتماع التاسع لفريق اإلدارة للجنة علوم الغالف الجوي،

)(8

أن التنبؤ الماھر بالطقس الشديد التأثير يعتبر من أكبر التحديات العلمية والمجتمعية في القرن الحادي
والعشرين،

)(2017-2009) (WMO
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وإذ يشير أيضا الى:
)(1

زيادة الوعى العام والشواغل بشأن قضايا المناخ والطقس والبيئة بصفة عامة على المستويات العالمية
واإلقليمية والمحلية،

)(2

مسؤولية الھيئات ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOفي نطاق منظومة األمم المتحدة عن توفير معلومات مرجعية
علمية عن حالة الطقس والمناخ والموارد المائية والبيئية،

)(3

مسؤولية الھيئات ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOفي نطاق منظومة األمم المتحدة عن توفير المرجعية العلمية
الموثوق عن حالة وسلوك الغالف الجوي والطقس والمناخ لكوكبنا ،ودور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي التنبؤ بالظواھر ذات التأثيرات المجتمعية واالقتصادية،

)(4

الطلب المتزايد من جانب البحوث والعمليات الخاصة بالتنبؤات العددية بالطقس لدعم إضافة األھباء الجوية
واألوزون وغيرھما من مركبات الغالف الجوي لتحسين دقة التنبؤات فضال عن تعزيز النواتج والخدمات،

)(5

تزايد الحاجة إلى االنتقال صوب التنبؤات البيئية باستخدام نظم برنامج التنبؤات العددية التقليدية باالقتران مع
النظم الفرعية للنمذجة األخرى ،كقوة دافعة أساسية ،مع إيالء االھتمام للتأثيرات االجتماعية االقتصادية
كعنصر يختلف عن تنبؤات الطقس التقليدية تماما فقط،

)(6

الدور الھام للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفيما يتعلق بتوفير الرصدات المتكاملة
عن طريق البنى التحتية لنظام المراقبة الواسع النطاق لديھا وخبراتھا العلمية المتخصصة في مجاالت مثل
النمذجة العددية مع تقنيات تمثيل البيانات المتقارنة وتقديم بيانات الوقت الحقيقي،

)(7

الحاجة إلى تنبؤات بيئية أكثر تواتراً وأكثر دقة من النطاقات العالمية إلى اإلقليمية والمحلية لتوفير معلومات
قابلة التخاذ اإلجراءات لصانعي القرارات والمواطنين،

)(8

الدور الدولي للمنظمة ) (WMOفي القضايا البيئية التي أصبحت أكثر اتساعا وتعددا للتخصصات وتعقيدا،

يقرر أن يكون الموضوع الرئيسي للبرنامج العالمي لبحوث الطقس وخاصة المشاريع الرئيسية الثالثة )التنبؤات
القطبية ،والبحوث دون الفصلية إلى الفصلية ،والطقس شديد التأثير( ھو ذلك المبين في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
)للفترة  (2019 – 2016وفي خطة التشغيل للمنظمة ).(WMO
يطلب من األعضاء:
)(1

تقديم كل دعم ممكن لتنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبما في ذلك المساھمات الطوعية
للصناديق االستئمانية للمشاريع الرئيسية الثالثة؛

)(2

متابعة التعاون فيما يتعلق بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس مع لجان المنظمة الفنية المعنية ،واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSواألنشطة من خالل فريق المجال البرنامجي المفتوح التابع للجنة علوم الغالف
الجوي المعني بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس WWRP؛

)(3

تحفيز وتنسيق أنشطة ودراسات البحوث االجتماعية االقتصادية لزيادة قيمة نواتج التنبؤات البيئية لفائدة
أعضاء المنظمة )(WMO؛

)(4

ترتيب عملية توفير المساعدة والمشورة فيما يتعلق ببرنامج التعليم والتدريب بما في ذلك برنامج نظام
األرض المتعدد التخصصات للمدارس الصيفية؛

القرارات
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)(5

التعاون لزيادة وتيرة تبادل وإدارة البيانات لدعم أنشطة البحوث والتطبيقات بما في ذلك تحسين نظم التنبؤات
البيئية والتحقق منھا ،وطرائق التمثل في التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالنظم المتقارنة ودراسات
العمليات؛

)(6

اإلسھام في جھود البحوث حتى يتسنى تحسين فھم العوامل الفيزيائية والكيميائية والدينامية واالشعاعية،
والخاصة بالغالف الحيوي والبشرية التي تنظم عملية التنبؤ بنظام األرض من النطاق الزمني للدقائق إلى
دون الفصلي.

يطلب من رئيس لجنة علوم الغالف الجوي اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد وتنفيذ أنشطة المنظمة ) (WMOفي البرنامج
العالمي لبحوث الطقس ،بما في ذلك المشاريع الرئيسية الثالثة من خالل شراكات مالئمة صوب تحقيق أھداف السنوات
العشر؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية
)(1

تشجيع األعضاء على المشاركة والمساھمة في أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس في األقاليم؛

)(2

تحفيز األعضاء على دعم مشروع البحوث والتطوير ) (RDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ ) (FDPوما يتصل
بھما من أنشطة التدريب ،وتيسير تبادل بيانات النمذجة والرصدات؛

يطلب من المجلس التنفيذي
)(1

أن يتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في ذلك اإلجراءات النوعية بشأن التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية ،والبحوث القطبية ،والطقس شديد التأثير للوصول إلى التنفيذ األكمل للبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPوفقا للخطة اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)(2

أن يدعم عمل لجنة علوم الغالف الجوي وغيرھا من الھيئات المعنية لمواصلة تطوير البرنامج العالمي
لبحوث الطقس؛

)(3

أن يواصل دوره اإلشرافي في المجاالت الجديدة للبحوث التعاونية الشاملة للبرامج واللجان من خالل آلية
مالئمة.

يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في ذلك اإلجراءات المحددة بشأن التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية ،والطقس الشديد التأثير ،والبحوث القطبية ،في حدود موارد الميزانية المتاحة لتنفيذ البرنامج؛

)(2

أن يساعد األعضاء على المشاركة في البرنامج وخاصة البلدان النامية من خالل تيسير التدريب وتبادل
العلماء وإسداء المشورة والتوجيھات والخدمات حسب مقتضى الحال في حدود موارد الميزانية المتاحة؛

)(3

أن يتخذ جميع اإلجراءات الضرورية إلقامة ومتابعة التعاون بين المنظمة ) (WMOمن خالل البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ،والوكاالت واألفرقة والمؤسسات األخرى التي يمكن أن تسھم في مواصلة تطوير وتنفيذ
مشاريع البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،وأن يطلب كذلك الدعم من ھذه الوكاالت وغيرھا من المؤسسات
الوطنية والدولية ومن األعضاء.

__________

مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 11الذي لم يعد ساريا ً.

602

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
القرار

(Cg-17) 46

نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASمع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1128

)(2

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSباعتباره إحدى أولويات المنظمة )،(WMO

)(3

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )،(UNFCCC

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

اعتراف الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير التقييم الخامس الذي أعدته بأن انبعاثات غازات
االحتباس الحراري تشكل العوامل الدافعة الرئيسية إلى تغير المناخ،

)(2

مسؤولية المنظمة ) (WMOوغيرھا من الھيئات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة عن توفير معلومات علمية
مرجعية فيما يتعلق بموارد الطقس والمناخ والموارد المائية والبيئية،

)(3

تنسيق المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلرصدات غازات االحتباس الحراري وتحليلھا في الغالف الجوي
على المستوى العالمي،

)(4

تعيين غازات االحتباس الحراري والھباء الجوي واألوزون "كمتغيرات مناخية أساسية" في النظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSدعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) ،(UNFCCCواعتراف النظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSبشبكات الرصد العالمية لثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز في إطار المراقبة العالمية
للغالف الجوي كشبكات شاملة )ومجموعة فرعية أساسية(،

)(5

وجود حاجة متزايدة إلتاحة معلومات تم ّكن من اتخاذ اإلجراءات لفھم وإدارة الميزانيات المخصصة لغازات
االحتباس الحراري لتحسين النطاقات الزمنية والمكانية ونظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
الحراري ) (IG3ISﻣن أﺟﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ،

يطلب من األعضاء:
)(1

تقديم كل الدعم الممكن لتطوير شبكات رصد غازات االحتباس الحراري واألنواع المشتركة االنبعاث وتحسينھا
وتحديثھا؛

)(2

إجراء رصدات غازات االحتباس الحراري وفقا ً لمبادئ ضمان الجودة الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي؛

)(3

ضمان تقديم بيانات الرصد والبيانات الشرحية إلى المركز المخصص المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمراقبة
العالمية للغالف الجوي باإلضافة إلى نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWSISفي
إطار الفترة الزمنية المطلوبة لدعم نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) ،(IG3ISوفق
المعايير التي سيوثقھا النظام ) (WIGOSفي كتالوج المتطلبات /أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد )(OSCAR؛

القرارات
)(4

التعاون من أجل تطوير أدوات النمذجة ألغراض النمذجة العكسية وتحديد أسباب تدفقات غازات االحتباس
الحراري الناجمة عن األنشطة البشرية؛

)(5

التعاون مع المنظمات والمؤسسات التي تعالج ميزانية الكربون الخاصة بالغالف الحيوي والمحيط؛
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ﻳطﻠب ﻣن رﺋﻳس ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠوم اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ):(CAS
)(1

تشجيع أعضاء اللجنة على دعم تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري )(IG3IS؛

)(2

حفز وتنسيق أنشطة البحث والتطوير والدراسات المتعلقة بدورات الكربون بھدف زيادة الفوائد المحتملة الناجمة
عن عمليات تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISبالنسبة ألعضاء
)(WMO؛

)(3

العمل مع اللجان الفنية األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOعلى تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات
االحتباس الحراري )(IG3IS؛

ﻳطﻠب ﻣن االتحادات اإلقليمية تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISعلى المستوى
اإلقليمي؛
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،من أجل تنفيذ نظام المعلومات العالمي
المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISعلى أكمل وجه ممكن كأداة لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوخطة التنفيذ الخاصة به وفقا ً للخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة )(WMO؛

)(2

دعم عمل لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASفي تطوير نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
الحراري ).(IG3IS

يطلب من األمين العام:
)(1

اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،من أجل تنفيذ نظام المعلومات العالمي
المتكامل لغازات االحتباس الحراري )(IG3IS؛

)(2

تقديم المساعدة إلى األعضاء المشاركين في تنفيذ نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري
) ،(IG3ISال سيما البلدان النامية ،من خالل تسھيل تدريب وتبادل العلميين وإسداء المشورة وتقديم اإلرشادات
والخدمات ،حسب االقتضاء ،في حدود موارد الميزانية المتاحة؛

)(3

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلقامة وإدامة تعاون المنظمة ) (WMOفي المسائل المتعلقة بدورة الكربون مع
المنظمات والوكاالت والمجموعات والمؤسسات ذات الصلة ،مثل منظمة األغذية والزراعة ) (FAOلألمم المتحدة
والمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة )اليونسكو( والفريق المعني برصدات األرض ).(GEO
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القرار (Cg-17) 47

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASمع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1128

)(2

القرار  –(Cg-XVI) 10برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW

)(3

القرار  – (Cg-XV) 15رصدات األوزون الستراتوسفيري،

)(4

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(5

اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون ،وبروتوكول مونت﷼ بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون وتعديالته
الالحقة ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،واتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم
المتحدة بشأن اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود ) ،(CLRTAPوغير ذلك من االتفاقيات ذات
التوجه البيئي،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

تزايد وعي ومشاغل عامة الجمھور بخصوص مسائل المناخ والطقس العالمية واإلقليمية والمحلية ،وبالمسائل
البيئية بشكل عام،

)(2

مسؤولية المنظمة ) (WMOوغيرھا من الھيئات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة عن توفير معلومات
علمية مرجعية فيما يتعلق بحالة الطقس والمناخ وموارد المياه والبيئة،

)(3

الدور المركزي الذي يؤديه الغالف الجوي في المسائل البيئية ،مثل التزايد العالمي لغازات االحتباس
الحراري وآثارھا على المناخ ،وتأثير الھباء الجوي على الطقس والمناخ وصحة البشر ونفاد األوزون
ِّ
للملوثات،
الستراتوسفيري وما يتصل بذلك من زيادة في اإلشعاع فوق البنفسجي ،واالنتقال البعيد المدى
وجودة الھواء في المدن وعلى الصعيد اإلقليمي ،والترسب في الغالف الجوي والدورات الحيوية الكيميائية
الفيزيائية،

)(4

تزايد طلب بحوث وعمليات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى إدماج الھباء الجوي واألوزون والمركبات
األخرى في الغالف الجوي من أجل تحسين دقة التنبؤات وتعزيز النواتج والخدمات،

)(5

تطوير برنامج المراقبة العالمية للطقس ) (GAWالتابع للمنظمة ) (WMOإلى مفھوم "العلوم لتوفير الخدمات"،

)(6

تركيز برنامج المراقبة العالمية للطقس ) (GAWبشكل أساسي على غازات االحتباس الحراري واألوزون
واإلشعاع فوق البنفسجي والھباء الجوي وغازات تفاعلية مختارة والترسب في الغالف الجوي،

)(7

ضرورة استعمال تطبيقات شاملة ،بما فيھا حرق الكتلة األحيائية ونقل الرماد البركاني والعواصف الرملية
والترابية وخدمات الزراعة والنظم البيولوجية والخدمات الحضرية،
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)(8

قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم مساھمة كبيرة في الرصدات
المتكاملة وأنشطة النمذجة ،نظراً إلى أنھا في وضع جيد يسمح لھا ،من خالل قدراتھا ،بالرصد والبحث ،بما
في ذلك وضع النماذج وتطبيقھا ،والتشغيل ،والتحقق /اإلقرار ،والنشر والتواصل،

)(9

كون التغيرات في تلوث الھواء والمناخ والدورات الحيوية الكيميائية الفيزيائية للمكونات النزرة في الغالف
الجوي ،من قبيل المركبات التي تحتوي على الكربون والنتروجين ،تطرح مشاكل بيئية كثيراً ما تتأثر بھا
بشدة عمليات األرصاد الجوية،

)(10

عدم تحديد الروابط القائمة بين نوعية الھواء والمناخ وظواھر الطقس المتطرفة تحديداً كميا ً بشكل جيد
وضرورة إجراء مزيد من البحوث لدعم ھذه الروابط،

يطلب من األعضاء:
)(1

دعم الرصدات الحالية لفترات طويلة بما فيه الكفاية للقيام بتحليل االتجاھات ،ودعم االتفاقيات والدارسات
الخاصة بعلم المناخ وتحديث عناصر نظام الرصد التي عفا عليھا الزمن؛

)(2

تقديم كل الدعم الممكن لمواصلة تطوير مكوّ ن الرصد التابع لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
كإسھام في النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSال سيما في المناطق التي تشح فيھا البيانات ،ودعم
مجاالت التطبيق التي تتطلب رصدات تكوين الغالف الجوي باستخدام المنصات األرضية القاعدة والمنصات
الساتلية ،بما فيھا تنفيذ القياسات لمكونات متعددة؛

)(3

إجراء الرصدات وفقا ً لمبادئ ضمان الجودة الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي؛

)(4

ضمان تقديم بيانات الرصد والبيانات الشرحية إلى المركز المخصص المشترك بين المنظمة
والمراقبة العالمية للغالف الجوي و نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWSISفي
إطار الفترة الزمنية المتفق عليھا على النحو المحدد في خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
بغية دعم المطبوعات والنشرات والتقييمات الخاصة بالمنظمة )(WMO؛

)(5

تنفيذ تبادل البيانات في وقت شبه حقيقي تدريجيا ً دعما ً للتطبيقات المختارة ،بما فيھا التحقق من تنبؤات تكوين
الغالف الجوي والرصدات الساتلية والتمثل في التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPودراسات العمليات؛

)(6

المساھمة في الجھود البحثية المبذولة لتحسين فھم العوامل المادية والكيميائية والدينامية واإلشعاعية والمتعلقة
بالغالف الحيوي ،والعوامل البشرية التي تتحكم في تقلبية تكوين الغالف الجوي؛

)(7

إجراء دراسات النماذج المتعلقة بالتغييرات الماضية والمستقبلية فيما يتصل باألرصاد الجوية المتغيرة
واالنبعاثات ،مع مراعاة التعليقات المقدمة بشأن نظام األرض؛

)(8

توفير كل الدعم الممكن لدعم تنفيذ المشاريع التجريبية لبحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية
) (GURMEكإسھامات بحثية في تحقيق خدمات حضرية متكاملة؛

)(9

المساھمة في الصناديق االستئمانية المخصصة ألنشطة المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛

)(10

دعم األنشطة التدريبية المتصلة بتكوين الغالف الجوي؛

)(GAW

)(WMO
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ﻳطﻠب ﻣن رﺋﻳس ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠوم اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ):(CAS
)(1

تشجيع أعضاء اللجنة على المشاركة في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي والمساھمة فيه ،وفي
الصناديق االستئمانية ذات الصلة بأنشطته؛

)(2

تشجيع وتنسيق أنشطة البحث والتطوير والدراسات لزيادة أھمية التنبؤ البيئي لصالح أعضاء المنظمة
)(WMO؛

)(3

دعم عمل اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي
)(EPAC SSC؛

)(4

العمل مع اللجان الفنية األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOفي المسائل ذات األھمية المشتركة؛

ﻳطﻠب ﻣن اﻻﺗﺣﺎدات اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ:
)(1

تشجيع األعضاء على المشاركة في أنشطة برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي والمساھمة فيھا،

)(2

تشجيع األعضاء على دعم مرافق المعايرة والتدريب فيما يتعلق بتكوين الغالف الجوي في األقاليم؛

)(3

تشجيع األنشطة المتعلقة ببحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية ) (GURMEعلى المستوى
اإلقليمي؛

يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،من أجل تنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWعلى أكمل وجه وفقا ً للخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة )(WMO؛

)(2

دعم عمل لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASوسائر الھيئات المعنية لتطوير المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWواألنشطة الشاملة ذات الصلة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW

يطلب من األمين العام:
)(1

اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،من أجل تنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجوي )(GAW؛

)(2

دعم أنشطة النمذجة الشاملة في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWواألنشطة المشتركة مع البرامج
البحثية األخرى ،ودعم البلدان النامية لبناء قدراتھا على المشاركة في ھذه األنشطة؛

)(3

تقديم المساعدة إلى األعضاء المشاركين في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWال سيما من البلدان
النامية ،من خالل تسھيل تدريب وتبادل العلميين وتقديم اإلرشادات والخدمات ،حسب االقتضاء ،في حدود
موارد الميزانية المتاحة؛

)(4

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلقامة وإدامة تعاون المنظمة ) (WMOفي المسائل المتعلقة بتكوين الغالف
الجوي والبارامترات المادية المتصلة به من خالل المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمع المنظمات
والوكاالت والمجموعات والمؤسسات ذات الصلة ،مثل منظمة األغذية والزراعة ) (FAOوالمنظمة البحرية
الدولية ) (IMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
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ومنظمة الصحة العالمية ) (WHOواالتحاد األوروبي ) (EUوالفريق المعني برصدات األرض
والمجلس الدولي للعلوم ).(ICSU

)(GEO

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 10الذي لم يعد ساريا ً.

القرار (Cg-17) 48
النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 57النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )،(GIPPS

)(2

القرار  - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

المظاھر المتعددة لتغير المناخ في خطوط العرض العليا وآثارھا الھامة على المناطق في خطوط العرض
الدنيا ،وأھمية توفير فھم أفضل للطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من تقلبية وتغير بيئيين ،من أجل تحسين
التنبؤات القطبية على جميع النطاقات الزمنية للطقس والمناخ،

)(2

زيادة األنشطة االقتصادية وأنشطة النقل في المنطقتين القطبيتين وما يرتبط بذلك من حاجة طويلة األجل إلى
رصدات متكاملة مستدامة وتنبؤات بيئية ومعلومات مناخية وھيدرولوجية لدعم صنع القرار،

)(3

أنه ال تزال ھناك ثغرات رئيسية في تحسين التنبؤات القطبية:
)أ(

الفھم العلمي للعمليات والتفاعالت في المنطقتين القطبيتين ،بما في ذلك الطبقات المتاخمة المستقرة،
والسُحب والھطول القطبيين ،وديناميات الجليد البحري  -المحيطات ،والھيدرولوجيا ،والصقيع،
وديناميات الصفائح الجليدية،

)ب(

الفھم العلمي للروابط بين التغيرات في الطقس والمناخ والجليد في المنطقتين القطبيتين ومناطق
خطوط العرض السفلى،

)ج(

مواصلة وتعزيز فعالية الرصدات في الموقع والرصدات الساتلية في المنطقتين القطبيتين ،بما في
ذلك الرصدات المرجعية،

)د(

تحسين نظم التنبؤ في المناطق القطبية ،بما في ذلك تحسين النماذج )المتقارنة( ،وتمثل البيانات،
ونظم تنبؤ المجموعات،

608

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
)ھـ(

النواتج والخدمات الھامة للمنطقتين القطبيتين،

)(4

المنافع العالمية للنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSالذي يم ّكن ليس فقط من تقديم الخدمات
واستراتيجيات الرصد في المنطقتين القطبيتين وإنما يعالج أيضا ً أوجه عدم اليقين الرئيسية في البيانات
والمعلومات بشأن الطقس والمناخ والماء في المنطقتين القطبيتين وما يتصل بھا من تقلبية وتغير بيئيين،
وبالتالي تحسين التنبؤ العالمي والمساھمة في جميع األولويات االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) ،(WMOوال سيما الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRواإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(5

أن النظام ) (GIPPSال يمكن إنجازه بجھود المنظمة  WMOوحدھا ،كما أنه سيتطلب مكونا ً تعاونيا ً للبحث
والتطوير يشمل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
وكذلك برامج أخرى للمنظمة  WMOوشركاء خارجيين ،كما سيتطلب جھوداً الحقة لتنظيم وتقديم الخدمات
لتحقيق المنافع المجتمعية،

وإذ يدرك بوجه خاص مساھمات البرامج التشغيلية والبحثية الوطنية لألعضاء للمراقبة وتقديم البيانات في الوقت
الفعلي ،ودراسات العمليات ،ونظم التنبؤ الراھنة الموضوعة خصيصا ً للمنطقتين القطبيتين،
ُيقرر:
)(1

أن البحوث الداعمة للنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية س ُتنفذ من خالل أنشطة منسّقة في إطار مشروع
التنبؤات القطبية التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس )مشروع التنبؤات القطبية  ،PPPالنطاقات الزمنية
ساعات إلى فصول( ومبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي ) PCPIالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية،
للنطاقات الزمنية الفصول إلى العقود(؛

)(2

استمرار المسعى العقدي نحو النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية كإرث للسنة القطبية الدولية ) (IPYلفائدة
المجتمع العالمي؛

)(3

أنه ينبغي للنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية أن يوفر المعلومات الالزمة لتلبية احتياجات المستخدِمين
ولصنع القرارات ،ال سيما فيما يتعلق بالطقس شديد التأثير والقاسي والظواھر المناخية ،بشأن النطاقات
الزمنية من الساعات إلى القرون؛

يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

توفير إشراف عام وإرشادات ومراقبة للتقدم المحرز في تطوير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية؛

)(2

كفالة حدوث تشاور واسع مع وبمشاركة المنظمات والوكاالت الدولية األخرى التي ترغب في المساھمة في
تطوير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية؛

)(3

تقديم تقرير شامل يُح ّدث التقدم المحرز في النظام  GIPPSإلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛

يطلب إلى اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية دعم عمل المجلس التنفيذي من خالل البحث والتطوير والتنفيذ الدولي
المنسّق للنظام  ،GIPPSوإسداء المشورة بشأن ھياكل الحوكمة المقبلة الممكنة؛
يدعو الھيئات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة ،من مثل المجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالبرامج البحثية التي
ُتن ّفذ تحت إشراف اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا ) ،(SCARواللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة
القطبية الشمالية ) ،(IASCوالرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) ،(IACSوغيرھا من الرابطات ذات الصلة التابعة
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لالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGوالبرامج التي تشارك المنظمة  WMOفي رعايتھا
والتي تشارك في إدارتھا من مثل البرنامج العالمي للبحوث المناخية والنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلالنضمام
إلى المساعي المتعددة السنوات نحو تحقيق نظام عالمي متكامل تشغيلي للتنبؤات القطبية؛
يطلب إلى األعضاء:
)(1

دعم الجھود المبذولة لس ّد الثغرات الرئيسية في الفھم العلمي لنظام األرض والعمليات والتفاعالت البيئية في
المنطقتين القطبيتين؛

)(2

تعزيز و /أو وضع البرامج البحثية الوطنية والدولية من أجل تحقيق ھذا المسعى؛

)(3

توفير موارد توعية كافية لدعم تطوير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ،بما في ذلك توفير مساھمات
في الصناديق االستئمانية ذات الصلة؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

دعم تطوير النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ضمن موارد الميزانية المتاحة؛

)(2

تعزيز التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والبرامج الدولية الشريكة ذات الصلة في متابعة تحقيق ھذا
المسعى؛

)(3

اتخاذ أية إجراءات أخرى ضرورية لتنفيذ ھذه القرارات؛

)(4

توجيه انتباه جميع المعنيين إلى ھذا القرار.

ـــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 57الذي لم يعد ساريا ً.

القرار (Cg-17) 49

سنة التنبؤات القطبية

)(YOPP

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 48النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية،

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 58األنشطة القطبية للمنظمة ،WMO

)(3

القرار  - (Cg-XVI) 59مبادرة العقد القطبي الدولي،

)(4

القرار  - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية،
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وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن الشواغل بشأن زيادة تغير المناخ في خطوط العرض العليا مقترنا ً بتزايد اھتمام حكومات كثيرة بالمنطقتين
القطبيتين يدعو إلى فھم أفضل بكثير للطقس والمناخ والموارد المائية وما يتصل بھا من تقلبية وتغير بيئيين
لتحسين قدرتنا على مراقبة الطقس والمناخ والتنبؤ الكمي بھما بشكل موثوق على المدى الفوري إلى الفصول
والعقود والقرون،

)(2

زيادة األنشطة االقتصادية وأنشطة النقل في المنطقتين القطبيتين ،والحياة وسبل عيش المجتمعات المحلية ،وما
يرتبط بذلك من حاجة طويلة األمد لمعلومات رصدية مستمرة متكاملة لتنبؤات بيئية ومناخية وھيدرولوجية
لدعم صنع قرارات متفاوتة جداً،

)(3

أن ھناك ثغرات رئيسية في فھم العمليات البيئية ومراقبتھا والتنبؤ بھا في المنطقتين القطبيتين ،وس ُتحدد ھذه
الثغرات بوضوح وستقيَّم من خالل فترة مركزة من الرصد وتجارب النمذجة،

)(4

المنافع العالمية لنظام عالمي متكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSيعالج أوجه عدم اليقين الرئيسية في تقلبية
وتغير الطقس والمناخ والموارد المائية وما يتصل بھا من تقلبية وتغير بيئيين ،ويحسِّن التنبؤ العالمي
والمساھمة في تحقيق جميع األولويات االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوال سيما الحد
من مخاطر الكوارث ) ،(DRRواإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(5

أن النظام ) (GIPPSال يمكن إنجازه من قِبل المنظمة  WMOوحدھا ،إنما سيتطلب بحثا ً وتطويراً تعاونيين
يشمالن البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوغيرھا من
برامج المنظمة  WMOوالشركاء الخارجيين،

وإذ يدرك بوجه خاص مساھمات البرامج التشغيلية والبحثية الوطنية لألعضاء فيما يتعلق بالمراقبة وتقديم بيانات الوقت
الفعلي ،ودراسات العمليات ،ونظم التنبؤ الراھنة المصمّمة خصيصا ً للمنطقتين القطبيتين،
ّ
المكثفة للرصد ،ومحاكاة النمذجة العددية ،والتح ّقق،
ُيقرر ضرورة أن تدعم المنظمة ) (WMOفترة من األنشطة
ومشاركة المستخدِمين ،وللتعليم من خالل سنة التنبؤات القطبية المزمع تحديدھا من  ،2017ومرحلة دعم البحوث
المترتبة على ذلك بغية التمكين من تحقيق تحسين ھام في قدرات التنبؤ البيئي في المنطقتين القطبيتين وسواھما؛
يطلب من اللجان الفنية ذات الصلة واالتحادات اإلقليمية دعم التطوير والتنفيذ المنسقين لسنة التنبؤات القطبية؛
يدعو الھيئات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة من مثل المجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوالبرامج البحثية التي ُتنفذ
تحت رعاية اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا ) ،(SCARواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ،(UNESCO-IOCوالرابطة الدولية لعلوم الغالف
الجليدي ) ،(IASCوغيرھا من الرابطات ذات الصلة التابعة لالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض
) (IUGGوالبرامج التي تشارك المنظمة  WMOفي رعايتھا ،والتي تديرھا المنظمة  WMOمن مثل البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ،والنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSإلى االنضمام إلى أنشطة سنة التنبؤات القطبية؛
يطلب إلى األعضاء:
)(1

دعم تحسين نظم الرصد التقليدية القائمة فوق المنطقتين القطبيتين وبالقرب منھما من خالل زيادة تواتر
الرصدات الروتينية السينوبتيكية ورصدات المسابير الراديوية خالل فترات رصد مكثفة معينة أثناء سنة
التنبؤات القطبية؛

)(2

تقديم دعم لوجستي ألنشطة الحملة الميدانية المخططة؛

)(3

تشجيع ما يمكن إجراؤه من رصدات إضافية؛
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)(4

توفير النفاذ إلى رصدات االستشعار عن بُعد في المنطقتين القطبيتين وبجوارھما؛

)(5

دعم أنشطة سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPوالمشاركة فيھا ،بما في ذلك أنشطة محاكاة النمذجة العددية،
والتحقق ومشاركة المستخدمين والتثقيف؛

)(6

توفير موارد طوعية كافية لدعم تطوير وتنفيذ سنة التنبؤات القطبية ،بما في ذلك تقديم مساھمات إلى الصندوق
االستئماني للتنبؤات القطبية؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

دعم تطوير وتنفيذ سنة التنبؤات القطبية ،ضمن موارد الميزانية المتاحة؛

)(2

تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع المنظمات والبرامج الدولية الشريكة في متابعة ھذا المسعى؛

)(3

اتخاذ أية إجراءات ضرورية أخرى لتنفيذ ھذه القرارات؛

)(4

توجيه انتباه جميع المعنيين إلى ھذا القرار.

القرار (Cg-17) 50

برنامج تطوير القدرات
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-VIII) 33تنسيق التعاون الفني على الصعيدين الوطني واإلقليمي،

)(2

القرار  – (Cg-VIII) 36التعاون الفني فيما بين البلدان النامية في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا التطبيقية،

)(3

القرار  – (Cg-V) 30تطوير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا،

)(4

القرار  - (Cg-XVI) 30برنامج التعاون الطوعي،

)(5

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

)(6

القرار  – (Cg-XVI) 33برنامج المنظمة ) (WMOللبلدان األقل نمواً،

)(7

القرار  – (Cg-XVI) 34البرنامج اإلقليمي للمنظمة )،(WMO
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)(8

القرار  – (Cg-XVI) 49إستراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تطوير القدرات،

)(9

القرار  – (Cg-17) 69الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ).(2019-2016) (WMO

)(10

القرار  – (Cg-17) 54البرنامج الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في
المنظمة )،(WMO

وإذ ُيذ ّكر بما يلي:
)(1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة للفترة  2019-2016التي تدعو إلى تعزيز قدرات األعضاء والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتدعيم الشراكات والتعاون والحوكمة الجيدة،

)(2

ضرورة توجيه الھيئات ذات الصلة بتنفيذ أنشطة تطوير القدرات في المنظمة ) (WMOنحو إدارة ودعم الخطة
اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOبطريقة شاملة ومستدامة وليس بطريقة أنشطة منفصلة وغير المنسقة،

)(3

اعتماد إستراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تطوير القدرات من جانب المجلس التنفيذي في القرار – (EC-64) 18
إستراتيجية المنظمة لتنمية القدرات ،وخطة التنفيذ المصاحبة لھا الواردة في القرار  – (EC-65) 16خطة تنفيذ
إستراتيجية المنظمة لتطوير القدرات ،أدى إلى دمج آليات برنامج التعاون الفني عالوة على آليات أخرى في نھج
شامل يضم الجھود التي بذلتھا كافة ھيئات المنظمة ) (WMOوشركائھا،

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

الحاجة إلى األنشطة الجماعية والمنسقة بين جميع برامج المنظمة ) ،(WMOوخصوصا ً برامج أقل البلدان نمواً
) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء ،والتعليم والتدريب ،وبرنامج
التعاون الطوعي ،والبرامج اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوالتي ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ النتيجة المتوقعة  6في
الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOطوال الفترة المالية السابعة عشرة )،(2019-2016

)(2

أھمية جھود تعبئة الموارد والشركات من أجل التنمية في تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجية ) (NMHSsعلى النحو الذي يمك ّنھا من توفير الخدمات لصالح األعضاء والوفاء بااللتزامات
الدولية،

)(3

الحاجة إلى أن تتضمن برامج تطوير القدرات مزيداً من التأكيد على امتثال المرافق الوطنية ) (NMHSsللوائح
الفنية للمنظمة ) ،(WMOوتحليل الفجوة القائم على المعرفة ،والتخطيط االستراتيجي الوطني ،والدعم السياسي
اإلقليمي ،والشراكات اإلنمائية ،وجھود الدعوة ،والمساعدات المتعلقة بالمشروعات ،والمنح الدراسية/التدريب
المر ّكز في المجاالت ذات األولوية ،وإدارة المرافق الوطنية ) (NMHSsوتحديثھا ،وزيادة مشاركة البلدان النامية
في أبحاث المنظمة )،(WMO

قرر إنشاء برنامج لتطوير القدرات ،على النحو الذي يرد وصفه في المرفق بھذا القرار؛
يحث األعضاء على تنفيذ ال ُنھُج اإلستراتيجية إزاء تطوير القدرات المقابلة لألھداف اإلستراتيجية الستة في إستراتيجية
المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ،وذلك بھدف الوصول إلى التنمية الفعالة والمستدامة وذات الكفاءة للمرافق الوطنية
) (NMHSsباعتبارھا مكونا ً حاسم األھمية في التنمية الوطنية؛
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يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

إنشاء آلية لإلشراف على التقدم الذي يحرزه برنامج تطوير القدرات في معالجة أولويات المنظمة )(WMO
واألھداف اإلستراتيجية الواردة في إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات في فترة ما بين الدورتين
السابعة عشرة ،واستعراض ھذا التقدم؛

)(2

تقديم تقرير للمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية حول ما تم إحرازه من تقدم؛

يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية اتخاذ إجراءات منسقة تھدف إلى تطوير الدعم اإلقليمي لبرنامج تطوير القدرات
وتطوير المرافق الوطنية )(NMHSs؛
يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية إسداء المشورة فيما يتعلق باحتياجات األعضاء دعما ً لتطوير قدرات المرافق الوطنية
) ،(NMHSsوخاصة من حيث امتثالھا لالئحة المنظمة ) (WMOوالممارسات الموصى بھا؛
يطلب إلى األمين العام إدارة برنامج تطوير القدرات وتوفير الموارد الالزمة ألنشطته في حدود الميزانية المعتمدة
وحسبما يتوافر من خالل التمويل من خارج الميزانية.

مرفق القرار

(Cg-17) 50

برنامج تطوير القدرات
الغرض والنطاق
يستھدف برنامج تطوير القدرات ،عن طريق جھود األعضاء التعاونية ،ومن أجل المنفعة المتبادلة بين
-1
األعضاء ،ضمان تحسين وتطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsلكي تتمكن من
المساھمة والمشاركة بفعالية وكفاءة في تنفيذ برامج المنظمة ) (WMOمن أجل منفعة المجتمع العالمي ودعما ً للتنمية
المستدامة الوطنية .ومن ثم ،يقدم البرنامج مساھمة كبرى في تنفيذ كافة إستراتيجيات المنظمة ) (WMOوالنتائج المتوقعة
المصاحبة ،وذلك من خالل برامج المنظمة ).(WMO
ويساعد البرنامج في ضمان امتالك المرافق الوطنية ) (NMHSsللبنية التحتية الفنية المطلوبة ،واإلطار
-2
ً
ً
القانوني والمؤسسي ،وكفاءات الموظفين ،فضال عن الموارد المالية والسياسية واإلقليمية وغيرھا .ونظرا للوضع
االقتصادي العالمي المتغيّر ،وباإلشارة إلى تغير نمط تطوير القدرات على الصعيد العالمي ،يجب على المنظمة
) (WMOاستكشاف مصادر جديدة للتمويل و ُنھج مبتكرة ألنشطة تطوير القدرات .وسوف تتلقى البلدان األعضاء في
المنظمة ) ،(WMOوعلى وجه الخصوص المرافق الوطنية ) (NMHSsبھا ،المشورة والمساعدة من البرنامج حول
المصادر المحتملة لتمويل أنشطة تطوير القدرات ،وكيفية االستفادة منھا.
ويساعد البرنامج في تحليل االحتياجات العالمية والوطنية واإلقليمية جنبا ً إلى جنب مع إستراتيجية المنظمة
-3
ً
) (WMOلتطوير القدرات التي توفر أساسا لوضع األولويات في برامج تطوير القدرات التي تديرھا المنظمة ).(WMO
وھذه البرامج من شأنھا المساھمة بفعالية في أنشطة التنمية من خالل:
)أ(

تحقيق مستويات مناسبة من خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية في البلدان األعضاء؛

)ب(

إنشاء المكون المطلوب من البنية التحتية للتنمية المستدامة؛

)ج(

تحقيق األھداف الجماعية لبرامج المنظمة ) (WMOالمتفق عليھا.
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وسيسمح البرنامج لألعضاء والشركاء بتلبية االحتياجات األكثر أھمية ،وتحديد الدعم الالزم لمشروعات وبرامج تطوير
القدرات التي من شأنھا أن تسفر عن أقصى قدر من المنافع ،والحصول عليه ،وسيساعد المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك
األمانة ،في تحديد األولويات في أنشطتھا.
األھداف العامة
في إطار تعاون وثيق مع البرنامج اإلقليمي والبرامج العلمية والفنية للمنظمة ) ،(WMOتتمثل األھداف
-4
العامة للبرنامج في تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات من خالل مساعدة األعضاء:
)أ(

في تحديد الخدمات المطلوبة من المرافق الوطنية ) (NMHSsفضالً عن الفجوات في الموارد البشرية
والبنية التحتية ،إلى جانب الفجوات المؤسسية/القانونية واإلجرائية ،التي تحد من قدرة األعضاء على تقديم
ھذه الخدمات؛

)ب(

في تحديد الفجوات التي قد تكون موجودة في امتثال األعضاء لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبھدف
استخدام ھذه المعلومات في مواصلة تطوير وتعزيز المرافق الوطنية ) (NMHSsنحو االمتثال؛

)ج(

في صياغة خطط إستراتيجية ومقترحات مناسبة لمشروعات/برامج ُتم ّكن المرافق الوطنية ) (NMHSsمن
الوفاء بالتزاماتھا المحلية والدولية والحصول على دعم سياسي وطني وإقليمي مناسب لتنفيذھا؛

)د(

في جمع وتبادل المعلومات حول االحتياجات لألعضاء المستفيدين المحتملين وحول اإلمكانيات التي
يوفرھا األعضاء وشركاء التنمية اآلخرين المحتملين والمؤسسات األخرى ،وكذلك في تعبئة الموارد
الوطنية والدولية المطلوبة؛

)ھـ(

في وضع وتنفيذ المشروعات والبرامج اإلقليمية والوطنية لتطوير القدرات ،لتعزيز الخدمات المقدمة
لألعضاء والمستمدة من األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ ،والعلوم البيئية األخرى ،حسب
االقتضاء؛

)و(

بالدعم الالزم لضمان كون الجوانب العلمية والفنية ذات الصلة في المشروعات وأنشطة التنمية الوطنية
متماشية مع معايير المنظمة ) (WMOومبادئھا التوجيھية والممارسات الموصى بھا؛

)ز(

في تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية عن طريق الدعوة
إلى الدعم الخارجي والداخلي حسبما يلزم لتلبية االحتياجات الوطنية من الخدمات وأنشطة التنمية الوطنية
ولالمتثال لمعايير المنظمة ).(WMO

)ح(

من خالل تعزيز التعاون الدولي في تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمؤسسات ذات الصلة
لضمان امتالك األعضاء للقدرات والموارد الالزمة ذات الصلة ،وال سيما من أجل سد الفجوة بين
مستويات الخدمات المقدمة؛

)ط(

من خالل إقامة شراكات ديناميكية وتعاونية مع شركاء التنمية والمنظمات اإلقليمية والدولية ،كتلك التي
تدخل في منظومة األمم المتحدة ،في تطوير جوانب األرصاد الجوية والھيدرولوجية والبيئية ذات الصلة
من المشروعات والمنبثقة من ھذه الشراكات وتنفيذھا وفقا ً للمعايير والمبادئ التوجيھية المعترف بھا؛

)ي(

في بناء المھارات الفنية واالستراتيجية والتشغيلية واإلدارية لموظفي المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما في
ذلك مھارات حشد الموارد ،باعتبارھا جوانب ضرورية لضمان التنمية المستدامة للمرافق الوطنية
) (NMHSsوالخدمات ذات الصلة.

إدارة برنامج تطوير القدرات
-5

ُيق ِّدم المجلس التنفيذي حوكمة البرنامج.

القرارات

615

ھيكل البرنامج
ستتم ھيكلة البرنامج والتخطيط له وتنفيذه على أساس وطني وإقليمي وعالمي .وس ُتدعم األنشطة من خالل
-6
مجموعة من المصادر ،بما في ذلك الموارد العادية والخارجة عن الميزانية وكذلك المساھمات العينية من جانب أعضاء
المنظمة ) (WMOوشركاء التنمية اآلخرين .كما سيدعم البرنامج برامج المنظمة ) (WMOاألخرى في تنفيذ األنشطة
ذات األولوية ،وسيحتاج إلى تعاون جميع ھيئات المنظمة ) (WMOوبرامجھا .وتشمل المكونات األساسية للبرنامج:
)أ(

برنامج التعليم والتدريب؛

)ب(

برنامج أقل البلدان نمواً؛

)ج(

البرنامج الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة
)(WMO؛

)د(

البرنامج اإلقليمي؛

)ھـ(

برنامج التعاون الطوعي التابع للمنظمة )(WMO؛

)و(

أنشطة تعبئة الموارد والشراكة من أجل التنمية.

القرار

(Cg-17) 51

برنامج التعليم والتدريب

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى :القرار  -(Cg-XVI) 31برنامج التعليم والتدريب،
وإذ يرى:
)(1

أن التعليم والتدريب في مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ والتخصصات المتصلة بھما
نشاط رئيسي متعدد القطاعات تنفذه المنظمة ) (WMOوله تأثير إيجابي ،ولديه القدرة على مواصلة ھذا
التأثير ،على النواتج والخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )،(NMHSs

)(2

أن توفير برنامج أولي ومستمر ورفيع الجودة للتعليم والتدريب أمر حاسم األھمية لكفالة الفاعلية الالزمة
للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsويتسم من ثم بأھمية جوھرية لنجاح تنفيذ مختلف برامج المنظمة )،(WMO

)(3

أن كل مجال من المجاالت ذات األولوية العالية المحددة في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
 2019-2016يتضمن عناصر تتصل بالتعليم والتدريب،
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)(4

أن الحاجة إلى أخصائيين في تطبيق األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا دعما ً ألھداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة وللتقدم االجتماعي واالقتصادي ،تظل جادة في الكثير من البلدان النامية ،السيما أقل
البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة )،(SIDS

)(5

أن برنامج التعليم والتدريب ) (ETRPعنصر من استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ،ويساعد
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تطوير مواردھا البشرية ،مع إيالء االعتبار الواجب لحالتھا اإلنمائية
والمساواة بين الجنسين،

وإذ يشير إلى أنه بينما ّ
تمثل مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOالركن الركين للمؤسسات التي تقدم
التعليم والتدريب لألعضاء ،فإن مراكز جديدة أخرى معترفا ً بھا تابعة للمنظمة ) ،(WMOمثل المراكز اإلقليمية المناخية
) (RCCsوالمراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsوالمراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمختبر االفتراضي للتعليم
والتدريب التابع لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية التابع للمنظمة ) ،(WMO/CGMSتقدم جميعھا التدريب
والتعليم المتخصصين ألعضاء المنظمة ).(WMO
يقرر:
)(1

أن يظل التوجه الرئيسي لبرنامج المنظمة للتعليم والتدريب ھو مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الدول
األعضاء على إعداد عاملين مؤھلين وكفؤين ،من خالل كفالة توافر فرص للتعليم والتدريب مضمونة
الجودة ،لتمكينھم من الوفاء بالتزاماتھم الوطنية والدولية ذات الصلة ومواجھة التحديات الوطنية واإلقليمية
والدولية؛

)(2

االستراتيجية األساسية للبرنامج ) (ETRPلتحقيق ھذا الھدف ھو التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين
ومراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) ،(WMOومؤسسات التدريب والمدارس والجامعات
ووسائط اإلعالم والقطاع العام والقطاع الخاص من أجل مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تلبية
احتياجاتھا التعليمية والتدريبية باستخدام طرق التعليم التقليدية والتعليم عن بُعد على نحو أكثر فاعلية من حيث
التكلفة؛

)(3

ضرورة أن ينصبّ التركيز بشكل خاص على تشجيع ودعم تبادل وتقاسم مطبوعات وموارد التدريب و ُنھجه
والخبرة الفنية بين األعضاء؛

)(4

ضرورة أن يسھم برنامج التعليم والتدريب في استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،واستراتيجية
المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ،وفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية؛

يحث األعضاء على:
)(1

التعاون في تنفيذ أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال التعليم والتدريب ،وتقديم كل الدعم الممكن لذلك ،والسيما من
خالل تقاسم فرص وموارد التعليم والتدريب الوطنية مع سائر األعضاء؛

)(2

تعزيز قدراتھم الوطنية على تحقيق االكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتھم التعليمية والتدريبية ،ومراعاة البعد
الجنساني في إعداد وتقديم برامجھم لتطوير الموارد البشرية  ،بما في ذلك من خالل تعزيز تطبيق التعلم عن
بعد؛

)(3

االستفادة القصوى من فرص التدريب التي تتيحھا مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMO-RTCsلتدريب
العاملين ،وتقديم الدعم لتلك المراكز لكي تصبح أكثر كفاءة وأكثر تركيزاً على تلبية االحتياجات اإلقليمية من
التعليم والتدريب ،واحتياجات األقاليم األخرى بنا ًء على طلبھا؛
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ضمان أن تؤخذ في االعتبار متطلبات التأھيل والكفاءة المبيّنة في المجلد  1من الالئحة الفنية )مطبوع
المنظمة ) (WMOرقم  (49عند توظيف ھؤالء العاملين وفي أنشطة التطوير المھني المستمر المخصصة لھم.

يحث األعضاء الذين يستضيفون مراكز تابعة للمنظمة ) (WMOمن قبيل مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالمراكز
العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsوالمراكز اإلقليمية لألدوات والمؤسسات المكونة للمختبر االفتراضي للتعليم
والتدريب التابع لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  ،WMO-CGMSعلى مواصلة مساھمتھم ودعمھم لتعليم
وتدريب األعضاء بما يتماشى مع أھداف وغايات برنامج التعليم والتدريب ).(ETRP
يدعو رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية إلى ما يلي:
)(1

استعراض االحتياجات التعليمية والتدريبية بانتظام في إطار اإلقليم أو اللجنة ،بما في ذلك احتياجات التقييم/
متطلبات التدريب ،والمراقبة والتقييم من خالل استعراض النظراء ،بھدف تحديد أولويات االحتياجات التدريبية
اإلقليمية والمتخصصة لألعضاء؛

)(2

كفالة أن يكون للمراكز ) (RTCsنظرة استشرافية ،ال سيما في اختيار الدورات التدريبية في مجاالت األرصاد
الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا وتقديمھا؛

)(3

تحسين تنسيق األنشطة الجارية داخل األقاليم وفيما بينھا ،وفي إطار المجاالت المواضيعية ذات الصلة؛

)(4

تشجيع ودعم الحوار بين المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوالبلدان المضيفة لتلك المراكز واتحاداتھا
اإلقليمية حسب االقتضاء ،في إطار معايير المجلس التنفيذي المنقحة بشأن االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية
وإعادة تأكيدھا ،بھدف مواصلة تطوير ھذه المراكز في سياق تلبية احتياجات األعضاء في مجاالت ذات األولوية
العالية للمنظمة )(WMO؛

يطلب من اللجان الفنية أن تولي أولوية عالية إلعداد معايير الكفاءة والمتطلبات ومراجعتھا ،في مجال مسؤولية كل
لجنة ،بالعمل مع برنامج التعليم والتدريب ) ،(ETRPبھدف ضمان الربط المتواصل بين االحتياجات الخدمية لألعضاء
والمعايير الفنية ومتطلبات اللجان وتوصياتھا من خالل التعليم والتدريب؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن:
)(1

يتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لتمكين برنامج التعليم والتدريب من تحقيق أھدافه في إطار الخطة االستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016وفيما بعدھا؛

)(2

يولي أولوية عالية لكفالة التنسيق العام والفعال للبرنامج ) (ETRPوريادته ،ويكفل المحافظة على معايير المنظمة
)(WMO؛

)(3

يواصل االعتماد كلية على مشورة الخبراء ومساعدتھم فيما يتعلق بالتعليم والتدريب في مجاالت األرصاد الجوية
وعلم المناخ والھيدرولوجيا ،لمواصلة تطوير برنامج التعليم والتدريب )(ERTP؛

)(4

)(WMO

يواصل العمل على إعداد المقترح المنادي بإجراء دراسة جدوى بشأن المجمع العالمي التابع للمنظمة
يشارك فيه ائتالف من مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرھا من المؤسسات
التي تعد وتقدم دورات تساعد األعضاء على الوفاء بمتطلباتھم الخاصة بالتعليم والتدريب ،وال سيما النظر في
تعزيز قدرات مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsعلى المساھمة في المجمع العالمي التابع للمنظمة )(WMO
واالستفادة منه؛

)(5

المضي بدعم من برنامج التعليم والتدريب في إعداد إرشادات تفصيلية بشأن تقييم الكفاءات لمساعدة األعضاء
على التكيف مع معايير ومتطلبات الكفاءة على نحو م ّتسق.

618

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

يطلب من األمين العام أن:
)(1

يدعم أنشطة التعليم والتدريب بوصفھا واحدة من األولويات الرئيسية للمنظمة )(WMO؛

)(2

يواصل التعاون عن كثب مع األعضاء ،وأن ييسر التعاون بين األعضاء لكفالة تنفيذ أنشطة التعليم والتدريب
التابعة للمنظمة ) (WMOبفاعلية؛

)(3

يواصل تقديم المساعدة والمشورة بشأن التعليم والتدريب ومتطلبات مؤھالت وكفاءات العاملين بالمرافق الوطنية
) ،(NMHSsوكذلك بشأن األدوات والمواد والمنھجيات المالئمة الستخدام المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة
) (WMOومعاھد التدريب الوطنية التابعة للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsال سيما في البلدان النامية؛

)(4

يحافظ على اتصال وثيق مع المؤتمر الدائم لرؤساء مؤسسات التدريب ) (SCHOTIفي جميع المجاالت الھامة
لتطوير التعليم والتدريب وتوفيرھما ،السيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات التعلم عن بعد استخداما ً فعاالً؛

)(5

يدعم تعزيز طرائق وحلول التدريب المتنوعة في مجال التعليم والتدريب ،من خالل توفير الموارد الالزمة
لتنفيذھا ،ومواصلة إعداد دراسة الجدوى بشأن المجمع العالمي التابع للمنظمة )(WMO؛

)(6

يدعم طلبات األعضاء للحصول على المساعدة في التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا،
بما في ذلك من خالل ترتيبات متعددة األطراف؛

)(7

يبذل جھوداً فعالة لتعبئة موارد من خارج الميزانية لتلبية الطلب المتزايد على منح التعليم والتدريب.

ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 31الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(Cg-17) 52

االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدھا

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى أن مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (RTCsشريك أساسي في االضطالع بأنشطة المنظمة
) (WMOالخاصة بالتعليم والتدريب القرار  – (Cg-17) 51برنامج التعليم والتدريب،
وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

معايير المجلس التنفيذي المنقحة بشأن االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية وإعادة تأكيدھا ،حسبما اعتمدھا
المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين في القرار  – (EC-66) 15معايير المجلس التنفيذي لالعتراف
بمراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوتجديد االعتراف بھا،

)(2

نتائج االستعراضات التي أجراھا خبراء المجلس التنفيذي بشأن االعتراف بمركز تدريب إقليمي جديد في
جمھورية كوريا ،وإعادة تشكيل مركز التدريب اإلقليمي في البرازيل ،والتوصية بإنشاء مكون جديد لمركز
التدريب اإلقليمي في الھند ،وإعادة تأكيد مركز التدريب اإلقليمي في النيجر،
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وإذ يشير إلى:
)(1

أن الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي قد حددت أجل إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتي تم
استعراضھا خالل الفترة  2015-2012إلى غاية  31كانون األول /ديسمبر  2015إلتاحة إدخال أي تغيرات في
عمليات استعراض المراكز ) (RTCsواالعتراف بھا وإعادة تأكيدھا،

)(2

أن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي قد اعتمدت التوصيات المقدمة جراء استعراض أدوار وعمليات
مراكز التدريب اإلقليمية في المستقبل ،وأن عملية إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية أصبحت اآلن مرتبطة
بدورة األربع سنوات القائمة على جولة دورات االتحادات اإلقليمية،

)(3

أنه ال يمكن إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية الحالية قبل انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي تعقب دورة كل
اتحاد إقليمي على األقل،

يقرر:
)(1

تمديد أجل إعادة تأكيد مراكز التدريب اإلقليمية في الصين والھند وأوزبكستان لغاية  31كانون األول /ديسمبر
 ،2017ومراكز التدريب اإلقليمية في إندونيسيا وإسرائيل واالتحاد الروسي وتركيا لغاية  31كانون األول/
ديسمبر  ،2018ومركز التدريب اإلقليمي في كينيا لغاية  31كانون األول /ديسمبر 2019؛

)(2

االعتراف بمركز التدريب التابع لمرفق األرصاد الجوية الكوري كمركز تدريب إقليمي لالتحاد اإلقليمي الثاني
تستضيفه جمھورية كوريا؛

)(3

االستعاضة عن جامعة بارا االتحادية ) (UFPAفي بيليم باعتبارھا المكون الوحيد لمركز التدريب اإلقليمي
في البرازيل بائتالف من المعاھد الجامعية والتدريبية ،بما في ذلك جامعة بارا االتحادية ،المعروفة باسم
)) (CVEMالمركز االفتراضي للتدريب( ،كمركز تدريب إقليمي لالتحاد اإلقليمي الثالث و)أمريكا الجنوبية(،
مع دعم البلدان الناطقة باللغة االسبانية في االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية
وأمريكا الوسطى والكاريبي( والبلدان الناطقة باللغة البرتغالية خارج االتحاد اإلقليمي الثالث؛

)(4

االعتراف بإدارة الھيدرولوجيا التابعة للمعھد الھندي للتكنولوجيا ) ROORKEE (IITRكمكون خامس لمركز
التدريب اإلقليمي لالتحاد اإلقليمي الثاني الذي تستضيفه الھند؛

)(5

إعادة تأكيد المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما
) (AGRHYMETوالمدرسة األفريقية لألرصاد الجوية والطيران المدني ) (EAMACكمكونين لمركز التدريب
اإلقليمي لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( الذي تستضيفه النيجر.

يطلب من كل من االتحاد اإلقليمي األول والثاني والثالث التنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بكل اتحاد ودعمھا بما
يتماشى مع أدوار االتحادات اإلقليمية ومسؤولياتھا المحددة في معايير المجلس التنفيذي لالعتراف بمراكز التدريب
اإلقليمية وإعادة تأكيدھا ،القرار (EC-66) 15؛
يطلب من الممثلين الدائمين للبلدان المضيفة لمراكز التدريب اإلقليمية التنسيق مع مراكز التدريب الموجودة في بلدانھم
ودعمھا بما يتماشى مع أدوار البلدان المضيفة ومسؤولياتھا المحددة في معايير المجلس التنفيذي.
يطلب من مديري مراكز التدريب اإلقليمية /أو مكونات مراكز التدريب اإلقليمية أن يضطلعوا بأدوارھم ومسؤولياتھم
المحددة في معايير المجلس التنفيذي.
يطلب من األمين العام دعم مراكز التدريب اإلقليمية /ومكونات مراكز التدريب اإلقليمية في حدود الموارد المتاحة لدعم
مراكز التدريب اإلقليمية.
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دراسة جدوى بشأن المج ّمع العالمي للمنظمة

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-66) 16دراسة جدوى إلقامة مجمّع عالمي تابع للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-17) 51برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة ) (WMOللفترة ،2019-2016

يقر:
وإذ ّ
)(1

بأن مقترح إقامة المجمّع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOمن شأنه أن يحسن التنسيق والتواصل والتعاون بين
مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوالشركاء اآلخرين كي تعمل كمجتمع متماسك من أجل تلبية
احتياجات أعضاء المنظمة بشكل أفضل في الفترة  2019-2016وما بعدھا؛

)(2

بالدور الرئيسي الذي يُتوقع أن تؤديه مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي تطوير المجمع
العالمي التابع للمنظمة وتقديم دورات ذات صلة به؛

)(3

بأن مراكز التدريب اإلقليمية وحدھا ليست قادرة على مواجھة تزايد الطلب على التعليم والتدريب وتزايد
نطاقھما ،ويجب من ثم أن يشارك كل من الشركاء والمنظمات الجديدة في دوائر التعليم والتدريب للعمل مع
مراكز التدريب اإلقليمية وبالتالي زيادة الموارد والفرص المتاحة لألعضاء؛

)(4

بأن األنشطة المساھمة في دراسة الجدوى بشأن إنشاء المجمّع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOوالتي وافق عليھا
المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ،تبدي بالفعل تحسينات في مؤسسات التدريب التابعة لألعضاء
وزيادة فرص التدريب بالنسبة إلى األعضاء؛

)(5

بأن اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOقد ح ّددت موعداً ،ھو شھر آذار /مارس
 ، 2018لتنفيذ األنشطة اإليضاحية الثالثة المصممة الطالع األعضاء على المنافع المتوقعة من تنفيذ المجمّع
العالمي التابع للمنظمة ).(WMO

يقرر مواصلة دراسة الجدوى التي وافق عليھا المجلس مبدئيا ً في دورته السادسة والستين؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يراقب ويستعرض التقدم المحرز في دراسة الجدوى ،بما في ذلك دور مراكز التدريب
اإلقليمية ومعاھد التدريب المنتسبة للمنظمة ) ،(WMOوأن يوجه إعداد مقترح رسمي لينظر فيه المؤتمر العالمي الثامن
عشر لألرصاد الجوية.
يطلب من األعضاء دعم أنشطة دراسة الجدوى وتقديم التعليقات واآلراء إلى األمين العام والمجلس التنفيذي للمساعدة
على إعداد المقترح ومراقبته.
يطلب من األمين العام تقديم الدعم ،ضمن الموارد المتاحة ،لمواصلة إعداد المقترح ،وإيالء االھتمام الواجب لمشاركة
مراكز التدريب اإلقليمية ).(RTCs
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البرنامج الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يحيط علما ً بما يلي:
)(1

نتائج المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية )(SIDS؛ ومسار أساليب العمل السريعة
للدول الجزرية الصغيرة النامية )") (SIDSمسار ساموا"(،

)(2

المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدھا األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة :إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
وجدول أعمال القرن  21وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  21وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي
للتنمية المستدامة )خطة جوھانسبرغ للتنفيذ ،بما في ذلك الفصل السابع عن التنمية المستدامة للدول الجزرية
الصغيرة النامية ) ((SIDSوإعالن جوھانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة
للدول الجزرية الصغيرة النامية )برنامج عمل بربادوس ) ((BPOAوإستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ
برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (MSIوإطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة  ،(SFDRR) 2030-2015والوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،المعنونة
"المستقبل الذي نصبو إليه" وأھداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما بعد عام ،2015

)(3

ضرورة مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة ) (WMOعلى
تنفيذ مسار أساليب العمل السريعة للدول الجزرية الصغيرة النامية )") (SIDSمسار ساموا"(،

وإذ يحيط علما ً كذلك بأن مسار ساموا يناشد باتخاذ تدابير ملموسة لتسريع عجلة التقدم في تحقيق التنمية المستدامة للدول
الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSبما في ذلك من خالل األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً ،كي تقضي ھذه الدول
على شأفة الفقر وتبني قدرتھا على المقاومة وتحسن مستواھا المعيشي ،كما ناشد باتخاذ تدابير ملموسة أيضا ً لتسريع
وتيرة تنفيذ الجھود العالمية الرامية إلى دعم التنمية للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSمن خالل إقامة شراكات
حقيقية ومستدامة ،ومن خالل وضع برامج ملموسة ومركزة واستشرافية وموجھة نحو اتخاذ اإلجراءات،
وإذ يقر بما يلي:
)(1

أن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر وغيره من اآلثار السلبية المترتبة على تغير المناخ ال تزال تشكل مخاطر
ھائلة على الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة ) (WMOوما تبذله
من جھود لتحقيق التنمية المستدامة ،بل إنھا تمثل للعديد منھا أشد األخطار التي تھدد بقاءھا وقدرتھا على
الصمود ،بما في ذلك احتمال فقدان بعضھا جزءاً من أقاليمھا،

)(2

أن اآلثار السلبية المترتبة على تغير المناخ ع ّقدت التحديات التي تواجھھا الدول الجزرية الصغيرة النامية
) (SIDSوألقت بعبء إضافي على عاتق ميزانياتھا الوطنية وجھودھا الرامية إلى تحقيق أھداف التنمية
المستدامة،
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)(3

أن التعاون الدولي والشراكات بمختلف أنواعھا بين طائفة عريضة من أصحاب المصلحة مثل الشراكات الخاصة
بمسار ساموا الواردة في مصفوفة التطبيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة حاسمة األھمية من أجل تحقيق التنمية
المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية )،(SIDS

)(4

أن مسار ساموا يشكل األساس للبرامج واإلجراءات الملموسة والمركزة واالستشرافية والموجھة نحو اتخاذ
اإلجراءات في مجاالت األولوية المتفق عليھا وھي :النمو االقتصادي الشامل والمنصف والمستدام والقابل
لالستدامة الذي يتيح فرص عمل كريمة للجميع ،وتغير المناخ ،والطاقة المستدامة ،والحد من مخاطر الكوارث،
والمحيطات والبحار ،واألمن الغذائي والتغذية ،والمياه واإلصحاح ،ووسائل النقل المستدامة ،واالستھالك
واإلنتاج المستدامان ،وإدارة المواد الكيميائية والنفايات بما فيھا النفايات الخطيرة ،والصحة واألمراض غير
المعدية ،والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،والتنمية االجتماعية ،والتنوع البيولوجي ،واألنواع الغريبة
الغازية،

يقرر:
)(1

وضع برنامج بخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة
) (WMOله أھداف على األجل الطويل:
)أ(

تنفيذ مبادرات ملموسة ومركزة واستشرافية تساھم في تنفيذ مجاالت األولوية المحددة في مسار ساموا
وتحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة
)(WMO؛

)ب( ضمان أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الدول الجزرية الصغيرة النامية
) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في المنظمة ) (WMOيمكن أن تساھم على نحو فعال في برامج التنمية
المستدامة داخل بلدانھا ،بما في ذلك من خالل إقامة شراكات حقيقية ومستدامة؛
)(2

إنشاء ھذا البرنامج في إطار إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية للمنظمة )(WMO؛

يطلب من األمين العام ضمان إدراج ھذا البرنامج وأنشطته في الخطة التشغيلية للمنظمة للفترة  ،2019-2016ودعمه من
الموارد المتاحة ،قدر المستطاع؛
يطلب من المجلس التنفيذي رصد إعداد البرنامج وتنفيذه وتقديم المشورة بشأن أفضل الطرق لتنفيذ البرنامج تنفيذاً فعاالً
وناجعا ً؛
يحث األعضاء على دعم تنفيذ البرنامج الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في
المنظمة ) (WMOمن خالل المساعدة الفنية والمساھمات الطوعية والمساھمات العينية.

القرار

(Cg-17) 55

البرنامج اإلقليمي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 34البرنامج اإلقليمي للمنظمة )،(WMO

)(WMO
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)(2

القرار  – (EC-64) 1استعراض دور االتحادات اإلقليمية ومسؤولياتھا،

)(3

القرار  – (Cg-17) 80االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية،

)(4

القرار  – (Cg-17) 50برنامج تطوير القدرات،

)(5

إنجازات وتحديات األقاليم الواردة في التقارير النھائية الموجزة لدورات االتحادات اإلقليمية الستة التابعة للمنظمة
) (WMOوالتي عُقدت خالل الفترة المالية السادسة عشرة،

وإذ يأخذ في االعتبار ما يلي:
)(1

الحاجة إلى أنشطة جماعية ومنسقة لالتحادات اإلقليمية في تنفيذ الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة
) (WMOطوال الفترة المالية السابعة عشرة )،(2019-2016

)(2

تعريف أفضل لدور االتحادات اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي تحديد االحتياجات
اإلقليمية وتنسيق أنشطة بتطوير القدرات،

)(3

الحاجة إلى المحافظة على االتصال والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية الشريكة ،وتوسيع نطاق االتصاالت
والتعاون معھا ،في تطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا لفائدة األعضاء،

)(4

)(5

الحاجة إلى تمثيل المنظمة ) (WMOتمثيالً قويا ً وفعاالً على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي في سائر
المنظمات الدولية ،بوصفھا منظمة عالمية رائدة في مسائل الطقس والمناخ والھيدرولوجيا،
الحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم والمشورة لألعضاء ،والسيما البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،بما يرمي إلى تعزيز دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
وعملياتھا ومكانتھا ،على أساس تفاھم شامل لمساھمتھا في سيناريوھات التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي وفي
جداول أعمال التنمية الوطنية،

يقرر ما يلي:
)(1

استمرار البرنامج اإلقليمي للمنظمة )،(WMO

)(2

أن تكون التوجھات الرئيسية للبرنامج اإلقليمي:
)أ(

تنسيق وتنظيم أنشطة األعضاء على المستوى اإلقليمي وجميع المستويات فيما يتصل بتخطيط البرامج
واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليھا ،وتنفيذھا وتقييمھا؛

)ب( دراسة احتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلألعضاء فيما يتعلق
بقدراتھم الفنية والمؤسسية ،وتحديد الثغرات التي تعوق تنفيذ البرامج واألنشطة المزمعة في الوقت
المحدد؛ والتعاون مع األعضاء واللجان الفنية والھيئات األخرى ،حسب االقتضاء ،في معالجة أوجه
القصور الحرجة؛
)ج( تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة،
بالتعاون مع اللجان الفنية المعنية بمراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية ،والمطالبة باتخاذ تدابير
تصحيحية عند االقتضاء؛
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)د(

إعداد خطط تشغيلية إقليمية وخطط تنفيذ أخرى ،حسب االقتضاء ،تتناول األولويات االستراتيجية المتفق
عليھا من منظور إقليمي ،وكفالة مشاركة األعضاء في أنشطة مركزة ترمي إلى تحقيق النتائج المتوقعة
في الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)ھـ( ھيكلة العمل بحيث يتصدى لمجاالت األولوية اإلقليمية ويضم خبرات األعضاء المتوافرة لتقديم التوجيھات
والمساعدة طبقا ً الحتياجات اإلقليم؛
)و(

بناء وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية
اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،وھيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،والشركاء
اإلنمائيين ،والمنظمات غير الحكومية ،واالتحادات المھنية؛

)ز(

كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوقيمتھا في األقاليم المختلفة ،والمشاركة في المبادرات والمشاريع
اإلقليمية المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة.

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

المساھمة بأقصى ما يمكن في البرنامج أثناء الفترة المالية السابعة عشرة ،بما في ذلك تقديم الدعم للمكاتب
اإلقليمية ومكاتب المنظمة ) (WMOفي األقاليم من خالل اإلعارة وغير ذلك من الوسائل المالئمة؛

)(2

مواصلة دعمھم للھيئات الفرعية التابعة لالتحادات اإلقليمية ،على أساس مبدأ التطوع.

يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية إقامة اتصال متين وتأمين التعاون والتماسك فيما بين األقاليم بشأن األولويات
والبرامج والمشاريع عبر الحدود اإلقليمية؛
يطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية إقامة اتصاالت متينة واتخاذ إجراءات مشتركة منسقة تھدف
إلى التنفيذ المنسق والمتزامن لمختلف البرامج والمشاريع؛
يطلب إلى رؤساء اللجان الفنية النظر في إسداء المشورة وتقديم ھذه المشورة فيما يتعلق باحتياجات االتحادات اإلقليمية
في تخطيط وتنفيذ أنشطة البرامج العلمية والفنية؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

مواصلة إدارة البرنامج اإلقليمي ودعم توفير الموارد ألنشطته في حدود الميزانية المعتمدة؛

) (2القيام ،بالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية المعنية ،باستعراض التركيبة الحالية للمكاتب اإلقليمية للمنظمة
) (WMOومكاتبھا في األقاليم ،واقتراح التدابير لتحسين فعاليتھا وكفاءتھا ،بما في ذلك عمليات نقل المكاتب إلى
أماكن أخرى ،في حدود الموارد المتاحة.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 34الذي لم يعد ساريا ً.
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الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-XVI) 28الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC
وإذ يدرك الدور الرئيسي للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي إعداد عمليات التقييم العلمية والفنية
واالجتماعية – االقتصادية ونشرھا دعما ً لصياغة السياسات الوطنية والدولية المعنية بقضية تغير المناخ،
يھنئ الھيئة على ما يلي:
)(1

إنجاز تقرير التقييم الخامس للھيئة ) (IPCCبنجاح فائق؛

)(2

استكمال التقرير الخاص المعنون "إدارة مخاطر الظواھر المتطرفة والكوارث لتعزيز التكيف مع تغير
المناخ )"(SREX؛

)(3

األعمال الجارية لفرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري ،التي تواصل تقييم
وتطوير الطرق والممارسات السليمة من الناحية العملية والصالحة لجميع البلدان لحصر غازات االحتباس
الحراري؛

يعرب عن:
)(1

تقديره العميق وامتنانه لرئيس الھيئة ) (IPCCالسابق ،الدكتور  ،R.K. Pachauriوالرئيس بالنيابة ،السيد
 Ismail A.R. El Gizouliونواب رؤساء األفرقة العاملة وفرقة العمل التابعة للھيئة ) (IPCCالمعنية بعمليات
الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري ونواب رئيس الھيئة ) (IPCCوجميع أعضاء مكتبھا ،ومكتب فرقة
العمل التابعة للھيئة ) (IPCCالمعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري لما قاموا به من عمل
في الھيئة ) (IPCCوما قدموه من توجيھات ناجحة ألنشطة أفرقتھم العاملة وفرقة العمل خالل دورة التقييم
الخامسة ،كما أعرب عن تقديره العميق وامتنانه ألمينة الھيئة ) ،(IPCCالسيدة  ،Renate Christللدعم الذي قدمته
للجھات المذكورة آنفاً؛

)(2

شكره لجميع الخبراء ،والسيما الخبراء من البلدان النامية ،الذين أسھموا بنشاط في كتابة واستعراض تقارير
الھيئة ) (IPCCوخاصة المؤلفين الرئيسيين المعنيين بالتنسيق ،والمؤلفين الرئيسيين ومحرري االستعراض؛

)(3

امتنانه للحكومات والمؤسسات والمنظمات التي أسھمت بسخاء في عمل الھيئة ،وفي الصندوق االستئماني للھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المشترك بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP؛

)(4

امتنانه لحكومات ألمانيا واليابان وھولندا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية الستضافتھا لوحدات الدعم الفني
لألفرقة العاملة وفرقة العمل والتقرير التجميعي التابعة للھيئة )(IPCC؛

)(5

تقديره لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لمواصلته المشاركة في رعاية الھيئة؛

وإذ يحيط علما ً بأن:
)(1

الھيئة قد اتخذت في دورتھا الحادية واألربعين قرارات بشأن عملھا في المستقبل وبشأن ھيكل مكتب
الھيئة )،(IPCC

)(2

دور أعضاء المنظمة ) (WMOومشاركة المرافق بنشاط في عمل الھيئة ستحقق منافع كبيرة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
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وإذ يدرك أن اختصاصات الھيئة ) (IPCCتتألف من القرارات التي يتخذھا المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،وجمعية
األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ذاتھا ،وأن ھذه
التوصيات قد أفادت الھيئة بصورة جيدة في أدائھا ألنشطتھا،
وإذ يسلم بتزايد عبء أعمال الھيئة ) (IPCCعلى عاتق العلميين والمرافق ) ،(NMHSsوبضرورة إجراء تقييمات
إقليمية وبتزايد الطلب على االتصاالت،
يشجع:
)(1

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على مواصلة أنشطتھا بمقتضى االختصاصات الحالية الممنوحة لھا،
رھنا ً بأي طلبات أخرى من المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP؛

)(2

الھيئة على العمل بصورة وثيقة مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،واالستجابة الحتياجات
االتفاقية فيما يتعلق بعمليات التقييم العلمية والفنية واالجتماعية – االقتصادية بما في ذلك تقارير التقييم ،والتقارير
الخاصة ،وتقارير المنھجية ،والبحوث الفنية؛

)(3

الھيئة على تناول التحديات المذكورة أعاله ،بما في ذلك تزايد طلب المستخدمين على التقييمات اإلقليمية؛

يطلب إلى رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCأن يواصل رفع التقارير بشكل منتظم إلى المجلس
التنفيذي والمؤتمر بشأن تقدم أعمال الھيئة؛
يطلب إلى األمين العام أن يواصل ،مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقديم الدعم المالي والتنظيمي ألمانة
الھيئة ) ،(IPCCقدر اإلمكان ،والمساعدة على إصدار ونشر تقارير الھيئة؛
يطلب من الھيئة ) (IPCCأن تبادر بتشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى المشاركة بمزيد من الفعالية في أنشطة الھيئة
)(IPCC؛
يطلب أيضا ً من الھيئة ) (IPCCأن توضح أدوار ومسؤوليات أمانة الھيئة ووحدات الدعم الفني وترتيبات العمل المبرمة
بينھما لتقديم الدعم الالزم إلى الھيئة ،وأفرقتھا العاملة وفرق العمل التابعة لھا ،وأن تخطر المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية بھذه المسائل؛
يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

المشاركة بنشاط في عمل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،السيما من خالل مساھمة العلميين
والخبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsومن البلدان النامية؛

)(2

الترويج لنتائج أنشطة الھيئة )(IPCC؛

)(3

مواصلة ،حيثما يكون مالئماً ،زيادة ما يقدمونه من دعم مالي ألنشطة الھيئة من خالل المساھمات في الصندوق
االستئماني للھيئة ) (IPCCالمشترك بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ).(UNEP

)(4

تعزيز الدقة في بيانات المناخ لكي تستخدم الحقا ً في مختلف سيناريوھات تغير المناخ.

ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg- XVI) 28الذي لم يعد ساريا ً.
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(Cg-17) 57

مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في مبادرة الشراكة القطبية الدولية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 59مبادرة العقد القطبي الدولي،

)(2

الوثيقة المفاھيمية "مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) "(IPPIالتي أعدھا فريق التوجيه المشترك بين الوكاالت
المعني بالمبادرة القطبية التعاونية الدولية طويلة األمد،

)(3

اقتراح الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي للنظر في مشاركة المنظمة ) (WMOفي مبادرة الشراكة القطبية
الدولية )،(IPPI

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

الدور الھام للمناطق القطبية في الطقس والمناخ والماء على نطاق العالم ،بما في ذلك الظواھر المتطرفة،
والدورة المتغيرة للكربون ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،وما يؤديه تغير المناخ من "التفاقم في المنطقة القطبية
الشمالية" ،وأھمية تأمين وسائل ربط ھذه المناطق عن بعد بباقي أنحاء العالم ،بما في ذلك المناطق المدارية،

)(2

األنشطة الجارية في المنطقتين القطبيتين واألھمية الخاصة التي ينطوي عليھا "فتح" المنطقة القطبية الشمالية
أمام االقتصاد العالمي،

)(3

الحاجة إلى إشراف بيئي فعال في المنطقتين القطبيتين يشمل إدارة المخاطر البيئية ،والتأھب لمكافحة التلوث
ومواجھته وإجراء عمليات البحث واإلنقاذ ،ودعم السكان المحليين بمن فيھم مجتمعات السكان األصليين،

)(4

التكاليف المرتفعة للبحوث الميدانية والرصدات في البيئة القطبية التي تعوق تطوير ُنظم رصد شاملة ومستدامة
مما يؤدي إلى فھم ناقص للعمليات األساسية وانخفاض دقة المعلومات البيئية وقدرة التنبؤ في المناطق القطبية،

)(5

عمليات تخطيط البحوث المضطلع بھا تحت رعاية عدد من المنظمات الدولية بما فيھا اللجنة العلمية الدولية
المعنية ببحوث المنطقة القطبية ) (IASCواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) (SCARمع
إدراج األنشطة ذات الصلة تحت رعاية مبادرة مستقبل األرض،

)(6

األنشطة القطبية التي تضطلع بھا المنظمة ) (WMOبما فيھا ،في جملة أمور ،النظام العالمي المتكامل للتنبؤات
القطبية ) (GIPPSفي إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPومشروع التنبؤات القطبية )(PPP
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPومبادرة التنبؤ بالمناخ القطبي ) ،(PCPIوالتخطيط لسنة التنبؤات
القطبية ) (2019-2017- YOPPفي إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPومشروع التنبؤات القطبية
) (PPPوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوشبكة رصد المنطقة القطبية ) ،(AntONواألنشطة القطبية
التي تضطلع بھا اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )،(JCOMM
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)(7

جوانب التآزر المختلفة بين األنشطة والبحوث والرصد والخدمات في المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية
التي تضطلع بھا منظمات شريكة أخرى ،إلى جانب تآزر مماثل بين المنطقتين القطبيتين والمنطقة القطبية الثالثة
والمناطق الجبلية العالية،

)(8

االستثمارات المستدامة في البحوث العلمية والبنية األساسية القطبية التي قامت بھا عدة دول خالل السنة القطبية
الدولية ) (2008-2007 (IPYوما بعدھا ،ونتائجھا اإليجابية من حيث التكنولوجيات الجديدة المعنية بالرصد
والتحليل وتحسين نماذج نظام األرض،

)(9

النتائج التي خلُص إليھا فريق التوجيه المشترك بين الوكاالت المعني بالمبادرة القطبية التعاونية الدولية طويلة
األمد ومفادھا أن التحديات القطبية ال ُتعالج حاليا ً بالفعالية المطلوبة،

وإذ يدرك أن عدداً من المنظمات الدولية قد أعرب عن دعمه القتراح المبادرة ) (IPPIومفھومھا،
يؤ ّيد مشاركة المنظمة ) (WMOفي تطوير مفھوم المبادرة )(IPPI؛
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

تحديد ومناقشة تمثيل المنظمة ) (WMOفي إعداد وثائق التخطيط الخاصة بالمبادرة ) ،(IPPIبھدف تأمين اتساقھا
مع األولويات المحددة ألنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية؛

)(2

ضمان الحصول على منافع متبادلة بين المنظمة ) (WMOوالمشاركين اآلخرين في المبادرة )(IPPI؛

)(3

تنسيق مشاركة المنظمة ) (WMOفي األنشطة ذات الصلة التي سيُتخذ زمامھا تحت رعاية المبادرة )(IPPI؛

يطلب من األمين العام أن يوجه انتباه كافة األطراف المعنية إلى ھذا القرار.
ــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 59الذي لم يعد ساريا ً.

القرار
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المطبوعات في الفترة المالية السابعة عشرة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-XVI) 35المطبوعات في الفترة المالية السادسة عشرة،
إذ يسلم بما يلي:
)(1

أن توزيع مطبوعات المنظمة ) (WMOبالمجان ودون قيود على المؤسسات التشغيلية والعلمية والتعليمية وغيرھا
من المؤسسات المعنية في البلدان األعضاء يعزز الوعي للمعايير واألدلة وغيرھا من النواتج التابعة للمنظمة
) ،(WMOويشجع على استخدامھا على نطاق واسع،

القرارات
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)(2

فوائد المحتوى التفاعلي والديناميكي واألنساق المختلفة من قبيل نسق لغة التمييز الترابطية ) (HTMLوالمطبوعات
اإللكترونية وما شابه ذلك ،بحيث يمكن قراءتھا على األجھزة المحمولة المختلفة أو الصادرة في شكل قابل
للطباعة،

)(3

يمكن أن تحدد الھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع األعضاء المعنيين ،المطبوعات التي ينبغي
ترجمتھا إلى جميع اللغات الرسمية للمنظمة )،(WMO

يقرر ما يلي:
)(1

أن تكون إدارة برنامج المطبوعات ،وعلى وجه الخصوص طريقة عرض المطبوعات وأسلوب إعادة إصدارھا،
واستخدام االعتمادات المتاحة للمطبوعات ،بما في ذلك إيرادات مبيعات المطبوعات بأكثر الوسائل اقتصاداً ،من
مسؤولية األمين العام في اإلطار الذي وضعه المؤتمر ،مع مراعاة التوجيھات الصادرة عن المجلس التنفيذي؛

)(2

إمكانية إصدار مطبوعات إضافية خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،رھنا ً بتوافر التمويل الالزم؛

يعتمد قائمة مطبوعات المنظمة ) (WMOالتي اقترحھا المجلس التنفيذي واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية واألمانة
والتي ستصدر خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،والمحددة في الميزانية العادية المقترحة ،حسبما يرد في مرفق ھذا
القرار؛
يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

أن يواصل استعراض حالة برنامج المطبوعات بانتظام ،آخذاً في االعتبار األموال والتسھيالت المتاحة ،وأن
يستعرض االحتياجات المستمرة الناتجة عن األخذ بتكنولوجيات حديثة وتوسيع نطاق توفير بدائل للمواد المطبوعة؛

)(2

أن ينظر في أي مقترحات لتحسين الخدمات وكفاءتھا بالقياس إلى التكاليف ،وأن يقدم توجيھات بشأن أفضل
طريقة لضمان تدفق المعلومات إلى أعضاء المنظمة وغيرھم من خالل برنامج المطبوعات؛

يطلب من األمين العام أن يوفر للمجلس التنفيذي اآللية والموارد المالئمة الستعراض برنامج المطبوعات بانتظام ،وأن
يخصص األموال في حدود الميزانية المتاحة لمواصلة تطوير النشر اإللكتروني.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 35الذي يظل ساريا ً حتى  31كانون األول /ديسمبر فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق القرار

(Cg-17) 58

المقرر إصدارھا خالل الفترة المالية السابعة عشرة ) (WMOمطبوعات المنظمة
والمنصوص عليھا في الميزانية العادية
المطبوع
 -1المطبوعات المتعلقة بالحوكمة والمطبوعات
الفنية:

الرقم

اللغات

مطبوع المنظمة
رقم 15

*A, C, E, F, R, S

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية

التقارير الموجزة للمؤتمر مع القرارات

A, C, E, F, R, S

مكتب األمين العام المساعد

التقارير الموجزة للمجلس التنفيذي مع القرارات

A, C, E, F, R, S

التقارير الموجزة لالتحادات اإلقليمية مع
القرارات والتوصيات

نفس اللغات التي
تصدر بھا وثائق
الدورة

إدارة التنمية واألنشطة
اإلقليمية )(DRA

التقارير الموجزة للجان الفنية مع القرارات
والتوصيات
التقارير الموجزة للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية مع القرارات

A, C, E, F, R, S

اإلدارات الفنية

الوثائق األساسية

المسؤولية

)(CER

)(ASGO

مكتب األمين العام المساعد
)(ASGO

A, C, E, F, R, S

التقارير الموجزة للجنة اإلدارة التابعة للمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات

E

مكتب اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

(Abridged reports with resolutions of the
)Management Committee of IBCS

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
(Resolutions of Congress and the

مطبوع المنظمة
رقم 508

E

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER

)Executive Council

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

A, C, E, F, R, S

الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

A, C, E, F, R, S

2019-2016

)(SPO

2019-2016

الالئحة الفنية ،المجلد األول
الالئحة الفنية ،المجلد الثاني

الالئحة الفنية ،المجلد الثالث

مكتب التخطيط اإلستراتيجي
مكتب التخطيط اإلستراتيجي
)(SPO

مطبوع المنظمة
رقم 49
مطبوع المنظمة
رقم 49
مطبوع المنظمة
رقم 49

الالئحة الفنية ،المرفقات:
المرفق األول – األطلس الدولي للسحب ،المجلد مطبوع المنظمة

A, C, E, F, R, S
A, C, E, F, R, S

A, C, E, F, R, S

E

اللجان الفنية ،اإلدارات
الفنية
لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) ،(CAeMإدارة
خدمات الطقس والحد من
أخطار الكوارث )(WDS
لجنة الھيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW
لجنة أدوات وطرق الرصد
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المطبوع

األول – مرجع رصد السحب والشھب األخرى

الرقم
رقم

اللغات

407

(Technical Regulations, Annexes:

المسؤولية
) ،(CIMOإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

Annex I – International Cloud Atlas,
Volume I – Manual on the Observation of
)Clouds and Other Meteors

المرفق الثاني – مرجع الشفرات ،المجلد األول مطبوع المنظمة
– ) 1الجزء ألف – الشفرات األبجدية الرقمية(؛ رقم 306
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(

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة 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 ،المجلد األول

مطبوع المنظمة
رقم 386

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

E, F, R, S

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

(Annex III – Manual on the Global
)Telecommunication System, Volume I

المرفق الرابع – مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ

مطبوع المنظمة
رقم 485

(Annex IV – Manual on the Global Data)processing and Forecasting System

المرفق الخامس – مرجع النظام العالمي
للرصد ،المجلد األول

مطبوع المنظمة
رقم 544

E, F, R, S

(Annex V – Manual on the Global

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

)Observing System, Volume I

المرفق السادس – مرجع خدمات األرصاد
الجوية البحرية ،المجلد األول

مطبوع المنظمة
رقم 558

E, F, R, S

(Annex VI – Manual on Marine
)Meteorological Services, Volume I

اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMوإدارة نظم
الرصد والمعلومات )(OBS
وإدارة خدمات الطقس
والحد من أخطار الكوارث
)(WDS

المرفق السابع – مرجع نظام معلومات المنظمة
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع

مطبوع المنظمة
رقم 1060

A, C, E, F, R, S

A, C, E, F, R, S

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS
لجنة النظم األساسية
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المطبوع

اللغات

الرقم

للمنظمة
مرجع تقييم الموارد المائية

E, F, R, S

)(Manual on Water Resources Assessment

مرجع رسم خرائط مخاطر الفيضانات

**E

)(Manual on Flood Risk Mapping

دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد
(Guide to Meteorological Instruments and

مطبوع المنظمة
رقم 8

C, E, F, R, S

)Methods of Observation

دليل الممارسات المناخية
)(Guide to Climatological Practices

مطبوع المنظمة
رقم 100

دليل الممارسات الھيدرولوجية ،المجلدان األول
والثاني

مطبوع المنظمة
رقم 168

*A, C, E, F, R, S

E, F, R, S

المسؤولية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS
لجنة الھيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW
لجنة الھيدرولوجيا )،(CHy
إدارة المناخ والماء )(CLW
لجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS
لجنة علم المناخ )،(CCl
إدارة المناخ والماء )(CLW
لجنة الھيدرولوجيا )،(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 ممارسات الخدمات العامة في مجال
الطقس

مطبوع المنظمة
رقم 834

E, F, R, S

C, E, F, R, S

E, F, R, S

(Guide to Public Weather Services
)Practices

دليل نظام معلومات المنظمة
)(Guide to the WMO Information System

مطبوع المنظمة
رقم 1061

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة

A, C, E, F, R, S

ملخص المنظمة ) (WMOبشأن المناخ العالمي
للفترة 2015-2011

A, C, E, F, R, S

–(WMO Global Climate Summary for 2011
)2015

اللجنة الفنية المشتركة
) ،(JCOMMإدارة نظم
الرصد والمعلومات )(OBS
لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS
لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة خدمات
الطقس والحد من أخطار
الكوارث )(WDS
لجنة النظم األساسية
) ،(CBSإدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

لجنة علم المناخ )،(CCl
إدارة نظم الرصد
والمعلومات )(OBS

المرجع الفني لإلطار العالمي إلدارة البيانات
من أجل المناخ
(Technical Reference on the Global Data
)Management Framework for Climate

"التنبؤ المتواصل بنظام األرض :من دقائق
إلى شھور"
Seamless Prediction of the Earth System:

مطبوع المنظمة
رقم 1156

*A, C, E, F, R, S

فرع بحوث الغالف الجوي
والبيئة )(ARE
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الرقم

المطبوع

المسؤولية

اللغات

from Minutes to Months

 -2المطبوعات اإلعالمية:

نشرة المنظمة

E, F, R, S

)(WMO Bulletin

مواد اليوم العالمي لألرصاد الجوية

E, F, R, S

)(World Meteorological Day materials

بيان المنظمة بشأن المناخ العالمي

A, C, E, F, R, S

نشرة المنظمة الخاصة بغازات االحتباس
الحراري

A, C, E, F, R, S

ــــــــــــــــــ
*
A
C
E
F
R
S

إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER
إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER
إدارة مكتب األمين العام
والعالقات الخارجية )(CER
فرع بحوث الغالف الجوي
والبيئة )(ARE

العربية
الصينية
اإلنكليزية
الفرنسية
الروسية
اإلسبانية

* رھنا ً بتوافر الموارد.
ُتقدر تكاليف إنتاج دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WMOبجميع اللغات الست بنحو
فرنك سويسري.

110 000

ُتقدر تكاليف إنتاج دليل الممارسات المناخية بجميع اللغات الست بنحو  37 000فرنك سويسري.
ُتقدر تكاليف إنتاج كتاب "التنبؤ المتواصل بنظام األرض :من دقائق إلى شھور" بجميع اللغات الست بنحو
فرنك سويسري.

325 000

** سيتخذ قرار بشأن الترجمة عند وضع الصيغة النھائية للمطبوع ،رھنا ً بتوافر الموارد .وسيستند عدد اللغات المترجم
إليھا إلى عدد البلدان التي تطلب الترجمة ،والتي تكون لغتھا الرسمية لالتصال باألمانة ھي اللغة المشار إليھا.

القرار

(Cg-17) 59

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 54تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المنظمة )،(WMO
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)(2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1077المرفق الثاني عشر  -سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني،

)(3

التقرير المرحلي األول لألمين العام عن تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني،

)(4

تقرير المؤتمر  -مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ )مطبوع المنظمة رقم  (1148البيان
والتوصيات ،الخاصة بكل قطاع،

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

االستعراض الجاري لتنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين )بيجين  (20 +والتحديات المحددة المستمرة،

)(2

الھدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المتوخى ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام
،2015

)(3

نتائج المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ) (2015المتعلقة بإدراج منظور
جنساني في الحد من مخاطر الكوارث والحشد لريادة المرأة في بناء القدرة على التصدي،

)(4

مقررات المؤتمر الثالث لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المتعلقة بسياسة مناخية
مراعية للمنظور الجنساني وبمشاركة المرأة في المفاوضات وفي الھيئات الفنية المنشأة لمناقشة العمل المرتبط
بالمناخ،

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

األھمية المستمرة لتعميم المنظور الجنساني في إدارة المنظمة ) (WMOوبرامجھا واتصاالتھا وعملياتھا،

)(2

الحاجة إلى تحسين فھم آثار الطقس والمناخ على كل من الجنسين ،بھدف تقديم معلومات وخدمات مالئمة
للمستخدم ومراعية للمنظور الجنساني،

)(3

الحاجة إلى ضمان المساواة في وصول النساء والرجال إلى خدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ،

)(4

الحاجة إلى توسيع وزيادة مشاركة المرأة ودورھا الريادي في العلوم وصنع السياسات عامة ،وفي االرصاد
الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا خاصة،

وإذ يدرك التأثيرات اإليجابية للتنوع بين الجنسين على جودة القيادة واتخاذ القرارات ،وضرورة أن يعمل جميع القادة،
النساء والرجال على حد سواء ،بشكل نشط من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين؛
يقرر تعديل سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ،وتسميتھا "سياسة المنظمة ) (WMOبشأن
المساواة بين الجنسين"؛
يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

إعداد خطة عمل للمنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية؛

)(2

اإلشراف على تنفيذ السياسة؛

يطلب إلى اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية:

القرارات
)(1

إعداد خطط عمل بشأن تنفيذ السياسة ضمن مجاالت مسؤولياتھا؛

)(2

مواصلة جمع إحصاءات عن مشاركة الرجال والنساء في عمل االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛

)(3

اتخاذ إجراءات بشأن نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ وتوصياته؛

)(4

تقديم تقارير عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
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يطلب إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية:
)(1

أن يُدرج توصيات مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ ذات الصلة في خطة تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(2

أن يجمع إحصاءات عن مشاركة الرجال والنساء في عمل اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(3

تقديم تقارير عن التقدم المحرز إلى المؤتمر؛

يحث األعضاء على:
)(1

المساھمة في تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني؛

)(2

أخذ نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ وتوصياته في االعتبار ،في تطوير الخدمات
وتقديمھا على المستويين الوطني والمحلي؛

)(3

دعم األنشطة الھادفة إلى تعميم المنظور الجنساني في ھياكل المنظمة ) (WMOوبرامجھا وعملياتھا؛

)(4

الرد على االستطالعات المنتظمة بشأن المساواة بين الجنسين في المنظمة ) (WMOوفي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتعيين منسقين للمسائل الجنسانية؛

)(5

تسمية مزيد من اإلناث للمشاركة في عمل اللجان الفنية ،كأعضاء في أفرقة اإلدارة والخبراء واألفرقة
العاملة و/أو البرامج ذات الصلة؛

)(6

تسمية مزيد من المرشحات للھيئات التأسيسية األخرى للمنظمة ) (WMOوھياكل عملھا وفي أنشطة التدريب،
ولمنح المنظمة )(WMO؛

)(7

زيادة تمثيل المرأة في وفودھم التي تشارك في اجتماعات الھيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)(8

دعم مبادرات التوعية على مستويات التعليم المبكر ،من قبيل المبادرات في المدارس الثانوية ،الرامية إلى
زيادة تمثيل المرأة في المسارات المھنية المتصلة بالعلوم في المرافق الوطنية )(NMHSs؛

)(9

تشجيع عدد متزايد من النساء ودعمھن للعمل كموظفات مھنيات في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما في ذلك
في مستويات صنع القرار؛

)(10

المساھمة في الصندوق االستئماني التابع للمنظمة ) (WMOوالخاص بأنشطة المساواة بين الجنسين؛
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يدعو الشركاء إلى:
)(1

مواصلة التعاون مع المنظمة ) (WMOللدفع قدما ً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

)(2

أخذ نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ وتوصياته في االعتبار ،في سياساتھم وبرامجھم؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

دعم إعداد خطة عمل للمنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية وتيسير تنفيذھا؛

)(2

دعم األعضاء في تنفيذ نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ وتوصياته؛

)(3

المحافظة على الشراكة المتعددة الجھات التي أنشئت نتيجة لتنظيم المؤتمر وتوسيعھا والتعاون على نحو وثيق
مع الجھات المعنية؛

)(4

الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز العمل في ھذا الشأن؛

)(5

مواصلة مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ السياسة وھذا القرار وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر عن
التقدم المحرز.

ــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 54الذي لم يعد ساريا ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار (Cg-17) 59
سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين
1

معلومات عامة

1.1

الغرض

الغرض من سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين ھو تعزيز المساواة بين الجنسين داخل المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوتشجيعھا وتيسيرھا وإنشاء آلية يمكن من خاللھا قياس التقدم المحرز.
1.2

التعاريف

تشمل جميع اإلشارات إلى المنظمة ) (WMOالمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
1.2.1
واألمانة .وتشير السياسة أيضا ً إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHS
ألغراض ھذه السياسة ،اعتمدت المنظمة ) (WMOالتعاريف المتعلقة بنوع الجنس والمساواة بين الجنسين
1.2.2
التي صاغتھا األمم المتحدة.
يشير نوع الجنس إلى الصفات االجتماعية والفرص المرتبطة بكون المرء ذكراً أو أنثى والعالقات بين
1.2.3
ً
النساء والرجال والفتيات والفتيان ،فضال عن العالقات بين النساء والعالقات بين الرجال .وتبنى ھذه الصفات والفرص
والعالقات اجتماعيا ً و ُتل ّقن من خالل عمليات التنشئة االجتماعية .وھي عمليات خاصة بالسياق /الوقت وقابلة للتغير.
ويحدد نوع الجنس ما ھو متوقع ومسموح به وذو قيمة في امرأة أو رجل في سياق مع ّين .وتشھد معظم المجتمعات

القرارات

637

اختالفات وعدم مساواة بين النساء والرجال في المسؤوليات المكلف بھا ،واألنشطة المضطلع بھا ،وفي الحصول على
الموارد والتحكم فيھا ،وكذلك في فرص اتخاذ القرار .ونوع الجنس جزء من السياق االجتماعي والثقافي األوسع نطاقاً.
٣٢
ويشمل عنصر مھم آخر من التحليل االجتماعي والثقافي الطبقة والعنصر ومعدل الفقر والمجموعة العرقية والسن.
وتشير المساواة بين الجنسين إلى الحقوق والمسؤوليات والفرص المتكافئة للنساء والرجال والفتيات
1.2.4
والفتيان .وال تعني المساواة أن النساء والرجال أصبحوا متشابھين وإنما تعني أن حقوق النساء والرجال ومسؤولياتھم
وفرصھم لن تعتمد على ما إذا كان المرء ولد ذكراً أم أنثى .وتح ّتم المساواة بين الجنسين أخذ مصالح كال النساء
والرجال واحتياجاتھم وأولوياتھم في االعتبار ،وإدراك تنوع الفئات المختلفة للنساء والرجال .ويُنظر إلى المساواة بين
٣٣
النساء والرجال كليھما باعتبارھا مسألة حقوق إنسان وشرطا ً مسبقاً ،ومؤشراً ،على تنمية مستدامة محورھا الناس.
1.3

رؤية المنظمة ) (WMOللمساواة بين الجنسين

 1.3.1توفر المنظمة ) ،(WMOضمن إطارھا التعاوني ،القيادة والخبرة العالميتين في التعاون الدولي في توفير
أعضائھا واستخدامھم لخدمات ذات نوعية عالية ويعتد بھا في مجاالت الطقس والھيدرولوجيا والمناخ وما يتصل بذلك
من خدمات بيئية ،من أجل تحسين رفاه مجتمعات جميع األمم .وھي تقوم بذلك من خالل تنسيق المعايير والممارسات
فيما بين أعضائھا ،باالستناد إلى القيم األساسية من المھنية واالمتياز والنزاھة والحسّ الثقافي وعدم التمييز وروح العمل
الجماعي في الخدمة الدولية.
 1.3.2ويتمثل المنظور الجنساني لھذه الرؤية في إعمال القدرات المھنية واإلنسانية لكل من النساء والرجال إعماالً
كامالً من خالل تكافؤ فرص كل منھما في مجال العمل وتحسين إمكانية استفادتھم من خدمات بيئية أساسية ومحسنة
تلبي أولويات كل من النساء والرجال واحتياجاتھم وتراعيھا ،و ُتحدث تغييراً في حياتھم.
2

الغايات واألھداف

2.1

الغاية

تتمثل الغاية العامة في تحقيق المساواة بين الجنسين داخل المنظمة ) .(WMOوسيساھم توفير خدمات معززة ومراعية
لنوع الجنس في مجاالت الطقس والھيدرولوجيا والمناخ والخدمات البيئية ذات الصلة في تحسين تلبية احتياجات الناس
المتصلة بالطقس والمناخ والماء.
2.2

األھداف

2.2.1

إن أھداف سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين ھي التالية:

)أ(

ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في أمانة المنظمة )(WMO؛

)ب(

ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال للمشاركة في جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوفي
مبادرات بناء القدرات؛

)ج(

ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHS؛

)د(

ضمان تطوير وتقديم جميع الخدمات الموفرة بفضل تنسيق المنظمة ) (WMOللبعد الجنساني ،بما في ذلك
المساواة في إمكانية وصول النساء والرجال إلى الخدمات واستخدامھا؛

)ھـ(

ضمان أن تراعي جميع مشاريع المنظمة ) (WMOوبرامجھا البعد الجنساني.

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm ٣٢
 ٣٣المرجع نفسه
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3

الوسائل

3.1

تعميم المنظور الجنساني

تعميم مراعاة المنظور الجنساني ھو "عملية تقييم اآلثار التي تعود بالنسبة للنساء والرجال عن أي عمل
3.1.1
مخطط ،بما في ذلك أي تشريع أو سياسات أو برامج في جميع المجاالت وجميع المستويات .وھو إستراتيجية لجعل
شواغل النساء والرجال وتجاربھم بعداً ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ مراقبة وتقييم السياسات والبرامج في جميع المجاالت
السياسية واالقتصادية والمجتمعية ،بحيث يمكن للنساء والرجال التمتع بالمساواة ،وتتوقف إدامة انعدام المساواة .والھدف
النھائي ھو تحقيق المساواة بين الجنسين") .المجلس االقتصادي واالجتماعي )  18 ،1997/2 (ECOSOCتموز /يوليو
(1997
وتعميم المنظور الجنساني ھو األداة الرئيسية التي ستستخدم لتحقي ھدف المساواة بين الجنسين في
3.1.2
المنظمة ) .(WMOوسيدعم ھذا التعميم بناء ھادف للقدرات وأنشطة تدريب حسب االقتضاء.
4

النتائج المتوقعة

4.1

التخطيط االستراتيجي المراعي للبعد الجنساني

ستراعي جميع وثائق التخطيط االستراتيجي التي تصدرھا المنظمة ) (WMOالمسائل المتعلقة بالدفع قدما ً بالمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة ،وستتضمن التزاما ً مراعاة جميع األنشطة والمبادرات للمساواة بين الجنسين.
4.2

اإلدارة المراعية للبعد الجنساني

ستوفر أجھزة وضع السياسات والھيئات التأسيسية واإلدارة العليا للمنظمة ) (WMOدعما ً واضحا ً ومساءلة وشفافية
لضمان المساواة بين الجنسين .وسيشمل ذلك توفير الموارد الكافية ألنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني عند وضع
خطة الميزانية العادية ،وإدراج المساواة بين الجنسين في جميع االتصاالت والمشاورات الجارية مع الجھات المعنية.
وستعزز المنظمة ) (WMOاتصاالت أكثر وضوحا ً من ذي قبل بين البلدان بشأن مسائل المساواة بين الجنسين ووضع
سياسات للموارد البشرية تراعي البعد الجنساني .وستضمن المنظمة ) (WMOأن يع ّين منسقون للمسائل الجنسانية على
جميع المستويات وأن ُتنشأ آلية على مستوى المنظمة ُتعنى بتوجيه أنشطة تعميم المنظور الجنساني.
4.3

الموارد البشرية المراعية للبعد الجنساني

ستعمل إدارة الموارد البشرية على القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ،وتدعم
وضع ترتيبات متوازنة للحياة المھنية/الحياة الشخصية تراعى مختلف األوضاع الشخصية /العائلية .وسيشمل ذلك اتباع
ممارسات متوازنة في تعيين الموظفين واختيارھم واستبقائھم ،وتوفير ظروف عمل عادلة وتأمين فرص متساوية
للتدريب على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية على نحو يستھدف تحقيق التوازن في تمثيل الجنسين .وستعمل
اإلدارة أيضا ً على وضع ترتيبات متوازنة للعمل /متطلبات العيش تراعى مختلف األوضاع الشخصية /العائلية .وستوفّر
فرص متساوية للترقية وتوزيع عادل لمسؤوليات العمل على جميع المستويات .وسيُشرك الرجال والنساء في صنع
القرار بشأن أنشطة المنظمة ) (WMOوبرامجھا .وس ُتع ّد برامج للتوعية و ُتن ّفذ للترويج لعلوم األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا والعلوم ذات الصلة كمِھن تناسب المرأة والرجل على حد سواء.
4.4

خدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ المراعية للبعد الجنساني

ستسعى المنظمة ) (WMOإلى ضمان الوصول إلى معلومات الطقس والمناخ وتفسيرھا واستخدامھا بشكل
4.4.1
ُ
متساو بين النساء والرجال .وستبذل جھود ترمي إلى ضمان مشاركة النساء والرجال في أنشطة تثقيف الجمھور
ٍ
وتوعيته وفي منتديات المستخدمين .وستؤخذ احتياجات المستخدمات والمستخدمين المتنوعة في الحسبان ،وس ُتصاغ
البرامج والمشاريع المراعية للبعد الجنساني و ُتنفذ على ھذا األساس .وستسعى المنظمة ) (WMOأيضا ً إلى زيادة
مشاركة النساء في تطوير منتجات وخدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ وما يرتبط بھا من منتجات وخدمات بيئية.
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4.4.2

وس ُتبذل جھود خاصة ألجل:

)أ(

تحسين فھم آثار الطقس والمناخ على كل من الجنسين ،وآثار البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ على
الحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة موارد المياه ،والصحة العامة ،والزراعة ،واألمن الغذائي ،ومجاالت
أخرى ذات صلة؛

)ب(

اتباع استراتيجيات وھياكل لزيادة مشاركة المرأة وكذلك الرجل في إعداد وتقديم خدمات للطقس
والھيدرولوجيا والمناخ تراعي البعد الجنساني؛

)ج(

إعداد وتقديم خدمات للطقس والھيدرولوجيا والمناخ ،وخدمات بيئية ذات صلة ،تراعي البعد الجنساني،

)د(

ضمان وصول النساء للمنتجات والخدمات؛

)ھـ(

تعزيز قدرة النساء ،وكذلك الرجال في القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،من خالل التعليم والتدريب في
المجال الفني ومجال االتصاالت ،ومن خالل التدريب والتطوير المھني؛

)و(

زيادة االستثمار في خدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ ،وخدمات بيئية ذات صلة قائمة على
االعتبارات الجنسانية.

5

تطوير القدرات

5.1

تطوير قدرات الموظفين

س ُتبذل جھود لتكوين فھم ألھداف سياسة المساواة بين الجنسين وأساسھا المنطقي ،فضالً عن أدوات وآليات محددة لتعميم
المنظور الجنساني في جميع جوانب عمل المنظمة ).(WMO
5.2

المجاالت الفنية

س ُتبذل جھود لتحسين فھم آثار الطقس والمناخ على كل من الجنسين ،وآثار البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ،
من خالل زيادة البحوث والتوعية والتدريب ،بما في ذلك من خالل تطوير أدوات ومواد ذات صلة لبناء القدرات.
6

االتصاالت

س ُتحرر جميع نصوص اتصاالت المنظمة ) (WMOفي لغة مراعية للبعد الجنساني ،وأنساق مراعية للبعد
6.1
الجنساني وباستخدام منھجيات مراعية للبعد الجنساني ،بما في ذلك االتصاالت مع الدول األعضاء .وسيُطلب بشكل
روتيني إلى الدول األعضاء أن تنظر في إضافة مرشحات على قوائم الخبراء الذين تسميھم لالنضمام إلى ھيئات
المنظمة ).(WMO
6.2
7

وستكون األمانة قناة لتبادل أفضل الممارسات بشأن تعميم المنظور الجنساني.
تخصيص الموارد

ستكفل المنظمة ) (WMOأن يتوفر التمويل الالزم للعمل المرتبط بالمساواة بين الجنسين من خطط الميزانية العادية ومن
المساھمات الطوعية.
8

األدوار والمسؤوليات

8.1

األمانة
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يُفترض أن ّ
يطلع جميع موظفي األمانة عن كثب على سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين
8.1.1
الجنسين وأن يؤدوا عملھم اليومي بطريقة تتسّق تمام االتساق مع المبادئ التوجيھية الواردة في السياسة.
ويتحمّل كبار المديرين مسؤولية خاصة في ضمان تحقيق المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية الغايات
8.1.2
واألھداف المنصوص عليھا في سياسة المساواة بين الجنسين .ويُفترض أن يض ّمنوا خطط العمل السنوية أھدافا ً تتعلق
بالبعد الجنساني.
8.2

االتحادات اإلقليمية

على االتحادات اإلقليمية أن تعي سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين وأن تن ّفذھا ضمن إطار
مسؤولياتھا .وينبغي بذل جھود لضمان أن تصل نسبة العامالت في ھياكل عملھا إلى  30بالمائة على األقل ،وأن ترتفع
ھذه النسبة تدريجيا ً في كل فترة مالية .ويتمثل الھدف على المدى الطويل في التوصل إلى مناصفة بين الرجال والنساء.
ولھذه الغاية ،ينبغي أن تعيّن االتحادات اإلقليمية عضواً من لجانھا اإلدارية المعنية بالمساواة بين الجنسين.
8.3

اللجان الفنية

على اللجان الفنية أن تعي سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأن تن ّفذھا ضمن إطار مسؤولياتھا.
وينبغي بذل جھود لضمان أن تصل نسبة العامالت في ھياكل عملھا إلى  30بالمائة على األقل ،وأن ترتفع ھذه النسبة
تدريجيا ً في كل فترة مالية .ويتمثل الھدف على المدى الطويل في التوصل إلى مناصفة بين الرجال والنساء.
على األعضاء أن يدعموا ويتيحوا تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمساواة بين الجنسين ،وأن
8.4
يسھلوا أنشطة تعميم المنظور الجنساني المستمّد من السياسة كلما تسنى لھم ذلك .وتقع على عاتقھم كذلك مسؤولية نشر
السياسة ودعم تنفيذھا على المستوى الوطني.
9

المراقبة واالمتثال

تقع المسؤولية النھائية عن مراقبة السياسة واالمتثال لھا على الھيئات التأسيسية واألمين العام.
9.1
وسيستعرض التنفيذ مرة في كل فترة مالية استناداً إلى مؤشرات المراقبة التي أع ّدت .وس ُتجمع لھذا الغرض بيانات
مص ّنفة حسب نوع الجنس عن كل جوانب عمل المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك عضوية ھياكل الھيئة التأسيسية .وعلى
أثر استعراض البيانات المص ّنفة حسب نوع الجنس وتقييمھا ،ستقدّر األساليب والمؤشرات وتعدّل حسب االقتضاء.
وسيتولى مكتب اإلشراف الداخلي في المنظمة ) (WMOإجراء استعراضات إضافية مخصصة.
ويُفترض من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن ترفع تقارير عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي
9.2
مرة واحدة على األقل خالل كل دورة مالية.
10

إطار التنفيذ

ستوضع خطة عمل ُتح ّدث بعد كل مؤتمر بھدف تيسير تحقيق األھداف والنتائج المتوقعة المبيّنة في سياسة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
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(Cg-17) 60

سياسة المنظمة ( )WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية
دعما لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات
والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،

)(2

القرار  – (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية،

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 16المتطلبات من البيانات المناخية،

)(4

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

)(5

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

)(6

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

)(7

القرار  – (IOC-XXII) 6سياسة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCبشأن تبادل البيانات األوقيانوغرافية،
الذي اعتمدته جمعية لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في دورتها الثانية والعشرين،

)(8

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات (مطبوع المنظمة رقم  ،)1118المرفق
الثاني – دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعملها – بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

وإذ يذكر بما يلي:
)(1

أن الدورة االستثنائية للمؤتمر المعقودة في عام  2012قد اعتمدت خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSلينظر فيها الحقا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )،(IBCS

)(2

أن رؤية اإلطار العالمي ) (GFCSتتمثل في تمكين المجتمع من تحسين إدارته للمخاطر والفرص الناجمة عن
تقلبية المناخ وتغيره ،ال سيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثرا بالمخاطر المتصلة بالمناخ،

)(3

أنه من بين المبادئ الثمانية الخاصة بتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSتنص المبادئ  2و 4و 5و 6على ما يلي:
(أ)

الهدف الرئيسي لإلطار هو كفالة زيادة توافر خدمات مناخية محسنة وإمكانية وصول جميع البلدان إليها
واستخدامها،

(ب) ضرورة ضمان تشغيل الخدمات المناخية وتحديثها باستمرار،
(ج) المعلومات المناخية هي في المقام األول سلعة عامة دولية توفرها الحكومات ،التي سيكون لها دور
محوري في إدارتها ،
(د)
)(4

اإلطار يشجع التبادل المجاني والمفتوح للبيانات المتصلة بالمناخ واألدوات والنهج القائمة على أساس
علمي مع احترام السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالبيانات؛

أن المنظمة )( (WMOوهيئاتها التأسيسية) تؤدي دورا أساسيا في إنشاء وصيانة النظم الالزمة للتبادل السريع
لمعلومات األرصاد الجوية وما يتصل بها من معلومات،
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()5

أن القرار  1للدورة االستثنائية للمؤتمر () )Cg-Ext. (2012حث الحكومات على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية
والعالمية لجمع البيانات والنواتج وإنقاذها وتبادلها ،وتوليد معلومات ونواتج مناخية وتقديم خدمات مناخية لتعزيز
عملية صنع القرار من خالل تنفيذ إطار للخدمات المناخية على الصعيد الوطني،

()6

أن قرار المنظمة ((Cg-XII)40 )WMOيسلم بما يلي :

(أ)

بالمسؤولية األساسية لألعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية ( )NMSsالتابعة لهم في تقديم
خدمات شاملة لدعم السالمة ،واألمن ،والمنافع االقتصادية لشعوب بلدانهم،

(ب)

باعتماد األعضاء والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية التابعة لهم على تبادل دولي وتعاوني ومستقر
للبيانات والنواتج الخاصة باألرصاد الجوية والبيانات والنواتج ذات الصلة لالضطالع بمسؤولياتهم،

(ج)

بأن الحكومات مطالبة على الدوام بتوفير البنى التحتية لألرصاد الجوية في بلدانها،

(د)

بالحاجة المستمرة إلى تعزيز قدرات المرافق الوطنية ()NMSsواالستفادة منها ،وال سيما في البلدان
النامية ،ولتحسين توفير الخدمات،

(هـ)

باعتماد األوساط المعنية بالبحث والتعليم على الوصول إلى البيانات والنواتج المرتبطة باألرصاد
الجوية والبيانات والنواتج ذات الصلة،

وإذ يذكر أيضا بالمصطلحات الواردة في المرفق الرابع لقرار المنظمة (:)Cg-XII( 40 )WMO
()1

عبارة "المجاني وغير المقيد" تعني غير التمييزي وبدون مقابل،

()2

عبارة "بدون مقابل" ،في سياق القرار ) ،(Cg-XIIتعني بتكلفة ال تتجاوز تكلفة إعادة إنتاجها وتقديمها دون تكلفة
للبيانات والنواتج ذاتها،

()3

تعد النواتج من بيانات الرصد الجيوفيزيائية (الجوية ،األوقيانوغرافية ،الخ) التي يحصل عليها األعضاء و/أو
ينتجونها لدعم متطلبات برامج المنظمة (،)WMO

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن هذا القرار سيقتصر تطبيقه على بيانات ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ ،بما في ذلك البيانات
والنواتج التي توفر أو تستلم برعاية من المنظمة ( )WMOوالالزمة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوالتي
يشار إليها فيما يلي باسم البيانات والنواتج المتصلة باإلطار (،)GFCS

)(2

األهمية الكبيرة للتبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج المتصلة باإلطار ( )GFCSبين أعضاء المنظمة
( )WMOبغية تيسير تنفيذ اإلطار ( )GFCSوتمكين المجتمع من تحسين إدارة المخاطر والفرص الناجمة عن
تقلبية المناخ وتغيره ،ال سيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثرا بالمخاطر المتصلة بالمناخ،

)(3

بأن الدور الذي تضطلع به المراكز العالمية للبيانات ) (WDCsالتابعة للمنظمة ( ،)WMOوالمراكز العالمية إلنتاج
التنبؤات الطويلة المدى ( ،)GPCLRFsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات
المناخية ) ،(RCOFsوالنظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUفي تقديم بيانات
ونواتج متصلة باإلطار ( )GFCSوموحدة على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،إلى جانب اإلطار الخاص
 )Eللنظام العالمي (( )GCOSالغالف الجوي والمحيطات واألرض) ،تشكل
بالمتغيرات المناخية األساسية ( CVs
جميعها مساهمات من المنظمة ( )WMOفي اإلطار ( ،)GFCSوال سيما عبر نظام معلومات الخدمات المناخية
) (CSISالتابع لإلطار (،)GFCS

)(4

بيان المنظمة ) (WMOبشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوعملها فيما يتعلق
بدور هذه المرافق الوطنية في تقديم البيانات والنواتج المتصلة باإلطار ()GFCSعلى الصعيد الوطني لتوسيع
نطاق تطبيقات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية لتشمل جميع األنشطة البشرية،
ودورها في اإلطار ()GFCSعلى المستويين الوطني واإلقليمي ،وعلى المستوى العالمي أيضا في بعض الحاالت،
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)(5

أهمية المساهمات المقدمة من المنظمات الشريكة األخرى في اإلطار العالمي ) ،(GFCSوالدور الذي يمكن أن
تؤديه هذه المنظمات لدعم أهداف وغايات اإلطار العالمي )،(GFCS

)(6

المجاالت ذات األولوية (الصحة ،والحد من مخاطر الكوارث ،والزراعة واألمن الغذائي ،والمياه ،والطاقة)
ومتطلبات هذه المجاالت ذات األولوية من البيانات المتصلة باإلطار ()GFCSعلى النحو الوارد في المرفقات
بخطة تنفيذ اإلطار العالمي )،(GFCS

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

الحاجة إلى زيادة الوصول إلى مختلف أنواع البيانات والنواتج المتصلة باإلطار ( ،)GFCSلدعم خطة تنفيذ
اإلطار ( ،)GFCSوفق القرار ،)Cg-Ext. (2012(( 1

)(2

أهمية الحصول على بيانات ونواتج موثوقة وهامة وفي حينها لدعم القدرة على مقاومة تقلبية المناخ وتغيره،
ولتعزيز التنمية المستدامة على النحو الذي تتبناه المحافل الدولية المختلفة ،من قبيل مؤتمر ريو ،20+واجتماعات
مؤتمر األطراف ) (COPsفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوالمؤتمر العالمي
 ،)Wوالجمعية العامة لألمم المتحدة المقررة والتي ستعتمد أهداف
الثالث للحد من مخاطر الكوارث ( CDRR-III
التنمية المستدامة لما بعد عام ،2015

)(3

أن زيادة توافر البيانات المتصلة باإلطار ( )GFCSوالوصول إليها ،ال سيما في المناطق التي تشح فيها البيانات،
يمكن أن تؤدي إلى تحسين جودة النواتج والخدمات وزيادة تنوعها،

)(4

أن زيادة استخدام النواتج المناخية الموثوقة وتقوية التعاون بين موفريها ومستخدميها يمكن أن يؤدي إلى تحسين
اتخاذ قرارات مواتية مناخيا ،بما في ذلك القرارات التي تتعلق بمشاكل تغير المناخ،

( )5بالخبرات الناجحة التي اكتسبها األعضاء من صياغة القرارين  )Cg-XII( 40و ،)Cg-XIII( 25وتنفيذهما،
وإذ يسلم أيضا:
)(1

بحق الحكومات في اختيار طريقة توفيرها للبيانات والنواتج المتصلة باإلطار ( )GFCSمحليا وللتبادل الدولي،
ومن تحديد نطاق توافر تلك البيانات والنواتج ،مع األخذ في االعتبار الصكوك الدولية ذات الصلة والسياسات
والتشريعات الوطنية؛

)(2

واجب أن يلتزم مستخدمو البيانات والنواتج المتعلقة باإلطار ( )GFCSبشروط االستخدام التي يحددها أصحاب
البيانات والنواتج ،من قبيل اإلشارة إلى الجهة المنتجة للبيانات والنواتج أو تعويضها ،لتيسير الوصول إلى تلك
البيانات والنواتج،

()3

بأن المرافق الوطنية ( )NMHSsالمختلفة تعمل وفق نماذج تشغيل مختلفة ،وأن بعضها يعتمد على استرداد
التكاليف من مستخدمي البيانات والنواتج ،بما في ذلك القطاع الخاص ،كوسيلة لدعم البنية التحتية المكلفة
الضرورية إلنتاج البيانات والنواتج،

()4

بالمستويات المهمة والمتنامية من الموارد التي تخصص دوليا لتنفيذ أنشطة تتسق وأهداف اإلطار ( )GFCSوتدعمها،

يقرر:
)(1

اعتماد السياسات والممارسات ،بما فيها المبادئ التوجيهية ،الواردة في القرار  (Cg-XII) 40والقرار
والمتعلقة بتبادل البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللتمكين من تحقيق أهداف
وغايات اإلطار العالمي )(GFCS؛
(Cg-XIII) 25
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)(2

أن تظل البيانات والنواتج المناخية التي يغطيها القرار  (Cg-XII) 40والبيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي
) (GFCSالواردة في القرار  (Cg-XIII) 25محكومة بهذين القرارين؛

)(3

أن البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSالمستمدة من المراكز العالمية للبيانات ) (WDCsالتابعة
للمنظمة ) (WMOوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة األجل ) (GPCLRFsوالمراكز المناخية اإلقليمية )(RCCs
والمنتديات اإلقليمية للتوقعات اإلقليمية ) (RCOFsوالنظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم
) ،(ICSUومن إطار المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsللنظام العالمي لرصد المناخ )( (GCOSالغالف الجوي
والمحيطات واألرض) ،تمثل مساهمة أساسية في اإلطار العالمي ) (GFCSومن ثم ينبغي جعلها متاحة لألعضاء،
ال سيما من خالل نظام معلومات الخدمات المناخية التابع لإلطار العالمي ) ،(GFCSمجانا ومن دون أي قيود؛

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

تقديم البيانات والنواتج اإلضافية المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSوالمطلوبة لدعم وتعزيز الخدمات المناخية
التشغيلية باعتبارها العنصر األساسي لإلطار العالمي ) (GFCSومبادرات المنظمة ) (WMOعلى الصعد العالمية
واإلقليمية والوطنية ،وأن يقدموا المساعدة كذلك لألعضاء اآلخرين ،على النحو المتفق عليه بين األطراف،
لمساعدة األعضاء اآلخرين في تعزيز الوصول إلى البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSوفي
تقديم الخدمات المناخية في بلدانهم (هذه البيانات والنواتج اإلضافية المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSمدرجة في
مرفق هذا القرار ويمكن أن تكون هناك شروط مصاحبة الستخدامها من قبيل فرض قيود على استخدامها في
األغراض التجارية ،أو ضرورة عزوها لمصدرها ،أو الحصول على ترخيص الستخدامها)؛

)(2

وضع آليات للتمويل ،بما في ذلك االستثمارات الجديدة إلدامة شبكة المحطات وأجهزة االستشعار التي تستلزمها
النظم العالمية لرصد المناخ ،فضال عن صيانة وتشغيل نظم إعداد وإدارة البيانات الالزمة لدعم تنفيذ هذا القرار؛

يحث األعضاء كذلك على ما يلي:
)(1

تدعيم التزاماتهم بالتبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي )(GFCS؛

)(2

زيادة حجم البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSالتي يمكن الحصول عليها ،لتلبية احتياجات تنفيذ
اإلطار العالمي ) (GFCSومتطلبات الشركاء في اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(3

استخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISفي تبادل البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSبين األعضاء؛

)(4

تعزيز الدور المحوري الذي تؤديه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعلى الصعيدين
الوطني واإلقليمي ،وعلى الصعيد العالمي في بعض الحاالت ،في تقديم المعلومات ،ال سيما لنظام معلومات
المنظمة )(WIS؛

)(5

توفير البيانات الشرحية ذات الصلة المحددة في معايير نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS؛

)(6

تعزيز دعمهم للمراكز العالمية للبيانات ) (WDCsللمنظمة ) (WMOوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة
األجل ) (GPCLRFsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات اإلقليمية )(RCOFs
والنظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUوتجاه إطار المتغيرات المناخية األساسية
) (ECVsللنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن حيث جمع وتقديم البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي
) (GFCSمن قبل هذه المراكز ،على أساس مجاني وغير مقيد؛

)(7

تنفيذ الممارسة المعمول بها بشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSعلى النحو
الوارد في البند يقرر ) (1إلى ) (3أعاله؛

)(8

إبالغ جميع األطراف الثالثة بأي أحكام وشروط مرتبطة بالبيانات والنواتج اإلضافية المتصلة باإلطار العالمي
(بما في ذلك البيانات الشرحية ذات الصلة) ،من قبيل الملكية واإلشارة إلى الجهة صاحبة البيانات والنواتج اإلضافية؛

)(GFCS
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بذل قصارهم لكفالة أن يعلم المستخدمون والمستخدمون الالحقون شروط استخدام البيانات والنواتج اإلضافية
المتصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSال سيما فيما يتعلق بإعادة نشرها؛

يطلب إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ما يلي:
)(1

تطبيق هذا القرار في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(2

النظر في البيانات والنواتج الالزمة المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSتحت رعاية المنظمة ) (WMOللمساهمة
في اإلطار العالمي ) (GFCSوإصدار توصيات في هذا الصدد لينظر فيها المجلس التنفيذي؛

)(3

تعزيز التنسيق الفعال مع الجهات الشريكة لإلطار العالمي ) ،(GFCSبما فيها الفاو وبرنامج األغذية العالمي
) (WFPومنظمة الصحة العالمية ) (WHOواستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث )(UNISDR
واليونسكو (بما في ذلك لجنتها الدولية الحكومية لعلوم المحيطات) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوغيرها من المنظمات الدولية المعنية؛

)(4

تشجيع الجهات الشريكة لإلطار العالمي ) (GFCSعلى اعتماد سياسات وممارسات مماثلة فيما يتعلق بالتبادل
المجاني وغير المقيد لبياناتها ونواتجها ذات الصلة دعما لتنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(5

النظر في السبل الممكنة لمعالجة البيانات والنواتج المستمدة من طرف ثالث في سياق تنفيذ هذا القرار وتوصية
المؤتمر بذلك؛

يطلب من المجلس التنفيذي ما يلي:
)(1

دعوة رئيس لجنة علم المناخ ) (CClورئيس لجنة النظم األساسية ) (CBSإلى أن يقدما ،بالتعاون مع اللجان الفنية
األخرى ،المشورة والمساعدة بشأن الجوانب الفنية في تنفيذ هذا القرار وكفالة تحديد المعايير المالئمة وتنفيذها
وإستيفائها؛

)(2

تكليف اللجان الفنية ،حسب االقتضاء ،بأن تقوم بانتظام باستعراض وتحديث البيانات والنواتج المتصلة باإلطار
العالمي ) ،(GFCSالتي تقدمها المراكز المناخية العالمية واإلقليمية ،بغية زيادة الوصول إلى تلك البيانات والنواتج
وإتاحتها على نطاق أوسع؛

)(3

مراعاة آراء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSفي المسائل التي قد تثار عند تنفيذ هذا القرار؛

)(4

رصد تنفيذ السياسات والممارسات الواردة في هذا القرار والحرص ،عند االقتضاء ،على تقديم اقتراحات في هذا
الصدد إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛

)(5

مراعاة توصيات المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSفيما يتعلق باحتياجاته من البيانات والنواتج
المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSالمعدة أو المكتسبة تحت رعاية المنظمة ) ،(WMOوالحرص ،عند االقتضاء،
على تقديم اقتراحات إلى المؤتمر بإدخال تعديالت على مرفق هذا القرار؛

)(6

تقديم الدعم للمبادرات التي:
(أ)

تعزز قدرات األعضاء ،السيما أقل البلدان نموا ) (LDCsوالبلدان النامية ،على توفير البيانات والنواتج المتصلة
باإلطار العالمي ) (GFCSوتقديمها وتحسين الوصول إليها ،من أجل تلبية احتياجات المستخدمين بشكل كاف
وتمكين جميع القطاعات المجتمعية ذات الصلة من استخدام تلك البيانات والنواتج في اتخاذ القرارات؛
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(ب) تدعم األعضاء في تنفيذ هذا القرار ،ال سيما األعضاء األكثر تأثرا بالمخاطر المتصلة بالمناخ؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

إجراء استقصاء وتحليل على الصعيد العالمي ،في حدود الموارد المتاحة ،لمختلف السياسات والنماذج التي يتبعها
األعضاء في مجال تقديم الخدمات (على سبيل المثال ،استرداد التكاليف ،والخدمات العامة) ،بتحديد
االستراتيجيات الناجحة وأفضل الممارسات التي من شأنها مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي إقناع
حكوماتها وشركائها بإنشاء آليات تمويل ،بما في ذلك االستثمارات الجديدة ،من أجل المحافظة على شبكة
المحطات وأجهزة االستشعار الالزمة للنظم العالمية لرصد المناخ ،وكذلك صيانة وتشغيل نظم إعداد البيانات
وإدارتها ،الالزمة لدعم تنفيذ هذا القرار؛

()2

تشجيع هذه السياسة وتعريف جميع األعضاء بها بغية تيسير تبادل البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي
) (GFCSبين المؤسسات الوطنية المسؤولة عن أنشطة األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وذلك لتعزيز تقديم
الخدمات المناخية على المستوى الوطني؛

()3

توجيه االنتباه إلى هذا القرار بالنسبة ألعضاء المنظمة ) (WMOوالمراكز العالمية للبيانات ) (WDCsوالمراكز
المناخية اإلقليمية ( )RCCsوالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة األجل ) (GPCLRFsوالنظام العالمي
للبيانات ( )WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم ( )ICSUوشركاء اإلطار العالمي ) (GFCSوالمنظمات والكيانات
الدولية األخرى المعنية بدعم وتمويل تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(4

إبالغ جميع األعضاء بالبيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSالتي يقترن استخدامها بشروط؛

)(5

تنفيذ عملية لمراقبة إمكانية الوصول إلى البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSوتبادلها بموجب
هذا القرار.
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البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي ينبغي تبادلها
بين األعضاء لدعم تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS
الغرض
الغرض من إعداد هذه القائمة من البيانات والنواتج المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSهو تحديد مجموعة من البيانات
والنواتج األساسية التي يعتبرها المؤتمر ضرورية لتمكين المجتمع من تحسين إدارته للمخاطر والفرص الناجمة عن
تقلبية المناخ وتغيره في جميع البلدان ،السيما بالنسبة إلى الفئات األكثر تأثرا بالمخاطر المتصلة بالمناخ.
المضمون
إضافة إلى البيانات والنواتج المناخية الواردة في المرفق األول بالقرار  ،(Cg-XII) 40إلى جانب البيانات والنواتج
المتصلة باإلطار العالمي ) (GFCSالمدرجة في التصنيف العام للبيانات والنواتج الهيدرولوجية في القرار ،)Cg-XIII( 25
وفضال عن جميع البيانات والنواتج المتاحة أصال مجانا وبدون قيود ،تعتبر األنواع اآلتية من البيانات والنواتج
ضرورية لتنفيذ اإلطار العالمي ):(GFCS
)(1

السالسل الزمنية التاريخية المناخية التي توفرها الشبكات المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNsوشبكة الهواء
العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالشبكات السطحية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSلالستبانة الزمنية والمكانية الالزمة لحل إحصاءات المناخ ،بما في ذلك االتجاهات والقيم العظمى؛

القرارات

)(2

المتغيرات المناخية األساسية للمحيطات (العمق الكامل) (كما هي مبينة في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد
المناخ )(GCOS؛

)(3

البيانات المناخية المتصلة بواجهات السواحل ،السيما مستوى سطح البحر واألمواج وعرام العواصف؛

)(4

البيانات حول تركيبة الغالف الجوي ،بما في ذلك الهباء الجوي؛

)(5

البيانات والنواتج الساتلية ذات الصلة بالمناخ؛

)(6

البيانات المناخية المتصلة بالغالف الجليدي ،السيما الغطاء الجليدي وعمق الجليد ومراقبة األنهار الجليدية
والتربة الصقيعية وجليد البحيرات واألنهار.

القرار

647

(Cg-17) 61

حوكمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ()GFCS

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

التقرير النهائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات (مطبوع المنظمة
رقم ،)1124

)(2

خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSالتي اعتمدتها الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية مع مرفقاتها وأمثلتها النموذجية،

)(3

التقرير النهائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات (مطبوع المنظمة
رقم ،)1149

)(4

التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2012للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات( ،مطبوع
المنظمة رقم  )1102الجزء األول،

)(5

التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات( ،جنيف 16 ،أيار /مايو –
 3حزيران /يونيو ( ،)2011مطبوع المنظمة رقم ،)1077

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

الدور الحاسم للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ( )IBCSفي توجيه عمل اإلطار العالمي للخدمات
،)G
المناخية ( FCS

)(2

أهمية ضمان استدامة عمل المجلس الحكومي الدولي ( )IBCSواستمراريته،

)(3

آثار االعتماد على الموارد من خارج الميزانية من أجل دعم دورات المجلس الحكومي الدولي ( )IBCSوفريق
اإلدارة التابع له،

التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
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يقرر عقد االجتماعات العامة العادية للمجلس الحكومي الدولي ( )IBCSمرة واحدة فقط خالل فترة ما بين الدورتين
للمؤتمر قبل انعقاد دورات المؤتمر ،واجتماع لجنة اإلدارة مرة واحدة سنويا إلسداء المشورة واإلشراف
واإلدارة بشأن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية (.)GFCS
يطلب إلى األمين العام:
)(1

إتاحة التمويل ،قدر المستطاع وفي حدود الموارد المتاحة ،لخدمات المؤتمرات ألغراض دورات المجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ( )IBCSمن ميزانية المنظمة ( ،)WMOبالنظر إلى أنشطة اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ( )GFCSاألخرى؛

)(2

إطالع جميع األطراف المعنية على هذا القرار.

القرار

(Cg-17) 62

العالقات والتفاعالت بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ()IBCS
والهيئات التأسيسية للمنظمة ()WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

التقرير النهائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات (مطبوع المنظمة
رقم ،)1124
خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSالتي اعتمدتها الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية مع مرفقاتها وأمثلتها النموذجية،
التقرير النهائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات (مطبوع المنظمة
رقم ،)1149
التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات (مطبوع المنظمة رقم
 )1102الجزء األول،
التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات (مطبوع المنظمة رقم
،)1077

وإذ يسلم بالحاجة إلى إقامة ومواصلة العالقات والتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي ( )IBCSوالهيئات التأسيسية
للمنظمة ( )WMOفضال عن البنى التحتية الفرعية للمنظمات الشريكة،
يقرر اعتماد الترتيبات التالية:
)(1

المجلس التنفيذي :يدعى رئيس المجلس الحكومي الدولي ( ،)IBCSونائب الرئيس كمناوب ،ما لم يكونا هما ذاتهما
عضوين في المجلس التنفيذي ،إلى إبالغ المجلس التنفيذي خالل دوراته ،بالتقدم المحرز ومتطلبات واحتياجات
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القرارات
المجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSوسيعيّن المجلس التنفيذي ممثالً لحضور دورات المجلس الحكومي الدولي
) (IBCSفضالً عن دورات لجنة اإلدارة التابعة له؛
)(2

االتحادات اإلقليمية :تدعو االتحادات اإلقليمية الممثل المعيّن من المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى حضور
دوراتھا إلبالغ االتحادات بالتقدم المحرز ،ومتطلبات واحتياجات المجلس لتلك األقاليم المعينة حسب مقتضى
الحال .ويعھد المجلس الحكومي الدولي  IBCSبھذه المسؤولية لعضو من لجنة اإلدارة من ذلك اإلقليم أو للرئيس
أو نائب الرئيس أو النائبين المشاركين للرئيس حسب مقتضى الحال؛

)(3

اللجان الفنية :تدعو اللجان الفنية الممثل المعيّن من المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى حضور دوراتھا
إلبالغھا بالتقدم المحرز ومتطلبات واحتياجات المجلس الحكومي الدولي حسب مقتضى الحال .ويعھد المجلس
الحكومي بھذه المسؤولية لعضو في لجنة اإلدارة أو للرئيس أو نائب الرئيس /النائبين المشاركين للرئيس حسب
مقتضى الحال .ويدعو رئيس المجلس الحكومي رؤساء اللجان الفنية حسب مقتضى الحال إلى حضور دورات
المجلس الحكومي الدولي فضالً عن لجنة اإلدارة؛

)(4

اللجان الفنية والبرامج :تحدد اللجان الفنية وبرامج المنظمة ) (WMOذات الصلة جھة اتصال مع اإلطار العالمي
) .(GFCSويمكن لھذه الجھات اإلبالغ من خالل أفرقة اإلدارة التابعة للجان الفنية عن سبل تحقيق التوافق بين
الخطط التشغيلية ،اللجان الفنية وأنشطة اإلطار العالمي  GFCSوبالعكس إبالغ المجلس الحكومي الدولي بأنشطة
اللجنة الفنية ذات الصلة التي يدعمھا اإلطار العالمي GFCS؛

)(5

األمين العام :يتعين على المنظمة ) (WMOأن تتواصل مع اللجان الفنية التابعة للمنظمات الشريكة لإلطار العالمي
) (GFCSأو ما يعادلھا ،حسب مقتضى الحال ،لتقديم مدخالت في أنشطة اللجنة االستشارية للشركاء التابعة
للمجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSوينبغي لألمين العام أيضا ً أن يقدم األنشطة ذات الصلة كمساھمات من اإلطار
العالمي  GFCSمن خالل العملية أو العمليات التي وضعت للشركاء اآلخرين؛

يطلب إلى األمين العام إطالع جميع األطراف المعنية على ھذا القرار.

القرار
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الطاقة باعتبارھا مجاالً إضافيا ً ذا أولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

)(IBCS-1

)مطبوع المنظمة ،(1124
)(2

خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي اعتمدتھا الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية مع مرفقاتھا وأمثلتھا النموذجية،

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم .(1149
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وإذ يسلّم بما يلي:
)(1

الحاجة إلى الطاقة المستدامة وأھميتھا للتنمية المستدامة العالمية بما في ذلك المجاالت األربعة ذات األولوية
لإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

آثار الجھود الدولية الرامية إلى الحد من تغير المناخ الخطير على الزيادة الھائلة في اعتماد مصادر للطاقة
المتجددة مراعية للمناخ من قبيل الرياح ،والطاقة الشمسية ،والطاقة المائية،

)(3

أنه مع تزايد تقلبية المناخ وتغيّره ستزيد حساسية قطاع الطاقة للطقس والمناخ وسيزيد بالتالي الطلب على
الخدمات المناخية من أجل قطاع الطاقة.

وإذ يسلّم أيضا ً بما يلي:
)(1

إمكانية أن يساھم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي تحسين المخرجات المتعلقة بالطاقة ،سواء من
حيث دعم مصادر الطاقة المتجددة واالقتصاد في استخدام الطاقة أو من خالل حماية البنية األساسية للطاقة ونظم
تقديمھا من ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة،

)(2

أن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSقد بدأ بالفعل في أربعة قطاعات رئيسية تتأثر بالمناخ ،وأنه
يمكن اآلن االستفادة من ھذه الخبرة في تناول قطاع الطاقة،

وإذ يأخذ في االعتبار ما يلي:
)(1

الجھود المبذولة حاليا ً من أجل إنشاء أھداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ) (SDGsالتي قد تشمل ھدفا ً عالميا ً
محدداً وغايات بشأن الطاقة،

)(2

إنشاء مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع ) (SE4ALLفي عام  2011من ِق َبل األمين العام لألمم المتحدة والتي
أصبحت اآلن شراكة قوية تضم أكثر من  100بلد )من بينھا  85بلداً ناميا ً(،

)(3

نداء ليما للعمل في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وإعطاء أولوية لتوليد طاقة منخفضة
االنبعاثات كنتيجة استراتيجية رئيسية من نتائج الصندوق األخضر للمناخ الذي يكاد يصبح عامالً.

يقرر ما يلي:
)(1

اعتماد الطاقة كأولوية خامسة لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(2

إعداد المثال النموذجي للطاقة كوسيلة لتوجيه عملية تعزيز تقديم الخدمات المناخية لقطاع الطاقة وإشراك
أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

)(3

القيام بالتدخالت التجريبية المحددة في البلدان المختارة بدعم من األعضاء والشركاء لتستنير بھا عملية إعداد
وتنفيذ المثال النموذجي؛

يشجع:
ِّ
)(1

اللجنة االستشارية للشركاء التابعة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى اإلفادة بشأن الكيفية التي يمكن بھا أن
يساھم الشركاء في المثال النموذجي واستنتاجاته وتوصياته؛

القرارات
)(2
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األعضاء والشركاء في المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية على دعم عملية إعداد المثال النموذجي
وتنفيذ أنشطة تجريبية مختارة بإعارة خبراء بشأن الطاقة أو بتقديم موارد مالية للصندوق االستئماني لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

يطلب إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSأن يشرف على مواصلة إعداد المثال النموذجي للطاقة
وتنفيذه؛
يطلب إلى األمين العام والمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSضمان أن توجيه الموارد والجھود نحو مجال الطاقة الجديد
ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلن يعيق التقدم المبكر المحرز في المجاالت األولية األربعة
ذات األولوية أو يقوم بمنافسته؛
يطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

دعم مواصلة تطوير المثال النموذجي وحشد الموارد والخبرات الالزمة الستكماله؛

)(2

إطالع جميع األطراف المعنية على ھذا القرار.

القرار
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إعداد إطار عمل قائم على النتائج بشأن دعم المنظمة ) (WMOلتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم ،(1124

)(2

خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي وافقت عليھا الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ،إضافة إلى المرفقات واألمثلة النموذجية،

)(3

تقارير دورات جميع االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية المنعقدة خالل الفترة المالية ،2015 – 2012

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أھمية القضايا المتعلقة بالمناخ في الحوارات واألطر السياسية لما بعد عام  ،2015وما يصحب ذلك من زيادة
إبراز الخدمات المناخية ،وزيادة الطلب المتوقع عليھا،

)(2

األولوية الممنوحة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
،2019 – 2016
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)(3

االستثمار الكبير في دعم الخدمات المناخية عالميا ً والنمو المتواصل المتوقع لھذا االستثمار،

)(4

الخبرة التي اكتسبتھا المنظمة ) (WMOوشركاؤھا حتى اآلن في تنفيذ اإلطار العالمي )،(GFCS

)(5

الحجم الكبير لألنشطة الحالية والمزمعة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعبر اللجان الفنية للمنظمة
واتحاداتھا اإلقليمية وبرامجھا ،بما في ذلك البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،وضرورة مواصلة تنسيق ھذه
األنشطة والتمكن من إعداد الوثائق عن مخرجاتھا ونتائجھا المشتركة المتعلقة باإلطار العالمي ).(GFCS

)(WMO

يطلب من األمين العام:
)(1

إعداد إطار قائم على النتائج يبين إسھامات المنظمة ) (WMOالمحددة في تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSوما
يرتبط بذلك من مخرجات متوقعة على مدى الفترة المالية السابعة عشرة ،تماشيا ً مع الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة 2019 – 2016؛

)(2

تركيز مناط اإلطار على تحقيق التنسيق والتآزر بين اللجان الفنية للمنظمة واتحاداتھا اإلقليمية وبرامجھا ،بما في
ذلك البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري؛

)(3

ضمان أن تكون القوة الدافعة لإلطار ھي متطلبات دعم التنفيذ على المستوى القطري ،بما في ذلك من خالل
التركيز على بلدان تمثيلية محددة كسبيل للتأكد من أن األنشطة والمخرجات تتناول احتياجات محددة بعينھا في
سياقات معينة ،والتشديد في الوقت ذاته على التدابير القابلة للتطبيق على نطاق واسع؛

)(4

ضمان أن األنشطة المدرجة في اإلطار محددة بوضوح على أنھا إسھامات في تنفيذ اإلطار ) ،(GFCSحسبما
طلب المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية في دورته الثانية 2014؛

)(5

توجيه انتباه شركاء اإلطار العالمي ) (GFCSإلى ھذا القرار ،وتشجيعھم على تحديد إسھاماتھم في تنفيذ اإلطار
) (GFCSبالمثل؛

يطلب من المجلس التنفيذي استطالع آليات محتملة آخذاً في االعتبار النجاحات السابقة مثل فريق التنسيق المشترك بين
اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSمن ضمن أمثلة أخرى ،وتنفيذ آلية لزيادة مساھمات
المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي ) (GFCSومراقبتھا ،ضمن ما تسمح به الموارد المتاحة ،وذلك في إطار يقوم على
النتائج ،بمشاركة اللجان الفنية واألفرقة العاملة التابعة لالتحادات اإلقليمية المعنية والبرامج التي تستفيد من رعاية
مشتركة؛
يطلب من اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOواتحاداتھا اإلقليمية وبرامجھا ،بما فيھا البرامج المشمولة برعاية مشتركة
ما يلي:
)(1

اإلسھام في إعداد اإلطار القائم على النتائج؛

)(2

تقديم تقرير بالمخرجات المنجزة والنتائج المحققة في سياق اإلطار كجزء من عمليات اإلبالغ المستمرة لكل
منھا.

القرارات

القرار

653

(Cg-17) 65

نحو نھج للمنظمة ) (WMOإزاء تحديات البيانات الناشئة
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  (Cg-17) 69الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ،2019-2016

)(2

القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتھا فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية
والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية
التجارية،

)(3

القرار  – (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية،

)(4

القرار  – (Cg-XVI) 16المتطلبات من البيانات المناخية،

)(5

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

)(6

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

)(7

القرار  – (IOC-XXII) 6سياسة الھيئة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بشأن تبادل البيانات
األوقيانوغرافية ،الذي اعتمدته جمعية لجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في دورتھا الثانية
والعشرين،

)(8

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1118المرفق الثاني – دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعملھا – بيان المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية الموجه لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا،

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

أن مبادئ اإلدارة الجيدة للبيانات الجاري إعدادھا من خالل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى خطوة أولى ضرورية
للتصدي للمسائل المعقدة المتعلقة بالبيانات الكبيرة وبيانات المصادر الحاشدة ومصادر البيانات الجديدة
والناشئة،

)(2

أن الفريق المشترك بين اللجان والتابع للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSسيقوم ،في إطار
نشاط رئيسي للدعم خالل المرحلة قبل التشغيلية للنظام ) ،(WIGOSبإيالء األھمية للحاجة إلى ممارسات
فعالة إلدارة البيانات وحمايتھا طوال فترة استخدامھا ،انطالقا ً من بداية القياس وجمع البيانات ،ومروراً
بدمج البيانات ومعالجتھا وتبادلھا ،وحتى أرشفتھا على المدى الطويل ،وأن النظام ) (WIGOSسيعد
إرشادات لألعضاء إلدراجھا في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
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)(3

مع انتشار الھواتف المحمولة وغيرھا من األجھزة المحمولة ،وبرامج التواصل االجتماعي ،والبيانات
الساتلية ،وبيانات نظم الرصد ،وبيانات التنبؤ العددي بالطقس ،فإن البيانات الرقمية في الوقت الحقيقي
ال تنفك تتزايد في الحجم وسرعة تقديمھا ،مما يخلق مصادر جديدة للبيانات ومجموعات بيانات جديدة،
ربما ال تكفي أو ال تصلح الوسائل التقليدية للوصول إلى البيانات وتبادلھا ومعالجتھا وتخزينھا في التعامل
معھا،

)(4

مع تزايد تنوع وأحجام ھذه األنواع من البيانات وقواعد البيانات ،تتزايد أيضا ً المخاطر والفرص المتاحة،
وثمة حاجة إلى إيجاد وسائل مالئمة يمكن من خاللھا لدوائر األرصاد الجوية أن تستفيد من ھذه المصادر
غير التقليدية ،مع السعي بجدية لدعم المعايير الخاصة بدقة التوقيت والجودة ،ومراعاة المسائل الخاصة
بالخصوصية والشفافية والمسؤولية،

)(5

في آب /أغسطس  ،2014طلب األمين العام لألمم المتحدة ،السيد بان كي مون ،من فريق خبراء استشاري
مستقل أن يقدم توصيات محددة بشأن إحداث ثورة بياناتية في التنمية المستدامة ،مما يوعز بأن مسائل
تبادل البيانات ستتطلب في المستقبل اھتماما ً خاصا ً من دوائر األرصاد الجوية،

)(6

أن عدداً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsيتقصى بالفعل إمكانية إقامة
شراكات بشأن المصادر الحاشدة والبيانات الكبيرة ،وتوخي التعاون مع القطاع الخاص ،السيما في مجال
التنقيب في البيانات في موارد بيانات وسائل التواصل االجتماعي الكبيرة وتخزينھا ،وأن ھناك اھتماما ً
بتبادل الخبرات ،واحتمال إعداد ُنھج للمنظمة ) (WMOفي ھذه المجاالت،

يقرر أن يجري استعراضا ً للتحديات والمخاطر ،والفرص والفوائد المتصلة "بالبيانات الكبيرة" و"ببيانات المصادر
الحاشدة" و"وسائل اإلعالم االجتماعية" ،فضالً عن مصادر البيانات الناشئة والمقبلة وآثارھا المحتملة على أعضاء
المنظمة ) ،(WMOكأساس إلعداد وثيقة توجيھية لألعضاء؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يوجه االستعراض ،وأن ينظر في ھذه المسألة في دورته السابعة والستين ،وأن يرفع
تقريراً بشأن تنفيذه إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛
يطلب من لجنة النظم األساسية إجراء االستعراض ،بالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى ال سيما لجنة الھيدرولوجيا؛
يطلب من األمين العام:
)(1

أن يدعو األعضاء واالتحادات اإلقليمية إلى المساعدة في إجراء ھذا االستعراض ،في إطار الموارد القائمة،
مثالً من خالل تسليط الضوء على الجھود الجارية/المقبلة للتصدي لھذه التحديات والفرص والفوائد واآلثار
داخل بلدانھم وبقدر ارتباطھا بنظم وخدمات المنظمة )(WMO؛

)(2

أن ينسق العمل الذي أجرته برامج المنظمة ) (WMOالمعنية في ھذا المجال؛

)(3

أن يطلع األعضاء على أحدث المستجدات.
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دعم المنظمة ) (WMOللخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى النسخة الرابعة من خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية )) (GANPوثيقة المنظمة ) (ICAOرقم
 ((9750التي اعتمدتھا الدورة الثامنة والثالثون لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي عام  ،2013وإلى
ھدفھا المتمثل في النمو اآلمن والمتواصل للنقل الجوي ،وزيادة الكفاءة وتحقيق اإلشراف البيئي المسؤول الذي تتطلبه
المجتمعات واالقتصادات على النطاق العالمي حاليا ً،
وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPتمثل إستراتيجية متجددة مدتھا  15عاما ً س ُيسترشد
بھا إلدخال تحسينات تكميلية على نطاق قطاع النقل الجوي برمته في الفترة الممتدة من  2013إلى ،2028
وما بعدھا ،وانھا ستنفذ من خالل نھج حزمة التحسينات في منظومة الطيران )،(ASBU

)(2

نتائج اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة )(WMO
) ،(2014التي صدرت في  29توصية تدعو إلى أنشطة متابعة منسقة تنسيقا ً وثيقا ً بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة
)،(WMO

قر بأن دمج معلومات األرصاد الجوية في إدارة المعلومات على نطاق منظومة الطيران ) ،(SWIMسيكون عنصر
وإذ ُي ّ
تمكين رئيسيا ً من أجل إدارة الحركة الجوية إدارة منسقة على المستوى العالمي وقابلة للتشغيل المتبادل،
قر كذلك:
وإذ ُي ّ
)(1

بأن تنفيذ تحسينات األداء المقررة في حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUسيتطلب تغييرات
مؤسسية وتكنولوجية وتشغيلية كبيرة في طرق تقديم أعضاء المنظمة ) (WMOلخدمات األرصاد الجوية
للطيران،

)(2

بالحاجة إلى تطوير مواد مرجعية وتوجيھات ذات صلة بشأن التغييرات المقررة لمساعدة األعضاء في خططھم
المتعلقة بتطوير القدرات ،وتقييم المخاطر وإدارة التغيير،

)(3

بأن نجاح مكوّ نات حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالمتعلقة باألرصاد الجوية سيتوقف بشكل
كبير على تسريع االنتقال من اإلنجازات العلمية والتكنولوجية ،التي أثبتت جدوى للجھات المعنية بالطيران ،إلى
الممارسة العملية،

)(4

بضرورة أن تقوم المنظمة ) (WMOبتعزيز وتوسيع تعاونھا وشراكتھا مع الجھات المعنية بالطيران على جميع
المستويات ،لتعالج بفعالية الجوانب المرتبطة بتطويرات خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية
) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران )،(ASBU

يؤيد التزام المنظمة ) ،(WMOبتنسيق وثيق مع المنظمة ) ،(ICAOبمتابعة توصيات اجتماع شعبة األرصاد الجوية
المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة )(2014) (WMO؛
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يقرر أنه ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تواصل تقديم دعم من ِق َبل خبراء في مجال اختصاصھا ،بتعاون وثيق مع المنظمة
) ،(ICAOلتنفيذ نماذج األرصاد الجوية من خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات
في منظومة الطيران )(ASBU؛
يطلب إلى:
)(1

المجلس التنفيذي أن يراقب عن كثب التقدم المحرز من جانب منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفيما يخص
خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUواتخاذ كافة اإلجراء
المالئمة لضمان وجود تأثير فعّال للمنظمة ) (WMOعلى عناصر األرصاد الجوية في خطة المالحة الجوية العالمية
) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUالسيما فيما يخص اإلدارة وتغييرات نماذج األعمال
الناجمة عن خطة المالحة ) (GANPوحزمة التحسينات )(ASBU؛

)(2

رئيس اللجنة ) ،(CAeMيدعمه فريق إدارة اللجنة ) (CAeMوأفرقة الخبراء التابعة لھا ،أن يكون جھة االتصال
ألنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بخطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات
في منظومة الطيران ) ،(ASBUلضمان تنسيقھا وتوجيھھا بكفاءة ،ولتلبية الحاجة إلى تقييم المخاطر الناشئة
بالنسبة للمرافق الوطنية ) (NMHSsوإعداد مواد إرشادية وتبادل الممارسات الفضلى على سبيل األولوية،
لمساعدة األعضاء على اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط المتوسط والطويل األجل لخدمات األرصاد الجوية
للطيران؛

)(3

رؤساء اللجان الفنية المعنية تنسيق األنشطة المرتبطة بالجوانب العلمية والتكنولوجية والتشغيلية من خطة
المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUتنسيقا ً
وثيقاً؛

)(4

رؤساء االتحادات اإلقليمية:
)أ(

اإلشراف على التطورات اإلقليمية ،ال سيما توسيع تقديم بعض الخدمات على المستوى اإلقليمي ،لتأمين
نھج شامل من خالل شراكات إقليمية ودون إقليمية متساوية ،عالوة على تبادل المعلومات والتجارب في
مجال تقديم خدمات األرصاد الجوية إلى إدارة الحركة الجوية؛

)ب(

التوفيق بين خططھم التشغيلية من حيث األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تدعم إدارة الحركة الجوية
في المستقبل؛

)(5

األعضاء تبادل المعلومات والخبرات في تطوير خدمات األرصاد الجوية للطيران ودمجھا دعما ً لخطة
المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران )(ASBU؛

)(6

األمين العام تقديم دعم األمانة والدعم المالي ،ضمن الميزانية المعتمدة ،لألنشطة المرتبطة بخطة المنظمة
) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالتي توليھا
اللجنة ) (CAeMاألولوية ،بما في ذلك الفعاليات اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى إذكاء وعي األعضاء
باآلثار والمخاطر والفرص ذات الصلة بالمرافق الوطنية ).(NMHSs
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توجيھات المنظمة ) (WMOبشأن الشراكات مع القطاع الخاص
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-XIII) 26دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية وعملھا،

)(2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1077المرفق الحادي عشر  -بيان المنظمة ) (WMOبشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا وعملھا الموجه للمديرين،

)(3

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ،2019-2016

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

التطور السريع لخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وما يتصل بھا من خدمات بيئية ،وزيادة منافعھا
االجتماعية االقتصادية بفضل تكنولوجيات الرصد والمعلومات المتقدمة،

)(2

االھتمام الذي أعرب عنه عدد كبير من أصحاب المصالح االجتماعية واالقتصادية من أجل تحسين فھم واستخدام
خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وما يتصل بھا من خدمات بيئية،

)(3

السياق الذي سينجم عن اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة لجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015والذي
سيفضي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل اإلنمائي وتعزيز القدرات الوطنية
واإلقليمية،

يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية استطالع الفرص والتحديات المتعلقة بالشراكات مع القطاع الخاص،
ووضع مبادئ توجيھية وتقديم المشورة التي يمكن أن تشمل تحديد فرص الحوار مع القطاع الخاص في خطط عملھا،
وتوثيق أمثلة الشراكات اإليجابية والبناءة ،وتحديد المبادئ والسياسات والمبادئ التوجيھية والمعايير القائمة ذات الصلة
للمنظمة ) (WMOالتي يلزم النظر فيھا ومن ثم تقديم المشورة إلى المجلس التنفيذي حيالھا لمساعدة القطاعين العام
والخاص كليھما على تالفي المنازعات وتشجيع التعاون فيما بينھما؛
يطلب من األمين العام تقديم الموارد قدر اإلمكانلزيادة فرص الحوار القائمة من أجل وضع مواد توجيھية وتقديم
المشورة ،بما في ذلك دعم اجتماعات االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية وسائر المنتديات؛
يطلب من المجلس التنفيذي توجيه األمين العام إلى دراسة مختلف نماذج العمل التي تستخدمھا المرافق ) ،(NMHSsلفھم
التحديات والفوائد المرتبطة بالشراكات مع القطاع الخاص وتقاسم ھذا التحليل مع جميع األعضاء.
يطلب أيضا ً من المجلس التنفيذي توجيه عملية وضع مواد توجيھية ومراقبتھا ،وتقديم المشورة لدعم التشارك الفعال بين
المرافق ) (NMHSsوالقطاع الخاص وتقديم تقرير عن تنفيذ ھذا القرار خالل دورات المؤتمر العادية؛
يحث األعضاء على تيسير ھذه المبادرة من خالل تقديم دعم مالي وعيني.
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إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة )(WMO
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

أن نصف سكان العالم يعيشون حاليا ً في مناطق حضرية ،وأن ھذا العدد من المتوقع أن يرتفع إلى  70في المائة
بحلول عام ،2050

)(2

أن المسائل الحضرية يجري النظر فيھا بھدف إدراجھا في األھداف اإلنمائية المستدامة الجديدة،

)(3

أن خطة حضرية جديدة على صعيد األمم المتحدة يجري وضعھا،

وإذ يعرب عن قلقه لكون المناطق الحضرية شديدة التأثر بظواھر الطقس المتطرفة ،بما فيھا موجات الحرارة
والفيضانات والجفاف وعُرام العواصف في المناطق الساحلية وتلوث الھواء واآلثار التي يخلفھا تغير المناخ ،ضمن
جملة أمور،
وإذ يضع في اعتباره األولويات المتفق عليھا في الخطة االستراتيجية للمنظمة للفترة 2019-2016؛
وإذ يدرك أن على المنظمة ) (WMOوأعضائھا التعامل مع ما سبق بطريقة متكاملة بتوفير خدمات الطقس والمناخ
والھيدرولوجيا وغيرھا من الخدمات البيئية ذات الصلة المخصصة لتلبية االحتياجات الحضرية،
وإذ يدرك كذلك أن ھذه الخدمات سوف تكون وثيقة الصلة ببناء قدرة المناطق الحضرية على المقاومة وبالتنمية
المستدامة وتخطيط المدن وتصميم الھياكل األساسية والنقل واإلمداد بالطاقة والمياه والسالمة الغذائية والحد من مخاطر
الكوارث والتك ّيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته ،وتوقع المخاطر الطبيعية والتخفيف من حدتھا )بما في ذلك
الفيضانات والجفاف( ،والحد من ھشاشة أوضاع السكان ،ال سيما الفقراء ،وشدة تعرضھم لألخطار الطبيعية ،وصحة
المواطنين،
يقرر ضرورة أن تكون األنشطة الحضرية عنصراً مشتركا ً بين القطاعات ومحدداً داخل المنظمة )(WMO؛
يطلب إلى األعضاء:
)(1

توجيه انتباه السلطات الوطنية المعنية في مؤتمر الموئل الثالث إلى أھمية إيضاح أنشطة الطقس والمناخ
والھيدرولوجيا وغيرھا من األنشطة البيئية ذات الصلة ،التي تدعم المسائل الحضرية؛

)(2

تشجيع تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالسلطات الوطنية المعنية
للمضي قدما ً في إعداد خدمات حضرية متكاملة لص َّناع القرار وأصحاب المصلحة والجمھور ،وتسخير آخر
التكنولوجيات التواصلية في تقديم الخدمات؛
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يطلب إلى اللجان الفنية:
)(1

أن تحدد األنشطة الحضرية ذات الصلة التي ستتناولھا اللجان المعنية في دوراتھا المقبلة ،بما في ذلك باعتبارھا
عناصر من األولويات المتفق عليھا للمنظمة )(WMO؛

)(2

أن تطلب من ھيئاتھا العاملة إدماج البُعد الحضري في أنشطتھا على نحو متسق؛

)(3

أن تشير إلى األنشطة الحضرية في تقريرھا إلى المجلس التنفيذي؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية:
)(1

تبني مسألة التركيز على المسائل الحضرية وتناولھا في دوراتھا المقبلة؛

)(2

اإلشارة إلى األنشطة الحضرية في تقريرھا إلى المجلس التنفيذي؛

يطلب إلى المجلس التنفيذي:
)(1

تحديد األولويات بشأن األنشطة ذات الصلة بالمسائل الحضرية؛

)(2

تقديم إرشادات بشأن تطوير استراتيجية تقديم الخدمات لتلبية االحتياجات الحضرية؛

)(3

تنسيق أعمال اللجان الفنية بشأن المسائل الحضرية تنسيقا ً محكما ً وشامالً؛

يطلب إلى األمين العام اتخاذ الترتيبات لتنسيق األنشطة الحضرية المتكاملة في المنظمة ).(WMO

القرار

(Cg-17) 69

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 36الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )،(2015-2012) (WMO

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 38إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة ،2019-2016

)(3

قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بإعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(4

توصيات االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية الواردة في تقارير دورات كل منھا،

وإذ يشير أيضا ً إلى أن عملية التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة ) (WMOللفترة من  2016إلى  2019تستند إلى المكونات
الرئيسية الثالثة المترابطة وتشملھا ،وھي:
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)(1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOالتي تتضمن بيانا ً رفيع المستوى بالتوجه المقبل وأولويات المستقبل في
المنظمة )،(WMO

)(2

الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOالتي تعرض األنشطة البرنامجية والمشاريع الخاصة المحددة زمنيا ً والالزمة
لمعالجة االحتياجات المجتمعية العالمية وتحقيق النتائج المتوقعة،

)(3

ميزانية المنظمة ) (WMOالقائمة على النتائج والتي تحدد الموارد لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ،بما يشمل سير
الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOواألمانة واألنشطة البرنامجية،

يقر ،بموجب أحكام المادة )8أ( )ب( و)ج( من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOالخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
) 2019-2016مرفق ھذا القرار(؛
يحث األعضاء على مراعاة الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOلدى إعداد وتنفيذ خدماتھم الوطنية للتنمية والمناخ
والحد من مخاطر الكوارث وغير ذلك من اإلستراتيجيات ذات الصلة بشأن البرامج في مجاالت األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا وغير ذلك من االختصاصات ،فضالً عن المشاركة في برامج المنظمة )(WMO؛
يطلب من المجلس التنفيذي ،واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،واألمين العام ،التقيد بالتوجه اإلستراتيجي واألولويات
المبينة في الخطة اإلستراتيجية وتنظيم األنشطة البرنامجية من أجل تحقيق النتائج المتوقعة؛
يطلب أيضا ً من المجلس التنفيذي استخدام الخطة اإلستراتيجية ،التي تكملھا الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOبوصف
ذلك عالمة مرجعية لرصد التقدم واألداء في تحقيق النتائج المتوقعة عن طريق تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة )(WMO
والتقدم بتقرير إلى المؤتمر الثامن عشر؛
يطلب من األمين العام اتخاذ الترتيبات لنشر الخطة اإلستراتيجية من أجل توزيعھا على جميع األعضاء والھيئات
التأسيسية للمنظمة ) (WMOومنظومة األمم المتحدة وغير ذلك من المنظمات الدولية وسائر الشركاء والمنظمات ،حسب
االقتضاء.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 36الذي يظل ساريا ً حتى  31كانون األول /ديسمبر  2015فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق القرار

(Cg-17) 69

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016
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ملخص تنفيذي
السياق
ثمة اعتراف بأن خدمات المراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا والبيئة تقدم
مساھمات أساسية في حماية الحياة والممتلكات من مخاطر األرصاد الجوية والھيدرولوجية ،بما في ذلك العواصف
والحر المفرط والجفاف والفيضانات .وباإلضافة إلى ذلك فھي تدعم أيضا ً النمو االقتصادي في قطاعات تشمل الزراعة
وإنتاج األغذية والنقل والطاقة والموارد المائية .ومن المحتمل حدوث ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة شديدة التأثير
بشكل أكثر تكراراً وحدة بسبب تقلبية المناخ وتغيره .واليوم تنجم عن ھذه التغيرات في أحوال الطقس والمناخ والماء
والتركيب الكيميائي للغالف الجوي فضالً عن األحوال البيئية ذات الصلة األخرى ،كتلك التي تسببھا مثالً آثار الطقس
الفضائي ،آثار حتمية على البيئة وعلى ازدھار األمم .واالستثمارات الرامية إلى تعزيز ھياكل المراقبة وتحسين التنبؤات
بأحوال الطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا يمكن أن تؤدي إلى الوقاية من الكوارث وإلى التخطيط
االجتماعي – االقتصادي بشكل فعال .كما أن األمر يحتاج إلى المزيد من االستثمارات في المستقبل لتعظيم المنافع
االجتماعية  -االقتصادية للتخفيف من حدة ظواھر الطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا المتطرفة الشديدة
األثر والتكيف معھا.
وآثار تغير الطقس وظروف المناخ والماء وما يتصل بذلك من ظروف بيئية آخذة في تصعيد الطلب من جانب
الحكومات والمؤسسات والمواطنين من أجل معلومات ومنتجات وخدمات أكثر فائدة وموثوقية .والمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضائھا تلعب دوراً
أساسيا ً ويعتد به في توفير ھذه المنتجات والخدمات .وھذا الطلب يغذي أيضا ً تنامي موفري خدمات القطاع الخاص ذات
القيمة المضافة.
وتقوم المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsباستكشاف سبل تحسين أوجه الكفاءة والفعالية من خالل التعاون
والتعاضد اإلقليميين وإقامة شراكات فعالة من حيث التكلفة فيما بينھا ،ومع المؤسسات األخرى وموفري خدمات القطاع
الخاص .وسوف يحسّن ذلك قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى االستجابة لتطلعات الحكومات من أجل إنقاذ
األرواح ،والتقليل من آثار األضرار ،والمساھمة في النمو االقتصادي ،ودعم الريادة البيئية.
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
إن المخاطر ذات الصلة بالطقس والطقس البحري والمناخ والماء ال تصبح بالضرورة كوارث طبيعية .والمرافق
الوطنية ) (NMHSsتج ّد من أجل توفير إنذارات مبكرة باألحداث الشديدة التأثير .وبالمثل فإنھا توفر معلومات عن
ظواھر المناخ المتطرفة وتقلبھا ،بما يم ّكن المجتمع من التكيف على وجه أفضل مع المناخ المتغير من خالل تحسين
قدرة المجتمعات على المقاومة وإدارة الموارد المائية وإستراتيجيات األمن الغذائي.
وتؤدي المرافق الوطنية دوراً نشطا ً في البرامج الوطنية واإلقليمية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ) ،(ISDRفتجمع
بين عناصر العلوم والخدمات التشغيلية والعالقات مع القطاعين العام والخاص إلدارة مخاطر الكوارث بصورة شاملة.
والمنتجات والخدمات التي توفرھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مجال المعلومات تؤثر إيجابيا ً على القرارات الحاسمة التي
تتخذ في القطاعات االقتصادية الحساسة والسريعة التأثر بظواھر الطقس والمناخ المتطرفة .وھذه الخدمات التي توفرھا
المرافق الوطنية تساعد أيضا ً في تحسين جودة البيئة وتم ّكن من تحقيق نواتج آمنة وفعالة في النقل وفي دعم الصحة اإليجابية
من خالل اإلنذارات باآلثار الصحية المترتبة على تردي جودة الھواء أو تفشي األمراض المحمولة بالنواقل .وبالتالي فإن
الخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية تقدم فائدة جمة لصانعي القرار في مواجھة التحديات العالمية واإلقليمية والوطنية.
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أھمية استدامة الھياكل األساسية في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
لتوفير خدمات فعالة ذات قيمة مضافة في مجالي الطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا البد للمرافق الوطنية
) (NMHSsمن تكوين فھم متين الحتياجات الحكومات والقطاع العام وغير ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
ولتوفير خدمات عالية الجودة تفي باحتياجات صانعي القرار ،البد للمرافق الوطنية ) (NMHSsإقامة وتطوير وتحسين
الھياكل األساسية العلمية والتكنولوجية وجلب الموظفين الماھرين واالحتفاظ بھم من أجل تشغيل وإدارة الشبكات
المتطورة في األرصاد البيئية والھيدرولوجيا وفي الشبكات البيئية ذات الصلة .وفوائد ھذه الخدمات بالنسبة للحكومات
والمؤسسات والمواطنين تتوقف على الرصد والنمذجة في الوقت الحقيقي للعمليات التي تتم في الغالف الجوي وما
يتصل بھا من عمليات في المحيطات ولدورة المياه والتي تشكل أساس جميع التنبؤات واإلسقاطات في مجاالت الطقس
والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا.
وتحتاج المرافق الوطنية ) ،(NMHSsلكي تكون قادرة على البقاء ،إلى استثمار في ھياكلھا األساسية ،بما في ذلك نظم
مراقبة متينة ومنسقة عالميا ً وإلى التكنولوجيات المعلوماتية والحاسوبية وتطوير الموارد البشرية .وبعض العناصر
األساسية المكونة للبنية األساسية الالزمة لدعم توفير الخدمات )مثل الحوسبة العالية األداء( ليست متاحة لجميع المرافق
الوطنية ) .(NMHSsوللمنظمة ) (WMOدور أساسي وفريد من نوعه في توفير أطر التنسيق والتعاون اإلقليميين
والعالميين الالزمين واللذين يدعمان جميع األعضاء )مثل المراكز اإلقليمية والعالمية المتخصصة ،والمراكز اإلقليمية
للتدريب وغيرھا(.
دور المنظمة

)(WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة وتضم  191عضواً من الدول
وأقاليم .وھي صوت منظومة األمم المتحدة ذو الحجية بخصوص حالة وسلوك الغالف الجوي لألرض وتفاعله مع
األراضي والمحيطات ،والطقس والمناخ الناجمان عن ھذا التفاعل والتوزيع الناتج عن ذلك للموارد المائية .وقد كانت
المنظمة ) ،(WMOمنذ إنشائھا في عام  ،1950محورية في تيسير التعاون والتآزر الدوليين من أجل تبادل البيانات
والمعارف ،وتحديد المعايير ،وتنسيق الطرائق العلمية والفنية ،وتطوير القدرات لصالح األعضاء والمرافق الوطنية
) (NMHSsالتابعة لھا .وتيسير برامج المنظمة ) ،(WMOمن قبيل برنامج المراقبة العالمية للطقس ،جمع المعلومات
والخبرات والتكنولوجيا وتجھيزھا وتبادلھا إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة لتوفير خدمات الطقس والطقس البحري
والمناخ والخدمات الھيدرولوجية البيئية ذات الصلة التي يقدمھا أعضاؤھا.
وفي إطار المنظمة ) ،(WMOتنشر المرافق الوطنية ) (NMHSsوتشغل وتدعم البنى األساسية الضرورية بطريقة منسقة
لتقديم طائفة واسعة من الخدمات التي تدعم صنع القرار بشأن المسائل الحالية والمستجدة .وتستفيد المرافق الوطنية
) (NMHSsمن الشراكات المعززة مع ھيئات األمم المتحدة الناشطة في مجال التكيّف مع المناخ ،من قبيل لجنة األمم
المتحدة المعنية بالتكيّف مع المناخ ،وفي مجال الحد من تأثير تغيّر المناخ ،من قبيل مركز وشبكة تكنولوجيات المناخ
) .(CTCNوتدعم المنظمة ) (WMOعمل المجتمع الدولي األوسع نطاقا ً واالتفاقيات أو المعاھدات الدولية من قبيل اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر) .(UNCCDوھذا اإلطار
التعاوني يسفر عن استخدام الموارد العالمية بكفاءة أكثر بكثير.
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة

)(WMO

تحدد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOالتوجھات واألولويات لتوجيه أنشطة األعضاء وجميع الھيئات التأسيسية
للمنظمة ) (WMOلتمكين جميع األعضاء من تحسين معلوماتھم ومنتجاتھم وخدماتھم األساسية ،والمحافظة على الھياكل
األساسية الالزمة واإلفادة بشكل مباشر من مجاالت التقدم في العلم والتكنولوجيا .وتشدد الخطة على األولويات الرئيسية
التالية للنھوض بتحقيق النتائج المتوقعة الثمانية التي تبرز منافع وتحسينات قدرات جميع األعضاء:
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تحقيق التنمية المستدامة
برامج المنظمة ) ،(WMOالتي تسلم بتزايد المخاطر االجتماعية – االقتصادية والبيئية والمنافع التي تجلبھا خدمات
األرصاد الجوية والھيدرولوجياُ ،تصمم لتحسين قدرات جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsوالسيما منھا المرافق في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً وفي الدول النامية الجزرية الصغيرة ،من أجل
الوفاء بوالياتھا وإفادة حكوماتھا ومؤسساتھا ومواطنيھا .والمنظمة ) ،(WMOمن خالل أعضائھا وھيئاتھا التأسيسية
وأمانتھا ،تنفذ برامج ومبادرات مشاريع تفي باالحتياجات المجتمعية العالمية الواسعة النطاق التالية ذات األھمية
األساسية بالنسبة لكل عضو من أعضاء المنظمة ) (WMOوتسھم في جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام :2015
)أ( تحسين حماية األرواح والممتلكات للحد من مخاطر الكوارث عن
طريق التخفيف من آثار ظواھر الطقس والمناخ والماء وغيرھا من
الظواھر البيئية الخطيرة والتطرق للحاجة إلى تحسين سالمة النقل
براً وبحراً وجواً؛
)ب(استئصال الفقر ،وضمان استدامة سبل العيش وقدرتھا على
مواجھة المصاعب ،وتحقيق األمن الغذائي ،والحصول على الماء
والطاقة ،وتوفير حياة صحية ،وتحقيق المساواة بين الجنسين،
وتحقيق النمو االقتصادي ،ومكافحة آثار تغير المناخ عن طريق
توفير الخدمات في مجاالت الطقس والمناخ والماء وما يتصل بذلك
من خدمات بيئية لدعم إدارة مخاطر المناخ ،والقدرة على المقاومة
فيما يتصل بالمناخ ،واالقتصاد األخضر ،والحد من مخاطر
الكوارث ،واألمن الغذائي والزراعة ،وتحسين صحة ورفاه
المواطنين االجتماعي ،وإدارة موارد المياه ،واللجوء إلى موارد
الطاقة المتجددة من قبيل الطاقة المائية ،والشمسية ،وطاقة الرياح؛
)ج( االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحسين الجودة البيئية من
خالل تصميم خدمات خاصة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا
من خدمات بيئية إلدارة موارد الغالف الجوي والموارد األرضية
والمائية في جميع النطاقات الزمنية وتطوير وإدارة الموارد الطبيعية
األخرى.
وخدمات الطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا التي توفرھا المرافق الوطنية ) (NMHSsأساسية لدعم الركائز
المستقلة الثالث للتنمية المستدامة :التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية .ومساھمة المنظمة ) (WMOوأعضائھا في كل
واحدة من ھذه الركائز يرد وصفھا في المرفق الثاني .وأھمية ھذه الخدمات تتزايد بتحسن جودة ودقة المعلومات المطبقة
في عملية صنع القرار الرامية إلى الحد من المخاطر وإلى التحقيق األمثل للمنافع ،وكذلك حُسن توقيت ھذه المعلومات
ووجاھتھا من الناحية المكانية وفائدتھا.
وخدمات الطقس والھيدرولوجيا تم ّكن من التأھب في األجل األقصر واالستجابة للظواھر ،في حين أن معلومات المناخ
في األجل األطول على النطاق الزمني الموسمي والعشري أساسية ألغراض التخطيط الطويل األجل .ولقد تصدرت
المنظمة ) (WMOعملية إقامة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلتوجيه تطوير وتطبيق معلومات وخدمات
المناخ العلمية األساس دعما ً لصنع القرار .وتتمثل رؤية اإلطار العالمي ) (GFCSفي تمكين المجتمع من تحسين إدارة
المخاطر والفرص الناشئة عن تقلب المناخ وتغيره ،وال سيما بالنسبة ألولئك الذين ھم أكثر عرضة لمثل ھذه المخاطر.
وإلى جانب المعلومات األقصر أجالً التي توفرھا المرافق الوطنية ) ،(NMHSsسيم ّكن ذلك من توفير معلومات متواصلة
وشاملة على جميع النطاقات الزمنية دعما ً للتنمية المستدامة.
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
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يوضح الشكل  2أدناه دور المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في االستجابة لالحتياجات المجتمعية
العالمية .والمرافق الوطنية قائمة على عمليات مراقبة وبيانات تستخدم ،بترافق مع أنشطة البحث ،إلعطاء معلومات
وخدمات وجيھة وفي الوقت المناسب ومن نوعية جيدة .ويمكن أن تؤثر ھذه المعلومات والخدمات بشكل إيجابي في
القرارات الحاسمة لمن ھم سريعوا التأثر بظواھر الطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا المتطرفة ،وكذلك في
مساعدة صانعي القرار على تلبية االحتياجات المجتمعية .واإلنذارات المبكرة بظواھر الطقس والماء والمناخ الشديدة
التأثير يمكن أن تساھم في تحسين إستراتيجيات األمن الغذائي ،وقدرة المجتمعات المحلية على المقاومة ،وإدارة الموارد
المائية ،بما يم ّكن المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ ،وتفادي فقدان األرواح والممتلكات والحد من اآلثار المدمرة
لظواھر الطقس الشديدة التأثير .وھذه الخدمات تساعد أيضا ً على تحسين جودة البيئة ،وتيسر النقل اآلمن والفعال ،وتدعم
نواتج الصحة اإليجابية ،من خالل اإلنذارات باآلثار الصحية الناجمة عن تردي نوعية الھواء أو تفشي األمراض
المحمولة بالنواقل.
وتؤدي المنظمة ) (WMOدوراً أساسيا ً في تنسيق بيانات األرصاد الجوية العالمية وفي تحديد معايير جودة توفير
الخدمات للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوفعالية ھذه المرافق وكفاءتھا تتعزز من خالل
تحسين االستخدام المتبادل للبيانات ونظم إدارة الجودة ،بما يم ّكنھا من تحسين وفائھا بوالياتھا وإبراز أھميتھا وزيادة
التعريف بھا في الحكومات الوطنية وفي المنظمات األخرى صاحبة المصلحة.
المنافع المجتمعية

النواتج

العمليات

المدخالت

المحركات

الحد من مخاطر
الكوارث
سالمة النقل جواً
وبحراً وبراً وتشغيله
االقتصادي

الخدمات المتعلقة
بالطقس

الصمود في مواجھة

الخدمات المناخية

تقلبية المناخ وتغيره

الخدمات
الھيدرولوجية
وإدارة المياه

للموارد الطبيعية

الخدمات البيئية

االستخدام المستدام

البحوث
معالجة
البيانات
والنمذجة
والتنبؤ

الرصدات
وتبادل
البيانات

االحتياجات
المجتمعية
العالمية

نتائج البحوث
النمو االقتصادي

المعايير ،إدارة الجودة ،إدارة التصدي
للمخاطر ،الكفاءة ،الفعالية
تطوير القدرات
الشراكات

عوامل التمكين

الشكل  :2عرض تخطيطي للعمليات التي يشملھا تقديم خدمات فعالة من خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا والخدمات
الالزمة لتحقيقھا ذات الصلة بوالية المنظمة )(WMO

دور المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)(WMO
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توفر المنظمة ) ،(WMOضمن إطارھا التعاوني ،القيادة والخبرة العالميتين في التعاون الدولي في توفير أعضائھا
واستخدامھم لخدمات ذات نوعية عالية ويعتد بھا في مجاالت المناخ والطقس والھيدرولوجيا وما يتصل بذلك من خدمات
بيئية ،من أجل تحسين رفاه مجتمعات جميع األمم .وھي تفعل ذلك من خالل تنسيق المعايير والممارسات فيما بين
أعضائھا ،باالستناد إلى القيم األساسية للمھنية واالمتياز والنزاھة والحساسية الثقافية وعدم التمييز وروح العمل
الجماعي في الخبرة الدولية .وتتمثل مھمة المنظمة ) ،(WMOكما ورد وصفھا في االتفاقية فيما يلي:
)أ(

تيسير التعاون على نطاق عالمي في إقامة شبكات محطات إلجراء عمليات الرصد الجوي فضالً عن عملية
الرصد الھيدرولوجي وغيرھا من عمليات الرصد الجيوفيزيائية ،وتشجيع إقامة وصيانة المراكز المكلفة بتوفير
خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية وما يتصل بھا من خدمات؛

)ب(

تشجيع إقامة وصيانة نظم للتبادل العالمي السريع لمعلومات األرصاد الجوية والمعلومات الھيدرولوجية وما
يتصل بذلك من معلومات؛

)ج(

تشجيع توحيد عمليات الرصد الجوي وعمليات الرصد الھيدرولوجي وما يتصل بھا من عمليات رصد ،وضمان
التطبيق الموحد لألرصاد واإلحصاءات؛

)د(

مزيد تطبيق األرصاد الجوية على أنشطة الطيران والنقل البحري وإدارة المياه والزراعة وغيرھا من األنشطة
البشرية؛

)ھ(

تشجيع األنشطة في الھيدرولوجيا التشغيلية وتشجيع التعاون الوثيق بين مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛

)و(

تشجيع البحث والتدريب في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وعند االقتضاء ،في الميادين ذات الصلة،
والمساعدة على تنسيق الجوانب الدولية من قبيل البحث والتدريب؛

)ز(

توفير التوجيه للوائح الوطنية بشأن توفير معلومات األرصاد الجوية الرسمية والمشورة ،من خالل بروتوكول
اإلنذار المشترك وسجل سلطات اإلنذار.

وتدعم والية المنظمة ) (WMOبشكل مباشر توفير خدمات فعالة من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا من أجل سالمة األرواح وحماية الممتلكات ودعم التنمية المستدامة.
االستناد إلى اإلنجازات
لقد أحرز أعضاء المنظمة ) (WMOومرافقھم الوطنية ) ،(NMHSsطوال عقود ،تقدما ً ملحوظا ً في النھوض بأولويات
المنظمة ) .(WMOوفيما يلي أمثلة حديثة لما تم خالل األعوام األربعة الماضية:
)أ(

لعبت المنظمة ) (WMOدوراً رئيسيا ً في إقامة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،دافعة بخدمات المناخ التشغيلية
خطوة إلى األمام صوب تحقيق قدرتھا الكاملة؛

)ب(

أُحرز تقدم ملحوظ في صفوف المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تنفيذ نظم إدارة الجودة ومعايير كفاءة الموظفين
من أجل زيادة تحسين فعالية وسالمة الطيران الدولي؛

)ج(

تنسيق التطورات العلمية الدولية دعما ً للمخاطر البيئية الجديدة والناشئة وما يتصل بذلك من نظم مراقبة ،من
قبيل الطقس الفضائي ،وتلوث الھواء ،والعواصف الرملية والترابية ،والرماد البركاني؛

)د(

أُعدت خطط عالمية وإقليمية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوعزز  360مركزاً وطنيا ً وإقليميا ً
وعالميا ً قدراتھا دعما ً لنظام معلومات المنظمة )(WIS) (WMO؛

القرارات
)ھ(
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تحسين تنبؤات وإنذارات الطقس التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وتستخدمھا
وكاالت الوقاية من الكوارث والحماية المدنية ،في العديد من المناطق من خالل تنفيذ المشاريع اإليضاحية للتنبؤ
بالطقس المتطرف.

وتستند ھذه الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOإلى ھذه اإلنجازات.
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التحديات الناشئة
العوامل الداخلية المؤثرة على أولويات المنظمة ) (WMOفي الفترة

2019-2016

يواجه أعضاء المنظمة ) (WMOالعديد من التحديات ،والسيما األعضاء الذين يواجھون ثغرات ھامة في التطوير
والقدرات في خدمة االحتياجات ذات الصلة بالطقس والمناخ والماء لدى حكوماتھم ومؤسساتھم ومواطنيھم .والخدمات
الموثوقة وعالية الجودة التي تساعد على تفادي فقدان األرواح والممتلكات وتساھم في النمو االقتصادي وتدعم الريادة
البيئية في جميع أنحاء العالم تتوقف على ما يلي:
)أ(

فھم واستيعاب احتياجات مختلف المجتمعات المحلية من المستخدمين ،بما في ذلك وكاالت الحماية من الكوارث
والوقاية المدنية ،وإدماج ھذه االحتياجات في برامج التنبؤ واإلنذار ،ومراعاة جوانب جنسانية محددة؛

)ب(

توافر ھياكل أساسية عصرية لألرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا ،وتوافر موظفين مدربين تدريبا ً جيداً
ومتحمسين وأكفاء لجمع البيانات والمنتجات وتجھيزھا وحفظھا وتيسير تبادلھا السريع؛

)ج(

القدرة على الحفاظ على معايير عالية فيما يتصل بعملية الرصد والبيانات والبيانات الشرحية؛

)د(

المشاركة واإلسھام في البحث الذي يقود إلى تحسين الرصد والتنبؤ والفھم فيما يتصل بالغالف الجوي والغالف
المائي في جميع النطاقات المكانية والزمنية؛

)ھ(

القدرة على إعداد وتوفير إنذارات مبكرة وتنبؤات بالمخاطر ذات الصلة بالطقس والمناخ والماء تكون عالية
الجودة وسھلة الفھم ومالئمة لمقتضى الحال ومراعية لالعتبارات الجنسانية ،مع زيادة التركيز على التنبؤات
القائمة على اآلثار واإلنذارات القائمة على المخاطر؛

)و(

التعبئة الفعالة للموارد ،والكفاءة في استخدامھا والحوكمة العصرية الفعالة وصنع القرار على األصعدة الوطني
واإلقليمي والعالمي.

العوامل الخارجية المؤثرة في أولويات المنظمة ) (WMOفي الفترة

2019-2016

مازالت ظواھر الطقس والطقس البحري والمناخ والھيدرولوجيا المتطرفة شديدة التأثير تخلف آثاراً ھامة في جميع
أنحاء العالم وجلبت انتباه قادة العالم .والمشاغل آخذة في التصاعد بخصوص تزايد سرعة التأثر االجتماعي –
االقتصادي والمخاطر وشدة ھذه الظواھر بسبب تقلب المناخ وتغيره ،تزامنا ً مع تسارع الم ّد الحضري ،وال سيما في
المناطق الساحلية الكثيفة السكان ،وأھمية النقل بالنسبة للتجارة .ونطاق تغير البيئة المتزايد بسرعة والمالحظ في
المنطقتين القطبيتين أصبحت له بالفعل آثار ھامة على أنماط الطقس والمناخ في جميع أنحاء العالم .والطلبات آخذة في
التصاعد لتحسين الرصد ،وتوفير بيانات أكثر دقة وموثوقية ،وتحسين التنبؤات واإلنذارات المتطورة القائمة على األثر
والتي تلھم عملية صنع القرار التي تخفف من حدة ھذه المخاطر وتتكيف معھا وتقلل إلى أدنى حد من اآلثار الكارثية.
واستمرار الضغوط االقتصادية في جميع أنحاء العالم يعني أن ھناك توجھا ً متزايداً إلى إدخال ھذه التحسينات على
الخدمات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
والتغيرات الھامة في القطاعات االجتماعية – االقتصادية التي تعالجھا برامج المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك في
قطاعات الصحة والزراعة وإنتاج األغذية والنقل وإدارة الموارد المائية والطاقة ،آخذة ھي األخرى اآلن في بلورة
الطلبات على خدمات المرافق الوطنية ) (NMHSsوسوف تظل تبلورھا في المستقبل:
)أ(

سيكون لتنفيذ خطة المالحة الجوية العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( تأثيرات ھامة على كيفية
تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران في المستقبل بسبب المضي في العولمة وإضفاء الطابع اإلقليمي،
والتحول من نھج "التركيز على النواتج" إلى نھج "التركيز على البيانات" ،والطلب الشديد على البحوث
واالبتكار لدعم إدارة حركة الطيران العالمية في المستقبل؛
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القرارات
))ب(

مرتفعة لھا صلة
ة
خاطر
خضعان لمراقببة ضئيلة ولمخ
البحري ليمتد إلى اللمنطقتين القطببيتين اللتين تخ
ي
توسيع النقل
ع
أحوال الطقس والمنناخ والجليد الببحري؛
ل
بتزايد تقلبية
د

))ج(

صعدة الوطني وواإلقليمي والععالمي لدعم
في الوقت الحقييقي على األص
خية تطبيقية ي
إلى خدمات مناخ
حاجة ملحة ى
ثمة ح
خاطر
ي ،والحد من مخ
متعلقة باإلنتاج الزراعي ،واألمن الغذائ ،
للخدمات المناخية المت
ت
أولوياات اإلطار الععالمي
ً
طاع الطاقة،
صلة ھامة بقط
خدمات أيضا ص
ستكون لھذه الخ
الكواررث ،وصحة اإلنسان ،والمووارد المائية اللمستدامة .وس
والھيااكل األساسية الحضرية ،واالنقل؛

))د(

الت في كثافة ووتوزع أنماط ھطول األمطاار
التحوال
وتساقط الثلوج على نطاق عالمي واستمرار تناققص
ط
ظروف الثلج والجليدد ،السيما في مناطق المرتففعات
ف
إدارة الموارد المائئية
ة
الجبلية ستزيد من التتأثير في
عملية صنع اللقرار؛
صل بذلك من ع
ضانات وما يتص
والفيض

))ھ(

خاطر الكوارث
ث
سينداي للحد من مخ
ي
يبرز إطار
ز
لفترة  ،2030-2015وجدول أعماال التنمية المس
ستدامة
على المقاومة فيما
لما بععد عام  2015أھمية القدرة ع
يتصل بالطقس والممناخ والحد ن
ل
من المخاطر والحاجة
ت
إلى مما يتصل بذلك من
معلومات علمية وخدماات ؛

))و(

تزايد التحضر وعددد السكان ،الذذين ُينتطر أن ينمو عددھم بببليون شخص بحلول عام  ،20255سيزيد من سرعة
المخاطر ال تراعي داائما الحياد الج
ر
أن ھذه
إلضافة إلى ن
ضھم للمخاطر الطبيعية ،باإل
تأثر االسكان وتعرض
جنساني؛

))ز(

صل االجتماعي
الم الالسلكية وووسائل التواص
تزايد استخدام التكننولوجيات الجدديدة ،من قبيل وسائل اإلعال
ي،
جاتھم وتقديمھھا في "الوقت المناسب"
ظارات المواطننين من حيث المعلومات سھھلة الفھم المكييفة وفق احتياج
وانتظ
تظل فعالة ووجيھ
لجديدة كي ل
ستخدام ھذه التتكنولوجيات الج
أمر ييتطلب من المررافق الوطنية ) (NMHSsاس
يھة؛

))ح(

بطء االنمو االقتصاددي العالمي د
قد يكون له تأثيرر سلبي على تعبئة الموارد؛ والمرافق الووطنية بحاجة إلى إثبات
م
الكفاءءة في
استخدام الموارد والفاائدة من حيث التكلفة ،والقيممة؛

))ط(

ضافة ،باعتباررھا قطاعا ً ثالثا ً ،مع تقديم
خدمات األرصااد الجوية والھھيدرولوجيا ذات القيمة المض
زيادة النشاط في خ
صاد الجوية
منافع لقطاع األعماال والمستھلكيين في الوقت ذذاته ،قد يؤثر على المرافق الوطنية لألرص
جب على المرافق الوطنية أن تحافظ ى
والھيددرولوجيا؛ فيج
على مكانتھا وأھمميتھا بالنسبة للللمجتمعات الممحلية
خاص كھيئات ممرجعية رسميية وطنية
سم ،وبشكل خا
ألداء دورھا الحاس
لتحصل على الدعم المناسب ء
ل
والحككومات
لإلنذارات المبكرة.

غير:
العالم في تغي









نسمة في عام
سعة باليين ة
عدد السكان تس
في فقر مدقع
خص يعيشون ي
 700مليون شخ
يعيشون في المناطق الح
ن
في المائة
أكثر من  50ي
حضرية،
في المائة بحلول عام 2050
أي نسبة  72ي
2050
 23من المدن االكبرى اليوم ،و 37بحلول عام 0
 232مليون مھھاجر دولي
آلمنة
يتمتعون بمياه الشرب اآل
ن
خص ال
 780مليون شخ
خص يفتقرون للككھرباء
 1.3بليون شخ
 7ماليين حالة وفاة مبكرة ب
بسبب تلوث الھواء
2050

جميعي لألمين اللعام لألمم المتحددة بشأن جدول
صدر :التقرير التج
المص
أعماال التنمية المستدامة لما بعد (A/69/700) 2015؛ اللطاقة
صحة العالمية 20012؛ برنامج
ستدامة للجميع 2013؛ منظمة الص
المس
األمم المتحدة للمستووطنات البشرية ))الموئل( .2013
م
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أولويات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOللفترة

2019-2016

تعكس أولويات المنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016المدخالت من جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوبشكل
خاص االتحادات اإلقليمية الستة التي تجمع وجھات النظر الجماعية لجميع أعضاء المنظمة ) (WMOالبالغ عددھم
عضواً .وجميع الھيئات تسلم بأھمية أولويات البحث بالنسبة للمنظمة ) (WMOفي مجال التنبؤ بالطقس الشديد التأثير
والتنبؤ بالظواھر الموسمية ودون الموسمية والتنبؤ بالنسبة للمنطقتين القطبيتين ،واألرصاد الجوية الحضرية ،كوسيلة
لتمكين إدخال تحسينات على توفير الخدمات التشغيلية .وذلك ھو الحال أيضا ً بالنسبة للتقدم في تكنولوجيات الرصد
والمعلومات ،والسيما الحاجة إلى إبقاء نظم معلومات المنظمة ) (WMOفي مواكبة لتطورات النظام العالمي المتكامل
للرصد ).(WIGOS

191

واألولويات الرئيسية التالية ستحظى بتشديد إضافي في برامج المنظمة ) (WMOوالميزانية القائمة على النتائج للفترة
:2019-2016
)أ(

الحد من مخاطر الكوارث :تحسين دقة وفعالية التنبؤات القائمة على األثر واإلنذارات المبكرة بالمخاطر
المتعددة ذات األثر العالي في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمخاطر البيئية ذات الصلة من المناطق
المدارية إلى القطبين ،بما يساھم في الجھود الدولية المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وفي مجالي
القدرة على المقاومة والوقاية ،ال سيما في التصدي للمخاطر المتصلة بزيادة تعرّ ض السكان للمخاطر؛

)ب(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSتنفيذ الخدمات المناخية في سياق اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالسيما لصالح البلدان التي تفتقر لھا ،وذلك عن طريق ما يلي) :أ( إنشاء مراكز إقليمية للمناخ؛
)ب( تحديد شروط االستخدام للمنتجات المناخية؛ )ج( تطوير نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS؛
)د( النھوض بمھارات التنبؤ على الصعيد الموسمي ودون الموسمي )(S2S؛

)ج(

النظام العالمي المتكامل للرصد ) :(WIGOSتعزيز النظام العالمي للرصد عبر التنفيذ الكامل للنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISمن أجل تنفيذ رصدات متينة وموحدة ومتكاملة
ودقيقة ومضمونة الجودة لنظام األرض لدعم كافة أولويات المنظمة ) (WMOوالنتائج المتوقعة؛

)د(

خدمات األرصاد الجوية للطيران :تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى
تقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية دعما ً لسالمة وكفاءة وانتظام إدارة حركة الطيران على نطاق العالم مع
مراعاة العوامل البيئية على النحو الواجب ، ،وذلك عن طريق) :أ( تعجيل تنفيذ معايير الكفاءة والتأھيل المشتركة
بين اإليكاو والمنظمة ) (WMOونظم إدارة الجودة؛ )ب( معالجة المتطلبات والتحديات الناشئة ذات الصلة بالخطة
العالمية للمالحة الجوية للفترة  ،2028-2013وال سيما الحزمة األولى من التحسينات في منظومة الطيران
) (ASBUsالتي تنفذھا منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(؛ )ج( تعزيز االستدامة والقدرة التنافسية في
تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران من خالل تحسين آليات استرداد التكاليف ،وإعداد نماذج عمل مالئمة
ألطر تقديم الخدمات؛

)ھ(

المناطق القطبية والمرتفعات الجبلية :تحسين الرصد والتنبؤ والخدمات التشغيلية في مجالي األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في المناطق القطبية والمرتفعات الجبلية وخارجھا من خالل ما يلي) :أ( إعمال المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )(GCW؛ )ب( تحسين فھم آثار التغيرات في ھذه المناطق على أنماط الطقس والمناخ العالمية؛
)ج( النھوض بالتنبؤ في المنطقتين القطبيتين في إطار النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛

)و(

تطوير القدرات :تعزيز قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى القيام بمھمتھا عن طريق تطوير وتحسين الموارد
البشرية الكفؤة والقدرات الفنية والمؤسسية والھياكل األساسية ،والسيما في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً،
وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

)ز(

الحوكمة في المنظمة ) :(WMOتحسين فعالية وكفاءة المنظمة ) (WMOعبر اعتماد تدابير للتحسين المستمر
وتوصيات تقوم على استعراض إستراتيجي لھياكل المنظمة ) ،(WMOوالترتيبات التشغيلية والممارسات ذات
الصلة بالميزانية.

القرارات
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للتوصل إلى تحقيق تحسينات ھامة محددة األھداف لتلبية االحتياجات المتزايدة ،ستركز المنظمة ) (WMOجھودھا على
النتائج المتوقعة التالية:
-1

تحسين جودة الخدمات وتحسين تقديمھا :تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات
وخدمات عالية الجودة للطقس والمناخ والھيدرولوجيا وتنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات بيئية ذات صلة
وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستخدمين ولتمكين القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا
في اتخاذ القرارات.

-2

الحد من مخاطر الكوارث :تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء
والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة.

-3

تحسين تجھيز البيانات ،والنمذجة ،والتنبؤ :تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات
أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم إستراتيجية الحد
من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ وإستراتيجيات التكيف معھا على وجه الخصوص.

-4

تحسين عمليات الرصد وتبادل البيانات :تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم متكاملة وقابلة للتشغيل
المتبادل ،أرضية القاعدة وفضائية القاعدة ،وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ
والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على
المعايير العالمية التي أرستھا المنظمة ).(WMO

-5

النھوض بالبحث المحدد األھداف :تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير
علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والھيدرولوجيا وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا.

-6

تطوير تعزيز القدرات :تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالسيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية النامية الصغيرة ،على االضطالع بوالياتھا.

-7

تعزيز الشراكات :إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيز ھذه الشراكات واألنشطة لتحسين أداء المرافق
الوطنية ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم
المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،واالتفاقيات الدولية ،واإلستراتيجيات الوطنية.

-8

تحسين الكفاءة والفعالية :ضمان السير الفعال لعملية صناعة القرار وعمل الھيئات التأسيسية واإلشراف على
المنظمة.

ودرجة أخذ ھذه الخطة بعين االعتبار في جدول التنمية الوطني واإلقليمي والدولي ھو من بين المخاطر التي ستؤثر في
تحقيق النتائج المتوقعة .والوضع المالي العالمي وسيكون للوضع المالي العالمي سيؤثر تأثيراً كبيراً على المساھمات
الطوعية ،التي توفر بعض الموارد لتنفيذ األولويات اإلستراتيجية ،والسيما لتعزيز قدرات المرافق الوطنية )(NMHSs
في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

2

674

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
المرفق األول
عرض بياني للعالقة بين االحتياجات المجتمعية العالمية وأولويات المنظمة )(WMO
للفترة  2019-2016والنتائج المتوقعة

االحتياجات المجتمعية العالمية

النتائج المتوقعة

األولويات

تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات

1

تحسين حماية األرواح
والممتلكات
الحد من مخاطر الكوارث

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات
ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة
للطقس والمناخ والھيدرولوجيا وتنبؤات
ومعلومات وإنذارات وخدمات بيئية ذات صلة
وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات
المستخدمين ولتمكين القطاعات المجتمعية
المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات
الحد من مخاطر الكوارث

2

تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر
الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر
البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة
تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

النظام العالمي المتكامل للرصد
3

تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات
وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس
والمناخ والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات
بيئية ذات صلة لدعم إستراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ والتكيف
معھا على وجه الخصوص
تحسين تبادل الرصدات والبيانات

استئصال الفقر ،وضمان
استدامة سبل العيش وقدرتھا
على مواجھة المصاعب،
وتحقيق األمن الغذائي ،والتمتع
بالماء والطاقة بشكل مستدام،
وتوفير حياة صحية ،وتحقيق
المساواة بين الجنسين ،والنمو
االقتصادي ،ومكافحة تغير
المناخ

4

خدمات األرصاد الجوية للطيران

تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم
متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ،أرضية
القاعدة وفضائية القاعدة ،وتطويرھا وتنفيذھا
واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ
والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات
البيئية ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة،
باالعتماد على المعايير العالمية التي أرستھا
المنظمة )(WMO
االرتقاء بالبحث المستھدف

المراقبة والتنبؤ والخدمات في
المناطق القطبية والمرتفعات
الجبلية
5

تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في
البحوث العالمية في مجال تطوير علوم
وتكنولوجيا الطقس والمناخ والھيدرولوجيا
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وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا

تطوير القدرات
تعزيز بناء القدرات

6

حوكمة المنظمة

)(WMO

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة
لألعضاء ،السيما في البلدان النامية وأقل
البلدان نمو ًا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية،
على االضطالع بوالياتھا
تعزيز الشراكات

االستخدام المستدام للموارد
الطبيعية وتحسين جودة البيئة

7

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة
وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
تقديم الخدمات وتوضيح قيمة مساھمات
المنظمة ) (WMOفي منظومة األمم المتحدة
والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة واالتفاقيات
الدولية واإلستراتيجيات الوطنية
زيادة الفعالية والكفاءة

8

ضمان السير الفعال لعملية صناعة القرار
وعمل الھيئات التأسيسية واإلشراف على
المنظمة.
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المرفق الثاني
منافع خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا والطقس البحري وما يتصل بھا من خدمات بيئية

المنافع االجتماعية
تساھم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وغيرھا من المؤسسات من أعضاء المنظمة ) (WMOفي سالمة
ورفاه المجتمع من خالل جھودھا الرامية إلى توفير المعلومات عن آثار المخاطر الطبيعية على األرواح وسبل العيش،
لتحسين سالمة النقل البري والبحري والجوي ،والمساھمة في نواتج صحة اإلنسان والبيئة .وتحسين الخدمات المناخية
التشغيلية من خالل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSسيحسن القدرات الوطنية على دعم صنع القرار
الذكي فيما يتصل بالمناخ .وسيزيد ذلك من قدرة المجتمعات على التصدي لتقلبية المناخ وتغيّره على المدى الطويل.
ومن الحيوي لتحقيق النجاح التفاعالت في توفير الخدمات مع مجتمع المستخدمين ،بما في ذلك الوصول المفتوح إلى
البيانات والمعارف والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتأثير والتي لھا عالقة بالطقس والھيدرولوجيا والمناخ على
الصعيد العالمي وما يتصل بذلك من بيانات ومعارف ومنتجات وخدمات.
وأنشئ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث لفترة  ،2030-2015وھواإلطار الخلف إلطار عمل ھيوغو ) (HFAفي
عام  .2015وستسترشد المنظمة ) (WMOوأعضاؤھا بأھدافه ،والسيما في دعم الوقاية من الكوارث وقدرة المجتمعات
المحلية على المقاومة من خالل تحسين قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تحذير وإبالغ المواطنين بالمخاطر
الطبيعية .ويقوم الحد الفعال من مخاطر الكوارث على التدابير التي تستند إلى المعلومات العلمية األساس عن الطقس
والمناخ والماء وما يتصل بذلك من معلومات بيئية حول المخاطر المحتملة .والتنبؤات المناخية الموسمية مفيدة للتخطيط
اإلستراتيجي والتعبوي لألنشطة الحساسة من الناحية المناخية ،في حين أن تحليل أنماط واتجاھات المخاطر المتعددة
األعوام ،بترافق مع سيناريوھات تغير المناخ ،يمكن أن ترسي أساس التخطيط اإلستراتيجي في األجل األطول.
ومعارف المخاطر ذات الصلة بالمناخ على نطاقات زمنية تتراوح بين الشھر والعقد تساعد المؤسسات والمنظمات على
المستويات العالمي واإلقليمي والوطني على تطوير خطط إلدارة المخاطر تقوم على ما يلي:
)أ(

نظم اإلنذار المبكر والتأھب؛

)ب(

التخطيط القطاعي المتوسط والطويل األجل )مثل تخطيط المناطق البرية ،وتطوير الھياكل األساسية ،واإلدارة
الزراعية(؛

)ج(

استخدام التأمين وفقا ً لمؤشرات المخاطر ،وآليات التمويل للحد من آثار الكوارث على شتى المستويات.

المنافع االقتصادية
تسھم الخدمات الدقيقة والمناسبة التوقيت والمتعلقة بالطقس والموجه نحو اآلثار ،والخدمات المناخية وخدمات الطقس
البحري وخدمات الھيدرولوجيا وغير ذلك من الخدمات البيئية ذات الصلة المقدمة من األعضاء ،والسيما من المرافق
الوطنية ) (NMHSsمساھمة كبيرة في االستقرار االقتصادي والفعالية والنمو في العديد من القطاعات .وتشمل أمثلة ذلك
إدارة الموارد المائية ،وإنتاج الغذاء ،والطيران ،والنقل البحري ،والطاقة ،والسيما الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة
الرياح .والخدمات والتنبؤات ذات الصلة باإلنذار المبكر توجه القرارات االقتصادية التوجه التي قد تخفف من حدة آثار
مخاطر األرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وتحسين المنتجات والخدمات المناخية يوفر منافع اقتصادية ھامة.
ويرصد أيضا ً أعضاء المنظمة ) (WMOظروف وعمليات الطقس في الجو )مثل التوھجات الشمسية ،والعواصف
المغناطيسية األرضية ،إلخ( التي يمكن أن تكون لھا آثار ھامة على قطاعات اقتصادية من قبيل الطيران ،واالتصاالت
السلكية والالسلكية ،وعمليات السواتل ،ونقل الكھراء .وتعتمد الحكومات وصناعة الطيران على المنظمة )(WMO
وأعضائھا لتوفير المشورة عن انتشار الرماد البركاني ،وھو خطر كبير على الطيران وما يتصل بذلك من آثار على
العديد من القطاعات االقتصادية .واستجابة للحوادث النووية أو الصناعية ،تعمل المنظمة ) (WMOبتعاون وثيق مع
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وكاالت مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAومنظمة الصحة العالمية ) (WHOلتوفير المشورة والمعلومات للحد
من اآلثار المترتبة على المجتمعات المحلية.

المنافع البيئية
دأبت المنظمة ) (WMOوأعضاؤھا على مر الزمن على مراقبة البيئة ،وتقديم صورة متعمقة عن اآلثار المحتملة على
مناخنا وغذائنا وأمننا المائي ونظمنا البيئية الطبيعية وصحة اإلنسان .وتحدث تغيرات في ھطول األمطار ودرجات
الحرارة ،والتركيبة الكيميائية لغالفنا الجوي ،وتوافر المياه السطحية والجوفية ،والغطاء النباتي ،وأحوال التربة،
ودرجات الحرارة والتوازن الكيميائي لمحيطاتنا ،والملوثات في جونا ومياھنا وتربتنا ومحيطاتنا .ويمكن أن تكون
للتغيرات الدقيقة في ھذه البارامترات نتائج عميقة األثر على نظمنا البيئية والتنوع البيولوجي ونظمنا إلنتاج الغذاء.

القرار

(Cg-17) 70

الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية السابعة عشرة

)(2019-2016

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  23من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

المادة  4من الالئحة المالية للمنظمة،

وإذ يأخذ بعين االعتبار األولويات الناشئة الواردة في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة )،(2019-2016
واآلراء المعرب عنھا في الملخص العام لتقرير دورته السابعة عشرة )التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع
عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،((1157
يأذن للمجلس التنفيذي خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،الممتدة من  1كانون الثاني /يناير  2016إلى  31كانون األول/
ديسمبر  ،2019بما يلي:
)(1

تحمل نفقات قدرھا  266 220 000فرنك سويسري تمول من االشتراكات المقررة؛

)(2

تجزئة ھذه النفقات بين النتائج المتوقعة؛

)(3

الموافقة على اعتمادات فترة السنتين في إطار ھذه الحدود؛

)(4

استعراض أنشطة وبرامج المنظمة ) ،(WMOبالتنسيق مع األمانة ،وكفالة تنفيذ األولويات التي حددھا المؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في حدود الموارد المتاحة ،وتضمين ھذا االستعراض اعتبارات تحقيق
مزيد من الكفاءة والوفورات من خالل األنشطة التي يمكن إعادة فحصھا وتكاليف دعم البرامج المرتبطة
بالمساھمات الطوعية ،فضالً عن المخاطر والفرص المرتبطة بما ذكر أعاله؛
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يطلب من المجلس التنفيذي:
)(1

أن ينشئ اآلليات الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة في ھذا القرار؛

)(2

أن يرفع إلى المؤتمر الثامن عشر تقريراً بشأن نتائج ھذا االستعراض وتنفيذھا؛

يطلب من األمين العام أن يدرج معلومات عن تكاليف أنشطة وبرامج المنظمة ) (WMOوبنود اإلنفاق في الميزانية
القائمة على النتائج لفترة العامين الثانية ) (2019-2018وللفترة المالية الثامنة عشرة ).(2023-2020
يطلب أيضا ً من األمين العام أن يسعى إلى الحصول على المزيد من المساھمات الطوعية لدعم األولويات الواردة في
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ).2019-2016 (WMO
ــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 37الذي يظل ساريا ً لغاية  31كانون األول /ديسمبر  2015فقط.

القرار

(Cg-17) 71

إعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة

2023-2020

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 69الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(2019-2016) (WMO
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOتقدمان إرشادات مفيدة إلى أعضاء المنظمة ومرافقھم
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تعزيز سياساتھم وبرامجھم وأنشطتھم الخاصة بالتخطيط،

)(2

أن ثمة حاجة مستمرة إلى فترة طويلة بالقدر الكافي لتخطيط االتجاھات الرئيسية لألنشطة العلمية والفنية للمنظمة
)،(WMO

)(3

أن عملية التخطيط االستراتيجي تم ِّكن المنظمة ) (WMOمن التفكير في األھداف المزمعة والنتائج المتوقعة
الرئيسية في ضوء التغيرات المجتمعية المتوقعة والتقدم العلمي والفني،

)(4

أن عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ) (WMOتحسن الفاعلية العامة للمنظمة ) ،(WMOوتعزز من ثمة وضع
المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة ،وذلك من خالل التصدي للمسائل ذات الصلة،

وإذ يؤكد مجدداً أن الغرض العام من عملية التخطيط االستراتيجي في المنظمة ) (WMOھو تحديد محاور وأولويات
استراتيجية لتوجيه أنشطة جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOالتي تتصدى لالحتياجات المجتمعية العالمية لتحقيق
النتائج المتوقعة للمنظمة ) ،(WMOوتوفير توجيھات كافية لصياغة الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوميزانيتھا القائمة
على النتائج للسنوات األربع،

القرارات
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وإذ يؤكد الدور الرائد للمجلس التنفيذي ،واإلسھامات الھامة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في إعداد الخطة
االستراتيجية وتنفيذھا،
يقرر ضرورة إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة للفترة 2023-2020؛
يطلب من المجلس التنفيذي ما يلي:
)(1

تنظيم عملية التخطيط ،مع مراعاة الدروس المستفادة من المراحل التخطيطية السابقة؛

)(2

مواصلة تحسين ھيكل الخطة اإلستراتيجية وتركيزھا ومقاييس األداء على أساس االحتياجات المجتمعية
واالقتصادية المتطورة ،وكذلك على أساس نتائج تقييم األداء في تنفيذ الخطتين االستراتيجيتين للفترات 2011-
 2008و 2015-2012و2019-2016؛

)(3

إشراك االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية بشكل فعال في عملية التخطيط ،والنظر في إقامة روابط أقوى
وأدوار تكاملية للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية في عملية التخطيط؛

)(4

استنباط وسيلة أفضل لتكامل ودعم عملية إعداد العناصر اإلقليمية والفنية للخطة التشغيلية للمنظمة )(WMO؛

)(5

تحديد المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التحسينات ،وتناولھا حسب ترتيب أولوياتھا ،مع التركيز بشكل
خاص على وضع خطوط قاعدية ،وتحديد مؤشرات رئيسية لألداء محددة وقابلة للقياس واإلنجاز وواقعية
ومحددة زمنياً ،وتحديد أھداف قابلة للتحقيق ،وتحقيق التوافق الزمني التخاذ القرار على مستوى اللجان الفنية/
االتحادات اإلقليمية؛

)(6

مراعاة نتائج األعمال المضطلع بھا بشأن إدخال تحسينات مستمرة على عمليات وممارسات المنظمة
) (WMOفي عملھا؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية ما يلي:
)(1

تقديم االحتياجات واألولويات اإلقليمية التي ينبغي مراعاتھا في إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO
للفترة 2023-2020؛

)(2

القيام ،حسب االقتضاء ،بتنسيق اإلسھامات الوطنية في الجوانب اإلقليمية للخطة؛

)(3

إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بھا دعما ً لتنفيذ الخطة االستراتيجية المقبلة للمنظمة )(WMO؛

يطلب من اللجان الفنية ما يلي:
)(1

القيام بدور رائد في صياغة الجوانب العلمية والفنية لبرامج وأنشطة المنظمة ) (WMOالتي تقع في نطاق
مسؤوليات كل منھا ،في إعداد الخطة التشغيلية للمنظمة )(WMO؛

)(2

إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بھا دعما ً لتنفيذ الخطة االستراتيجية المقبلة للمنظمة )(WMO؛

يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

تقديم دعم األمانة لعملية التخطيط االستراتيجي؛
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)(2

)(3

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
كفالة التنسيق الكامل للخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوميزانية الفترة المالية الثامنة
عشرة؛
تقديم المخطط األول ،مع طرح التصورات الممكنة ،إلى الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

)(2016؛
)(4

تقديم مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020إلى المؤتمر الثامن عشر العتمادھا.

ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 38الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(Cg-17) 72

استخدام الفائض النقدي الناجم عن الفترة المالية السادسة عشرة )(2015-2012

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يحيط علما ً بالتقرير المالي المقدم من األمين العام إلى المؤتمر السابع عشر،
يأذن بتعليق العمل بالمادة  9.1من الالئحة المالية خالل الفترة المالية السابعة عشرة فقط ،فيما يتعلق بتوزيع الفائض
الذي قد ينجم عن الفترة المالية السادسة عشرة ،ويفوّ ض المجلس التنفيذي مھمة تخصيص ھذا الفائض لألنشطة ذات
األولوية.

القرار

(Cg-17) 73

خطة تمويل التزام التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

)(ASHI

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يحيط علما ً بالمخاطر المقترنة بااللتزامات الطويلة األجل بالنسبة للتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة )،(ASHI
يطلب من األمين العام تقديم اقتراح إلى المجلس التنفيذي يراعي قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا السبعين
بشأن التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) ،(ASHIمتى أصبح متاحاً ،ويخول للمجلس التنفيذي اتخاذ قرار في ھذا الشأن؛
يطلب أيضا ً من األمين العام تقديم اقتراحات التخاذ تدابير مالئمة على المدى القصير إلدارة التزامات التأمين الصحي
بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIللمنظمة ) (WMOواحتوائھا ،إن لم يكن قرار الجمعية العامة السبعين لألمم المتحدة متاحا ً
بحلول نھاية عام  ،2015ورفعھا إلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين ليستعرضھا ويعتمدھا ،حسب
االقتضاء.

القرارات
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(Cg-17) 74

سلطة االقتراض القصير األجل
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-XIII) 31سلطة االقتراض القصير األجل،
وإذ يشير إلى أن الجزء األكبر من الموارد النقدية الالزمة لتنفيذ البرامج العادية للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما أقرھا
المؤتمر والمجلس التنفيذي ،يأتي من االشتراكات التي يدفعھا أعضاء المنظمة ومن السلف المقدمة إلى صندوق رأس
المال العامل،
وإذ يشير كذلك إلى أنه قد يحصل تأخير كبير في تحصيل االشتراكات المقررة على بعض أعضاء المنظمة،
يشدد على ضرورة ضمان تمويل الميزانية المعتمدة لفترة العامين ،وتحقيقا ً لھذه الغاية؛
يحث كافة أعضاء المنظمة على تسديد اشتراكاتھم المقررة بما فيھا المتأخرات ،إن وُ جدت ،في األجل المحدد على نحو
ما تنص عليه االتفاقية؛
يفوض األمين العام ،إذا ثبت أن الرصيد النقدي لصندوق رأس المال العامل ال يكفى مؤقتا ً لتمويل الميزانية المعتمدة،
بأن يقترض أمواالً على أساس قصير األجل:
)أ(

من المساھمات الطوعية ،باستثناء تلك التي تسري عليھا المادة  9-9من الالئحة المالية ،في الحدود
التي ال يؤثر فيھا ھذا االقتراض على األنشطة الممولة من ھذه المساھمات؛

)ب(

في ظل الظروف القصوى فقط وحيثما ال يُتاح بديل آخر ،وبعد التشاور مع المجلس التنفيذي ،أو مع
رئيس المنظمة بالنيابة عنه ،من الحكومات أو المصارف أو المصادر الخارجية األخرى ،كمالذ أخير ،إذا
ثبت أن الحصول على أموال بموجب السلطة الممنوحة في الفقرة )أ( غير كاف أو غير ممكن ،شريطة أال
يتجاوز الحد األقصى للمبلغ المقترض إنفاق شھرين من الميزانية المعتمدة لفترة العامين ،وأن يكون
القرض على فترة ال تتجاوز ستة أشھر.

يقرر أن ُتسدد ھذه القروض القصيرة األجل بمجرد أن تتيح االشتراكات المحصلة ذلك ،على أن يكون مفھوما ً أن سداد
القروض التي تتم بمقتضى سلطة االقتراض الخارجي سيكون له األولوية على سداد األموال التي ُتقترض داخليا ً ،وأن
السداد لصناديق أخرى غير صندوق رأس المال العامل يتم قبل السداد لصندوق رأس المال العامل؛
يقرر أيضا ً أن ُتحمَّل الفوائد المستحقة على ھذه القروض القصيرة األجل على الباب  – 6.30التأمين ،وصندوق
ّ
تعويضات الموظفين ،وتكاليف مراجعة الحسابات ،والنفقات الطارئة وغير المتوقعة – من ميزانية فترة العامين إذا تعذر
استيفاؤھا من اإليرادات المتنوعة؛
يطلب إلى األمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي بشأن اإلجراءات التي تتخذ في إطار ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XIII) 31الذي لم يعد ساريا ً.
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القرار

(Cg-17) 75

تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية السابعة عشرة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  24من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

والمادة  8من اللوائح المالية للمنظمة )،(WMO

)(3

والقرار  – (Cg- XVI) 39تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية السادسة عشرة.

يقرر ما يلي:
)(1

االستمرار في استخدام جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة الذي ستعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة
كأساس لحساب جدول األنصبة المقررة للمنظمة ) ،(WMOمع تعديله حسب االقتضاء لمراعاة الفروق في
العضوية ،كما ھو محدد في الجدول  1من المرفق بھذا القرار؛

)(2

يستند جدول االشتراكات التناسبية لألعضاء للفترة المالية السابعة عشرة ) ،(2019-2016إلى جدولَي األنصبة
المقررة لألمم المتحدة ،اللذين اعتمدتھما الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا السابعة والستين في عام
 2012ودورتھا السبعين في عام  ،2015مع تعديله لمراعاة الفروق في العضوية؛

)(3

تقدَّر االشتراكات التناسبية للبلدان التي ليست أعضاء ولكن قد تصبح أعضاء ،طبقا ً للجدول  2الوارد في
المرفق بھذا القرار؛

يأذن لألمين العام بأن يقبل وينفذ أي اقتراح يشترك في تقديمه عضوان أو أكثر بتعديل النسب الفردية لالشتراكات،
بشرط أن تظل النسبة اإلجمالية لتقدير لالشتراكات ألي من األعضاء الذين يقدمون مثل ھذا االقتراح مساوية بعد
التعديل لمجموع اشتراكاتھم المقررة ،وإبالغ المجلس التنفيذي بھذه الترتيبات؛
يأذن للمجلس التنفيذي:
)(1

بأن يعدل جدول االشتراكات المقررة للسنوات من  2017إلى  ،2019مستخدما جدول األنصبة المقررة لألمم
المتحدة الذي ستعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،2015مع تعديلھا لمراعاة الفروق في العضوية ،بشرط
أن يظل الحد األدنى بالنسبة لجدول المنظمة ) (WMOعند نسبة  0.02في المائة وإجراء التصحيحات الالزمة
لضمان أال يزيد معدل نصيب أي عضو بما يتجاوز  200في المائة مما كان عليه في جدول األنصبة للمنظمة
في 2015؛

)(2

بأن يجري تقديراً احتياطيا ً فيما يخص البلدان غير األعضاء في حال أصبح أي منھا عضواً ،على أن تستند
طريقة التقدير إلى مبادئ مماثلة لتلك التي تحكم التقديرات المنصوص عليھا في ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XIII) 31الذي لم يعد ساريا.
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(Cg-17) 75 القرار

مرفق

جدول األنصبة المقررة المقترح
1

الجدول

االشتراكات التناسبية للفترة المالية السابعة عشرة

العضو
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقترحة لعام

2012

2015

2016

Afghanistan
Albania
Algeria

0.02
0.02
0.13

0.02
0.02
0.14

0.02
0.02
0.14

Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia

0.02
0.02
0.28
0.02

0.02
0.02
0.43
0.02

0.02
0.02
0.43
0.02

Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain

1.90
0.84
0.02
0.02
0.04

2.04
0.79
0.04
0.02
0.04

2.04
0.79
0.04
0.02
0.04

Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize

0.02
0.02
0.04
1.06
0.02

0.02
0.02
0.06
0.98
0.02

0.02
0.02
0.06
0.98
0.02

Benin
Bhutan
Bolivia, Plurinational State of
Bosnia and Herzegovina
Botswana

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria

1.59
0.02
0.03
0.04

2.89
0.02
0.03
0.05

2.89
0.02
0.03
0.05

Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada

0.02
0.02
0.02
0.02
3.16

0.02
0.02
0.02
0.02
2.94

0.02
0.02
0.02
0.02
2.94

Cape Verde
Central African Republic

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02
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34
35

Chad
Chile

العضو

0.02
0.23

0.02
0.33

0.02
0.33

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقترحة لعام

2012

2015

2016

36
37
38
39

China
Colombia
Comoros
Congo

3.14
0.14
0.02
0.02

5.07
0.26
0.02
0.02

5.07
0.26
0.02
0.02

40
41
42
43
44

Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba

0.02
0.03
0.02
0.10
0.07

0.02
0.04
0.02
0.12
0.07

0.02
0.04
0.02
0.12
0.07

45
46
47
48
49

Cura çao and Sint Maarten
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo

0.02
0.05
0.34
0.02
0.02

0.02
0.05
0.38
0.02
0.02

0.02
0.05
0.38
0.02
0.02

50
51
52
53
54

Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador

0.73
0.02
0.02
0.04
0.04

0.67
0.02
0.02
0.04
0.04

0.67
0.02
0.02
0.04
0.04

55
56
57
58

Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia

0.09
0.02
0.02
0.04

0.13
0.02
0.02
0.04

0.13
0.02
0.02
0.04

59
60
61
62
63

Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia

0.02
0.02
0.56
6.03
0.02

0.02
0.02
0.51
5.51
0.02

0.02
0.02
0.51
5.51
0.02

64
65
66
67
68

Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana

0.02
0.02
0.02
7.89
0.02

0.02
0.02
0.02
7.04
0.02

0.02
0.02
0.02
7.04
0.02

69
70
71
72
73

Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana

0.68
0.03
0.02
0.02
0.02

0.63
0.03
0.02
0.02
0.02

0.63
0.03
0.02
0.02
0.02

74
75

Haiti
Honduras

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02
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Hong Kong, China
Hungary

العضو

0.02
0.29

0.02
0.26

0.02
0.26

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقترحة لعام

2012

2015

2016

78
79
80
81

Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of

0.04
0.53
0.23
0.23

0.03
0.66
0.34
0.35

0.03
0.66
0.34
0.35

82
83
84
85
86

Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica

0.02
0.49
0.38
4.92
0.02

0.04
0.41
0.39
4.38
0.02

0.04
0.41
0.39
4.38
0.02

87
88
89
90
91

Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati

12.34
0.02
0.06
0.02
0.02

10.68
0.02
0.12
0.02
0.02

10.68
0.02
0.12
0.02
0.02

92
93
94
95
96

Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon

0.26
0.02
0.02
0.04
0.03

0.27
0.02
0.02
0.05
0.04

0.27
0.02
0.02
0.05
0.04

97
98
99
100

Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania

0.02
0.02
0.12
0.06

0.02
0.02
0.14
0.07

0.02
0.02
0.14
0.07

101
102
103
104
105

Luxembourg
Macao, China
Madagascar
Malawi
Malaysia

0.09
0.02
0.02
0.02
0.25

0.08
0.02
0.02
0.02
0.28

0.08
0.02
0.02
0.02
0.28

106
107
108
109
110

Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

111
112
113
114
115

Mexico
Micronesia, Federated States of
Monaco
Mongolia
Montenegro

2.32
0.02
0.02
0.02
0.02

1.81
0.02
0.02
0.02
0.02

1.81
0.02
0.02
0.02
0.02

116

Morocco

0.06

0.06

0.06
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117
118
119

Mozambique
Myanmar
Namibia

0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02

120

Nepal

0.02

0.02

0.02

العضو

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقترحة لعام

2012

2015

2016

121
122

Netherlands
New Caledonia

1.83
0.02

1.63
0.02

1.63
0.02

123
124
125
126
127

New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue

0.27
0.02
0.02
0.08
0.02

0.25
0.02
0.02
0.09
0.02

0.25
0.02
0.02
0.09
0.02

128
129
130
131
132

Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea

0.86
0.09
0.08
0.02
0.02

0.84
0.10
0.08
0.03
0.02

0.84
0.10
0.08
0.03
0.02

133
134
135
136
137

Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal

0.02
0.09
0.09
0.82
0.50

0.02
0.12
0.15
0.91
0.47

0.02
0.12
0.15
0.91
0.47

138
139
140
141

Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania

0.13
2.23
0.02
0.14

0.21
1.96
0.02
0.22

0.21
1.96
0.02
0.22

142
143
144
145
146

Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome and Principe

1.58
0.02
0.02
0.02
0.02

2.40
0.02
0.02
0.02
0.02

2.40
0.02
0.02
0.02
0.02

147
148
149
150
151

Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone

0.82
0.02
0.04
0.02
0.02

0.85
0.02
0.04
0.02
0.02

0.85
0.02
0.04
0.02
0.02

152
153
154
155
156

Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia

0.33
0.12
0.10
0.02
0.02

0.38
0.17
0.10
0.02
0.02

0.38
0.17
0.10
0.02
0.02

157
158

South Africa
South Sudan

0.38
-

0.37
0.02

0.37
0.02
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2.93
0.03

2.93
0.03

Spain
Sri Lanka

3.13
0.02

االشتراكات
المقترحة لعام

االشتراكات
المقررة لعام

االشتراكات
المقررة لعام

2016

2015

2012

159
160

العضو

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02

Sudan
Suriname

161
162

0.02
0.95
1.03
0.04
0.02

0.02
0.95
1.03
0.04
0.02

0.02
1.05
1.11
0.03
0.02

Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan

163
164
165
166
167

0.24

0.24

0.21

0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02

Thailand
The former Yugoslav Republic of
*Macedonia
Timor-Leste
Togo

168
169
170
171

0.02
0.04
0.04
1.22
0.02

0.02
0.04
0.04
1.22
0.02

0.02
0.02
0.10
0.59

0.02
0.02
0.10
0.59

0.02
0.04
0.03
0.61
0.03
-

Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan

172
173
174
175
176

0.02
0.08
0.39

5.10
0.02
21.68
0.05

5.10
0.02
21.68
0.05

6.50
0.02
21.66
0.03

Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay

177
178
179
180
181
182
183
184

0.02
0.02
0.62
0.04
0.02

0.02
0.02
0.62
0.04
0.02

0.02
0.02
0.31
0.03
0.02

Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Bolivarian Republic of
Viet Nam
Yemen

185
186
187
188
189

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02

Zambia
Zimbabwe

190
191

100.00

100.00

100.00

Total

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :بالنسبة لألعوام ُ ،2019-2017تعتمد جداول األنصبة المقررة لألمم المتحدة التي تقرھا الجمعية العامة السبعون
لألمم المتحدة في  ،2015مع إجراء التعديالت الالزمة لمراعاة الفروق في التوقيت.
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وفقا ً لما قررته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  8نيسان /أبريل  ،1993يشار مؤقتا ً إلى ھذه الدولة لجميع
*
األغراض في إطار المنظمة باسم "جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" ريثما تتم تسوية الخالفات المثارة
حول اسمھا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجدول

2

البلدان التي ربما تصبح أعضاء
نسبة
االشتراكات المقررة
*

البلد

0.02
0.02
0.02

Andorra
Equatorial Guinea
Grenada

1
2
3

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

Holy See
Liechtenstein
Marshall Islands
Nauru
Palau

4
5
6
7
8

0.02
0.02
0.02

Saint Kitts and Nevis
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino

9
10
11

* استناداً إلى القرار الخاص بالنسبة المئوية الدنيا واجبة التطبيق.
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صندوق رأس المال العامل
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-XV) 42صندوق رأس المال العامل،

)(2

المادتان  8و 9من الالئحة المالية للمنظمة،

)(3

القرار  – (EC-LXI) 15تمويل العجز في رأس مال صندوق رأس المال العامل،
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يقرر:
)(1

استمرار الحفاظ على صندوق رأس المال العامل لتحقيق األغراض التالية:
)أ(

تمويل مخصصات الميزانية في انتظار تحصيل االشتراكات؛

)ب( تقديم المبالغ التي قد تكون ضرورية لتغطية مصروفات غير متوقعة وغير عادية ال يمكن الوفاء بھا من
أرصدة الميزانية الجارية؛
)(2

أن يبقى أصل صندوق رأس المال العامل خالل الفترة المالية السابعة عشرة  7.5مليون فرنك سويسري؛

)(3

أن تظل المدفوعات المسبقة الحالية لكل عضو مجمدة عند المستوى المحدد بالنسبة للفترة المالية الخامسة عشرة،
رغم أحكام المادة  9.3من الالئحة المالية؛

)(4

أن يُغطى العجز في أصل المبلغ ،وھو  896 000فرنك سويسري ،بواسطة تقييد الفوائد المكتسبة على استثمار
موارد الصندوق النقدية لحساب الصندوق؛

)(5

أن ُتقدر المدفوعات المسبقة من األعضاء الجدد المنضمين إلى المنظمة بعد أول كانون الثاني /يناير  2016وفق
المعدل المحدد لجدول االشتراكات المقدرة لسنة االنضمام.

القرار

(Cg-17) 77

عقد األمين العام

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى المادة ) 21أ( من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
وإذ يشير إلى القرار  – (Cg-17) 41عقد األمين العام،
يقرر أن تكون شروط تعيين األمين العام كما ھي محددة في مشروع العقد الوارد في مرفق ھذا القرار.
ـــــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 41الذي لم يظل ساريا ً لغاية  31كانون األول /ديسمبر  2015فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

690

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

مرفق القرار

(Cg-17) 77

عقد األمين العام
تطبيقا ً للفقرة )أ( من المادة  21من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التي تنص على أن يعين
المؤتمر األمين العام بالشروط التي يوافق عليھا المؤتمر؛
ومع مراعاة القرار الذي اعتمده المؤتمر السابع عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بالموافقة على
شروط التعيين الواردة في االتفاق الحالي؛
تم االتفاق بموجب ھذا كما يلي:
بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وتسمى فيما يلي "المنظمة" ويمثلھا رئيسھا ،باعتبارھا أحد
الطرفين ،وبين السيد  Petteri Taalasاألمين العام المعين من قبل المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية أثناء
اجتماعه في  4حزيران /يونيو  ،2015باعتباره الطرف اآلخر،
-1

تبدأ مدة تعيين األمين العام اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير .2016

-2

يدلي األمين العام عند توليه منصبه بالقسم أو اإلعالن التالي:

"أقسم )أتعھد ،أؤكد ،أعد( جازما ً بأن أمارس بوالء وحكمة وضمير حي المھام المعھود بھا إليّ بصفتي
موظفا ً مدنيا ً دوليا ً بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وأن أؤدي ھذه المھام وأضبط سلوكي واضعا ً نصب عيني مصالح
المنظمة وحدھا ،وأال ألتمس أو أقبل تعليمات فيما يتعلق بأداء واجباتي من أية حكومة أو سلطة أخرى من خارج
المنظمة ،وأن ألتزم في جميع األوقات بمعايير سلوك موظفي الخدمة المدنية الدولية ومدونة المبادئ األخالقية للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية".
ويدلي األمين العام شفويا ً بھذا القسم أو اإلعالن بحضور رئيس المنظمة أو نائب لرئيس المنظمة أو أي
عضو آخر في المجلس التنفيذي.
يتمتع األمين العام أثناء مدة تعيينه باالمتيازات والحصانات المتمشية مع منصبه والممنوحة له باالتفاقات
-3
المالئمة التي عقدتھا المنظمة ،وال يجوز له العمل في أي نشاط يتنافى مع أدائه السليم لواجباته بوصفه األمين العام
للمنظمة كما ال يجوز له قبول أي وظيفة أو نشاط بأجر غير عمله بوصفه األمين العام للمنظمة ،باستثناء األنشطة
المرخص له بھا من قبل المجلس التنفيذي ،وال يجوز له أن يقبل أي تكريم أو وسام أو جميل أو ھبة أو مكافأة من أي
مصدر من خارج المنظمة دون الحصول أوالً على موافقة المجلس التنفيذي.
-4

تنتھي مدة تعيين األمين العام في الحاالت التالية:

)أ(

بانتھاء ھذا االتفاق في  31كانون األول /ديسمبر 2019؛ أو

)ب(

باستقالة ھذا المسؤول المقدمة خطيا ً إلى رئيس المنظمة ،وفي ھذه الحالة يتوقف األمين العام عن أداء
مھامه بعد شھرين من تاريخ قبول المجلس التنفيذي استقالته؛ أو

)ج(

بإنھاء العقد بسبب العجز الخطير عن أدائه واجباته والتزاماته وخاصة المحدد منھا في الفقرتين ) (2و)(3
من ھذا االتفاق .وفي ھذه الحالة يحق لألمين العام اإلدالء بأقواله أمام المجلس التنفيذي .فإذا قرر المجلس
التنفيذي إنھاء تع ِّينه فإن ھذا القرار يسري بعد شھرين من تاريخ النطق به وبشروط يحددھا المجلس
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القرارات

التنفيذي .ويجوز لرئيس المنظمة ،بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ،أن يوقف األمين العام عن ممارسة
مھامه ريثما يتم التحقيق الذي يقوم به المجلس التنفيذي معه ويتخذ المجلس قراراً بصدده.
-5

يتلقى األمين العام من المنظمة:

)أ(

مرتب سنوي قدره  166,846دوالراً أمريكيا ً للمعيل بعد االقتطاع اإللزامي من المرتب ،مع تطبيق تسوية
مقر العمل المالئمة بمعدل مساو للمعدل المطبق على الرؤساء التنفيذيين للوكاالت المتخصصة األخرى
المماثلة ،على أن يتم دفع المرتب وتسوية مقر العمل على أقساط شھرية؛

)ب(

بدل تمثيل سنويا ً قدره  29,000فرنك سويسري يتم دفعه على أقساط شھرية؛

)ج(

بدالت أخرى من بينھا بدل اإلعالة ومنح التعليم واالستقرار واإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة،
وتكاليف نقل األمتعة واألثاث ،حسب االقتضاء ،وبدالت السفر والمعيشة المناسبة وبالشروط المطبقة على
وكالء األمين العام لألمم المتحدة.

وتدفع جميع المبالغ المذكورة أعاله بعملة البلد الذي توجد فيه أمانة المنظمة ما لم يكن ھناك ترتيب آخر
متفق عليه بين المجلس التنفيذي واألمين العام.
وتكون قيمة المرتب والعالوات المتلقاة من المنظمة معفاة من الضرائب.
يُسمح لألمين العام بإجازة لمدة  30يوم عمل كل عام .ولكي يتسنى لألمين العام أخذ إجازته السنوية كل
-6
عامين في موطنه تدفع المنظمة النفقات المتعلقة بسفر األمين العام وزوجته وأطفاله المعالين ،وذلك بالشروط المطبقة
على وكالء األمين العام لألمم المتحدة.
يشترك األمين العام في أي مشروع للتأمين االجتماعي تنشئه المنظمة ،على أال تكون االستحقاقات التي
-7
يتلقاھا أقل مالءمة من تلك التي تستحق في ظروف مماثلة لموظف في الدرجة العليا التالية من الموظفين المشمولين
بالمشروع.
حالة وجود أي اختالف في وجھات النظر فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير ھذا االتفاق ،ال يمكن تسويته
-8
بالنقاش المباشر بين الطرفين ،يمكن أن يُرفع لتفصل فيه المحكمة اإلدارية التي تعترف المنظمة باختصاصھا والتي
تكون قراراتھا نھائية .وفي حالة أي طعن من األمين العام ضد عدم مراعاة قوانين الصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،الذي يكون األمين العام مشتركا ً فيه وفقا ً للوائح وأحكام الصندوق ،يكون نظام العدل
الداخلي في األمم المتحدة المقبول اختصاصه من قبل المنظمة في قضايا المعاشات ھو ھيئة التحكيم المختصة.
حُرر من نسختين وتم التوقيع عليه في ــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)السيد (David Grimes
رئيس المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)السيد (Petteri Taalas
األمين العام المعيّن
من قبل المؤتمر السابع عشر
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القرار

(Cg-17) 78

تعديل النظام األساسي للموظفين

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

أن المادة ) 8د( من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تخول المؤتمر وضع اللوائح التي تحدد إجراءات
مختلف ھيئات المنظمة ،وعلى األخص النظام األساسي للموظفين،

)(2

النظام األساسي لموظفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،حسبما يرد في الوثائق األساسية رقم ) 1مطبوع
المنظمة رقم  ،(15طبعة ،2012

وإذ يأخذ في اعتباره تعديل السن اإللزامي إلنھاء الخدمة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  – 67/257النظام
الموحد لألمم المتحدة :تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية،
وإذ يأخذ في اعتباره أيضا ً سياسة المنظمة ) (WMOبشأن المساواة بين الجنسين التي اعتمدھا المؤتمر السابع عشر في القرار
 – (Cg-17) 59المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
يقرر تعديل الفقرة  5-9من المادة  9من النظام األساسي للموظفين ،بالصيغة الواردة في مرفق ھذا القرار ،وتطبيق
التعديل بأثر رجعي ابتدا ًء من  1كانون الثاني /يناير 2014؛
يقرر أيضا ً تعديل الفقرة  2-4من المادة  4من النظام األساسي للموظفين بغية تعزيز التوازن بين الجنسين ،بالصيغة
الواردة في مرفق ھذا القرار ،على أن يُطبق ھذا التعديل اعتباراً من  1تموز /يوليو .2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق القرار (Cg-17) 78

النظام األساسي لموظفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وارد في الوثائق األساسية رقم ) 1طبعة  ،2012مطبوع المنظمة رقم  ،(15طبعة
المادة

2012

4

يكون االعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين أو نقلھم أو ترقيتھم ھو ضرورة ضمان أعلى مستويات
2-4
الكفاءة والمقدرة والنزاھة ،وإيالء االھتمام الواجب لتعيين الموظفين ،واستبقائھم ،مع مراعاة األساس الجغرافي
والتوازن بين الجنسين قدر المستطاع.
المادة

9

ال يُستبقى الموظفون ،كقاعدة عامة ،في الخدمة العاملة بعد بلوغھم سن الستين ،أو سن الثانية والستين في
9.5
حالة الموظفين المعينين في  1كانون الثاني /يناير  1990أو بعد ذلك التاريخ ،وال بعد بلوغھم سن الخامسة والستين في
حالة الموظفين المعينين في  1كانون الثاني /يناير  2014أو بعد ذلك التاريخ .ولألمين العام ،إذا اقتضت مصلحة المنظمة
ذلك ،أن يمدد سن التقاعد في حاالت استثنائية.
ويستوجب تمديد سن التقاعد للموظف من الفئة الفنية وما فوقھا ترخيص المجلس التنفيذي بذلك.

القرارات

القرار
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(Cg-17) 79

تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية – تقييد عدد واليات األمين العام

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  21من اتفاقية المنظمة )،(WMO

)(2

المادة  198من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOحسبما ترد في الوثائق األساسية رقم ) 1مطبوع المنظمة رقم
 ،(15طبعة ،2012

وقد نظر في تقرير وحدة التفتيش المشتركة - JIU/REP/2009/8 :اختيار الرؤساء التنفيذيين في المنظمات التابعة
لمنظومة األمم المتحدة وشروط خدمتھم،
يقرر أنه يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب لواليتين كحد أقصى فترة كل منھما أربع سنوات .ويسري ھذا
القرار اعتباراً من المؤتمر السابع عشر ويطبق على أي مرشح سبق له شغل ھذا المنصب؛
يطلب من األمين العام إظھار ھذا التعديل في المادة  198من الالئحة العامة وإبالغ جميع األطراف المعنية بھذا القرار.

القرار

(Cg-17) 80

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة  162والمرفق الثاني بالالئحة العامة للمنظمة ) (WMOحسبما يردان في الوثائق األساسية رقم ) 1مطبوع
المنظمة رقم  ،(15طبعة ،2012

)(2

القرار  – (EC-64) 1استعراض دور االتحادات اإلقليمية ومسؤولياتھا،

وإذ يشير أيضا ً إلى اختصاصات االتحادات اإلقليمية وفقا لتوصيات الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي،
وإذ يقر بضرورة كفالة االتساق بين الھيئات التأسيسية ،السيما في إعداد وتوثيق عملية تكامل التخطيط والتنفيذ في
المنظمة )،(WMO
يقرر تعديل المادة  162والمرفق الثاني بالالئحة العامة على النحو المحدد بمرفق ھذا القرار؛
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يطلب من األمين العام إظھار ھذه التعديالت في المادة  162والمرفق الثاني وإبالغ ھذا القرار لجميع أصحاب الشأن،
ومواصلة دعم عمل االتحادات اإلقليمية على النحو المنصوص عليه في الالئحة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار

(Cg-17) 80

تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
تعديل المادة ) 162إضافة نص تحته خط(
اتحادات المنظمة واختصاصاتھا العامة ھي تلك التي ورد ذكرھا في المرفق الثاني لھذه الالئحة .ويكون كل اتحاد
مسؤوالً عن تولي وظائفه المحددة في المادة ) 18د( من االتفاقية في المنطقة المخصصة له في المرفق الثاني.
تعديل المرفق الثاني )إدراج النص التالي قبل بيان الحدود الجغرافية لألقاليم(
اختصاصات عامة
عند االضطالع بالمھام المحددة في الفقرة ) 18د( من االتفاقية في حدود المناطق الجغرافية المخصصة والمعرَّ فة في
ھذا المرفق ،تحت التوجيه العام للمؤتمر والمجلس التنفيذي ،وبدعم من األمانة ،يقوم كل اتحاد إقليمي ،في إطار تنسيق
وتعاون وثيقين مع الھيئات المعنية األخرى ،بما يلي:
)(a

تنسيق وتنظيم أنشطة أعضائه على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي فيما يتصل بتخطيط البرامج
واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليھا ،وتنفيذھا وتقييمھا؛

)(b

دراسة احتياجات أعضائه ومناطقه الفرعية فيما يتعلق بقدراتھم الفنية والمؤسسية ،وتحديد الثغرات التي
تعوق تنفيذ البرامج واألنشطة المزمعة في الوقت المحدد؛ والتعاون مع األعضاء واللجان الفنية والھيئات
األخرى ،حسب االقتضاء ،في معالجة أوجه القصور الحرجة؛

)ج(

تعزيز التعاون والكفاءة من خالل إنشاء شبكات ومرافق إقليمية على أساس االحتياجات اإلقليمية المحددة،
بالتنسيق الوثيق مع اللجان الفنية المعنية؛ ومراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية ،والمطالبة باتخاذ
تدابير تصحيحية عند االقتضاء؛

)د(

إنشاء خطط تشغيلية إقليمية وخطط تنفيذ أخرى ،حسب االقتضاء ،تتناول األولويات االستراتيجية المتفق
عليھا من منظور إقليمي ،وكفالة مشاركة األعضاء في أنشطة مركزة ترمي إلى تحقيق النتائج المتوقعة
في الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)ھـ(

ھيكلة العمل بحيث يتصدى لمجاالت األولوية اإلقليمية ويضم خبرات األعضاء المتوافرة لتقديم التوجيھات
والمساعدة طبقا ً الحتياجات اإلقليم؛

)و(

بناء وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية
اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،وھيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات دون اإلقليمية ،والشركاء
اإلنمائيين ،والمنظمات غير الحكومية ،واالتحادات المھنية؛

)ز(

كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوقيمتھا في األقاليم المختلفة ،والمشاركة في المبادرات والمشاريع
اإلقليمية المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة.

القرارات

القرار
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الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،حسبما ترد في الوثائق األساسية رقم ) 1مطبوع المنظمة
رقم ،(15
يقرر أن ُتن َّقح الالئحة المالية بالصيغة الواردة في الوئائق األساسية رقم  ،1على النحو المبين في مرفق ھذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق القرار
الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(Cg-17) 81

المادة 1

مجال التطبيق
 1-1تحكم ھذه الالئحة إدارة الشؤون المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية( المسماة فيما يلي »المنظمة« ).وال يجوز
تعديلھا إال من ِق َبل المؤتمر .وإذا تعارض أي حكم من أحكام ھذه الالئحة مع أي حكم من أحكام االتفاقية تكون الحجية
لالتفاقية.
المادة 2

الفترة المالية
 1-2الفترة المالية أربع سنوات تبدأ من  1كانون الثاني /يناير من السنة الميالدية التي تتلو مباشرة إحدى دورات المؤتمر
وتنتھي في  31كانون األول /ديسمبر من العام الرابع.
 2-2بيد أنه إذا انتھت إحدى دورات المؤتمر قبل بداية السنة الكاملة األخيرة من الفترة المالية تبدأ فترة مالية جديدة في
كانون الثاني /يناير الذي يتلو دورة المؤتمر ھذه.

1

المادة 3

الحد األقصى للنفقات في الفترة المالية
1-3

يُعد األمين العام تقديرات للحد األقصى للنفقات التي يجوز للمنظمة أن تتحملھا في الفترة المالية.

2-3

عرض بالفرنكات السويسرية.
تشمل التقديرات اإليرادات والنفقات للفترة المالية المتعلقة بھا و ُت َ

ُ 3-3تقسَّم التقديرات إلى أبواب وأقسام وفصول وبنود ،وترفق بھا مالحق المعلومات والبيانات اإليضاحية التي قد يطلبھا
المؤتمر ،أو ُتطلب بالنيابة عنه ،وغير ذلك من المالحق أو البيانات التي قد يرى األمين العام أنھا ضرورية ومفيدة.
ُتق َّدم التقديرات إلى المجلس التنفيذي قبل االجتماع الذي س ُتنظر فيه بخمسة أسابيع على األقل .ويدرس المجلس
4-3
ً
التنفيذي ھذه التقديرات ويعد تقريرا عنھا للمؤتمر.
ُتر َسل التقديرات التي يعدھا األمين العام إلى جميع أعضاء المنظمة قبل افتتاح المؤتمر بستة أشھر على
5-3
ويُر َسل تقرير المجلس التنفيذي عن التقديرات مع التقديرات أو في أقرب وقت ممكن بعدئذ ،على أن يكون ذلك قبل بداية
دورة المؤتمر بثالثة أشھر على األقل.

األقل .

 6-3يقر المؤتمر الحد األقصى للنفقات في الفترة المالية التالية بعد النظر في التقديرات وفي أية تقديرات تكميلية يعدھا
األمين العام وفي تقارير المجلس التنفيذي بشأنھما.
 7-3لألمين العام أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ،خالل الفترة الفاصلة بين تقديم التقديرات إلى المجلس التنفيذي وافتتاح
المؤتمر ،تقديرات تكميلية للفترة المالية.
8-3

يُعد األمين العام كل تقدير تكميلي بشكل متسق مع الجزء المقابل من التقديرات المتعلقة بالفترة المالية.

 9-3إذا سمح الوقت ،يدرس المجلس التنفيذي التقديرات التكميلية ويُعد تقريراً عنھا للمؤتمر ،وإذا لم يسمح الوقت بذلك
يُترك النظر فيھا للمؤتمر.

القرارات

697

المادة 4

الترخيص باالعتمادات للفترة المالية
 1 - 4يُعتبر إقرار المؤتمر للحد األقصى للنفقات ترخيص ا ً للمجلس التنفيذي بإقرار االعتمادات لكل فترة من
فترتي العامين اللتين تتكون منھما الفترة المالية  .وال يجوز أن يتعدى مجموع االعتمادات المبلغ الذي أقره
المؤتمر .
 2-4يجوز للمجلس التنفيذي أن يرخص بنقل االعتمادات من باب إلى آخر شريطة أال يتعدى المبلغ اإلجمالي لعمليات
النقل ھذه ) 3ثالثة( في المائة من الحد األقصى اإلجمالي للنفقات المرخص به للفترة المالية.
المادة 5

فترة العامين
 1-5تبدأ فترة العامين األولى مع بداية الفترة المالية ،وتبدأ فترة العامين الثانية بعد ذلك في  1كانون الثاني /يناير من السنة
الثالثة من الفترة المالية.
المادة 6

ميزانية فترة العامين
1-6

يُعد األمين العام تقديرات ميزانية فترة العامين.

2-6

عرض بالفرنكات السويسرية.
تشمل التقديرات اإليرادات والنفقات لفترة العامين المتعلقة بھا و ُت َ

ُتقسَّم تقديرات ميزانية فترة العامين إلى أبواب وأقسام وفصول وبنود ،وترفق بھا مالحق المعلومات والبيانات
3-6
ُ
اإليضاحية التي قد يطلبھا المجلس التنفيذي ،أو تطلب بالنيابة عنه ،وغير ذلك من المالحق أو البيانات التي قد يرى األمين
العام أنھا ضرورية ومفيدة.
 4-6يقدم األمين العام إلى الدورة العادية للمجلس التنفيذي تقديرات ميزانية فترة العامين التالية .و ُترسل التقديرات إلى
جميع أعضاء المجلس التنفيذي قبل افتتاح الدورة العادية للمجلس التنفيذي بخمسة أسابيع على األقل.
5-6

يقر المجلس التنفيذي ميزانية فترة العامين التالية.

6-6

لألمين العام أن يقدم تقديرات تكميلية حسب االقتضاء.

 7-6يُعد األمين العام ھذه التقديرات التكميلية بشكل مماثل لشكل األجزاء المقابلة من التقديرات المتعلقة بفترة العامين
ويقدم التقديرات إلى المجلس التنفيذي إلقرارھا.
المادة 7

االعتمادات
 1-7يُعتبر إقرار المجلس التنفيذي لالعتمادات ترخيصا ً لألمين العام بالدخول في ارتباطات وأداء مدفوعات لألغراض
التي تم إقرار االعتمادات من أجلھا وفي حدود المبالغ التي أُقرت لذلك.
2-7
3-7

تكون االعتمادات متاحة للدخول في ارتباطات خالل فترة العامين المتعلقة بھا.

تظل االعتمادات متاحة لمدة اثني عشر شھراً بعد نھاية السنة المالية المتعلقة بھا بقدر ما يلزم للوفاء بااللتزامات
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المتعلقة بالسلع الموردة والخدمات المقدمة في السنة المالية والوفاء بأية التزامات قانونية معلقة من السنة المالية .وفي نھاية
فترة العامين األولى يعاد توزيع الرصيد المتبقي ،رھنا ً بموافقة المجلس التنفيذي ،على األبواب المقابلة في ميزانية فترة
العامين الثانية من أجل تنفيذ البرنامج الذي أقره المؤتمر.
4-7

في نھاية الفترة المنصوص عليھا في المادة  3-7يُلغى الرصيد المتبقي من أية اعتمادات مستبقاة.

 5-7مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين  3-7و ،4-7وفي حالة وجود ارتباطات تتعلق بمنح دراسية ،يظل الجزء الالزم من
االعتمادات متاحا ً إلى حين إتمام تنفيذ المنح الدراسية أو انتھائھا لسبب آخر .وعند انتھاء المنحة الدراسية يُستبقى في
الصندوق العام أي رصيد متبق وذلك لغرض وحيد ھو تمويل منح أخرى طويلة األجل وقصيرة األجل.
ُ 6-7تستبقى المبالغ الملغاة طبقا ً للمادتين
بأحكام المادة .1-9
7-7

 3-7و4-7

وذلك لتحقيق األغراض التي أقرھا المؤتمر للفترة المالية ،رھنا ً

لألمين العام أن ينقل االعتمادات من قسم إلى آخر في الميزانية رھنا ً بتصديق المجلس التنفيذي على ذلك.
المادة 8

مصادر التمويل

االشتراكات المقدرة
 1-8تمويل االعتمادات باالشتراكات المحصلة من أعضاء المنظمة وفقا ً لجدول تقدير االشتراكات الذي يضعه المؤتمر،
رھنا ً بتعديل ھذه االشتراكات وفقا ً ألحكام المادة  2-8.وريثما تسدد االشتراكات المذكورة يجوز تمويل االعتمادات من
صندوق رأس المال العامل.
 2-8تقدر اشتراكات األعضاء لكل عام من فترة العامين على أساس نصف االعتمادات التي يقرھا المجلس التنفيذي لفترة
العامين ،غير أن ھذا التقدير يُعدَّل لمراعاة:
)أ(

االعتمادات التكميلية التي لم تدخل في الحسبان عند تقدير اشتراكات األعضاء؛

)ب( نصف اإليرادات المتنوعة المقدرة لفترة العامين التي لم تراع االئتمانات بشأنھا في السابق ولم تؤخذ فيما
مضى أي تسويات متعلقة باإليرادات المقدّرة في الحسبان.
 3-8بعد أن يقر المجلس التنفيذي ميزانية فترة العامين ويحدد المبلغ الالزم لصندوق رأس المال العامل ،يقوم األمين العام
بما يلي:
)أ(

يرسل الوثائق ذات الصلة إلى أعضاء المنظمة؛

)ب( يبلغ أعضاء المنظمة بالتزاماتھم فيما يتعلق باالشتراكات السنوية والسلف التي تقدم إلى صندوق رأس المال
العامل؛
)ج(

يطلب من أعضاء المنظمة سداد اشتراكاتھم وسلفھم.

 4-8تعتبر االشتراكات والسلف مستحقة وواجبة السداد بالكامل في غضون ثالثين يوما ً من تاريخ استالم تبليغ األمين
العام المشار إليه في المادة  3-8أعاله أو في اليوم األول من السنة المتعلقة بھا إذا كان ھذا التاريخ األخير الحقا ً النقضاء
فترة الثالثين يوما ً المذكورة .وفي  1كانون الثاني /يناير من السنة التالية تعتبر المبالغ التي لم تسدد من ھذه االشتراكات
والسلف متأخرة لمدة سنة.

القرارات
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االشتراكات السنوية والسلف الخاصة بصندوق رأس المال العامل التابع للمنظمة ُتق َّدر و ُتدفع بالفرنكات السويسرية.

 6-8مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  ،5-8ولتيسير السداد على أعضاء المنظمة ،لألمين العام أن يقبل ،بقدر ما يراه مناسباً،
سداد االشتراكات بعمالت أخرى قابلة للتحويل غير الفرنكات السويسرية .ويكون سعر الصرف المطبق على ھذه
المدفوعات لتحديد المبلغ المساوي لھا بعملة الدولة التي يوجد فيھا المقر الرئيسي للمنظمة ھو سعر الصرف الرسمي لألمم
المتحدة المعمول به في تاريخ إضافة المبلغ إلى الحساب المصرفي للمنظمة.
 7-8المدفوعات المتلقاة من عضو في المنظمة تقيد أوالً لحسابه في صندوق رأس المال العامل ثم تخصم بالترتيب الزمني
من االشتراكات المستحقة عليه طبقا ً لجدول تقدير االشتراكات.
 8-8مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  7-8تقيد المبالغ المتلقاة عن اشتراكات السنة الجارية في حساب تلك السنة شريطة أن
يكون القسط السنوي الكامل المستحق بموجب الشروط الواردة في الترتيبات الخاصة التي يضعھا المؤتمر لسداد
االشتراكات المتأخرة لمدة طويلة قد سُدد للمنظمة .وللمنظمة أن تعقد ھذه الترتيبات الخاصة مع أي عضو متأخر عن السداد
لمدة تزيد على أربع سنوات في تاريخ بدء سريان ھذه الترتيبات.
 9-8يقدم األمين العام إلى الدورات العادية للمجلس التنفيذي تقريراً عن تحصيل االشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق
رأس المال العامل.

اشتراكات أعضاء المنظمة الجدد
 10-8يُطلب من أعضاء المنظمة الجدد دفع اشتراك عن الجزء المتبقي من فترة العامين التي يصبحون فيھا أعضا ًء وسداد
حصصھم من السلف اإلجمالية المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل بنسب يحددھا المجلس التنفيذي بصفة مؤقتة رھنا ً
بإقرارھا من المؤتمر بعد ذلك.

اشتراكات أعضاء المنظمة المنسحبين منھا
 11-8يدفع عضو المنظمة الذي ينسحب منھا اشتراكه عن الفترة الممتدة من بداية فترة العامين التي ينسحب فيھا إلى تاريخ
انسحابه بما في ذلك يوم االنسحاب ،وال يستحق ھذا العضو سوى المبلغ المقيد لحسابه في صندوق رأس المال العامل ،بعد
خصم أي مبالغ تكون مستحقة عليه.
المادة 9

الصناديق المالية
 1-9يُنشأ صندوق عام تقيد فيه حسابات النفقات المرخص بھا بموجب المواد  1-7و 2-7و . 3-7وتقيد لحساب الصندوق
العام االشتراكات التي يدفعھا الدول األعضاء بموجب المواد  1-8و 10-8و 11-8واإليرادات المتنوعة المحددة في المادة
 .1-10والفوائض النقدية ُتقيَّد لحساب أعضاء المنظمة على أساس جدول تقدير االشتراكات كما يلي:
)أ(

بالنسبة ألعضاء المنظمة الذين سددوا اشتراكاتھم السابقة بالكامل ،بالخصم من اشتراكاتھم التالية؛

)ب( بالنسبة ألعضاء المنظمة الذين سددوا بالكامل اشتراكاتھم المتعلقة بجميع الفترات المالية السابقة ولكنھم لم
يسددوا بالكامل اشتراكاتھم الخاصة بالفترة المالية التي يتعلق بھا الفائض الواجب التوزيع ،باستقطاع
متأخراتھم ثم بالخصم من االشتراكات التالية؛
)ج( بالنسبة ألعضاء المنظمة المتأخرين في سداد اشتراكاتھم لمدة تزيد على الفترة المالية التي يتعلق بھا الفائض
الواجب التوزيع ،تستبقي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية نصيبھم من الفائض في حساب خاص وترده
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إليھم عندما يتم الوفاء بأحكام المادة ) 1-9أ( و)ب(.

2-9

يتألف الفائض النقدي على الصندوق العام من مجموع

ما يلي:
""1
""2

""3

فترتي العامين اللتين تتكون منھما الفترة المالية تماشيا ً مع المادة
االعتمادات غير المنفقة المُسلَّمة في نھاية َ
 4-7من الالئحة
إضافة إلى المبلغ الناتج عن استالم المساھمات المدفوعة من األعضاء خالل الفترة المالية إن زاد عن
المبلغ المعتمد من المجلس التنفيذي بالنسبة لفتر َتي العا َمين اللتين تتكون منھما الفترة المالية ،أو ناقص
المبلغ الناتج عن استالم المساھمات المدفوعة من األعضاء خالل الفترة المالية ،إذا كان أقل من المبلغ
المعتمد من المجلس التنفيذي بالنسبة لفتر َتي العامين اللتين تتكون منھما الفترة المالية
ناقص أي مبلغ يُستبقى ألغراض أقرھا المؤتمر بالنسبة للفترة المالية طبقا ً ألحكام المادة  6-7من الالئحة،
أو متاح للمنح الدراسية طبقا ً للمادة  5-7من الالئحة.

صندوق رأس المال العامل
يُنشأ صندوق رأس المال العامل بمبلغ يحدده المؤتمر وألغراض يحددھا من حين إلى آخر المجلس التنفيذي .وتتكون
3-9
أموال صندوق رأس المال العامل من السلف التي يقدمھا أعضاء المنظمة أو ،حسبما يراه المؤتمر ،من الفوائد المحققة من
استثمار الموارد النقدية للصندوق .وتضاف الفوائد المستبقاة في الصندوق إلى حسابات سلف أعضاء المنظمة حسب أرصدة
تلك الحسابات .ويحسب المجلس التنفيذي سلف أعضاء المنظمة وفقا ً لجدول تقدير االشتراكات بغية توزيع نفقات المنظمة ،وتقيد
مبالغ ھذه السلف لحساب أعضاء المنظمة الذين قدموھا.
ُ 4-9ترد السلف المسحوبة من صندوق رأس المال العامل لتمويل االعتمادات خالل فترة العامين بمجرد توافر إيرادات
لھذا الغرض وبالقدر الذي تسمح به ھذه اإليرادات.
 5-9السلف المسحوبة من صندوق رأس المال العامل لتغطية النفقات غير المتوقعة واالستثنائية ،أو غير ذلك من
األغراض المرخص بھاُ ،ترد عن طريق مبالغ التقديرات التكميلية المقدمة لھذه الغاية ،و ُتستثنى من ذلك الحاالت التي يمكن
فيھا رد ھذه السلف من مصادر أخرى.
 6-9تضاف اإليرادات المتأتية من استثمار أموال صندوق رأس المال العامل ،في حالة عدم استبقائھا في الصندوق
لمواجھة زيادة في مستوى رأس مال الصندوق ،إلى اإليرادات المتنوعة.
7-9

لألمين العام أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات احتياطيات وحسابات خاصة على أن يبلغ بھا المجلس التنفيذي.

يحدد المجلس التنفيذي بدقة غرض وحدود كل صندوق من الصناديق االستئمانية وكل حساب من حسابات
8-9
ً
االحتياطيات والحسابات الخاصة .وتدار ھذه الصناديق والحسابات ،وفقا لھذه الالئحة المالية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
 9-9اإليرادات المتأتية من استثمارات الصناديق االستئمانية وحسابات االحتياطيات والحسابات الخاصة ُتقيَّد طبقا ً لألحكام المتعلقة
بھذه الصناديق والحسابات أو طبقا ً لما يطلبه المتبرعون في أي وقت .وفي األحوال األخرى تطبق أحكام المادة .1-10
المادة 10

اإليرادات األخرى
1-10

جميع اإليرادات األخرى عدا:

)أ(

االشتراكات في الميزانية؛

القرارات
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)ب( االستردادات المباشرة لمصروفات أُنفقت من الصمدوق العام خالل فترة العامين الحالية؛
)ج( السلف المقدمة إلى الصناديق والحسابات أو المبالغ المودعة فيھا؛
)د(

الفوائد المحققة من صندوق رأس المال العامل بالقدر الالزم لزيادة رأس مال ھذا الصندوق؛

)ھـ( اإليرادات من تأجير المساحات الزائدة وقاعات المؤتمرات ومرافق الكافيتيريا؛
)و(

اإليرادات من تكاليف دعم البرنامج على الصناديق االستئمانية؛

تصنف بوصفھا إيرادات متنوعة وتضاف إلى الصندوق العام ،ما لم يُح َّدد غير ذلك طبقا ً للمادة .9-9

المساھمات الطوعية أو الھبات أو التبرعات
 2-10لألمين العام أن يقبل المساھمات الطوعية ،سواء كانت نقدية أو غير نقدية ،شريطة أن تكون األغراض التي تقدم
ھذه المساھمات من أجلھا متوافقة مع سياسات المنظمة وأھدافھا وأنشطتھا ،أو يرتھن قبول المساھمات التي ترتب بشكل
مباشر أو غير مباشر التزامات مالية إضافية على المنظمة بموافقة المؤتمر أو ،في حالة االستعجال ،بموافقة المجلس
التنفيذي.
 3-10األموال التي ُتقبل ألغراض يحددھا المتبرعون تعامل بوصفھا صناديق استئمانية أو حسابات خاصة طبقا ً ألحكام
المادتين  7-9و8-9.
 4-10األموال التي ُتقبل دون أن يكون قد حُدد غرض لھا تعامل بوصفھا إيرادات متنوع و ُتقيَّد في البيانات المالية بوصفھا
»ھبات«.
المادة 11

إيداع األموال
1-11

يعين األمين العام المصرف أو المصارف التي تودع فيھا أموال المنظمة.
المادة 12

استثمار األموال
1-12

لألمين العام أن يستثمر األموال التي ال تلزم لمواجھة االحتياجات العاجلة استثماراً قصير األجل.

 2-12لألمين العام أن يستثمر األموال الموجودة في أرصدة الصناديق االستئمانية وحسابات االحتياطيات والحسابات
الخاصة استثماراً طويل األجل ،ما لم تقرر خالف ذلك السلطة المختصة فيما يتعلق بكل صندوق أو حساب ،مع مراعاة
المتطلبات الخاصة من حيث السيولة المالية في كل حالة.
المادة 13

المراقبة الداخلية
1-13

يقوم األمين العام:

)أ(

بوضع قواعد وإجراءات مالية مفصلة لتحقيق إدارة مالية فعالة ومراعاة االقتصاد وإيداع األصول المادية
للمنظمة على نحو فعال؛

702

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
)ب( باتخاذ ما يلزم لكي تتم جميع المدفوعات مقابل إيصاالت مؤيدة وغير ذلك من المستندات التي تثبت أنه تم
تلقي الخدمات أو السلع ولم يسبق دفع قيمتھا؛
)ج(

2-13

)أ(

بتعيين الموظفين الذين يجوز لھم استالم األموال وعقد االلتزامات والصرف بالنيابة عن المنظمة.
)ب( أدناه ،ومع عدم اإلخالل بالمادة 1-13

باإلضافة إلى المدفوعات المرخص بھا بموجب البند
لألمين العام أن يرخص بمدفوعات تدريجية ،إذا رأى أن ذلك في مصلحة المنظمة؛

)ب( أعاله،

)ب( ال يجوز االرتباط بالنيابة عن المنظمة بأي عقد أو أمر شراء يُنص فيه على سداد دفعة مقدمة قبل تسليم
البضائع أو تقديم الخدمات المتعاقد عليھا ،إال إذا اقتضى ذلك العرف التجاري العادي ومصلحة المنظمة.
 3-13ال يجوز تحمل أي التزامات قبل رصد المخصصات الالزمة أو إصدار تراخيص مالئمة أخرى كتابة تحت سلطة
األمين العام أو الموظف الذي فوضت إليه تلك الصالحية.

اإلكراميات
 4-13لألمين العام أن يدفع بموافقة رئيس المنظمة اإلكراميات التي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضي دفعھا ،بشرط أن
يُقدّم إلى المجلس التنفيذي بيان بھذه اإلكراميات مع البيانات المالية ،حسبما يرد تفصيلھا في المادة 1-14.

شطب الخسائر أو العجز
 5-13لألمين العام أن يرخص ،بعد التقصي الكامل ،بشطب قيمة الخسائر في األموال والمخزونات واألصول األخرى،
عدا االشتراكات غير المسددة ،بشرط أن يُقدّم بيان بجميع المبالغ التي ُ
شطبت إلى مراجع الحسابات الخارجي مع البيانات
المالية.

العقود والمشتريات
 6-13تطرح المناقصات الخاصة بطلب المعدات واإلمدادات وغيرھا من اللوازم باإلعالن عنھا إال إذا رأى األمين العام
أن من المستصوب لصالح المنظمة الخروج على ھذه القاعدة.

الرقابة الداخلية
 7-13ينشئ األمين العام ،في إطار نظام الرقابة الداخلية األوسع نطاقا ً مكتبا ً إلتاحة المراجعة المستقلة لألنشطة المالية
واإلدارية والتشغيلية للمنظمة ،بما في ذلك آليات تقييم البرامج ورصدھا والخدمات االستشارية .ويسمي ھذا المكتب مكتب
الرقابة الداخلية ويضمن ما يلي:
)أ(

انتظام قبض جميع أموال المنظمة ومواردھا األخرى وحفظھا والتصرف فيھا؛

)ب( مطابقة اإلنفاق لالعتمادات أو األحكام المالية األخرى التي أقرھا المؤتمر أو وافق عليھا المجلس التنفيذي ،أو
للغرض من الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة والقواعد المتعلقة بھا؛
)ج( امتثال جميع األنشطة المالية واألنشطة اإلدارية األخرى للوائح المعمول بھا؛
)د(

اكتمال البيانات المالية والبيانات اإلدارية األخرى ودقتھا ومناسبة توقيتھا؛

)ھـ(

استخدام جميع موارد المنظمة على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة واالقتصاد.

القرارات
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 8-13يكون مكتب الرقابة الداخلية مسؤوالً أيضا ً عن تقصي جميع االدعاءات أو االفتراضات المتعلقة باالحتيال أو التبديد
أو سوء اإلدارة أو سوء السلوك وعن إجراء عمليات تفتيش على الدوائر والوحدات التنظيمية.
 9-13يعيّن األمين العام رئيسا ً لمكتب الرقابة الداخلية ذا كفاءة فنية بعد التشاور مع رئيس المنظمة والحصول على
موافقته ،بالنيابة عن المجلس التنفيذي ،على ھذا التعيين .ومع عدم اإلخالل بالمواد  9و 10و 11من النظام األساسي
للموظفين المتعلقة ،على التوالي ،بانتھاء الخدمة واإلجراءات التأديبية والتظلمات ،يتشاور األمين العام بالمثل مع رئيس
المنظمة ويحصل على موافقته ،بالنيابة عن المجلس التنفيذي ،قبل إنھاء خدمة رئيس مكتب الرقابة الداخلية .وينبغي ،طبقا ً
للمادة  146من الالئحة العامة ،إبالغ المجلس التنفيذي في دورته العادية التالية بإجراءات الرئيس ھذه.
10-13

يعمل مكتب الرقابة الداخلية طبقا ً لألحكام التالية:

)أ(

يكون رئيس مكتب الرقابة الداخلية تابعا ً مباشرة لألمين العام؛

)ب( للمكتب الحق في الوصول الكامل بال قيود وبسرعة إلى كل ما يرى أنه ذو صلة بالموضوع قيد االستعراض
من سجالت المنظمة وممتلكاتھا وموظفيھا وعملياتھا ومھامھا؛
)ج( يكون المكتب جاھزاً لتلقي الشكاوى أو المعلومات مباشرة من أفراد الموظفين بخصوص ما يحتمل وجوده
من حاالت االحتيال أو التبديد أو سوء اإلدارة أو سوء السلوك .وال يجوز اتخاذ إجراءات انتقامية ضد
الموظفين الذين يقدمون ھذه المعلومات إال إذا كان تقديمھا متعمداً مع العلم بأنھا كاذبة أو بنية التضليل؛
)د(

يقدم المكتب إلى األمين العام تقارير عن نتائج عمله وتوصيات إلى األمين العام بخصوص التدابير الالزمة،
مع إرسال نسخة منھا إلى المديرين المختصين التخاذ اإلجراءات الضرورية وإلى مراجع الحسابات
الخارجي .وبنا ًء على طلب رئيس المكتب يُعرض أي من ھذه التقارير على المجلس التنفيذي مصحوبا ً
بتعليقات األمين العام عليه؛

)ھـ( يقدم المكتب إلى األمين العام في كل عام تقريراً موجزاً عن أنشطة المكتب بما في ذلك توجھات ھذه األنشطة
ونطاقھا ،وترسل نسخة منه إلى مراجع الحسابات الخارجي .ويعرض األمين العام ھذا التقرير على المجلس
التنفيذي مصحوبا ً بأي تعليقات يرغب في تقديمھا؛
)و(

يراقب المكتب تنفيذ التوصيات التي أحاط المجلس التنفيذي علما ً بھا على النحو الواجب.
المادة 14

البيانات المالية
1-14

يقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي للموافقة بيانات مالية سنوية ،تبين ما يلي فيما يتصل بفترة العام المتعلقة بھا:

)أ(

بيان بالوضع المالي؛

)ب( بيان باألداء المالي؛
)ج( بيان بالتغييرات الحاصلة في صافي األصول/حقوق الملكية؛
)د(

بيان بالتدفقات النقدية؛

)ھـ( بيان مقارنة بين المبالغ الفعلية والميزانية المعتمدة؛
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)و(

مالحظات تتضمن ملخصا ً بالسياسات المحاسبية المھمة وغيرھا من المالحظات التوضيحية.

وباإلضافة إلى ذلك ،وألغراض اإلدارة ،يمسك األمين العام ما يلزم من سجالت محاسبية.

 2-14يقدم األمين العام في العام الثاني من فترة السنتين عالوة على البيانات المالية للعام المشار إليھا في المادة  1-14بيانا ً
يوضح حالة االعتمادات فيما يتعلق بفترة العامين المتعلقة بھا بما في ذلك:
)أ(

االعتمادات األصلية في الميزانية؛

)ب( االعتمادات المعدلة بالنقل فيما بينھا؛
)ج( أية اعتمادات أخرى غير تلك التي أقرھا المجلس؛
)د(

المبالغ المخصومة من ھذه االعتمادات و/أو من اعتمادات أخرى.

ُ 3-14تعرض البيانات المالية للمنظمة بالفرنكات السويسرية وتعد وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .على أنه
يجوز مسك سجالت محاسبية بأية عملة أو عمالت أخرى إذا رأى األمين العام ذلك ضروريا ً.
4-14

تمسك حسابات منفصلة مناسبة لجميع الصناديق االستئمانية وحسابات االحتياطيات والحسابات الخاصة.

 5-14يقدم األمين العام البيانات المالية إلى مراجع الحسابات الخارجي في موعد ال يتجاوز  31آذار /مارس التالي لنھاية
السنة المالية المتعلقة بھا.
 6-14يقدم األمين العام ،عالوة على البيانات المالية للعام األول من الفترة المالية ،بيانا ً للنفقات اإلجمالية الخاصة بالفترة
المالية السابقة .ويُع ُّد البيان على نفس األساس الذي يستند إليه بيان المقارنة بين المبالغ الفعلية والميزانية المعتمدة
المدرجة في البيانات المالية طبقا ً للمادة ) 1-14ھـ( من الالئحة.
المادة 15

المراجعة الخارجية للحسابات

التعيين
 1 - 15يعين المجلس التنفيذي مراجع حسابات خارجي ا ً يكون مراجع حسابات عاما ً أو مسؤوال ً ذا صفة مماثل ة
ألحد األعضاء في المنظمة وذلك بالطريقة التي يقررھا المجلس التنفيذي ولمدة أربع سنوات .

مدة الوالية
 2-15إذا لم يعد مراجع الحسابات الخارجي ليشغل منصبه في بلده تنتھي عندئذ واليته كمراجع حسابات خارجي ويخلفه
في منصب مراجع الحسابات الخارجي من يخلفه في منصب مراجع الحسابات العام .وال يجوز في غير ھذه الحالة تنحية
مراجع الحسابات الخارجي من منصبه خالل مدة واليته إال من ِق َبل المجلس التنفيذي.

نطاق المراجعة
 3-15تتم مراجعة الحسابات وفقا ً للمعايير العامة المقبولة عموما ً في مراجعة الحسابات ،وكذلك رھنا ً بأية توجيھات
خاصة من المجلس التنفيذي ،وفقا ً للصالحيات اإلضافية الواردة في مرفق ھذه الالئحة.
 4-15لمراجع الحسابات الخارجي أن يبدي مالحظات بصدد فعالية اإلجراءات المالية ،والنظام المحاسبي ،والمراقبة
المالية الداخلية ،وبوجه عام بشأن إدارة المنظمة وتنظيمھا.
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القرارات
5-15
6-15

يتمتع مراجع الحسابات الخارجي باستقالل تام ،وھو المسؤول الوحيد عن مراجعة الحسابات.

للمجلس التنفيذي أن يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام بعمليات فحص معينة وتقديم تقارير منفصلة عن

نتائجھا.

التسھيالت
7-15

يقدم األمين العام إلى مراجع الحسابات الخارجي جميع التسھيالت التي قد يحتاج إليھا عند إجراء المراجعة.

 8-15لمراجع الحسابات الخارجي أن يستعين ،من أجل إجراء فحص محلي أو خاص أو لالقتصاد في نفقات المراجعة،
بخدمات أي مراجع حسابات عام( أو مسؤول ذي صفة مماثلة )في بلد معين ،أو بخدمات مراجعي حسابات تجاريين من
ذوي السمعة الحسنة ،أو بخدمات أي شخص أو مكتب آخر يرى مراجع الحسابات الخارجي أنه مؤھل فنيا ً لذلك.

تقديم التقارير
 9-15يقدم مراجع الحسابات الخارجي تقارير عن مراجعة البيانات المالية والجداول المتعلقة بھا وتتضمن أية معلومات
يرى أنھا ضرورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليھا في المادة  ٤-١٥وفي الصالحيات اإلضافية.
 10-15تحال تقارير مراجع الحسابات الخارجي ،مصحوبة بالبيانات المالية المراجعة ذات الصلة ،إلى المجلس التنفيذي
الذي يفحصھا طبقا ً للتوجيھات الصادرة عن المؤتمر.
11-15

يحيل األمين العام البيانات المالية مصحوبة بشھادات مراجع الحسابات الخارجي ،إلى أعضاء المنظمة.
المادة 16

المقررات التي تترتب عليھا نفقات
 1-16ال يجوز ألي اتحاد إقليمي أو لجنة فنية أو ھيئة مختصة أخرى اتخاذ مقرر ينطوي على تعديل إداري في برنامج أقره
المؤتمر أو المجلس التنفيذي ،أو من المحتمل أن يتطلب نفقات ،إال بعد تلقي تقرير من األمين العام بشأن اآلثار اإلدارية والمالية
المترتبة على المقرر المقترح وبعد أخذ مضمون التقرير في الحسبان .وعندما يرى األمين العام أن النفقات المقترحة ال يمكن
تدبيرھا من االعتمادات القائمة ال يجوز االرتباط بھذه النفقات إال بعد أن يخصص المجلس التنفيذي االعتمادات الالزمة ،ما لم
يشھد األمين العام بإمكان توفير االعتمادات الالزمة بموجب الشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي المتعلق بالنفقات غير
المنظورة.
المادة 17

أحكام عامة
 1-17في حالة االستعجال ،وبعد موافقة رئيس المنظمة ،يحيل األمين العام المسائل المالية التي تخرج عن نطاق
اختصاص المجلس التنفيذي إلى أعضاء المنظمة التخاذ مقرر فيھا بالمراسلة.
 2-17يجوز وقف العمل بأي حكم من أحكام ھذه الالئحة لفترة ال تتعدى موعد انعقاد دورة المؤتمر التالية إذا قرر المجلس
التنفيذي أن طبيعة المسألة قيد البحث تستوجب اتخاذ مقرر قبل دورة المؤتمر التالية .وفي ھذه الحالة يبلغ األمين العام جميع
أعضاء المنظمة باقتراح المجلس التنفيذي المتعلق بھذا الوقف بغرض التشاور واالقتراع بعد ذلك بالبريد طبقا ً إلجراءات
التصويت بالمراسلة المنصوص عليھا في الالئحة العامة.
3-17

لتطبيق المادة  1-17يُعتمد االقتراح المقدم ،ولتطبيق المادة

2-17

يسري وقف العمل بأحكام الالئحة إذا كان ثلثا
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األصوات الموافقة والمخالفة المدلى بھا ،التي وردت إلى األمانة خالل تسعين يوما ً من تاريخ إرسال طلب التصويت إلى
أعضاء المنظمة ،أصواتا ً مؤيدة .ويبلغ جميع أعضاء المنظمة بالمقررين اللذين يسفر عنھما التصويت.
 4-17لألمين العام ،في حالة الشك فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أي حكم من أحكام ھذه الالئحة المالية ،سلطة البت في ذلك،
رھنا ً بمصادقة رئيس المنظمة في الحاالت الھامة.
 5-17ال تنطبق ھذه الالئحة المالية على المشاريع الميدانية ألنشطة المنظمة في مجال التعاون الفني التي يمولھا برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .ولألمين العام أن يدير ھذه األنشطة بموجب النظام المالي الذي يضعه مجلس إدارة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومدير البرنامج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرفق
صالحيات إضافية تحكم المراجعة الخارجية للحسابات

يقوم مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة البيانات المالية ،بما في ذلك جميع الصناديق االستئمانية والحسابات
)(1
ً
الخاصة ،بالشكل الذي يراه ضروريا للتحقق من:
)أ(

أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجالتھا؛

)ب( أن العمليات المالية الواردة في البيانات تمت وفقا ً للقواعد واللوائح وألحكام الميزانية وغير ذلك من التوجيھات
المعمول بھا؛
)ج( أن األوراق المالية واألموال المودعة لدى المصارف أو تحت يد المنظمة قد تم التثبت منھا بمقتضى شھادات متلقاة
مباشرة من الجھات التي تودع بھا المنظمة أموالھا أو بالحساب الفعلي؛
)د(

أن إجراءات المراقبة الداخلية في مستوى الثقة التي تحظى بھا؛

)ھـ(

أن تسجيل جميع األصول والخصوم والفائض والعجز قد تم وفقا ً إلجراءات يقبلھا مراجع الحسابات الخارجي.

مراجع الحسابات الخارجي ھو الحكم الوحيد فيما يتعلق بقبول الشھادات أو اإلثباتات المقدمة من األمين العام ،كليا ً
)(2
ً
أو جزئيا ،وله أن يقوم ،حسب تقديره ،بعملية فحص وتثبت تفصيلية تشمل جميع السجالت المالية بما في ذلك السجالت
الخاصة باإلمدادات والمعدات.
لمراجع الحسابات الخارجي والعاملين معه حرية االطالع في أي وقت مناسب على جميع الدفاتر والسجالت
)(3
وغير ذلك من المستندات التي يرى مراجع الحسابات الخارجي أنھا ضرورية إلجراء المراجعة .وتتاح له ،بناء على طلبه،
المعلومات المصنفة على أنھا محظورة والتي يوافق األمين العام( أو الموظف الكبير الذي يعينه )على أنھا الزمة لمراجع
الحسابات الخارجي ألغراض مراجعة الحسابات وكذلك المعلومات المصنفة على أنھا سرية .وعلى مراجع الحسابات
الخارجي والعاملين معه أن يحترموا طابع الحظر والسرية الذي تتسم به أية معلومات موضوعة تحت تصرفھم ومصنفة
على ھذا النحو ،وأال يستخدموھا إال في األغراض التي تتصل مباشرة بأداء عمليات المراجعة .ولمراجع الحسابات
الخارجي أن يسترعي نظر المجلس التنفيذي إلى أية حالة تحجب عنه فيھا المعلومات المصنفة على أنھا محظورة والتي
يرى أنھا الزمة ألغراض المراجعة.
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ليس من سلطة مراجع الحسابات الخارجي أن يرفض أي بنود واردة في البيانات المالية ولكن له أن يسترعي انتباه
)(4
األمين العام إلى أية عمليات تخامره شكوك في قانونيتھا أو سالمتھا ،التخاذ الالزم في شأنھا .ويتم إبالغ األمين العام فوراً
بما يظھر أثناء فحص البيانات المالية من اعترافات على ھذه العمليات أو غيرھا.
يبدي مراجع الحسابات الخارجي رأيا ً بشأن البيانات المالية للمنظمة ويوقع على ھذا الرأي .ويتضمن رأيه
)(5
العناصر األساسية التالية:
)أ(

تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتھا؛

)ب(

إشارة إلى مسؤولية كل من األمين العام ومراجع الحسابات الخارجي؛

)ج(

إشارة إلى معايير المراجعة التي ا ُّتبعت؛

)د(

وصف للعمل الذي تم االضطالع به؛

)ھـ(

إبداء رأي بشأن البيانات المالية من حيث ما إذا كانت:

‘’1

البيانات المالية تمثل بأمانة الوضع المالي في نھاية الفترة ونتائج العمليات للفترة؛

‘’2

البيانات المالية قد أعدت طبقا ً للسياسات المحاسبية المعلنة؛

‘’3

السياسات المحاسبية قد طبقت على أساس متسق مع أساس تطبيق السياسات المحاسبية في الفترة المالية
السابقة؛

)و(

إبداء رأي بشأن امتثال العمليات لالئحة المالية والسند القانوني؛

)ز(

تاريخ الرأي؛

)ح(

اسم مراجع الحسابات الخارجي ومنصبه؛

)ط(

إشارة ،حسب االقتضاء ،إلى تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية.

)(6

ينبغي أن يتضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى المجلس التنفيذي بشأن البيانات المالية ما يلي:

)أ(

نوع الفحص الذي قام به ونطاقه؛

)ب(

المسائل التي تؤثر على اكتمال البيانات المالية أو دقتھا بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،ما يلي:

)ج(

‘’1

المعلومات الالزمة لتوضيح البيانات المالية على نحو صحيح؛

‘’2

أي مبالغ كان ينبغي تحصيلھا ولم تدرج في الحسابات؛

‘’3

أي مبالغ يوجد بشأنھا التزام قانوني أو احتمالي ولم تسجل أو تؤخذ في الحسبان في البيانات المالية؛

‘’4

النفقات التي ال تؤديھا مستندات سليمة؛

‘’5

ما إذا كانت المنظمة تمسك دفاتر حسابات منتظمة حسب األصول .وإذا كان ھناك خروج ذو طابع مستمر
وملموس على المبادئ المحاسبية المقبولة عموما ً فينبغي الكشف عنه؛

المسائل األخرى التي ينبغي أن يحاط المجلس التنفيذي علما ً بھا مثل:

‘’1

حاالت االحتيال أو االحتيال االفتراضي؛

‘’2

اإلسراف في إنفاق أموال المنظمة أو أصولھا األخرى أو إنفاقھا في غير الوجوه المخصصة لھا( بغض
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النظر عن سالمة القيود المحاسبية الخاصة بھذه العمليات)؛

‘’3

)د(

اإلنفاق الذي يعرّض المنظمة لتحمل مصاريف أخرى كبيرة؛
‘’4

أي عيب في النظام العام أو في القواعد التفصيلية التي تحكم الرقابة على اإليرادات والنفقات أو على
اإلمدادات والمعدات؛

‘’5

اإلنفاق الذي ال يتفق ومقاصد المؤتمر و/أو المجلس التنفيذي ،مع مراعاة عمليات النقل المرخص بھا طبقا ً
لألصول في الميزانية؛

‘’6

اإلنفاق الذي يتجاوز قيمة االعتمادات المعدلة بعمليات النقل المرخص بھا في الميزانية؛

‘’7

اإلنفاق الذي ال يتمشى مع أحكام الترخيص الصادر بشأنه.

دقة أو عدم دقة السجالت الخاصة باإلمدادات والمعدات ،من واقع عمليات الجرد وفحص السجالت؛

)ھـ( العمليات التي وردت ضمن حسابات سنة سابقة وأمكن الحصول على معلومات جديدة بشأنھا ،أو العمليات
الخاصة بسنة الحقة ويبدو من المستصوب أن يخطر المجلس التنفيذي بھا سلفاً ،حسب االقتضاء.
لمراجع الحسابات الخارجي أن يبدي للمجلس التنفيذي أو لألمين العام أية مالحظات بشأن النتائج التي أسفرت
)(7
عنھا مراجعة الحسابات وأية تعليقات على التقرير المالي لألمين العام يراھا مناسبة.
متى كان نطاق المراجعة محدوداً أمام مراجع الحسابات الخارجي أو إذا لم يتسن له الحصول على إثباتات كافية
)(8
فعليه أن يشير إلى ذلك في تقريره مع توضيح سبب تعليقاته وأثر ذلك بالنسبة للوضع المالي والعمليات المالية الواردة في
السجالت.
ال يجوز أن يُضمن مراجع الحسابات الخارجي تقريره أي نقد قبل أن يتيح لألمين العام أوالً فرصة مالئمة لشرح
)(9
المسألة محل المالحظة.
) (10ليس على مراجع الحسابات الخارجي أن يذكر أية مسألة مشار إليھا فيما تقدم تكون ،في رأيه ،غير ذات بال من
كل الوجوه.
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(Cg-17) 82

استعراض قرارات المؤتمر السابقة

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يرى أن من المھم عدم ترك مجموعة قرارات من المؤتمرات السابقة تتراكم وقد أصبح بعضھا زائداً عن الحاجة
واستعيض عن البعض اآلخر بقرارات جديدة،
وإذ يشير إلى:
)(1

المادة  (17) 136من الالئحة العامة للمنظمة ،حسبما ترد في الوثائق األساسية رقم
 (15طبعة  ،2012بخصوص استعراض قرارات المؤتمر السابقة،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 46استعراض قرارات المؤتمر السابقة،

1

)مطبوع المنظمة رقم

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

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
المؤتمر الثاني
المؤتمر الثالث )(Cg-III
المؤتمر الخامس )(Cg-V
المؤتمر السابع )(Cg-VII
المؤتمر الثامن )(Cg-VIII
المؤتمر التاسع )(Cg-IX
المؤتمر العاشر )(Cg-X
المؤتمر الحادي عشر )(Cg-XI
المؤتمر الثاني عشر )(Cg-XII
المؤتمر الثالث عشر )(Cg-XIII
المؤتمر الرابع عشر )(Cg-XIV
المؤتمر الخامس عشر )(Cg-XV
المؤتمر السادس عشر )(Cg-XVI
)(Cg-II

المؤتمر االستثنائي
)(2

))(Cg-Ext.(2012

*18
4 ،3
6
39 ،32
48 ،*36 ،33
30 ،*9
*31
*37 ،19 ،8
*40 ،35 ،*21

،26 ،25
46 ،24 ،6 ،5
*45 ،*42 ،*41 ،*39 ،*38 ،*29 ،22 ،21
،32 ،30 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13 ،6 ،5
52 ،48 ،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،33
2 ،1

اإلبقاء على سريان القرارات التالية ولكن حتى  31كانون األول /ديسمبر  2015فقط:
قرارات المؤتمر السادس عشر
المؤتمر االستثنائي ))(Cg-Ext.(2012

)41 ،37 ،36 ،35 ،1 (Cg-XVI

)(3

3

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى التي اعتمدت قبل دورة المؤتمر السابع عشر؛
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)(4
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يطلب من األمين العام نشر نصوص القرارات السارية ،بما فيھا القرارات التي أدخل عليھا تصويبات ،في
إصدار جديد لقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ) مطبوع المنظمة رقم  ،(508وتوجيه انتباه كافة األطراف
المعنية إلى ھذا المطبوع.

ــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (Cg-XVI) 46الذي لم يعد ساريا ً.
*

تشير العالمة النجمية إلى أن قراراً )قرارات( من المشار إليھا في القرار المعني لم تعد سارية )انظر مرفق ھذا القرار(.

__________________________________________________________________
مرفق القرار

(Cg-17) 82

حواشي خاصة بالقرارات التالية
-1

القرار " – (Cg-II) 18تعريف أدلة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية"

القرار  (Cg-II) 17ليس ساريا ً
القرار  (Cg-IV) 12ليس ساريا ً
-2

القرار  – (Cg-VIII) 36التعاون الفني فيما بين البلدان النامية في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
التطبيقية

القرار  (EC-XXX) 2ليس ساريا ً
-3

القرار  – (Cg-IX) 9مؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار

القرار  (Cg-VIII) 16ليس ساريا ً
-4

القرار  – (Cg-X) 31نظام الحوافز للسداد المبكر لالشتراكات

ُتحذف الحاشية" ،انظر القرار "(Cg-X) 28
-5

القرار  – (Cg-XI) 8إنشاء صندوق المنظمة االستئماني الخاص لألنشطة المتعلقة بالمناخ وبيئة الغالف
الجوي

القرار  (EC-XLI) 5ليس ساريا ً
-6

القرار  - (Cg-XII) 21المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي

)(GRDC

القرار  (EC-XLV) 11ليس ساريا ً
-7

القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة ) (WMOوممارساتھا فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد
الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد
الجوية التجارية
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القرارات  (EC-XLII) 23و 20و 21و (EC-XLVI) 22و (EC-XLII) 2ليست سارية
-8

القرار  – (Cg-XV) 29تطور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمنظمة

)(WMO

القرار  (EC-LVII) 21ليس ساريا ً
-9

القرار  – (Cg-XV) 38لجنة مراجعة الحسابات

القراران  (EC-LVI) 15و (EC-LVII) 11ليسا ساريين
-10

القرار  – (Cg-XV) 39اللجنة االستشارية المالية

القرار  (Cg-X) 29ليس ساريا ً
-11

القرار  – (Cg-XV) 41تسوية االشتراكات المتأخرة منذ مدة طويلة

القرار  (EC-LVIII) 12ليس ساريا ً
-12

القرار
-13

القرار  – (Cg-XV) 42صندوق رأس المال العامل
37

) (Cg-XIVليس ساريا ً

القرار  – (Cg-XV) 45شعار المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وعلمھا

القراران  (EC-X) 2و (EC-LVII) 20ليسا ساريين

القرار

(Cg-17) 83

اإلعراب عن التقدير لألمين العام

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى أن:
)(1

عقد األمين العام ،السيد ميشيل جارو ،سينتھي في  31كانون األول /ديسمبر  ،2015وأنه سيكون عندئذ قد أتم
 12سنة من الخدمة المستمرة في ھذا المنصب،

)(2

السيد ميشيل جارو قد عمل ،قبل تعيينه أمينا ً عاماً ،نائبا ً لألمين العام في أمانة المنظمة ) (WMOلمدة تسع سنوات،

)(3

السيد ميشيل جارو سيكون ،بحلول نھاية عقده في كانون األول /ديسمبر  ،2015قد خدم المنظمة ) (WMOبتفان
ألعوام يبلغ مجموعھا واحد وعشرون عاماً،

وإذ يسلّم بما يلي:
)(1

أن السيد ميشيل جارو قد أدى دوراً مھما ً ومستمراً في أنشطة المنظمة ) (WMOطيلة حياته الوظيفية،
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)(2

أنه ،على وجه الخصوص ،أدى مھامه كأمين عام في جميع األوقات بطريقة جديرة ببالغ الثناء واإلشادة،

)(3

أنه بذلك قد أدى خدمات جليلة للمنظمة ) (WMOوبالتالي لقضية التعاون الدولي ووضع السياسات والنھوض
بمجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ ومساھمتھا في التنمية المستدامة،

يسجل بالغ تقديره وامتنانه للسيد جارو؛
يمنح السيد جارو ،في نھاية عقده كأمين عام ،اللقب الشرفي "أمين عام فخري".
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المرفق األول
مرفق الفقرة  2.3من الملخص العام
توصيات االجتماع الرابع والثالثين للجنة االستشارية للشؤون المالية
الميزانية المقترحة للفترة المالية السابعة عشرة )(2019-2016
التوصية

1

ّ
والبت في
استناداً إلى الفقرة  ،7يطلب المؤتمر ،لمساعدته في تحديد األولويات في مجال األنشطة
الميزانية ،ما يلي:
1.1

تفاصيل إضافية بشأن الزيادة المقترحة في بند العوامل الدافعة الرئيسية للتكلفة،

1.2

النظر في تحقيق وفورات إضافية وزيادة الفعالية،

1.3

التعريف بوضوح بالنتائج التي قد تترتب على خفض المستوى المقترح من التمويل على النمو
االسمي الصفري،

1.4

البحث في المجاالت/األنشطة التي يمكن الح ّد من االھتمام المولى لھا أو وقفھا،

1.5

النظر في إمكانية استخدام بعض التبرعات لبعض األنشطة المقترحة وأعادة النظر في تكلفة دعم
البرامج.

تقرير لجنة المراجعة
التوصية :2
يطلب المؤتمر إلى لجنة المراجعة إصدار تقارير مفصّلة ووافية.
تقرير األمين العام عن الفائض أو العجز النقدي في نھاية الفترة المالية الخامسة عشرة
التوصية

)(2011-2008

3

أن يحيط المؤتمر علما ً بالتقرير المُقدّم.
التقرير المالي لألمين العام عن الفترة المالية السادسة عشرة
التوصية

)(2015-2012

4

أن يحيط المؤتمر علما ً بالتقرير المالي لألمين العام إلى المؤتمر السابع عشرويطلب أن تعرض البيانات
المستقبلية بوضوح أكبر من ذي قبل الفوارق بين األرقام القائمة على أساس االستحقاق وفق المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASواألرقام القائمة على األساس النقدي ،كما كانت ُتعرض وفق
المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة).(UNSAS
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جدول االشتراكات المقررة للفترة المالية السابعة عشرة
التوصية

)(2019-2016

5

أن يقوم المؤتمر بما يلي:
5.1

إقرار النص الوارد في التذييل ألف من الوثيقة  Cg-17/Doc. 11.2إلدراجه في الملخص العام
لتقريره.

5.2

اعتماد القرار  – (Cg-17) 75تقدير االشتراكات التناسبية لألعضاء للفترة المالية السابعة عشرة.

5.3

اعتماد القرار  – (Cg-17) 76صندوق رأس المال العامل.

5.4

الطلب إلى المجلس التنفيذي مراقبة وتقدير أثر سياسة معدل الفائدة السلبي وإبقاء الموضوع قيد
االستعراض.

الخطة المقترحة لتمويل االلتزامات الطويلة األجل الستحقاقات الموظفين
التوصية

6

أن يقوم المؤتمر:
6.1

بالطلب إلى األمين العام تقديم اقتراح إلى المجلس التنفيذي يراعي قرار الجمعية العامة السبعين
لألمم المتحدة بشأن التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIحين يصبح متاحا ً ،وخول
المجلس التنفيذي اتخاذ قرار في ھذا الشأن؛

6.2

وإن لم يكن قرار الجمعية العامة السبعين لألمم المتحدة بشأن التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء
الخدمة ) (ASHIمتاحا ً في آخر عام  ،2015أن يطلب المؤتمر إلى األمين العام عرض اقتراحات
تتضمن تدابير مالئمة مؤقتة إلدارة التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIواحتوائھا،
ورفعھا إلى الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ليستعرضھا ويعتمدھا ،حسب االقتضاء.

التنقيحات المدخلة على الالئحة المالية
التوصية

7

أن يقر المؤتمر التنقيحات المقترح إدخالھا على الالئحة المالية للمنظمة ).(WMO
التنقيح المقترح للقرار  – (Cg-XIII) 31سلطة اإلقراض القصير األجل
التوصية

8

أن يقر المؤتمر توصية المجلس التنفيذي بتوسيع نطاق سلطة األمين العام لإلقراض القصير األجل لتشمل
المساھمات المالية الطوعية باستثناء المساھمات التي تسري عليھا المادة  9-9من الالئحة المالية.

المرفقات
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المرفق الثاني
مرفق الفقرة  2.5.28من الملخص العام
التخطيط طويل األجل لدعم األرصاد الجوية للطيران كأولوية إستراتيجية للمنظمة )(WMO

إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تشير إلى:
)(1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )) (2015-2012) (WMOمطبوع المنظمة رقم ،(1069

)(2

مشروع الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (2019-2016) (WMOالتي أقرھما المجلس التنفيذي في
دورته السادسة والستين،

)(3

عنصر األرصاد الجوية بالخطة العالمية للمالحة الجوية لإليكاو ومنھجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران؛

)(4

نتائج المؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية للطيران )،(TECO-2014

وإذ تقر بمسؤولية اللجنة ) (CAeMفي تحقيق األولويات اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة الواردة في مشروعي الخطة
اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة )،(2019-2016) (WMO
وإذ تقر كذلك بالتخطيط طويل األجل المزمع في الخطة العالمية للمالحة الجوية وحزمة التحسينات في منظومة
الطيران ،والذي يستھدف أفق سنة  2028وما بعدھا ،وباآلثار ذات الصلة على األعضاء ،والحاجة ألن تضمن اللجنة
) (CAeMتخطيطا ً متزامنا ً مع أنشطة المنظمة ) (WMOذات الصلة،
توصي بما يلي:
)(1
)(2

االستمرار في إعطاء األرصاد الجوية للطيران أولوية عالية في التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة )(WMO؛
تطبيق نھج تخطيطي أطول أجالً على برنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AEMوفقا ً للجدول الزمني لحزمة
التحسينات في منظومة الطيران ومنھجيتھا؛

)(3

إيالء اھتمام خاص لمسائل اإلدارة الرشيدة المتصلة بالنماذج المتغيرة لتقديم الخدمات ،بما في ذلك إضفاء الطابع
اإلقليمي والعالمي على الخدمات؛

)(4

تطبيق نھج متماسك على إدارة المعلومات التي تقوم المنظمة ) (WMOواإليكاو بوضعھا )أي نظام معلومات
المنظمة ) (WISوإدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) ((SWIMلضمان التشغيل المتبادل بصورة تامة؛

)(5

تصميم برامج ذات صلة لتطوير القدرات لمساعدة األعضاء على التواؤم مع المتغيرات في تقديم خدمة األرصاد
الجوية للطيران؛

تطلب من األمين العام للمنظمة ) (WMOتوجيه انتباه المؤتمر العالمي السابع عشر في عام  2015والھيئات األخرى ذات
الصلة المشتركة في عملية التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة ) (WMOإلى ھذه التوصية.
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المرفق الثالث
مرفق الفقرة  3.1.33من الملخص العام
وصف برنامج األرصاد الجوية للطيران
-1

معلومات أساسية تاريخية

تنص اتفاقية المنظمة ) (WMOعلى إن أحد مقاصد المنظمة ) (WMOھو "تعزيز تطبيق خدمات األرصاد الجوية في
الطيران" .ولبلوغ ھذا الھدف ،أنشأت المنظمة ) (WMOبرنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPلتدمج فيه أنشطتھا
المتعلقة بالطيران وتؤمن التنسيق الفعال مع الشركاء ،بمن فيھم الطيران المدني الدولي ).(ICAO
ويعود التعاون الدولي في مجال األرصاد الجوية للطيران إلى سنوات المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) .(IMOوأنشأ
مؤتمر باريس لمدراء المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOلجنة تطبيق األرصاد الجوية على المالحة الجوية
) (CAMANفي عام  .1919واس ُتبدلت اللجنة ) (CAMANفي عام  1935بلجنة دولية جديدة لألرصاد الجوية للطيران
) (ICAeMضمّت أعضاء تعيّنھم الحكومات ،بحيث تتمكن اللجنة من العمل بفعالية مع اللجنة الدولية للمالحة الجوية
) ،(ICANسلف المنظمة ) .(ICAOومن ثم أصبحت اللجنة الدولية لألرصاد الجوية للطيران ) (ICAeMأول ھيئة حكومية
دولية في مجال األرصاد الجوية وأثرت خبرتھا على تحوّ ل المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOبعد الحرب العالمية
الثانية إلى المنظمة الحكومية العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOوفي عام  ،1951أنشأ المؤتمر األول للمنظمة )(WMO
لجانا ً فنية من بينھا لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMاستناداً إلى اللجنة الدولية لألرصاد الجوية للطيران
).(ICAeM
-2

األھداف الرئيسية الطويلة األجل
إن االھداف الرئيسية الطويلة األجل لبرنامج األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPھي:

)أ(

المساھمة في خدمة أرصاد جوية متجانسة عالميا ً للمالحة الجوية الدولية تلبي متطلبات مستخدمي الطيران
من المعلومات والخدمات المرتبطة باألرصاد الجوية ،والمساھمة في سالمة النقل الجوي وفعاليته
وانتظامه؛

)ب(

دعم التحسين المتواصل لخدمات األرصاد الجوية للطيران من خالل تنسيق األنشطة العلمية والتكنولوجية
الداعمة وتحويلھا إلى ممارسات تشغيلية؛

)ج(

تحقيق أعلى مستوى ممكن من امتثال أعضاء المنظمة ) (WMOللوائح الفنية والمعايير والممارسات
الموصى بھا التي وضعتھا المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOلتقديم خدمات االرصاد الجوية للطيران؛

)د(

تعزيز الخدمات ذات الفعالية والكفاءة من خالل التعاون الدولي؛

)ھـ(

المساھمة في تقييم الصالت بين الطيران والبيئة ،بما في ذلك آثار تغيير المناخ وتقلبه على عمليات
الطيران المستقبلية؛

)و(

وضع متطلبات متوافق عليھا عالميا ً لتأھيل العاملين في مجال األرصاد الجوية وكفاءاتھم ،كجزء من نظام
إدارة الجودة ) (QMSفي تقديم خدمات االرصاد الجوية للطيران.

المرفقات
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تدير المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) (WMOخدمات األرصاد الجوية للطيران بصفتھما "وكالتين شقيقتين" من وكاالت
األمم المتحدة لھما ھدف مشترك يتمثل في وضع إطار عالمي تنظيمي يوفر أساسا ً للبلدان األعضاء لوضع برامجھا
الوطنية الخاصة لتقديم الخدمات بطريقة عالية التنسيق وقابلة للتشغيل المتبادل .لذا ،فإن الھدف الرئيسي من برنامج
األرصاد الجوية للطيران ) (AeMPھو تنسيق جميع أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة باألرصاد الجوية للطيران وتأمين
تواصل فعال مع المنظمة ) .(ICAOولتحقيق ھذا الغرض ،وضعت المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (ICAOترتيبات عمل
تحدد أدوار ومسؤوليات كل من المنظمتين بھدف ضمان فعالية العمل المشترك وتفادي ازدواجية الموارد .ويدعم
البرنامج ) (AeMPدور المنظمة ) (AeMPالرئيسي في تطوير التقنيات والممارسات المرتبطة باألرصاد الجوية لتقديم
الخدمات ،استناداً إلى متطلبات المستخدمين التي تنسّقھا وتنقلھا المنظمة ) .(ICAOوينسّق البرنامج ) (AeMPمع البرامج
األخرى في المنظمة ) (WMOبشأن جميع المسائل المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران ،بما في ذلك :الشبكات األساسية
لألرصاد الجوية والمرافق الالزمة لتوفير خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية؛ وضع معايير بشأن
المعلومات المناخية للطيران؛ مسؤولية تعريف معايير تأھيل موظفي األرصاد الجوية للطيران وكفاءاتھم؛ وتقدم العلوم
والتكنولوجيا دعما ً للطلب الدائم التنامي من قبل قطاع النقل الجوي لمعلومات وخدمات قابلة للتشغيل المتبادل ،ومالئمة
للغرض ،وذات جودة.
ويؤدي البرنامج ) (AeMPدوراً رئيسيا ً في تقديم مساعدة ھادفة لألعضاء ،السيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً،
لتطوير قدراتھم على تلبية المتطلبات الدولية من الجودة والكفاءة وخدمات األرصاد الجوية للطيران .ويوفر عنصر
اإلدارة والشراكة في البرنامج مواد توجيھية ويتيح تبادل نماذج أفضل الممارسات والتوثيق والتدريب لألعضاء الذين
يواجھون صعوبات في توفير الخدمات وفقا ً للمعايير المطلوبة .ويعزز البرنامج ) (AeMPفي ھذا السياق وضع آليات
عادلة ومنصفة وشفافة السترداد التكاليف ،ضرورية لتوفير خدمات أرصاد جوية للطيران مستدامة وعالية الجودة.
ومن مھام البرنامج ) (AeMPالرئيسية ضمان التنسيق الفعال لعمل المنظمة ) (WMOفي متابعة توصيات اجتماع شعبة
األرصاد الجوية المشترك بين المنظمة ) (ICAOوالمنظمة ) .(2014 )(WMOولھذا الغرض ،وُ سّع نطاق البرنامج
) (AeMPحُكما ً لتنسيق الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية من خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية )(GANP
ومنھجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUالتابعة لھا .وستغطي الخطة ) (GANPمجموعة واسعة من
الجوانب المؤسسية والتنظيمية والتكنولوجية والتشغيلية من تحسينات األداء المقررة دعما ً لمفھوم "السماء الواحدة"
العالمي إلدارة الحركة الجوية في أفق عام  2028وما بعده .ومن ضمن ھذه الجوانب دمج معلومات األرصاد الجوية في
إدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) (SWIMوتعزيز المرافق الدولية مثل النظام العالمي للتنبؤات المساحية
) (WAFSورصد البراكين على الطرق الجوية الدولية ) ،(lAVWوتطوير جيل جديد من الخدمات لدعم إدارة للحركة
الجوية ) ،(ATMبما يحقق أمنھا وفعاليتھا وكفاءتھا ،والعمليات المعتمدة على المسار ) (TBOوالتخفيف من آثار "الطقس
الفضائي" .وأوصى اجتماع شعبة األرصاد الجوية ) (2014أيضا ً بأن يدرس البرنامج ) (AeMPآثار تغيّر المناخ وتقلبيته
على عمليات الطيران العالمية.
-4

اإلدارة وھيكل العمل

إن الھيئة التأسيسية التي تقدم التوجيھات الفنية للبرنامج ) (AeMPھي لجنة األرصاد الجوية للطيران ) .(CAeMوتعقد
اللجنة ) (CAeMدورات عادية كل أربع سنوات ،وتعقد أحيانا ً اجتماعات مشتركة مع شعبة األرصاد الجوية التابعة
للمنظمة )) ،(ICAOعُقد آخرھا في مونت﷼ ،كندا في تموز /يوليو  .(2014وأنشأت الدورة الخامسة عشرة للجنة
األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMھيكالً جديداً يتضمن فريق إدارة ) (CAeM-MGوفرق الخبراء التالية:
)أ(

فرقة الخبراء المعنية باالتصال والتنسيق والشراكة )(ET-CCP؛

)ب(

فرقة الخبراء المعنية بالطيران والعلوم والمناخ )(ET-ASC؛

)ج(

فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات )(ET-ETC؛
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)د(

فرقة الخبراء المعنية باإلدارة الرشيدة )(ET-GOV؛

)ھـ(

فرقة الخبراء المعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران )(ET-ISA؛

)و(

فرقة العمل المعنية بنظم إدارة الجودة )) (TT-QMSستواصل عملھا حتى انعقاد المؤتمر السابع عشر
لألرصاد الجوية(.

ويحظى عمل اللجنة ) (CAeMوھيئاتھا الفرعية بدعم شعبة األرصاد الجوية للطيران في األمانة التي ھي جزء من إدارة
تخفيف مخاطر الكوارث واألحوال الجوية ).(WDS
أولويات البرنامج للفترة الفاصلة بين الدورتين

-5

2019-2016

نظرت الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران )) (CAeM-15تموز/يوليو  (2014في الجدول الزمني
لخطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUالذي
يغطي الفترة حتى عام  2028وما بعده ،وأوصت المؤتمر بتأييد منھج التخطيط الطويل األجل لدعم األرصاد الجوية
للطيران كأولوية استراتيجية للمنظمة ) .(WMOوسيتيح ھذا النھج للبرنامج ) (AeMPتوفير مستوى من التنسيق يتم ّ
شى
مع خريطتي الطريق المتعلقتين بالتخطيط لحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUوتنفيذھا.
وحشد المؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية للطيران )" (CAeMاألرصاد الجوية للطيران – لبنات بناء المستقبل"
)مونت﷼ ،كندا ،تموز /يوليو  (2014دعم األعضاء ألن يؤدي البرنامج ) (AeMPدوراً مھما ً في توجيه أنشطة األعضاء
في مجاالت األولوية االربعة التالية:

)(1

تطور إدارة الحركة الجوية العالمية ودعم لألرصاد الجوية ذو الصلة

‘’1

زيادة وعي األعضاء بخطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية ) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة
الطيران ) ،(ASBUومكوناتھما المتعلقة باألرصاد الجوية والجداول الزمنية واآلثار المؤسسية والتنظيمية
المرتبطة بھما؛

‘’2

دمج جوانب عمل المنظمة ) (WMOالمرتبطة بإدارة معلومات االرصاد الجوية لضمان إمكانية التشغيل
المتبادل واالمتثال لنظام إدارة المعلومات على نطاق المنظومة ) (SWIMالتابع للمنظمة )(ICAO؛

-1

دعم المنظمة ) (ICAOفي صياغة أحكام خاصة بخدمات الطقس الفضائي التشغيلية للمالحة الجوية الدولية؛

دعم المزيد من التطوير للنظام العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSورصد البراكين على الطرق الجوية
-2
الدولية ) (lAVWوالخدمات في مجال الطوارئ النووية والكيميائية القائمة على مفاھيم وخرائط طرق التشغيل التي
اعتمدھا اجتماع شعبة األرصاد الجوية )(2014؛
-3


تقصي آثار تغيّر المناخ وتقلبه على عمليات الطيران العالمي وتقديم الخدمات المرتبطة لمواجھتھا.

تعزيز االمتثال للوائح المنظمة ) (ICAOوالمنظمة )(WMO
–
–
–
–

مواصلة مساعدة األعضاء في تنفيذ النظام ) (QMSوضمان استدامته ألجل تقديم خدمات األرصاد
الجوية للطيران؛
توجيه تنفيذ معايير الكفاءة والتأھيل لموظفي األرصاد الجوية للطيران ،بفضل إعداد مواد توجيھية
إضافية مالئمة وتأمين فرص التعليم؛
مساعدة األعضاء في وضع آليات السترداد التكاليف ،ال سيما في البلدان النامية والبلدان األقل نمواً؛
تعزيز ثقافة من الجودة والتحسين المستمر لجميع جوانب تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران.

المرفقات
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تطوير المزيد من التوجيھات الخاصة بالحوكمة لتمكين األعضاء من مواجھة التغييرات المؤسسية المقررة
-1
على تقديم الخدمات ونماذج األعمال ومعالجة الجوانب ذات الصلة المتعلقة باسترداد التكاليف؛
مساعدة األعضاء في مواكبة التطورات العالمية واإلقليمية – العمل على إيجاد حلول تدريجية استناداً إلى مبدأ
-2
الشمول لضمان استدامة البنى التحتية األساسية؛
تعزيز تحسين االتصاالت والعمل المشترك والتعاون مع الجھات المعنية بالطيران؛3
تعزيز الفعالية والكفاءة من خالل التعاون اإلقليمي في تقديم خدمات األرصاد الجوية لحركة الطيران الدولي؛4
إعداد منھجية مالئمة لتقييم المخاطر لمساعدة األعضاء على مواءمة عمليات التخطيط الوطنية مع الجدول
-5
الزمني لحزمة التحسينات في منظومة الطيران ).(ASBU
)يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني للبرنامج )(http://www.wmo.int/aemp/ :(AeMP

المرفق الرابع
مرفق الفقرة  3.1.100من الملخص العام
وصف البرنامج :برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
األھداف الرئيسية الطويلة األجل
يقوم برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPبتنظيم وتنسيق وتيسير توفير تغطية
عالمية وإقليمية مستمرة لبيانات ونواتج وخدمات الرصد الالزمة من أجل تلبية المتطلبات المستمرة والمتزايدة لدوائر
المستخدمين البحريين على خدمات ومعلومات األرصاد الجوية للمحيطات ،مع التركيز على سالمة األرواح والممتلكات
في البحار واإلدارة المتكاملة للسواحل والتأثيرات على المجتمع .ويحرص البرنامج على إعالم أعضاء المنظمة
) (WMOبأوجه التقدم في مجالي األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات.
وتتمثل األھداف الطويلة األجل لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات فيما يلي:
’‘1

تحسين توفير األعضاء لخدمات األرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية دعما ً لسالمة
األرواح والممتلكات في البحار والمناطق الساحلية؛

’‘2

إدارة عملية تطوير برنامج يتميز بالفعالية والكفاءة عن طريق الدمج االنتقائي ألوجه التقدم في العلوم
والتكنولوجيا ،والعمل على ضمان تمتع جميع البلدان بالقدرة على االستفادة من أوجه التقدم ھذه
والمساھمة فيھا وتنفيذ البرنامج بوجه عام.

الغرض والنطاق
يقوم برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات بتنسيق المعايير واإلجراءات وتطويرھا والتوصية بھا من أجل
إنشاء نظام متكامل تماما ً للرصد البحري وإدارة البيانات والخدمات البحرية يستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا وأحدث
اإلمكانيات .ويھدف البرنامج كذلك إلى ضمان أقصى الفوائد لألعضاء من المشاريع والبرامج واألنشطة التي يتولى
تنسيقھا ،وذلك لصالح األعضاء واألوساط البحرية العالمية بشكل عام وسعيا ً إلى معاونتھم.
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ويحدد نطاق برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات في االستجابة لالحتياجات المتطورة لجميع مستخدمي
البيانات والنواتج البحرية ،كما يتضمن برنامج توعية لتعزيز القدرات الوطنية لجميع البلدان الساحلية .وبينما سعى
البرنامج إلى ضمان بقاء األولوية التي تتمثل في السالمة في البحار ،اكتسبت بعض التطبيقات األخرى أھمية متزايدة،
السيما إدارة المناطق الساحلية والحد من مخاطر الكوارث والخدمات المناخية.
ويساھم برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOبشكل فعّال
كما ترتبط أنشطته ارتباطا ً وثيقا ً ببرامج المنظمة ) (WMOاألخرى .ويساھم برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات أساسا ً في أولوية المنظمة ) (WMOبشأن الخدمات الشديدة األثر للحد من مخاطر الكوارث كما يساھم أيضا ً
في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة
) (WISوتطوير القدرات واألولويات القطبية.
الحوكمة
توفر اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMمجمل اإلرشادات التقنية الخاصة ببرنامج األرصاد الجوية
البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPوإدارته ،وتشترك في رعايتھا المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو .ويتفاعل البرنامج ) (MMOPبشكل وثيق مع لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة
أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة األرصاد الجوية الزراعية ).(CAgM
ھيكل البرنامج
أعد البرنامج التعاوني حول ثالثة مجاالت برنامجية بالتعاون مع اللجنة الفنية المشتركة ):(JCOMM
-1

-2

-3

تطوير البرنامجي الخاص بالخدمات ونظم التنبؤ :يدعم نظام موزع ومترابط على المستوى العالمي
يتجاوب مع االحتياجات المتطورة لجميع مستخدمي البيانات والنواتج البحرية ،كما يدعم تنفيذ برنامج
للتوعية يرمي إلى تعزيز القدرات الوطنية لجميع البلدان البحرية؛
المجال البرنامجي الخاص بالرصدات :يكون مسؤوالً عن تطوير وتنسيق وصيانة شبكات الرصد
للمحطات العائمة الرأسية والمحطات العائمة المنساقة والمحطات المثبتة على متن السفن ومرافق
االتصاالت المتصلة بھا ،كما يعالج متطلبات المستخدمين في مجال الرصد والتكامل بين نظم الرصد
الموقعية والساتلية .ويقوم أيضا ً بمراقبة كفاءة نظام الرصد الشامل كما يوصي بإحداث تغييرات ترمي إلى
تحسينه ويعمل على تنسيقھا؛
المجال البرنامجي الخاص بإدارة البيانات :يستھدف وضع المعايير المطلوبة للبيانات واستحداث أفضل
الممارسات واإلجراءات بالتعاون مع المنظمات الشريكة لضمان تدفق بيانات ونواتج األرصاد الجوية
البحرية وعلوم المحيطات في الوقت الحقيقي وبالطريقة المؤجلة إلى نظام معلومات المنظمة ) (WISبھدف
تلبية احتياجات مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOومجاالت األوساط المعنية باألرصاد الجوية
البحرية وعلوم المحيطات بأسرھا واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSويوفر ھذا المجال الخبرة
التي اكتسبھا إلى المجموعات األخرى كي تتمكن من تحديد متطلبات إدارة البيانات الخاصة بھا وتقوم
بتنفيذھا.

وبھدف تحسين قدرات األعضاء على تقديم خدمات األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ،يستخدم البرنامج
استراتيجيات شاملة بما فيھا:
-1

تطوير القدرات والتوعية بھدف تعزيز قدرات جميع األعضاء على المساھمة في البيانات والخدمات
الموفرة في إطار برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات واالستفادة منھا؛
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-2

المتطلبات من البيانات الساتلية لتحديد المتطلبات المفصلة للساتل وغيرھا من بيانات المحيطات
باالستشعار عن بعد في نطاق توفير خدمات البحار والمحيطات؛

-3

التنسيق الدولي ،داخل منظومة األمم المتحدة ،مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى
ومع أوساط المستخدمين البحريين والقطاع الخاص بشكل عام؛

-4

استحداث المعايير وأفضل الممارسات وترويجھا؛

-5

التمكين من الوصول إلى البيانات والخدمات )على سبيل المثال من خالل استخدام نظام معلومات المنظمة
) (WISوبوابة بيانات المحيطات ) (ODPوالخدمات األخرى(؛

-6

تطوير كفاءات موظفي خدمات األرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية.

المرفق الخامس
مرفق الفقرة  3.1.160من الملخص العام
المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية
مذكرة مفاھيمية
تدعم لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMبشكل تام اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSكما أخذت علما ً
بالركائز الخمس لإلطار العالمي للخدمات المناخية وھي :الرصد والمراقبة ) ،(OBSوالبحث والنمذجة والتنبؤ )،(RES
ونظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISوبرنامج التواصل مع المستخدِمين ) (UIPالتي ُتستكمل جميعا ً بتطوير
القدرات ).(CD
وفي الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية التي عُقدت في نيسان /أبريل  ،2014وردت مسودة الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (2019-2016كما أُشير أيضا ً إلى أن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ھو أحد أولويات المنظمة
 WMOفي الفترة  .2019-2016وأدرجت اللجنة ھذه األولويات في الھيكل وخطة العمل المستقبليتين .على أنه نوقشت
أيضا ً محدودية الموارد الفنية والبشرية من أجل إنجاز ھذه األولويات للمنظمة  ،WMOولمواجھة التحديات المستقبلية في
مجال األرصاد الجوية الزراعية من أجل تحقيق األمن الغذائي /المائي والتنمية الريفية المستدامة.
وتشمل االحتياجات الناشئة ألعضاء المنظمة  WMOفي مجال األرصاد الجوية الزراعية تطوير خدمات عالية الجودة،
وذات قيمة مضافة وتشغيلية على مستوى المزارعين ،ونواتج معلومات عالية االستبانة ،وآلية للتغذية المرتدة
بالمعلومات والتعليقات من المستخدِمين ،وتطبيق أحدث النماذج المتعلقة بالطقس والمناخ ،وزيادة تجميع القياسات األرضية
القاعدة لتطبيقات األرصاد الجوية الزراعية وإلقرار صالحية المعلومات المتأتية من االستشعار عن بُعد.
وفي فترة ما بين الدورتين السابقة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(2014-2010كانت ھناك أنشطة كثيرة يمكن أن
ترتبط بركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وتشمل ھذه األنشطة:
)أ(
)ب(

المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
)أ( CD ،UIP ،CSIS
الجمعية الدولية لألرصاد الجوية الزراعية )(INSAM-www.agrometeorology.org

)(WAMIS-www.wamis.org

722

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
UIP ،RES ،CD

)ج(
)د(
)ھـ(

)و(
)ز(

) ب(
الشبكة الوطنية لمحطات األرصاد الجوية الزراعية )(NASNET
)ت( OBS
مراكز التدريب اإلقليمية ،الحلقات الدراسية الجوالة ،المدارس الميدانية ،وما إلى ذلك
)ث( CD
المؤتمر الفني الذي يسبق دورات اللجنة ،االجتماعات المشتركة لفرقة خبراء لجنة األرصاد الجوية
الزراعية مع األفرقة العاملة لالتحادات اإلقليمية
)ج( UIP ،RES
المشاريع اإلقليمية التجريبية لألرصاد الجوية الزراعية
)ح( OBS ،RES ،UIP ،CSIS ،CD
األنشطة المرتبطة بنظام معلومات المنظمة  ،WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSفي مجال
األرصاد الجوية الزراعية
)خ( OBS ،RES ،UIP

واستناداً إلى مناقشات اللجنة أثناء السنوات القليلة الماضية ،أطلقت لجنة األرصاد الجوية الزراعية المبادرات العالمية
في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) (GIAMفي الدورة  16للجنة األرصاد الجوية الزراعية لتوفير ھيكل للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ولبرنامج األرصاد الجوية الزراعية لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية .ويشمل ھذا
الھيكل:
)أ(

المراكز العالمية للبحث واالمتياز في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) (GCREAMمن أجل تطوير القدرات
ھذه المراكز  GCREAMsھي مؤسسات للتعليم والبحوث في أنحاء العالم تعمل في شراكة وتعاون لتوفير
تكنولوجيات تآزرية ابتكارية وحلول رائدة لجوانب المناخ والغذاء والماء المترابطة ،مع الحفاظ على البيئة
من أجل األجيال المقبلة .ويتمثل ھدف رئيسي في توفير حوافز أكبر للشباب لالضطالع بأدوار رئيسية
وأقوى في الميادين المشتركة بين التخصصات والميادين المتعلقة باألرصاد الجوية الزراعية .وس ُتسھم
الحرم العالمي الذي ُتعده المنظمة  .WMOوقد حُددت المؤسسات التالية
المراكز  GCREAMsفي
َ
كمساھِمات محتمالت في المراكز WMO :GCREAM؛ جامعة سيول الوطنية ،جمھورية كوريا؛ جامعة
فلورنسا ومعھد األرصاد الجوية األحيائية ) ،(IBIMETإيطاليا؛ وجامعة جورج ماسون ،الواليات المتحدة
األمريكية؛ ومعھد الھندسة الزراعية ،كامبيناس ،البرازيل؛ وجامعة جنوبي كوينسالند ،أستراليا؛ والمعھد
الوطني للعلوم الزراعية  -البيئية ) ،(NIAESاليابان؛ وجامعة نانجين للمعلومات العلمية والتكنولوجية
) ،(NUISTالصين؛ واإلدارة الھندية لألرصاد الجوية ) ،(IMDالھند؛ ومعھد األرصاد الجوية الزراعية
التابع لـ  ،ROSGIDROMETروسيا؛ وجامعة  ،Free Stateجنوب أفريقيا.

)ب(

االتحاد العالمي لجمعيات األرصاد الجوية الزراعية ) (GFAMS: GlobalFAMSلبرنامج التواصل مع
المستخدِمين
يوجد أخصائيو أرصاد جوية زراعية كثيرون غير مشاركين في أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية
لكنھم يمثلون من خالل جمعيات أو منظمات أرصاد جوية زراعية .وينشئ االتحاد العالمي مركزاً دائما ً
ألدوات المعرفة والدعم ألخصائيي األرصاد الجوية الزراعية التشغيلية على المستوى الوطني ،وسيعمل
مع المزيد من أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية األمر الذي يمكن أن يُثري اللجنة بخبراء جُدد وأفكار
جديدة .وقد أنشئ االتحاد العالمي قانونيا ً بالفعل في إيطاليا ،وسيُعقد أول اجتماع رسمي في  .2015وتجتمع
اللجنة الفنية قبل الدورة المقبلة للجنة األرصاد الجوية الزراعية في  2018بحضور أعضاء كثيرين من
الجمعيات أو المنظمات الوطنية لألرصاد الجوية الزراعية ھذه.

)ج(

المرحلة التالية للمرفق  WAMISلنظام معلومات الخدمات المناخية  ،CSISوبرنامج التواصل مع
المستخدِمين  ،UIPوالبحث والنمذجة والتنبؤ RES
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المرحلة األولى من المرفق  WAMISمكتملة .والموقع الحالي على الشبكة العالمية ) (www.wamis.orgھو
بوابة ساكنة لنشرات األرصاد الجوية الزراعية وللوصالت اإللكترونية مع المواقع الخاصة باألعضاء على
الشبكة العالمية.
وستوضح مرحلة  WAMISالتالية التكنولوجيات الجديدة من مثل نظم المعلومات الجغرافية
َ
 GISعلى الخط ،والنواتج المتكاملة لرطوبة التربة ،واألدوات على الخط وتسھيالت الشبكة العالمية ،ونماذج
المحاصيل على اإلنترنت ،والتطبيقات الخاصة بالزراعة المعتمدة على التنبؤات بالطقس )القياسية ودون
الفصلية إلى الفصلية( ،ال سيما التي تستخدم ھيكل خدمة السحب ،وسيواصل المرفق  WAMISكونه مركزاً
لتجميع البيانات أو النواتج  DCPCالتابع لنظام معلومات لمنظمة  WISبدعم من إدارة األرصاد الجوية
الكورية والمعھد الكوري للمعلومات العلمية والتكنولوجية  ،KISTIبما في ذلك عمليات دعم من دائرة
األرصاد الجوية األلمانية ،ودائرة األرصاد الجوية القطرية ،والمعھد الوطني لألرصاد الجوية للبرازيل
 INMETوالمركز الوطني لبحوث الغالف الجوي .NCAR
)د(

التحالف العالمي لشبكات الرصد الفينولوجي ) (GAPONبالنسبة للرصد والمراقبة
سييسر التحالف تعزيز الرصد الفينولوجي القائم على المستوى الوطني في المرافق  NMHSsمن خالل
أشكال التعاون الدولية من مثل الجمعية الدولية لألرصاد الجوية األحيائية وسيركز على إنشاء شبكة
مراقبة فينولوجية على النطاق العالمي مع التوحيد القياسي ،وتبادل البيانات ،وإجراء التحليالت والتنبؤات
من خالل أشكال تعاون عالمية فيما بين المؤسسات الوطنية واإلقليمية المشاركة .وقد جرت بالفعل
مناقشات أولية فيما بين الشركاء في التحالف العالمي لشبكات الرصد الفينولوجي  GAPONبما في ذلك مع
الجمعية الدولية لألرصاد الجوية األحيائية ،كما أن فريق الخبراء المقترح المشترك بين لجنة علم المناخ/
لجنة األرصاد الجوية الزراعية يمكن أيضا ً أن يسھم في ھذا الجھد.

)ھـ(

النظام العالمي لتوقعات األرصاد الجوية الزراعية ) (GAMOSمن أجل البحث والنمذجة والتنبؤ ،RES
والرصد والمراقبة OBS
يركز ھذا النظام على إعداد التطبيقات باالعتماد على التنبؤات بالطقس ألغراض الزراعة .وھناك بالفعل
شبكة أولية لدراسة استخدام تنبؤات قياسية ودون فصلية إلى فصلية ) (S2Sلتطبيقات األرصاد الجوية
الزراعية ،تركز في المقام األول على مراقبة حالة المحاصيل وإجراء إسقاطات للغالت من خالل نظم
اإلنذار المبكر وإدارة المخاطر .ويتم حاليا ً إنشاء مشروع تجريبي بشأن التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية  S2Sباالشتراك مع عدة مؤسسات من جمھورية كوريا ولجنة علوم الغالف الجوي .CAS

)و(

المشاريع التجريبية العالمية لألرصاد الجوية الزراعية ) (GAMPPمن أجل البحث والنمذجة والتنبؤ
ستوضع مشاريع تجريبية من كل اتحاد إقليمي ) (RAوبتعاون ومشاركة اللجان الفنية األخرى لتعزيز
تطوير القدرة اإلقليمية /العالمية في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وثمة مشروع لبحوث التحدي
العالمي ) (GCRقيد المناقشة حاليا ً كتنفيذ للمشاريع التجريبية العالمية لألرصاد الجوية الزراعية .ويرمي
المشروع إلى إجراء بحوث مشتركة متعددة التخصصات بشأن نظام دعم صنع السياسة الخاصة
ً
بالتخفيف /التكيف باستخدام نتائج التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية في إطار تقلبية المناخ ،جنبا إلى
جنب مع االستعانة بخبراء من وزارة الزراعة واألغذية الزراعية الكندية ) ،(AAFCوجامعة سول الوطنية
) (SNUوجامعة نانجينغ للمعلومات العلمية والتكنولوجية ) (NUISTفي المرحلة األولية للمشروع .وستعتمد
ھذه المشاريع التجريبية على عناصر المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية GIAM
لتوفير رزمة دعم متكاملة في بلدان مختارة كجزء من الدعم اإلجمالي لإلطار العالمي للخدمات المناخية
 GFCSلألنشطة المن َّفذة على المستوى القطري.
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المرفق السادس
مرفق الفقرة  4.1.88من الملخص العام
اجتماع رفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف )(HMNDP

اإلعالن النھائي
)افتتاحية اإلعالن (
افتتاحية اإلعالن  :1نحن ،رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود والخبراء الحاضرين في االجتماع الرفيع
المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي جنيف 15 -11 ،آذار /مارس :2013
)الديباجة(
إلحاح المشكلة
الديباجة  :1إذ نقر بأن الجفاف ظاھرة طبيعية تتسبب في معاناة البشرية منذ أن وجد اإلنسان وإن ھذه الظاھرة تتفاقم
نتيجة لتغير المناخ؛
الديباجة  :2وإذ نشير إلى العالقة الترابطية بين الجفاف وتدھور األراضي والتصحر ،وإلى ما يترتب على ذلك من آثار
شديدة في كثير من البلدان ،السيما البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،وإلى العواقب الوخيمة للجفاف ،السيما في أفريقيا؛
الديباجة  :3وإذ نقر بدور الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،السيما اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDبما
يتماشى مع واليتھا وأحكامھا ومبادئھا ،والسيما البابين الثاني والثالث من االتفاقية ،في المساعدة على مكافحة الجفاف
والتصحر؛
الديباجة  :4وإذ نالحظ أن للجفاف آثاراً بالغة من حيث الخسائر في األرواح وانعدام األمن الغذائي وتدھور الموارد
الطبيعية ،وآثاراً سلبية على الحيوان والنبات ،والفقر واالضطرابات االجتماعية ،وأن ھناك خسائر اقتصادية مباشرة
قصيرة المدى وطويلة المدى متزايدة في عدد من القطاعات االقتصادية منھا ،ضمن جملة ،أمور الزراعة ورعاية
الحيوانات ومصايد األسماك وإمدادات المياه والصناعة والسياحة؛
الديباجة  :5وإذ يساورنا القلق إزاء آثار تقلبية المناخ وتغيره واحتمال تغير أنماط الجفاف وزيادة وتيرة وحدة حاالت
الجفاف وفترات بقائھا مما يزيد بدرجة كبيرة من احتماالت الخسائر االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛
الديباجة  :6وإذ نركز على أن التصدي لتغير المناخ يمكن أن يسھم في الحد من تفاقم حاالت الجفاف ،وأن ھذا يتطلب
اتخاذ إجراءات طبقا ً لمبادئ وأحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC؛
الديباجة  :7وإذ نشير إلى أن التصحر وتدھور األراضي والجفاف قضايا عالمية التزال تشكل تحديات خطيرة للتنمية
المستدامة في جميع البلدان ،السيما البلدان النامية؛
الديباجة  :8وإذ نعترف بعدم كفاية السياسات إلدارة الجفاف بشكل مالئم وبغياب االستعداد المسبق لمواجھة الجفاف في
كثير من البلدان في مختلف أنحاء العالم ،وبأن ثمة حاجة إلى توثيق عرى التعاون الدولي لدعم البلدان كافة ،ال سيما
البلدان النامية ،في إدارة الجفاف وبناء قدراتھا على التعافي منه ،وفي مواصلة التصدي لحاالت الجفاف بعد حدوثھا في
إطار إدارة األزمات؛
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الديباجة  :9وإذ نقر أيضا ً بضرورة أن تعمد البلدان على سبيل االستعجال إلى إدارة حاالت الجفاف بفعالية والتعايش
بشكل أفضل مع آثارھا البيئية واالقتصادية واالجتماعية؛
الديباجة  :10وإذ نقر بأن البلدان تحتاج إلى أن تتفھم ضرورة وضع إستراتيجيات محسنة إلدارة المخاطر وإعداد خطط
استعداد للحد من الجفاف؛
التقدم العلمي في مراقبة الجفاف ونظم اإلنذار المبكر
الديباجة  :11وإذ نعترف بأن التقدم المحرز في مراقبة الجفاف ونظم اإلنذار المبكر والمعلومات تحت إدارة الحكومات،
واستخدام المعارف المحلية والممارسات التقليدية يمكن أن يسھم في تحسين المقاومة المجتمعية آلثار الجفاف ،وفي
اتخاذ قرارات أكثر إحكاما ً فيما يتعلق بالتخطيط واالستثمار ،بما في ذلك فيما يتعلق بالحد من آثار الجفاف؛
الديباجة  :12وإذ نعترف بأن التقدم العلمي في التنبؤات المناخية التي تتراوح بين التنبؤات الموسمية وفيما بين السنوات
وبين العقود تتيح فرصة إضافية لمواصلة استحداث أدوات وخدمات جديدة لدعم تعزيز إدارة حاالت الجفاف؛
الحاجة إلى تقييم ھشاشة األوضاع واآلثار
الديباجة  :13وإذ نشير إلى ضرورة التنسيق العاجل فيما بين القطاعات لتقييم ھشاشة األوضاع إزاء الجفاف وإدارة
الجفاف؛
ضرورة اإلغاثة الحثيثة والتصدي السريع
الديباجة  :14وإذ نشير إلى ضرورة إيجاد تدابير عاجلة للحد من آثار حاالت الجفاف الراھنة مع الحد من ھشاشة
األوضاع إزاء حدوث حاالت جفاف في المستقبل ،وضرورة توجيه جھود اإلغاثة للمجتمعات والقطاعات االجتماعية
االقتصادية المتضررة ،والوصول إليھا سريعاً؛
الديباجة  :15وإذ نالحظ أيضا ً ضرورة إقامة أوجه تآزر بين تدابير اإلغاثة من الجفاف وإجراءات االستعداد والتخفيف
من آثاره من أجل مقاومته على المدى الطويل؛
الحاجة إلى سياسات فعالة لمواجھة الجفاف
الديباجة  :16وإذ نشير إلى التعھد الوارد في وثيقة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو  (20 +بإدخال
تحسينات كبيرة في تنفيذ برنامج اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على المستويات كافة ،حسب االقتضاء؛
الديباجة  :17وإذ نشير إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDتتصل اتصاالً مباشراً بتعزيز التنمية
المستدامة وأنھا تنادي بوضع سياسات فعالة لمكافحة تدھور األراضي والتصحر ولتخفيف آثار الجفاف؛
الديباجة  :18وإذ نشير أيضا ً إلى النداء الذي وجھه مؤتمر األطراف العاشر التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) (UNCCDمن أجل وضع إطار دعم للسياسات الخاصة بالجفاف لتعزيز وضع سياسات وطنية إلدارة الجفاف؛
الديباجة  :19وإذ نشير إلى قرار الحكومات بإنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلتعزيز إعداد وتوافر
التنبؤات والخدمات المناخية على أساس علمي وتقديمھا وتطبيقھا.
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)المنطوق(
المنطوق  :1نشجع جميع الحكومات في مختلف أنحاء العالم على وضع وتنفيذ سياسات وطنية إلدارة الجفاف تتماشى
مع قوانينھا وأوضاعھا وقدراتھا وأھدافھا اإلنمائية الوطنية ،مع االسترشاد بأمور منھا ما يلي:


اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف آثار الجفاف وتدابير وقائية وتخطيطية ،وإدارة المخاطر ،وتعزيز العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار على نحو مالئم ،والتوعية الجماھيرية ،وإدارة الموارد ،بحسبانھا عناصر أساسية
للسياسات الوطنية الفعالة للجفاف؛



التشجيع على زيادة التعاون لتعزيز جودة شبكات الرصد ونظم تقديم الخدمات على األصعدة المحلية/
الوطنية /اإلقليمية /العالمية؛



تحسين الوعي الجماھيري بمخاطر الجفاف والتأھب لھا؛



النظر ،حيثما أمكن ضمن اإلطار القانوني لكل بلد ،في تضمين خطط إدارة الجفاف األدوات االقتصادية
واإلستراتيجيات المالية ،بما في ذلك أدوات الحد من المخاطر وتشاطر المخاطر وتحويلھا؛
إعداد خطط لإلغاثة في حاالت الطوارئ استناداً إلى اإلدارة الحصيفة للموارد الطبيعية وإلى المساعدة
الذاتية على مستويات الحوكمة المالئمة؛



ربط خطط إدارة الجفاف بالسياسات اإلنمائية المحلية /الوطنية؛



المنطوق  :2نحث المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )،(UNCCD
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOوالوكاالت والبرامج والمعاھدات األخرى ذات الصلة ،وكذلك
األطراف المعنية األخرى التابعة لألمم المتحدة ،على مساعدة الحكومات ،السيما في البلدان النامية ،على إعداد سياسات
وطنية إلدارة الجفاف وعلى تنفيذھا؛
المنطوق  :3نحث البلدان المتقدمة على مساعدة البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نمواً ،فيما يتعلق بوسائل التنفيذ
صوب اإلعداد والتنفيذ الشاملين للسياسات الوطنية إلدارة الجفاف ،طبقا ً لمبادئ وأحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر ).(UNCCD
المنطوق  :4نشجع على تعزيز التعاون الدولي ،بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب ،واستكماله بالتعاون فيما بين
بلدان الجنوب ،عند االقتضاء ،من أجل تعزيز سياسات الجفاف في البلدان النامية.
المنطوق  :5ندعو المنظمة ) (WMOواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDومنظمة األغذية والزراعة
) (FAOإلى تحديث مشاريع نسخ وثائق العلوم والسياسات ) ،(Science and policyمع مراعاة التوصيات التي قدمھا
االجتماع الرفيع المستوى للسياسات الوطنية للجفاف ) ،(HMNDPوتوزيعھا على الحكومات كافة الستعراضھا قبل
االنتھاء من وضعھا في شكلھا النھائي ،ومساعدة الحكومات في إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية إلدارة الجفاف.
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المرفق السابع
مرفق الفقرة  4.2.6.19من الملخص العام
قائمة محطات شبكة الغالف الجليدي لعام
الموقع

2014

البلد المشغل

ھل ھي
متكاملة؟

المكان

Syowa 30

اليابان

القطب الجنوبي

نعم

Dome-C 33

فرنسا

القطب الجنوبي

ال

Morenas Coloradas Rockglacier 12

األرجنتين

األرجنتين

ال

Vuriloches 24

األرجنتين

األرجنتين

ال

Aonikenk 25

األرجنتين

األرجنتين

ال

Sonnblick

النمسا

النمسا

نعم

Zongo Glacier 11

فرنسا

بوليفيا

نعم

كندا

كندا

ال

شيلي

شيلي

ال

4

محطة كوليانشان للصين ألغراض الغالف
الجليدى والبيئة اإليكولوجية

الصين

الصين

ال

6

Qilian

الصين

الصين

نعم

7

محطة تانجوال لرصد الغالف الجليدي والبيئة في الصين
الصين

الصين

ال

Xidatan 20

الصين

الصين

نعم

Tanggula 21

الصين

الصين

نعم

Tianshan 27

الصين

الصين

ال

The Koxkar Glacier Camp (KGC) 29

الصين

الصين

نعم

Antisana 15 alfa 10

إكوادور

إكوادور

ال

فنلندا

فنلندا

نعم

Saint-Sorlin Glacier 16

فرنسا

فرنسا

نعم

Argentiere Glacier 17

فرنسا

فرنسا

نعم

Mer de Glace Glacier 18

فرنسا

فرنسا

ال

Gebroulaz Glacier 19

فرنسا

فرنسا

ال

1

SIGMA-A

اليابان

غرينالند

ال

2

شبكة بروميس لمراقبة الصفائح الجليدية في
غرينالند

الدانمرك

غرينالند

ال

3

8

Eureka

Valle Nevado 36

5

Sodankylä-Pallas
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الموقع

البلد المشغل

ھل ھي
متكاملة؟

المكان

Zackenberg 28

الدانمرك

غرينالند

نعم

SIGMA-B 31

اليابان

غرينالند

ال

Hofsjökull

أيسلندا

أيسلندا

ال

Forni Glacier 35

إيطاليا

إيطاليا

ال

Glaciar Norte 15

المكسيك

المكسيك

ال

Quelccaya Ice Cap 13

الواليات المتحدة
األمريكية

بيرو

ال

Tiksi 22

روسيا

روسيا

نعم

Ice Base Cape Baranova 23

روسيا

روسيا

نعم

Spasskaya Pad (Yakutsk) 34

اليابان

روسيا

نعم

Col de Porte 32

فرنسا

فرنسا

نعم

Davos 14

سويسرا

سويسرا

نعم

الواليات المتحدة
األمريكية

الواليات المتحدة
األمريكية

نعم

9

26

مرصد خط أساس بارو

مالحظة :بالنقر على اسم الموقع ،يمكن مشاھدة البيانات الشرحية الخاصة بالموقع.

المرفقات

اللمرفق الثامن
المرفق بالفقرة  4.2.66.28من المللخص العام
ق

ظمة العاللمية لألرصاد الجووية
المنظ

المراقبة العالمية للغالف اللجليدي ))(GCW

طة التنفييذ
خط
النسخة

1.6

يناير( 2015
كانون الثاني /ر
) 24ن
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طبعات الوثائق
الطبعة

المؤلف )المؤلفون(

التاريخ

الوصف

0.1

فرقة العمل التابعة لفريق
خبراء المجلس التنفيذي
والمعنية بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي

تشرين الثاني/
نوفمبر 2011

مسودة أولية

0.2

J. Key

 25كانون الثاني/
يناير 2012

تعديالت رئيسية باالستناد إلى اجتماع التنفيذ األول )أفرقة
العمل ،واآلثار؛ والھيكل وأرقام اإلطار الزمني(؛ المھام
المنقحة والموسعة

0.3

J. Key

 31كانون الثاني/
يناير 2012

توصيات ومھام إضافية مستمدة من تقرير اجتماع تنفيذ
المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW

0.4

J. Key

 2شباط /فبراير

تذييالت إضافية؛ تعديالت طفيفة أخرى

0.5

M. Ondráš

0.6

2012

 10شباط /فبراير

إعادة ھيكلة تقوم على توجيھات فريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية )(EC-PORS-3

 ،J. Keyو،B. Goodison
و M. Ondráš

 28آذار /مارس
2012

أرقام مستوفاة بشأن ھيكل المراقبة العالمية للغالف الجليدي
)(GCW؛ وإضافة الجدول 2؛ وتحديث األطر الزمنية؛
وحذف المرفقات

0.7

J. Key

 16أيار /مايو

قسم موسع ومرحل فيما يتعلق باألغراض؛ وإدراج تفاصيل
إضافية حيثما لزم األمر؛ وترتيب األقسام المتعلقة
بالمعلومات األساسية؛ وتحديث اإلطار واألرقام ذات الصلة
باألطر الزمنية

0.8

B. Goodison

 18أيار /مايو

إدخال تعديالت والتأكد من األخطاء للمواءمة مع خطة
التنفيذ وغيرھا من الوثائق ومع الممارسة الجارية في
المراقبة العالمية للغالف الجليدي

0.8.1

 ،J. Keyو ،M. Ondráš
و B. Goodison

 6آب /أغسطس

إدراج التعليقات المقدمة من فرقة العمل المعنية بالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) ،E. Brunو ،W. Meierو B.
 ،Angleو(W. Schonener؛ وإدخال شيء من إعادة الھيكلة

1.0

 ،J. Keyو

2012

2012

2012

B. Goodison

2012

 19تشرين األول /إدراج التعليقات المقدمة من فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
أكتوبر 2012
) (EC-PORSوالشركاء

1.1

J. Key

 25أيلول/
سبتمبر 2013

تنقيح اإلطار باالستناد إلى التوصيات المقدمة من االجتماع
الثالث لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )(EC-PORS-3
وحلقة العمل األولى لتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي

1.2

 ،J. Keyو ،B. Goodison
و ،M. OndrášوØ.Godøy

 14كانون الثاني/
يناير 2014

إضافة أفرقة إقليمية إلى اإلطار؛ وتحديث أرقام اإلطار؛
وإضافة فريق مراقبة الثلوج إلى فريق النواتج؛ وتحديث
وصف فرقة البوابة؛ وإضافة نظام لتتبع أجھزة االستشعار
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الشبكية؛ وإضافة مؤشرات للنجاح؛ وتعديل تواريخ أنشطة
التنفيذ الرئيسية؛ وتحديث األطر الزمنية؛ وحذف المواد
المتقادمة
1.3

 ،B. Goodisonو

1.4

J. Key

1.5

 ،M. Ondrášو ،J. Key
و Ø. Godøy

 7تشرين الثاني/
نوفمبر 2014

1.6

فريق التوجيه

 24كانون الثاني/
يناير 2015

J. Key

 11شباط /فبراير

إدراج التعليقات المقدمة من الفريق التوجيھي؛ وإضافة
أرقام عن أنواع المواقع الشبكية؛ وتعديل التذييل 1؛
وإضافة قسم مراحل المشروع المنقول في المرفق الثالث؛
وتحديث أرقام وصالت البوابة

 1آذار /مارس

تحديث باالستناد إلى المعلومات المقدمة من االجتماع
الخامس لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ):(EC-PORS-5
إعادة ھيكلة قسم التنفيذ؛ وشكل إطار جديد؛ وتعديل معايير
الشراكة
تغيير تعريف الغالف الجليدي؛ وتحديث بنية وفريق
التوجيه وھيكل الفريق؛ وتحديث المعالم الرئيسية /األطر
الزمنية للمھام؛ وتحديث قسم بيانات البوابة والموقع على
الشبكة العالمية؛ وتحديث األرقام الھيكلية؛ وإدراج إضافات
بشأن كيمياء الثلج
تحديث تعريف المواقع السطحية والمحطات والشكل
البياني الخاص بھا؛
تحديث وصف الفريق العامل والفرقة الجديدين والشكل
البياني الخاص باإلطار المفاھيمي؛
تحديث الشكل البياني الخاص باالتصال بالبوابة

2014

2014
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1
مقدمة ...........................................................................................................
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الغرض من ھذه الوثيقة

تصف ھذه الوثيقة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWللمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOوتركز
الخطة على البنية التنظيمية واألنشطة الرئيسية فيما يتصل بالمراقبة العالمية ) (GCWأثناء مرحلة اإلعداد والتنفيذ
) ،(2019-2012كما ھو مقدم في إستراتيجية تنفيذ المراقبة العالمية ) (GCWالتي وافق عليھا المؤتمر العالمي الخامس
عشر لألرصاد الجوية .وتقدم الوثيقة معلومات أساسية لكبار ممثلي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوما يتصل بھا من مؤسسات بشأن المراقبة العالمية ) ،(GCWوتطبيقات بيانات الغالف الجليدي ،وتوفر إطاراً
مفاھيمياً ،وبنية تشغيلية ،ومھام في األجل القصير ،وتعرض المعالم البارزة والنتائج المتوخاة ،واإلدارة ،ومؤشرات
النجاح ،والشراكات ،وتعرض بيانا ً بالموارد .وسوف يتم تحديث ھذه الخطة دوريا ً مع تطور المراقبة العالمية )(GCW
على مدى األعوام القادمة.
2

مقدمة

الغالف الجليدي عنصر من العناصر المكونة لنظام األرض يشمل الغطاء الجليدي ،والجليد البحري ،وجليد البحيرات
واألنھار ،واألنھار الجليدية ،والغطاء الجليدي ،والصفائح الجليدية ،والتربة الصقيعية ،واألرض المتجمدة بشكل فصلي،
وھطول المواد الصلبة على السطح .٣٤والغالف الجليدي عالمي وھو موجود ليس فقط في المنطقتين القطبيتين الشمالية
والجنوبية والمناطق الجبلية وإنما أيضا ً بأشكال مختلفة وعلى جميع خطوط العرض وفي قرابة مائة بلد .ويوفر الغالف
الجليدي أھم مؤشرات تقلب المناخ وتغيره ،بيد أنه واحد من أقل مجاالت نظم األرض التي أُخذت منھا عينات .وتحسين
رصد الغالف الجليدي وإدماج ذلك الرصد أساسيان من أجل التقييم والتنبؤ والتكيف بشكل كلي فيما يتصل بالتقلب
والتغير في دورات الطقس والمناخ والماء على األرض.
ولقد حظي الغالف الجليدي ،وحظيت تغيراته وآثاره ،باھتمام متزايد في األعوام األخيرة .وھو يحظى اآلن بتغطية
مستمرة من وسائل اإلعالم ،بما يخلق طلبا ً على معلومات موثوقة حول موارد الثلج والجليد العالمية من الجليد القطبي
إلى األنھار الجليدية المدارية ،باالستناد إلى بيانات مستمدة من سجالت المناخ القديمة ،والرصدات الحالية ،وإسقاطات
المستقبل .والمنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع غيرھا من الھيئات والمنظمات الوطنية والدولية ،وباستخدام قدرتھا العالمية
في مجال الرصد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،في وضع يسمح لھا بتوفير تقييم متكامل وموثوق ومتواصل للغالف
الجليدي – مراقبة عالمية للغالف الجليدي ).(GCW
2.1

األساس المنطقي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

تساھم قدرة المنظمة ) (WMOعلى دعم الخدمات الجارية في مجال تطوير وتوفير خدمات الطقس والمناخ والماء ،في
ضمان التنمية المستدامة والرفاه لألمم .وستوفر المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبشكل مباشر أو غير مباشر،
البيانات والمعلومات والنواتج والتحليالت التي ستساعد األعضاء والشركاء على توفير الخدمات الالزمة لمجتمع
المستخدمين األوسع .وستساعدنا المراقبة العالمية ) (GCWعلى فھم تقلب المناخ وتغيره وتقييمھما والتنبؤ بھما والتخفيف
من آثارھما والتكيف معھما ،وتحسين التنبؤ بأحوال الطقس واإلنذارات بالمخاطر ،بما يساعد على الحد من خطر فقدان
األرواح والممتلكات نتيجة للكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيھا اإلنسان .وسوف تساھم في تحسين إدارة الطاقة
والموارد المائية ،بما في ذلك التنبؤ بالفيضانات وإنتاج الطاقة الكھرمائية ،والمساعدة على دعم الزراعة المستدامة،
وتحسين قدرتنا على رصد التنوع البيولوجي والمحافظة عليه .والمعلومات عن الغالف الجليدي الزمة لتصميم الھياكل
1

في حين أن عناصر الغالف الجليدي غالبا ً ما تعرّف بأنھا تشمل المياه المتجمدة ،يمكن أن تكون التربة الصقيعية
"جافة" .ويشمل تعريف المراقبة العالمية للغالف الجليدي عناصر الغالف الجليدي التي يمكن أن تحدث فوق سطح
األرض أو تحته ،أو التي تقاس على سطح األرض في حالة ھطول المواد الصلبة .وھو بالتالي يستبعد السحب
الجليدية.
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صاد الجوية
للمؤتمر العالمي الساابع عشر لألرص
ر
التقررير النھائي المموجز

ساحلية والبحررية ،وتحسين ففھم العوامل
جية البرية والس
ااألساسية في اللمناخات البارددة ،وتحسين إددارة وحماية اللنظم اإليكولوج
١
صحة اإلنسان ورفااھه .والغالف الجليدي له آثاار على جميع األمم وشعوبھھا واقتصاداتھاا.
ة
االبيئية التي تؤثثر على
الجليدي تساھم في تتقلب المناخ الع
ي
وولقد تبين أن التغيرات في الغالف
لعالمي وتغيرهه .والتغيرات ففي البياض النناتجة عن
عن ذوبان الترربة الصقيعية ،،آخذة في
تسارع انبعاثات المميثان الناتجة ع
ع
إلى جانب
ففقدان الجليد اللبحري والغطااء الثلجي ،ى
ن ،تعادل قرابةة  42في
اليين طن مترري من ثاني أككسيد الكربون
حترار كوكبنا ببسرعة تعادل قرابة ثالثة بال
االتسبب في اح
في البياض الناتج
غازات الدفيئة ووالتغيرات ي
المتحدة .وانبعاثات غ
.
اليات
االحترار العالمي للوال
ر
االمائة من انبععاثات
جة عن
المنطقة القطبية الشممالية في االحتررار العالمي
ة
ساھمة
مالية يتوقع أن تتجاوز أكثر من ضعف مس
ذذوبان المنطقةة القطبية الشما
ببحلول عام .21000
مناطق الكثيفة السكان ،وھو حيوي لعدد
رئيسي بالنسبة للمناناطق الساحليةة ،والسيما المن
ي
صدر قلق
ووارتفاع مستووى البحر مص
جزرية الصغيررة .ولو أن الح
ممن البلدان الج
حجم المعادل للألنھار الجليديية من حيث اررتفاع مستوى البحر على اللصعيد
القطبية الجنوبية )قرابة  70م(،
ة
الند ) 7م( والممنطقة
صغير ) 0.5م( مقاررنة مع حجم الصفائح الجلييدية في غرينال
ر
االعالمي
الثاني من القرن الععشرين  2.5ممرات أكثر من
مستوى البحر خالل النصف ي
ى
مساھمة ذوبانھا في اررتفاع
ة
ككانت
ن فقدان
الجنوبية.
.
طبية
يدية في غرينالند والمنطقة القط
صفائح الجل ة
االجليد من الص
غرب الواليات المتحدة
سطحي .وفي غ
وخصائص الجريان الس
ص
ذوبان الثلوج يمكن أن يحكما توقييت
وومقدار الثلوج ومعدل ن
مناطق آسيا الوسطى
ق
ظم بلدان/
يقل عن  75في االمائة من إمداددات المياه من ذوبان الثلوج ،وتعتمد معظ
ييتأتى ما ال ل
طى على المياه
ن السطحي
عتھا وصناعتھھا .ويعتمد العدديد من البلدان على تنبؤات ذوبان الثلوج لللتنبؤ بالجريان
االناتجة عن الذذوبان في زراع
للألنھار ،وتحدييد الفيضانات المحتملة ،وتقدديم إنذارات باالفيضانات .واألنھار الجليديةة الجبلية مصددر مياه ھام للععديد من
لوثات األھباء
األنھار الجليدية بملو
ر
الھيدرولوجية المحلية .وتلووث ھذه
ة
ت
الدورات
حيويا ً في
االمجتمعات الممحلية وھي تلععب دوراً ي
شرب.
الحصول على مياه الش
ل
على المراكز السككانية التي تعتممد عليھا ألغراض
البشرية المصدر يشككل خطراً ى
ة
االجوية
جبال األلب وفي اللمناطق القاريةة.
في مناطق ل
عمليات الطاقة الكھرمائية ي
ووالتغيرات في الغالف الجليددي تؤثر في ع
ر
ت السواحل بففعل األمواج ووالتيار.
انحالل التربة الصقييعية بفعل األممواج إلى تحات
ل
وويؤدي
وقصر مدة فترات االغطاء
ساحلية إلى عوواصف أشد
ض الخطوط الس
سريع وانكسارره المبكر ،كلھھا أمور تعرض
سمي وتأخر تككون الجليد الس
االجليدي الموس
ت في بعض
في السنة لوحظت
النتقالية .وخساائر السواحل االمحلية بسبب التحات بحدود  30متراً ي
حدة تحدث أثنناء الفترات اال
ح
كل من االتحاد الروسي )سيبييريا( وكندا.
االمواقع في ل
الغطاء الثلجي ،والممياه العذبة ،وممحتوى
ء
ويتأثر النقل بشكل ممباشر بالتغيررات في
ر
واستمرار االنخفاض ففي الغطاء
ر
سمكه ،وتردي التربة الصقيععية.
الجليد في البحر وس
عوام من شأنه أن يفيد النقل
الشمالية على عدة أع
ة
الجليدي في البحر ففي المنطقة الققطبية
البحري وما يتصل بذلك من تطوورات اجتماعيية – اقتصاديةة ،ولكنه ينطووي على
صقيعية يمكن أأن يؤدي إلى
خطر بالنسبة للنظم اإليكولوجية البحرية .وذوببان التربة الص
ط الثلوج
جوية الشمالية .وتواتر سقوط
الحديدية والطرق الجو
ة
لسكك
تردي الطرقات والس
والسكك الحديدية وعممليات
ك
شكل مباشر عللى حركة الطررقات
وحجممھا يؤثران بش
قتصادات
الطيرران بما يرافق ذلك من مضااعفات ھامة ممن حيث التكلففة بالنسبة لالقت
طق النائية.
صول إلى المناط
طرقا ً شتوية للوص
ا
الوطنينية .ويوفر تجممد األنھار واللبحيرات
ية
ألساسية في اللمناخات البارددة يجب أن يرراعي وجود اللتربة
ووتصميم المبانني والھياكل األ
الصقيعية واألرض الممتجمدة
خطيط استخدام األراضي ووالتصميم الھنددسي في
ضية حيوي لتخ
حرارية واألرض
ي .ومعرفة أحووال الجليد الح
ببشكل موسمي
جليدية يتوقف على حالة
رواسب النفط والغاز في البحار الممغطاة بالجليد والصخور الج
ب
ممناطق التربة الصقيعية .وتتطور
ً
االجليد ووجود جبال الجليد االلذين يحددان معا الجدوى االقتصادية لممشاريع التنق ب
يب واإلنتاج.
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وھھناك قطاعات أخرى من قبييل الحياة البريية والترفيه واللسياحة تتأثر تتأثراً كبيراً
تشمل
الثلج والجليد .وتش
طويلة األجل ففي أحوال ج
بالتتغيرات القصييرة األجل والط
صلة بالغالف الجليدي انھياارات الجليد ووالفيضانات الككارثية نتيجة
خاطر ذات الص
المخ
حيرات الجليديية ،وارتفاع
عن ثوران البح
الذووبان السريع لللثلج ،والفيضاانات الناتجة ع
وتواريخ التجمد التي للھا آثار ھامة في األجلين
خ
سار جليد البحيررات
معددل تقلب انكس
ذلك تزايد المخاط
ل ،بما في ك
صير والطويل
القص
طر ومن ثم التككاليف بالنسبةة لصناعة
التأأمين.
ير وتقديم
ألعضاء بتطوير
ضرورة قيام األ
جليدي تدعم ض
ت الغالف الجل
وبييانات ومنتجات
 (GFCالرئيسيةة المتمثلة في
مجاالت اإلطار العالمي للخدمات المناخية )CS
ت
خ والطقس والمماء ،بما في ذلك في
خدمات المناخ
خ
مناخ وفي
لبحوث الطقس والمن
ث
حة والحد من مخاطر الكواررث .وبيانات الثلج والجليد الزمة
ااألمن الغذائي والماء والصح
أنواع إدارة المواررد ذات
االعديد من أنوااع التطبيقات العملية من قبييل الھندسة واللخدمات المقدممة للمجتمع ،وومختلف ع
دقة األحوال األوولية للنماذج
طقس الرقمية تععتمد اعتماداً ككبيراً على ة
ضي والموارد البحرية .وأدااء تنبؤات الطق
االصلة باألراض
عرض البحر ..وتلعب
االتنبؤية ،بما في ذلك أحوال الثلج والجليد .وتوفر خدماات الجليد تنبؤؤات للمالحة وواألنشطة في ع
التمثل والتأكد من المجاالت النمووذجية.
ل
حليل المناخ ككعامل مساھم ففي نظم
دوراً حيويا ً في تح
الغالف الجليدي ر
ف
ببيانات
لصنع القرار ووض
ع
الجليدي ) (GCWالمععلومات
ي
ووستوفر المراققبة العالمية للغغالف
ضع السياسات ذذات الصلة باللمناخ والماء
الحقيقي ،من أجل التككيف مع تغير المناخ والتخفييف من حدته ،وإدارة المخااطر .وعلى
،
لوقت
ووالطقس ،الستتخدامھا في الو
ألولية بشأن الممراقبة العالميةة للغالف
وأثناء المشاورة األ
ء
خدمات.
صبح ھذه المععلومات أكثر تتوجھا ً نحو الخ
ممر الزمن ستص
على اآلثار اإلقلييمية والعالمية للغالف الجليددي ،والسيما على ما يلي:
االجليدي ،شدد األعضاء ى
•
•

•
•
•
•
•

ي الدول الجزررية الصغيرة ووالمناطق
حر يھدد الھياككل األساسية ووالمستوطنات والمرافق في
ارتفااع مستوى البح
حلية المنخفضةة؛
الساح
المحيطات القطبية والممناطق المجاوورة لھا ،مما يؤؤثر بدوره
ت
على الوصول إلى
التغيررات في جليد البحار تؤثر ع
إلى الموارد ،واللمالحة ،والسيياحة ،والسالممة البحرية ،وااألمن.
وإمكانية الوصول ى
ة
صادية
على التنمية االقتص
عبر المحيطات ووعلى أنماط اللطقس في
على الحركة ر
بحار في الصييف يمكن أن ييؤثر أيضا ً ى
خفاض جليد البح
وانخ
خطووط العرض الممتوسطة؛
غاز من
ن ،الذي ھو غ
صدر رئيسي محتمل للميثان
ساسية وھو مص
على الھياكل األس
يؤثر ذوبان التربة الصقيعية ى
غازات الدفيئة؛
على توفير الممياه وإنتاج األغذية وتوافر ممياه الشرب
الف الجليدي ،وتلوثه ،لھما آثار رئيسية ع
والتغغيرات في الغال
ة
ظم اإليكولوجيية وإنتاج الطااقة
والميياه العذبة والنظ
الكھرمائية ومخاطر الفييضانات والجففاف؛
ثوران األنھار الجلليدية تخلق
ن
الطبيعية من قبيل جباال الجليد وانھھيار الجليد واللفيضانات الناتتجة عن
ة
خاطر
والمخ
طر تھدد النقل والسياحة والتلتنمية االقتصاددية؛
مخاط
المناخ والتنبؤ في االمناطق
خ
حسين التنبؤ الررقمي بالطقس ورصد
بيانات ومعلومات الغالف الجليددي الزمة لتح
ت
؛
العالمي؛
صعيد
ب ،فضالً عن التنبؤ على الص
مناطق جبال األلب
ق
القطببية وفي
يد على
يمكن في الوقت اللحاضر التنبؤ بھا بشكل جيد
للتغيررات في الدينااميكا الواسعة النطاق آثار ررئيسية ال ن
با
المناخ في شمال أممريكا
خ
وأوروبا وآسيا.

طلبات في
متطلبات رصد ومتط
ت
آلية لتحويل احتيااجات المستخددم إلى
ووستوفر المراققبة العالمية للغغالف الجليدي ) (GCWة
تتصميم نظم الر
لرصد ،والتنفيذذ ،واإلدماج ،والبيانات.
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ستكون المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWآلية دولية لدعم جميع الرصدات الرئيسية الموقعية للغالف الجليدي
واالستشعار عن بعد ،ولتلبية احتياجات أعضاء المنظمة ) (WMOوشركائھا في تقديم الخدمات للمستخدمين ،ووسائل
اإلعالم ،وعامة الجمھور ،وصانعي القرارات والسياسات،

ستوفر المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبيانات ومعلومات وتحليالت واضحة وقابلة لالستخدام عن
حالة الغالف الجليدي ماضيا ً وحاضراً ومستقبالً.
وستشمل المراقبة العالمية ) ،(GCWفي شكلھا المكتمل كلياً ،المراقبة والرصد والتقييم وتطوير النواتج والبحث .وسيكون
لھا وقع إيجابي على التنبؤ ،بما يدعم تقديرات حالة الغالف الجليدي في المستقبل .وستوفر اإلطار للمراقبة الموثوقة
والشاملة والمستدامة للغالف الجوي من خالل نھج منسق ومتكامل على نطاقات وطنية إلى عالمية لتوفير منتجات
وخدمات عالمية وإقليمية مضمونة الجودة .وستساعد المراقبة العالمية ) (GCWعلى سد الثغرة بين البحوث والعمليات،
وبين العلماء والمھنيين.
وستنظم المراقبة العالمية ) (GCWتحليالت وتقييمات للغالف الجليدي لدعم العلم وصنع القرار والسياسة والخدمات
البيئية من خالل أمور من بينھا الدعم التأسيسي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام العالمي المتكامل
للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبما في ذلك مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPللبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
ومبادرة التنبؤات القطبية ) (PPIللبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPومراكز المناخ القطبية اإلقليمية )(PRCCs
والمنتديات القطبية للتوقعات المناخية ).(PCOFs
ولتحقيق ھذه األھداف سيشمل تنفيذ المراقبة العالمية ) (GCWما يلي:
•
•

•

•

•
•

االحتياجات :تلبية احتياجات مراقبة الغالف الجليدي المتطورة لدى األعضاء في المنظمة ) ،(WMOوالشركاء،
والمجتمع العلمي ،عن طريق المساھمة في االستعراض المتجدد للمتطلبات ) (RRRلدى المنظمة )(WMO؛
التكامل :توفير إطار لتقييم حالة الغالف الجليدي وتفاعله في المنظومة األرضية ،مع التشديد على المنتجات
المتكاملة التي تستخدم الرصدات السطحية والفضائية ،وفي نفس الوقت إدراج آليات للكشف المبكر لسالسل
الرصد الطويل األجل المعرضة للخطر ودعم ھذه السالسل؛
التوحيد القياسي والتقييم :تعزيز جودة و"موثوقية" البيانات عن طريق تحسين معايير وممارسات الرصد
وأفضل الممارسات لقياس متغيرات الغالف الجليدي ،عن طريق التطرق ألوجه االختالف وعدم التماسك
المحتملة في الممارسات الجارية ،وعن طريق التقييم الكلي لخصائص األخطاء ونواتج السواتل الموقعية؛
تصميم شبكات الرصد وتطورھا :باالستناد إلى االحتياجات وأھداف التوحيد القياسي ستصمم شبكة الرصد
األساسية للمراقبة العالمية ) (GCWلتوفير توافق عالمي لبيانات الغالف الجليدي وإمكانية تبادل تشغيل النظم
المستخدمة؛
الوصول :تحسين تبادل الرصدات والنواتج المستمدة من نظم الرصد للمنظمة ) (WMOونظمھا مع شركائھا،
والوصول إلى ھذه الرصدات والمنتجات واستخدامھا؛
التنسيق :تشجيع أنشطة البحث والتطوير والتخطيط المتماسك لنظم رصد المستقبل واالستخدام األمثل لشبكات
الرصد على نطاق عالمي ،والسيما في إطار النظم العالمي المتكامل للرصد في المنظمة ) ،(WMOعن طريق
العمل مع جميع برامج المنظمة ) ،(WMOواللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،والمنظمات الشريكة ،والمجتمع
العلمي.

وشبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWالتي ھي عنصر المراقبة األساسي الموحد للمراقبة العالمية )،(GCW
عنصر من العناصر المكونة لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوھو مرتبط مباشرة بخطة
تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOS-IPوتطور نظم المراقبة العالمية .وستنسق المراقبة
العالمية ) (GCWأنشطة الغالف الجليدي ذات الصلة مع النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSالذي يشمل عناصر

المرفقات
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مكونة لھا صلة بالمناخ في النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSبما
يعزز دعم النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCونظام
معلومات المنظمة ) (WISسوف يوفر أداة لجمع ونشر البيانات والنواتج داخل مجتمع المنظمة ) (WMOوخارجھا.
وستوفر أيضا ً المراقبة العالمية ) ،(GCWمن خالل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) (WISمساھمة أساسية في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONوالمنظومة العالمية لنظم
رصد األرض ).(GEOSS
وسوف تساھم المراقبة العالمية ) (GCWفي أنشطة مراقبة الغالف الجليدي المحددة في خطة تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSومرفقاتھا وتجميع مشاريعھا لتوفير البيانات والمنتجات األساسية الالزمة للخدمات التي
يحتاجھا مستخدمو اإلطار العالمي ).(GFCS
2.3

مراحل المشروع

2.3.1

مرحلة تحديد المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(2011-2007) (GCW

على إثر استعراض لدراسة جدوى وضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي في المنظمة ) ،(WMOأقرت الدورة
الحادية والستون للمجلس التنفيذي ،في عام  ،2009الخطوات الالحقة لوضع المراقبة العالمية للغالف الجليدي
وتوجيھات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) .(EC-PORSوفي
عام  2011قرر المؤتمر السادس عشر الشروع في تطوير المراقبة العالمية ) (GCWكإرث للسنة القطبية الدولية )(IPY
بغية التوصل إلى تحقيق مراقبة عالمية للغالف الجليدي.
وساھمت المشاورات المكثفة في إرساء األساس المنطقي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ومفھومھا ومبادئھا
وخصائصھا ،فضالً عن إشراك برامج المنظمة ) (WMOولجانھا الفنية وشركائھا الرئيسيين وغير ذلك من الوكاالت
والمعاھد والمنظمات والمجتمع المدني ممّن بإمكانھم المساھمة في تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية ) .(GCWوتم تحديد
مشاريع نموذجية وعملية الختبار تنفيذ المراقبة العالمية ).(GCW
2.3.2

مرحلة تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(2015-2012) (GCW

مرحلة التطوير ،التي ستتم في الفترة ما بين  2012و ،2015سوف يقودھا فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GSGتحت مسؤولية فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية ) (EC-PORSوبالتنسيق مع الھيئات المؤسسة للمنظمة ) (WMOوشركائھا .وسوف تركز على تطوير ھيكل
العمل األساسي لألفرقة والفرق المكلفة باستنباط ممارسات ومبادئ توجيھية متفق عليھا للقياس ،وإنشاء شبكة المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) ،(CryoNetاألساسية والموحدة ،وإقامة نظام ألنشطة التوثيق والممارسات وتوفير المنتجات
)موقع المراقبة العالمية للغالف الجليدي على الشبكة العالمية ،والمواد التنظيمية( ،وإبالغ البيانات )بوابة بيانات المراقبة
العالمية للغالف الجليدي(.
2.3.3

مرحلة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(2019-2016) (GCW

مرحلة التنفيذ ،التي ستتم في الفترة ما بين  2016و ،2019سوف يقودھا فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية
) ،(GCWوذلك إما تحت مسؤولية المجلس التنفيذي أو تحت مسؤولية لجنة فنية وبالتنسيق مع الھيئات المؤسسة للمنظمة
) (WMOوشركائھا وبرامجھا الدولية .وستركز على تنفيذ برنامج جديد لتحديد المراقبة العالمية ) (GCWتمشيا ً مع المھام
واألنشطة الوارد وصفھا في خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (IPوفي تقارير أفرقة عمل المراقبة العالمية
) ،(GCWمع التشديد بشكل خاص على تشغيل شبكة موحدة للرصد ) ،(CryoNetوالتوفير المستدام لبيانات من نوعية
جيدة للنظام العالمي لالتصاالت ) /(GTSنظام معلومات المنظمة ) (WISمن خالل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف
الجليدي والتوفير المستدام لمنتجات مرخص بھا في مجال المراقبة العالمية ) .(GCWوخطة تنفيذ المراقبة العالمية
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للغالف الجليدي وثيقة حية ستتم مراجعتھا وسيتم تحديثھا بانتظام .وترد في قسم اإلنجازات المتوخاة والمعالم الرئيسية
الخطوط الزمنية األولية واإلنجازات المتوخاة.
2.3.4

مرحلة تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) 2020) (GCWفيما بعد(

ما أن يتم وضع اإلطار ،ستدخل المراقبة العالمية للغالف الجليدي في مرحلة التشغيل باالستناد إلى الممارسات المتفق
عليھا واألھداف المحددة في برنامج المراقبة العالمية ) .(GCWوسيظل اإلطار يتطور لتحسين توفير الخدمات ودعم
صنع القرار استجابة الحتياجات المستخدمين والفرص التكنولوجية .وتنفيذ برنامج المراقبة العالمية ) (GCWسوف
يرسي أساسا ً علميا ً أفضل للجھود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة .وسوف يشمل
البرنامج مساعدة األعضاء والشركاء في تطوير وصيانة الموارد المادية والبشرية والمعارف الالزمة لدعم توفير
الخدمات.
3

التنفيذ

3.1

استعراض عام لإلطار المفاھيمي

يرد اإلطار ،أو النموذج المفاھيمي ،للمراقبة العالمية ) (GCWفي الشكل  .1وھو يبين "سبب وماھية وكيفية" تشغيل
المراقبة العالمية ) .(GCWوستدرج حوكمة ھذه المراقبة في ھياكل المنظمة ) ،(WMOوسيتم ربطھا بھياكل المنظمات
الشريكة .وفريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية ) (GCWواألفرقة العاملة ) (WGأساسية لعملية المراقبة العالمية
للغالف الجليدي .وفريق التوجيه سيوفر توجيھات رفيعة المستوى بشأن وضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
وسوف يوجه أنشطة أفرقتة العاملة .ويقدم حاليا ً فريق التوجيه تقارير إلى المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOمن خالل
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSويتقدم بتوصيات
لوضع وتنفيذ المراقبة العالمية ) (GCWلكي ينظر فيھا المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOومؤتمرھا .واألفرقة العاملة
مسؤولة عن تنفيذ المھام المحددة في خطة التنفيذ ھذه ،وفي تقارير حلقات العمل ،وتلك التي يحددھا الراعون لھا
والشركاء والمجتمع العلمي والمستخدمون لمنتجات ومعلومات المراقبة العالمية ) .(GCWوسيتم تشكيل أفرقة إقليمية
حيثما كان ذلك ليؤدي إلى تشجيع التعاون المتعدد األقطار بين األعضاء التي لھا مصالح في نفس المنطقة ،مثالً في آسيا
بالنسبة لمسائل القطب الثالث ،والمنطقة القطبية الشمالية قاطبة بالنسبة لمسائل خطوط العرض الشمالية المرتفعة.
وتشمل بيانات المراقبة العالمية ) (GCWالقياسات األساسية والمنتجات العالية المستوى .وبوابة المراقبة العالمية
) (http://gcw.met.noھي وصلة بينية تتضمن معلومات حول مجموعات البيانات والبيانات الشرحية( ولكن ليس
بالضرورة البيانات نفسھا .بل ھي تربط عوضا ً عن ذلك بالبيانات المخزنة في مراكز بيانات الشركاء وبالتالي تعمل
ككتالوج .وھي متالئمة مع نظام معلومات المنظمة ) (WISوستصبح مركزاً لجمع وإعداد البيانات ) (DCPCفي نظام
معلومات المنظمة ) (WISلتيسير إدماج البيانات المتاحة في النظام العالمي لالتصاالت /نظام معلومات المنظمة
) .(GTS/WISوستستمد منتجات المعلومات والتحاليل من الرصدات السطحية والساتلية ،والمنتجات التشغيلية ،وعمليات
إعادة التحليل ،ومجموعات بيانات البحوث .وموقع المراقبة العالمية ) (GCWعلى الشبكة العالمية
) (http://globalcryonspherewatch.orgھو نافذة المراقبة العالمية ) (GCWالتي توفر معلومات عن البرنامج نفسه وعن
األنشطة واألنباء فيما يتصل بالغالف الجليدي وكذلك المنتجات والمعلومات وشبكة ونظم المراقبة والمبادئ التوجيھية
والمعايير والمراجع ومواد التواصل من قبيل مسرد الغالف الجليدي الشامل .وھو اآللية الرئيسية للتواصل بخصوص
المراقبة العالمية ) – (GCWفھو يوفر "المراقبة" ويكمل البوابة في دعم خدمات الغالف الجليدي.

)(GCW

والتعاضد والتعاون من خالل الشراكة أساسيان .والبيانات والمعلومات والمنتجات والمعارف المتعلقة بالغالف الجليدي
ستوفرھا ليس فقط المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوإنما أيضا ً المنظمات والوكاالت
الشريكة الوطنية والدولية والمجتمع العلمي .والدوائر الوطنية المعنية بالطقس والجليد ،ووكاالت الفضاء ،وأفرقة البحث
حيوية لتطوير المراقبة العالمية ) (GCWوتنفيذھا ونجاحھا .وھي توفر ليس فقط الرصدات األساسية للمراقبة العالمية
وإنما تساھم أيضا ً في تطوير ممارسات القياس واحتياجات الرصد واختيار المنتجات.
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وصلة بينية فعالة داخل مجتمع اللمستخدمين .ووسيدرج بناء االقدرات والتدرريب في
ة
وستشمل المراقبة العالمية )(GCW
و
.(GC
المراقبة العالمية )CW
ة
جميع جوانب إطار
ج

ستخدمون واالتطبيقات
المس
شغيل والخدمات ،واألمن ،واآلثثار والتكيف
مراكز البحث والتشغ
ز

المجلس التنفيذي
س
مة )(WMO
للمنظم

القدرات
ت
التواصلل ،والتعليم ،ووبناء
الشركاء
●
●
●
●

البيانات والمعلوومات والخدمات

مراكز األرصاد
وكاالت السواتل
مراكز البيانات
المنظمات المتخصصة
ت

بووابة المراقبة اللعالمية للغالف الجليدي
وموقعھھا على الشبكة

الف الجليدي وتحليلھا
المراقبة العالمية للغال
ة
معلوومات
جات اإلقليمية والعالمية
تتبع الشذوذ ،والبققاع الساخنة ،والتقلب ،والتتغير ،والمنتج

الجليدي
ي
منتجات الغغالف
حليل
الممنتجات العمليية وإعادة التح
ومجموعات بيانات ث
البحث

ق التوجيه
فريق

ااألفررقة العاملة

الرصدات
العالمية للغالف
ة
شبكة الممراقبة
شبكات المساھممة والسواتل
الجليدي ،الش

مكتب التنسيق
ب

المفاھيمي لتشغيل المرراقبة العالمية للغالف الجليددي
ي
طار
االشكل  :1اإلط
3.2
2

الف الجليدي واألفرقة العامملة
بالمراقبة العالمية للغال
ة
خاص
فريق التوجيه الخا
ق

3.2.1
1

للغالف الجليدي
ف
الخاص بالمراقبة االعالمية
فريق التوجيه ص
ق

وسوف يھتم بالعملياات والتوجه
ف
توجيھات حول تنفيذ االمراقبة العالممية ومزيد تطوويرھا.
ت
(GSG
سيوفر الفريق التوجيھي )G
س
شراف األفرقةة وسيوفر
ينشئ أفرقة عمل المراقبة العالممية وسيوفر إش
محددة .وسوف ئ
.
العام أكثر من االھتمام بإجرراءات
التجريبية واإليضاحية للمراقبة العاللمية .ويتألف االفريق التوجيھھي من فريق الخبراء
ة
االتوجيھات حوول تنفيذ المشااريع
بالرصدات والبحوث )) ،(EC-PORSوبرامج المنظ
ت
االتابع للمجلس التنفيذي والممعني
ظمة ) (WMOذات الصلة ،وواللجان
عين فريق الخبرراء رئيسه وننائب رئيسه .وويقدم فريق
االفنية ،والبراممج المشتركة االرعاية ،ومن الشركاء والممساھمين .ويعي
لتطوير وتنفيذ المراقبة العالمية
ر
صيات
االتوجيه حاليا ً التقارير إلى ففريق الخبراء بشأن أنشطة المراقبة العالممية ويتقدم بتوص
ً
التوجيه روابط مع ج
ه
فيھا المجلس التنففيذي للمنظمة ) (WMOومؤؤتمرھا .ويقيم فريق
للكي ينظر ھا
جھات الوصل فضال عن
أصحاب المصلحة ،ح
ب
جميع
تقارير سنوية إلى ج
ر
مممثلي المنظماات الشريكة ،وسيقدم
حسب االقتضاءء ،من خالل مموقع
االمراقبة العالممية على الشبككة و/أو رسالتھھا اإلخبارية.
3.2.2
2

رقة العاملة
األفرق

أ ٌنشئت ثالثة أففرقة عاملة:

•

صدات؛
العامل المعني بالرص
ل
الفريق

•

المتكاملة؛
ة
العامل المعني بالنوواتج
ل
الفريق

740

•
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الفريق العامل المعني بالمعلومات والخدمات.

سوف تنشئ األفرقة العاملة فرقا ،حسب االقتضاء ،لمعالجة المھام ذات األولوية المحددة في خطط عمل األفرقة .ويتألف
مبدئيا ً الفريق العامل المعني بالرصدات من فرقة شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،وفرقة الممارسات الفضلى،
والفرقة المعنية بھطول المواد الصلبة .ويشمل الفريق العامل المعني بالنواتج المتكاملة فرقة مراقبة الثلج .ويضم
الفريق العامل المعني بالمعلومات والخدمات فرقة البوابة ،والفرقة الخاصة بالمصطلحات ،وفرقة الموقع الشبكي
والتواصل .سوف تعمل جميع األفرقة والفرق على تيسير التفاعل بين مجتمعات التشغيل والبحث.
وسيكون أعضاء األفرقة العاملة والفرق خبراء مختارين تعينھم الجھات الراعية ويعينھم الشركاء والمساھمون في
المراقبة العالمية ) .(GCWويجوز أن تكون األفرقة العاملة والفرق أفرقة عاملة مشتركة مع الشركاء والمساھمين في
المراقبة العالمية للغالف الجليدي .وستتطور فرق العمل وسيتطور نطاقھا وستتطور أنشطتھا مع انتقال المراقبة العالمية
للغالف الجليدي إلى مرحلة التشغيل.
سوف يتطرق الفريق العامل المعني بالرصدات إلى القدرات واالحتياجات بالنسبة للرصدات على سطح األرض
والسواتل .وسوف يكون مسؤوال عن إنشاء شبكة الرصد القائمة على سطح األرض للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
وتنسيق عملياتھا ،ال سيما الشبكة األساسية المسمّاة بشبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(CryoNetوسيضع الفريق
استراتيجية شبكية وإجراءات ليصبح جزءاً من الشبكة العالمية للغالف الجليدي ،وسيقيم المواقع المقترحة وتحديد توافر
المعلومات .وسيضع المواد ذات الصلة التي يجب إدراجھا في اللوائح الفنية للمنظمة ) (WMOوفي دليل النظام العالمي
المتكامل للرصد ) .(WIGOSوإلنشاء شبكة  ،CryoNetسوف يحدد الفريق أنواع المواقع في المناطق ذات المناخ البارد،
على سطح األرض أو البحر ،ويقوم بتشغيل برنامج موحد ومتواصل لرصد ومراقبة أكبر عدد ممكن ومتنوع من
متغيرات العناصر المكونة للغالف الجليدي .ويرد في التذييل  1مثال لبرنامج قياس قوي للثلوج لموقع أرضي .وسوف
يقوم الفريق العامل بتجميع الممارسات الفضلى والمبادئ التوجيھية ،والمعايير ،وتيسير المقارنة فيما بين األدوات،
وتشجيع التفاعل والتعاون بين مجتمعات العلم والتشغيل .وسيقيم أساليب القياس والبنى األساسية في المواقع التي تقيس
العناصر المكونة للغالف الجليدي .وسيقيم الفريق العامل المعني بالرصدات احتياجات المستخدمين ،كما سيعرض دوريا ً
قدرات ومتطلبات نظام الرصد ويحدثھا وسيساھم في تحديث قاعدة بيانات االستعراض المستمر للمنظمة )(WMO
للمتطلبات وسيقيم روابط مع فرقة عمل الفريق العامل المعني بالفضاء القطبي ).(PSTG
وسيحدد الفريق العامل المعني بالنواتج المتكاملة مجموعات بيانات المراقبة العالمية األساسية .وھذا يشمل وضع جرد
للمنتجات الموقعية والساتلية المرشحة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي التي وصلت مرحلة النضج )جودة المنتوج(
وأصبحت مقبولة لدى المجتمع التشغيلي والعلمي .وسييسر الفريق تناسق المنتجات )مثل تقديرات جليد البحار المتعددة(،
ومقارنة النواتج وسيشرف على وضع سياسات بيانات للمراقبة العالمية بما في ذلك تبادل البيانات بين أعضاء المنظمة
) .(WMOوسينظر الفريق في تماسك البيانات وقابلية تشغيلھا بشكل متبادل وتالؤم نظم الرصد والمراقبة ومنتجات
الغالف الجليدي المستمدة من ذلك .وسيكون الفريق العامل المعني بالمعلومات والخدمات مسؤوالً عن التطوير والتشغيل
المتواصلين لبوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي وكتالوج بياناتھا ،وبيانات الغالف الجليدي الشرحية
والمصطلحات ،والموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،وأنشطة التواصل .وسيقوم الفريق بتوفير الروابط
للمساھمين في البيانات .وسيعمل مع نقاط الوصل الوطنية ،ويعد وثائق من أجل االستخدام الخارجي .وسوف يعمل من
خالل مسائل التشغيل المتبادل مع مراكز البيانات وسائر البرامج .وسيكون الفريق متاحا ً للتحدث إلى وسائل اإلعالم
وصانعي السياسات ،وتقديم التوجيه لنواتج التواصل وسيعمل مع المواقع االجتماعية .وسيتم تطوير مجموعة متنوعة
ِّ
الممولة ،وصانعي السياسات ،بشأن الغالف الجوي
من مواد التواصل لتثقيف عامة الجمھور ،واألعضاء ،والوكاالت
وأھميته بالنسبة للمجتمع.
سيكون للمراقبة العالمية للغالف الجليدي العديد من أصحاب المصلحة المتنوعين داخل المنظمة ) (WMOوشركائھا.
وستضع المراقبة العالمية للغالف الجليدي إستراتيجية فعالة لالتصال والتواصل والتثقيف ،بالتعاون مع أعضاء المنظمة
 ((WMOوبرامجھا واتحاداتھا اإلقليمية ولجانھا الفنية والجھات الراعية والشركاء .وستستفيد العملية من برامج التواصل
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التي تم تطويرھا ونشرھا بشكل فعال من خالل السنة القطبية الدولية ومع منظمات من قبيل جمعية علماء الشؤون
القطبية في بداية حياتھم المھنية والبرنامج العالمي للتعلم والرصد لصيانة البيئة ).(GLOBE
3.3

أعضاء المنظمة ) (WMOومراكز التنسيق ،واللجان ،واألفرقة

وفر أعضاء المنظمة ) (WMOالمھتمون مراكز تنسيق لتطوير المراقبة العالمية ) .(GCWومراكز التنسيق يعينھا رسميا ً
الممثلون الدائمون لألعضاء في المنظمة ) .(WMOويمكن أن يكون ھناك أكثر من مركز في البلد الواحد .ومراكز
التنسيق يمكن أن تكون من خارج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSلدى العضو ،وھذا بمثابة
التسليم بأنه يجوز لھيئات أخرى أن تضطلع بمسؤوليات تشغيلية و/أو تواصلية بخصوص الغالف الجليدي .وستقيم
مراكز التنسيق اتصاالت بفرق العمل واألفرقة اإلقليمية المعنية بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي .وستستخدم بوصفھا
جھة االتصال الوطنية لتطوير وتنفيذ المراقبة العالمية والمساھمة فيھا وفي أنشطتھا محليا ً ووطنيا ً وإقليميا ً وعالميا ً.
وستقيم اتصاالت مع الھيئات الوطنية المسؤولة عن المعلومات والنواتج والخدمات ذات الصلة بالغالف الجليدي،
وستشرك الممثلين الوطنيين لدى المنظمات الدولية التي تقيم شراكة مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،وتحديد
المسائل الوطنية واإلقليمية ذات الصلة بالغالف الجليدي واالحتياجات والثغرات في ھذا المجال ،وستشرك في ذلك
االتحادات الوطنية ،وستحدد االحتياجات والفرص لبناء القدرات وتعبئة الموارد .ويرد المزيد من المعلومات عن
مسؤوليات مراكز التنسيق في اختصاصات مراكز التنسيق للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )انظر:
 .(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/GCW-IM-1_FinalReport_rev1.pdfوحتى اآلن حدد أكثر
من  30بلداً من جميع االتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOجھات اتصال لتطوير وتنفيذ المراقبة العالمية ).(GCW
وستشرك المراقبة العالمية ) (GCWالبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا ،واللجان الفنية ،واالتحادات
اإلقليمية ،والھيئات الحكومية الدولية ،والھيئات العلمية ،التي لديھا مصالح ومسؤوليات فيما يتصل بالغالف الجليدي.
والبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا ھي جھات شريكة أساسية .فقد نسق برنامج المناخ والغالف
الجليدي التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRP/CliCإعداد دراسة جدوى للمراقبة العالمية ) (GCWوقام،
باالشتراك مع اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARبوضع الشراكة اإلستراتيجية العالمية
المتكاملة للرصد ) (IGOS-Pموضوع الغالف الجليدي )ويشار إليھا بشراكة اإلستراتيجية العالمية ” .(“CryOSكما قامت
اللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUبتأييد
إنشاء مراقبة عالمية للغالف الجليدي بوصف ذلك آلية لرصدات الغالف الجليدي المتكاملة .والرعاية المشتركة المحتملة
للمراقبة العالمية ) (GCWخيار متاح .وسيحتاج األمر إلى وضع اتفاق تفاھم فيما بين جميع الجھات الراعية ،حسب
االقتضاء.
3.4

التعاون والتعاضد مع البرامج الدولية األخرى

المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمبادرة ترعاھا المنظمة ) (WMOوتساھم فيھا المنظمة ) (WMOوشركاؤھا
فرديا ً وجماعيا ً في مھمة المراقبة العالمية وأھدافھا .والتعاون والتعاضد وااللتزام أمور أساسية لنجاح سير أنشطة
المراقبة العالمية على المستويات الدولي واإلقليمي والوطني .وتمت منذ بداية المراقبة العالمية إقامة شراكات مع
الوكاالت الحكومية وغير ذلك من المؤسسات التي تتولى قياس ورصد وحفظ بيانات ومعلومات الغالف الجليدي
المستمدة من شبكات البحث والتشغيل الموقعية والساتلية والمصادر النموذجية ،ومع الھيئات والدوائر الدولية المعنية
برصدات أو خدمات أو بحوث الغالف الجليدي .ومن بين ھذه الھيئات والدوائر ،على سبيل المثال ال الحصر ،الرابطة
الدولية للتجمد الدائم ) ،(IPAوالمرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية ) (WGMSوھو مرفق تابع للرابطة الدولية لعلوم
الغالف الجليدي ) ،(IACSواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARوالمركز العالمي لمناخيات
الھطول ) ،(GOCCومركز الواليات المتحدة الوطني للبيانات الخاصة بالجليد والثلوج ) .(NSIDCوباإلضافة إلى ذلك
يجري حاليا ً إشراك منظمات دولية من قبيل المجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUواللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات
) ،(IOCوالبرنامج الھيدرولوجي الدولي لليونسكو ) ،(IHPوھيئات إقليمية من قبيل المركز الدولي للتنمية المتكاملة
للمناطق الجبلية ) ،(ICIMODفي تطوير المراقبة العالمية ) (GCWوتنفيذھا.
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ولقد يسر فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSمشاركة
المنظمات التي لھا اھتمامات بالمسائل القطبية في وضع المراقبة العالمية ) .(GCWويعد فريق الخبراء أعضاء من
برنامج المراقبة والتقييم القطبي ) ،(AMAPواللجنة الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) ،(IASCواللجنة
العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) .(SCARوللمراقبة العالمية ،من خالل فرقة العمل المعنية بالمنطقة
القطبية الجنوبية التابعة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
) ،(EC-PORSروابط مباشرة مع االجتماع االستشاري المعني بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية ) .(ATCMوقد رحب
االجتماع ،في دورته السابعة والثالثين ،بوضع المراقبة العالمية ) .(GCWويوفر الفريق العامل المعني بالفضاء القطبي
) ،(PSTGالذي يقدم تقاريره من خالل فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي ) ،(EC-PORSمشاركة لجنة السواتل لرصد
األرض ومشغلي السواتل الرئيسيين من قبيل وكالة الفضاء الصينية ) ،(CSAووكالة الفضاء األوروبية )،(ESA
والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATوالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء
) ،(JAXAواإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ) ،(NASAواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ).(NOAA
ولقد ساھمت برامج من قبيل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات )،(GOOS
والنظام العالمي لرصد األرض )) ،(GTOSوھي النظم العالمية لرصد المناخ والمحيطات واألرض( في وضع المراقبة
العالمية ) .(GCWويقوم حاليا ً كل من النظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSوالنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
من خالل فريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ) ،(TOPCبتوجيه إقامة الشبكات األرضية العالمية
للمناخ ) ،(GTNsوالتربة الصقيعية ،واألنھار الجليدية ،والھيدرولوجيا ،والجريان ،والمحيطات )،GTN-G ،GTN-P
 .(GTN-L ،GTN-R ،GTN-Hوسوف تعمل المراقبة العالمية ) (GCWمع أمانة النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
وأفرقة خبرائه وھيئاته التنفيذية .وتساھم اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الحكومية الدولية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMوالسيما من خالل فريق الخبراء المعني
بجليد البحار وفريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ) (DBCPفي تطوير نظم رصد جليد البحار في
إطار المراقبة العالمية ) .(GCWوتأتي مساھمة إضافية بشأن قياسات جليد البحار ورصد المحيطات القطبية من منظمات
إقليمية من قبيل مجلس علوم المحيط القطبي ) ،(AOSBوالنظام العالمي األوروبي لرصد المحيطات ،والتحالف اإلقليمي
المنشأ حديثا ً للمحيط المتجمد الشمالي في إطار النظام العالمي لرصد المحيطات ،واالتحادات المھنية من قبيل الفريق
العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد.
ومن أمثلة أنشطة التعاون مع ھذه البرامج وھؤالء الشركاء ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تنسيق تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛
تجميع وتطوير الكتيبات عن أفضل الممارسات ألغراض قياسات ورصد الغالف الجليدي؛
تنسيق الرصد وبناء القدرات والتدريب بالشبكات القائمة؛
تطوير الرصد المجتمعي للغالف الجوي؛
المشاركة في نشر مسارد مفردات ومصطلحات الغالف الجليدي؛
تطوير السواتل الموقعي وغير ذلك من جرد المنتجات ذات الصلة بالمراقبة العالمية )(GCW؛
المقارنة المتبادلة المشتركة للمنتجات؛
تطوير األنشطة اإلقليمية للمراقبة العالمية ) (GCWوتشجيع تحويل رصدات البحث إلى عمليات ،ومن ثم تحقيق
االستدامة؛
التدريب والتواصل في قياس الثلج والجليد؛
إسداء المشورة بشأن مواد وأساليب التواصل.

لن تضطلع المراقبة العالمية ) (GCWبوالية أي من شركائھا /معاونيھا وسوف تتوخى تفادي ازدواجية الجھود .والتعاون
الوثيق بين علماء البحث و"المھنيين" الذين ھم أحيانا ً من العلماء ولكن يعملون في مرافق تشغيلية ،ھدف من األھداف
الرئيسية للمراقبة العالمية ) .(GCWويمكن أن يتيسر ذلك بالتعاون بين المراقبة العالمية ) (GCWوشركائھا في تولي
المھام المشار إليھا أعاله.
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وترد معايير الشراكة في إطار المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي المرفق .3
3.5

الرصدات

سيتألف أساس شبكة الرصد القائمة على سطح األرض للمراقبة العالمية ) ،(GCWوالمسماة بشبكة المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(CryoNetمن مواقع لھا قدرات متفاوتة .وستعتمد على برامج رصد الغالف الجليدي وستشجع إضافة
رصدات موحدة للغالف الجوي إلى المرافق القائمة قصد خلق مراكز رصد بيئي أكثر متانة.
وھناك نوعان متوخيان من المواقع يستندان إلى عدد من "المجاالت" المٌراقبة )مثل الغالف الجليدي ،والغالف الجوي،
والغالف المائي والغالف الحيوي ،وما إلى ذلك( .انظر الشكل  .2تراقب المواقع األساسية لشبكة المراقبة العالمية
للغالف الجليدي مكونا أو أكثر من مكونات الغالف الجليدي )األنھار الجليدية ،والصخور الجليدية ،وصفحات الجليد
والثلوج والتربة الصقيعية والجليد النھري  /البحيري والھطول الصلب( .وترصد متغيرات كل مكون العديدة .كما تقيس
المواقع األساسية متغيرات األرصاد الجوية اإلضافية ،وتمتثل للممارسات الفضلى للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
وتأخذ القياسات بطريقة نشطة ،ولديھا التزام مالي في األجل الطويل ،وتتيح البيانات مجانا ،وتجعلھا متوافرة في الوقت
شبه الفعلي )القريب( حيثما أمكن ذلك .وباإلضافة إلى خصائص المواقع الرئيسية لشبكة  ،CryoNetفإن المواقع
المتكاملة ترصد على األقل مجاال من المجاالت األخرى ،وتركز على البحوث بشكل أكبر ،وتضم موظفي الدعم ،وقدرة
على التدريب .والمواقع المتكاملة ھامة بشكل خاص لدراسة المعلومات والتفاعالت المعقدة بين الغالف الجوي والغالف
الجليدي والغالف الحيوي والمحيط.
وتشمل مواقع شبكة رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي محطة أو أكثر .فللمحطات األولية ھدف )غرض(
االضطالع بعملية طويلة األجل ولھا التزام أولي لمدة ال تقل عن أربع سنوات .أما المحطات األساسية فلديھا التزام
تشغيلي طويل األجل وسجالت بالبيانات طويلة المدى )أكثر من  10سنوات(.
وستيسر المراقبة العالمية ) ،(GCWكما شجعھا على ذلك النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSإقامة مواقع على
خطوط عرض مرتفعة بقياسات مشتركة المواقع للمتغيرات الرئيسية ،والسيما التربة الصقيعية والغطاء الثلجي ،بما
يعزز شبكات التربة الصقيعية واألنھار الجليدية والھيدرولوجيا في إطار النظام العالمي لرصد المناخ /النظام العالمي
لرصد األرض ) ،(GCOS/GTOSوبما يشمل قياسات ھطول المواد الصلبة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم أيضا ً رصد تلوث
الثلوج السطحية بالھباء الجوي )الغبار ،والكربون األسود ،والمعادن الثقيلة ،إلخ( لربطھا بقياسات الغالف الجوي القائمة
المتأتية من شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوالمواقع المرجعية لمحطات شبكة المراقبة العالمية للغالف
الجوي والمواقع المرجعية للمشروع المنسق لرصدات الطاقة ودورة المياه في مناطق المناخ الباردة )(WCRP/CEOP
جھات مرشحة محتملة .والرصد المجتمعي يوفر أيضا ً فرصا ً شبكية جديدة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
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مواقع شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
المواقع المتكاملة

المواقع األساسية

)المجاالت المتعددة(

)مجال الغطاء الجليدي فقط(

باإلضافة إلى خصائص المواقع الرئسية لشبكة :CryoNet
•
•
•
•

ترصد على األقل غالفا ً آخر )مثل الغالف الھيدرولوجي
أو الغالف الحيوي أو الغالف الجوي(
تركز على البحوث بشكل أكبر
بھا موظفون للدعم
لھا قدرة على التدريب

•
•
•
•
•
•
•

تراقب مكونا ً أو أكثر من مكونات الغالف الجليدي
ترصد المتغيرات العديدة لكل مكون
تقيس متغيرات األرصاد الجوية المساعدة
تمتثل للممارسات الفضلى للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW
تنشط في الوقت الحالي
تلتزم بالتشغيل على المدى الطويل
تتيح البيانات مجّانا ً وتجعلھا متوافرة في الوقت )شبه(
الفعلي

محطات شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
)مواقع تتضمن محطة واحدة أو أكثر(

المحطات األساسية
• لھا التزام تشغيلي طويل المدى
• لھا سجل طويل المدى )أكثر من  10سنوات(

المحطات األولية
• تستھدف التشغيل على المدى الطويل
• لھا التزام أولي لمدة  4سنوات

الشكل  :2خصائص مختلف أنواع مواقع ومحطات شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
لقد أوصى األعضاء ،من خالل مراكز تنسيق المراقبة العالمية والمشاركين في حلقات عمل شبكة المراقبة العالمية
للغالف الجليدي بالمواقع المحتملة .واقترح العديد من األعضاء المساھمة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي من خالل
مواقعھم في الصين وفنلندا والواليات المتحدة األمريكية والنمسا وآسيا وأمريكا الجنوبية .وعلى سبيل المثال ،أنشأت
الصين مواقع ممتازة في منطقة "القطب الثالث" حيث يستخدم الغالف الجليدي اآلسيوي العالي ) (HACبوصفه "برج
الماء" اآلسيوي ألكثر من مليار نسمة .ولفنلندا موقع  Sodankylä-Pallasفي الغابة الشمالية .وبنيته األساسية مصممة
للرصد المتكامل لتفاعل التربة – الثلج – الغالف النباتي – الغالف الجوي ،ويوفر قياسات مرجعية لالستشعار بالسواتل
ووضع النماذج على أساس مستمر .ويجري حاليا ً توسيع نطاق البعض من مواقع رصد الغالف الجوي التي تديرھا
برنامج شبكات القطب الشمالي الدولية لرصد الغالف الجوي ) (IASOAلتشمل قياسات الخصائص السطحية ،بما في ذلك
التربة الجليدية ،وجعلھا مثالية إلدراجھا في شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي .وتشمل حاليا ً المراصد األعضاء في
شبكات القطب الشمالي الدولية ) (IASOAمرصد  – Barrowالواليات المتحدة ،والوكالة األوروبية للتعاون في ميدان
البحوث ) (Eurekaوھيئة اإلنذار – كندا ،وغرينالند – القمة ،و – Ny-Alesundالنرويج ،و – Abiskoالسويد ،وPallas
و – Sodankyläفنلندا ،و Tiksiو – Cherskiروسيا ،ومحطة القطب الشمالي العائمة – روسيا.
وعملية اختيار المواقع والمحطات كجزء من شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي حاليا ً في مرحلتھا األولية )انظر
الموقع  .(http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.phpوستكتمل العملية بحلول أيار /مايو .2015
وستقود المراقبة العالمية للغالف الجليدي األداء وستوفر الحوافز لقيام رصدات عالية الجودة .وأن يكون الموقع موقعا ً
من مواقع شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي يعني أن يكون ھذا الموقع جزءاً من نظام دولي للتشغيل والرصد
العالمي وبالتالي يوفر رصدات من جودة معروفة للبحث والمعرفة فيما يتجاوز المنطقة المحلية للموقع.
ووكاالت السواتل ،والسيما من خالل الفريق العامل المعني بالفضاء القطبي ) (PSTGوأفرقة النمذجة من قبيل المركز
األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFستوفر التوجيه في وضع شبكة المراقبة السطحية ،نظراً ألھمية
الرصدات الموقعية لتوثيق منتجات السواتل ووضع بارامترات النماذج.
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النواتتج

أمكن ذلك ،حلقات العمل للمقارننة بين المنتجاات المتشابھة
عم ،متى ن
الفريق العامل المعنني بالنواتج الممتكاملة وستدع
ق
ستشجع
س
األساس المرجعي لللنواتج .فعلى سبيل المثال ،عرضت وكاللة الفضاء األووروبية ) ،((ESAكنتيجة
س
للتقييم الجودة وولتأمين
م
ي ،تنظيم
في إطار المراققبة العالمية للغغالف الجليدي
عن فرقة عمل ممراقبة الثلج ي
ممباشرة لتوصيية صادرة ن
ودعم مشروع
ن .وسيقارن
خبراء الدوليين
 "(SnowPEXسيتولى تنفيذه فريق من الخ
خاصة بالثلج )X
النواتج الساتلية الخا
ج
مقارنة وتقييم
ة
""عملية
سين تحديد
لتقييم جودتھا وتحس
صف الكرة األررضية الحالية ووتوثيقھا م
الحالية العالمية /نص
ة
االمشروع بين نواتج الثلج اللساتلية
ستمدة من بياناات السواتل.
الثلجي الفصلي المس
ي
في االتجاھات اللطويلة األجل للتراكم
عدم اليقين ي
ع
جليدي في
المناخ والغالف الج
خ
تكمّل بعض عملليات المقارنة المجراة سابقا ً .وقد راعى ممشروع
وواألنشطة من ھذا القبيل م
البرنامج العالمي للبحووث المناخية /اللجنة العالميية المعنية ببحووث المنطقة اللقطبية الجنوبيية /اللجنة الدوولية المعنية
ج
إإطار
المستمدة من السواتل فيما يتعلق
ة
 (Wحلقة عمل حول تقييم الننواتج
WCRP/SCAR
شمالية )R/IASC
بببحوث المنطققة القطبية الشم
ة
مھمة بوصفھا ممشروعا ً نموذذجيا ً في
ببجليد البحار ووالتركز .وتم تتحديد ھذه المھ
دراسة الجدوى األوولية للمراقبة االعالمية
حول العديد من النواتج
للغالف الجليدي ل
ف
ستوفر معلومات ق ّييمة للمراقبة اللعالمية
ر
لللغالف الجليدي .ونتائج الممقارنات
وحول عملية تحديد المعلومات "المرجعية" .وبالمثل ،عقد فرريق الخبراء المعني بالرص
ل
االمتاحة
صدات وتمثل اللبيانات
ُ
إقامة جرد لنواتج السواتل ومتغغيرات المناخ
رح خاللھا ة
حلقة عمل حول ممتغيرات المناخ األساسية ) ،(ECVssاقت ح
)) (WOAPة
ً
بالمبادئ التوجيھية
ئ
ج النواتج ودقتھھا ومستخدميھھا وتطبيقاتھا ووالتقيد
عن تقديم معلوممات عن نضج
ااألساسية الموققعية فضال ن
المناخ األساسية .واالجھود من ھذذا القبيل
خ
عات بيانات متتغيرات
المناخ ) (GCOSباللنسبة لمجموع
خ
العالمي لرصد
ي
لللنظام
مكانية استخدام النواتج.
خطوات ھامة في تعزيز إمك
خ

الشكل  :3مثال منتج لررصد المكافئ المائي للثلج )المراقبة العاالمية للغالف االجليدي/
(G
الفنلندي )GCW/FMI
ي
معھھد األرصاد اللجوية
سية التي توفرھھا المراقبة الععالمية
الرصدية األكثر أساسي
ة
الرصد العالية المستتوى ستكمل ممجموعات البياانات
د
وونواتج
حجم الثلوج واللمكافئ
شركاؤھا .ولقد قام فرقة مراقبة الثلج بمحااكاة وضع "أددوات تتبع" لح
لللغالف الجليدي ويوفرھا ش
 (GCWالمعھد
غراض المراقببة العالمية )W
ات تتبع الثلج ققد وضعھا ألغ
شمالي .وأدو ت
في نصف الكررة األرضية الش
االمائي للثلج ي
صاد الجوية ) (FMIوھيئة الببيئة الكندية .وويبين الشكل  3تتبع الكتلة اللثلجية في المرراقبة العالمية )/(GCW
االفنلندي لألرص
نصف الكرة األرض
جوية في ف
الفنلندي لألرصاد الج
ي
االمعھد
ضية الشمالي )باستثناء الجببال( .وجميع النواتج متاحة في الوقت

746

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

شبه الحقيقي على موقع المراقبة العالمية على الشبكة .وتحاليل نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPالساتلية والموقعية
والعملية ،تساھم في تطوير نواتج الثلج ھذه.
وبالنسبة لمنتجات السواتل ،سيعمل الفريق العامل المعني بالفضاء القطبي ) (PSTGالتابع لفريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSبما له من صلة مباشرة بوكاالت الفضاء ،مع
المراقبة العالمية ) (GCWلتحديد المنتجات الجديدة لدعم المشاريع النموذجية والخدمات في إطار المراقبة العالمية
).(GCW
3.7

بوابة البيانات والموقع على الشبكة العالمية

بيانات ومعلومات المراقبة العالمية ) (GCWمتاحة ألعضاء المنظمة ) (WMOوشركائھا ومستخدميھا من خالل عنصرين
مكونين )الشكل  .(4أحد ھذين العنصرين ،وھو موقع المراقبة العالمية على الشبكة ،يوفر معلومات عن المشاريع،
ورسوما ً بيانية في الوقت شبه الفعلي تبين حالة الغالف الجليدي والتقديرات العلمية وأخبار الغالف الجليدي ومتطلبات
الرصد ومعايير القياس والوثائق .أما العنصر الثاني فھو بوابة بيانات المراقبة العالمية ) (http://gcw.met.noوكتالوج
بياناتھا .واألغراض الرئيسية من كتالوج البيانات ھي) :أ( إعطاء نظرة عامة على مجموعات البيانات ذات الصلة
بالمراقبة العالمية )(GCW؛ )ب( توفير إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات حيثما أمكن ذلك )مثالً تدفق البيانات في
الوقت الحقيقي ،والوصول إلى المحفوظات(؛ )ج( ربط المراقبة العالمية ) (GCWبنظام معلومات المنظمة )(WIS
وبالنظام العالمي لالتصاالت ) (GTSعندما يحتاج مجتمع المراقبة العالمية إلى تبادل للبيانات في الوقت الحقيقي .والنية
من ذلك ھي إقامة بوابة لبيانات المراقبة العالمية بوصفھا مركزاً لتجميع وإنتاج البيانات ) (DCPCواالعتماد على جھود
نظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلتوحيد البيانات الشرحية المقدمة إلى
المنظمة ) .(WMOوت ّتبع إدارة بيانات المراقبة العالمية ) (GCWنھجا ً يقوم على البيانات الشرحية توصف فيه مجموعات
البيانات من خالل تبادل البيانات الشرحية بين مراكز البيانات المساھمة وكتالوج المراقبة العالمية للغالف الجليدي.

المستخدمون النھائيون

وصالت متصفحي الموقع الشبكي

المواد

البيانات الشرحية

المجتمع العلم ي
للمراقبة العالم ة
للغالف الجليدي

مراكز البيانات
المساھمة في
المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

البوابة على الشبكة

استرجاع
المعلومات

اكتشاف
البيانات

الشكل  :4بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي لھا عنصران مكونان .يتعلق األول بمعلومات تحريرية )على
اليمين( فيما يتعلق الثاني بمجموعات البيانات )على اليسار(.
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المرفقات

بوابة البيانات وكتالوج البيانات خدمة تمكينية لعنصر المعلومات بمعنى أنھا تحدد مجموعات البيانات ذات الصلة
وموقعھا ،وتوفر وصلة بينية يمكن استخدامھا في تقييم أو وصف بيانات ونواتج المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وسوف تشمل جھود المراقبة العالمية ) (GCWفي إدارة البيانات مجموعات بيانات الغالف الجليدي على النطاق الوطني
واإلقليمي والعالمي .وسوف توفر إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات عن أحوال الغالف الجليدي في الماضي
والحاضر والمستقبل .ولتحقيق ذلك ،تحتاج بوابة البيانات إلى ربط بنظم إلدارة البيانات في الوقت الحقيقي )مثل النظام
العالمي لالتصاالت ) (GTSللمنظمة ) (WMOأو تبادل متين على شبكة اإلنترنت( ونظم إدارة البيانات في الوقت شبه
الفعلي وبمحفوظات البيانات .وفي الوقت الذي تقيم فيه المراقبة العالمية ) (GCWوصالت بينية بنظم إدارة البيانات
القائمة فسوف تحترم الشراكة والملكية والسياسات وتقاسم البيانات مع شركائھا.
وستقوم المراقبة العالمية ) (GCWنفسھا بوضع بضعة قواعد بيانات من مستوى أدنى ولكن تظل تعتمد على تقاسم
تكنولوجيات إدارة البيانات وعلى الشركاء إلقامة كتالوج المراقبة العالمية الذي سينشر أوصافا ً تمتثل لنظام معلومات
المنظمة ) (WISلبيانات ونواتج المراقبة العالمية ) (GCWوستدرجھا في كتالوجات مراكز النظام العالمي للمعلومات
ّ
مجزأ .ولن يُحتفظ بأية
) .(GISCsوسيخلق ذلك وصلة بينية موحدة لمجموعات البيانات في مجال ھو لوال ذلك مجال
بيانات في كتالوج المراقبة العالمية ) (GCWبدون االتفاق مع منتج البيانات بناء على طلب من مجتمع المستخدمين
والبيانات الشرحية المستوعبة ستجمّع من كتالوجات مشاريع محددة وطنية ودولية .وباإلضافة إلى كتالوجات تجميع
المعلومات القائمة ،سييسر جزء إدارة البيانات في بوابة المراقبة العالمية ) (GCWوضع أشكال لتقديم البيانات الشرحية
بشأن مجموعات البيانات التي ال تتداولھا الكتالوجات الحالية .وفي الوقت الحاضر ،ال يوجد إال عدد محدود من
الكتالوجات المدمجة ،ولكن حواراً قد أُطلق بشأن اإلدماج بخصوص عدد من الكتالوجات )الشكل  .(5وفي الكثير من
األحيان يشمل ذلك درجة معينة من تكيف النظم في أحد جانبي ھذا التبادل للبيانات الشرحية.

المناقشات و /أو
االختبار
روابط العمل
القائمة

المنظومة العالمية
لنظم رصد
األرض

مبادرة مراقبة
الغالف الجوي
والمناخ

نظام معلومات
المنظمة /مراكز
تجميع وانتاج
البيانات /مركز
بيانات المنظمة
القطبية الشمالية

مشروع
MyOcean
مركز تجميع

المراقبة
العالمية للغالف
الجليدي

شبكات القطب
الشمالي الدولية
لرصد الغالف
الجوي
المعھد الياباني
للبحوث القطبية

مركز االستقصاء
البريطاني للمنطقة
القطبية الجنوبية

المجال

المراكز العالمية
لنظام معلومات
المنظمة

مرفق التطبيقات
الساحلية لجليد
المحيطات والبحار

الصين

*CHINARE

المعھد
النروجي

*البعثة الوطنية الصينية للبحوث في القطب الشمالي CHINARE: Chinese Arctic Research Expedition:
* ناشر البيانات الخاصة بعلوم األرض والعلوم البيئية PANGAEA: Data Publisher for Earth & Environmental Science

المشروع أو
المؤسسة

الشبكة الكندية
لمعلومات
الغالف الجليدي

البرنامج العالمي
لمراقبة األنھار
الجليدية

مركز الواليات
المتحدة الوطني
للبيانات الخاصة
بالجليد والثلوج

المعھد الروسي
لبحوث المنطقتين
القطبيتين

سلطة
الكتالوغ

بيانات المناخ
والبيئة في
السويد

ألمانيا

*PANGAEA

مكتب اإلعالم والشؤون
العامة /الشبكة العالمية
لرصد األرض ألغراض
التربة الطبيعية

GTN-P
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الشكل  :5مراكز البيانات الجاري حاليا ً التعامل معھا في إطار إدارة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي أو سيتم
التعامل معھا في األجل القصير .وتشير الخطوط المتواصلة إلى الروابط القائمة؛ فيما تشير الخطوط المتقطعة إلى
المناقشات الجارية و/أو االختبار الجاري.
وھناك اعتبارات تكنولوجية للتشغيل المتبادل للكتالوج ،بما في ذلك جمع /إصدار البيانات الشرحية باستخدام الوصالت
البينية ومعايير التوثيق الموحدة للتشغيل المتبادل )مثل مبادرة المحفوظات المفتوحة – بروتوكول حصد البيانات
الشرحية ) ،(OAI-PMHواالتحاد الجيوفضائي المفتوح ) (OGCوخدمة الكتالوج الشبكي )ISO23950 ،(CSW
و ISO19115ونموذج المناخ العالمي ) .((GCMD DIFوھناك أطر ذات صلة إلمكانية تبادل تشغيل الكتالوج ،بما في ذلك
نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي للبيانات التابع للمجلس الدولي للعلوم ) ،(WDSوالفريق المخصص
المعني برصدات األرض ).(GEO
وبوابة بيانات المراقبة العالمية على الشبكة قد قام بتطويرھا المعھد النرويجي لألرصاد الجوية ) ،(METNOباالستناد
إلى أداته القائمة على الشبكة للبحث عن البيانات .ومراكز /بوابات بيانات السنة القطبية الدولية ) (IPYمن قبيل المعھد
النرويجي لألرصاد الجوية ) ،(METNOوشبكة معلومات الغالف الجليدي الكندية ) ،(CCINونظام المسح البريطاني
للمنطقة القطبية الجنوبية ) (BASومركز الواليات المتحدة الوطني لبيانات الثلج والجليد ،ھي حاليا ً موضع تشغيل متبادل.
وسييسر ھذا النھج الوصول المستمر للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )) (NMHSsالتي تستخدم باألساس
نظام معلومات المنظمة ) (WISومراكز البيانات الخارجية التي تمتلك بيانات ومعلومات ذات صلة بالغالف الجليدي
على النطاق الوطني أو العالمي.
ولقد تم وضع وتنفيذ شبكة المراقبة العالمية على الشبكة ) ،http://globalcryospherewatch.orgالشكل  .(6والغرض من
ھذا الموقع على الشبكة ھو توفير نقطة مركزية للوصول إلى المعلومات األساسية والتشغيلية ،وتلبية احتياجات
المستخدمين في مجال الرصد ،وحالة الغالف الجليدي ،واألخبار ،و"الموضوعات الساخنة" ،والمعلومات عن
االجتماعات ووثائق المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،ومواد التواصل ،ووصف شبكات الرصد المساھمة وقدراتھا،
والمعلومات عن المعايير وأفضل الممارسات ،وسياسات البيانات .والموقع موصول ببوابة بيانات المعھد النرويجي
لألرصاد الجوية .والموقع مورد معلومات؛ وھو مورد بيانات وبيانات شرحية.

المرفقات
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الش
شكل  :6موقع المراقبة العاللمية للغالف اللجليدي على االشبكة العالميية
3.8
8

المھاام والمشاريع األخرى

 (CryOSإطارراً لوضع
الف الجليدي )S
تتوفر الشراكة اإلستراتيجية العالمية المتككاملة للرصد ) – (IGOS-Pمموضوع الغال
سعة مع
ضعھا وتطويرھھا من خالل ممشاورات واس
الف الجليدي .وھذه الشراكةة ،التي تم وض
المراقبة العالمية للغال
ة
ووتنفيذ
ح التدابير
ت .وھي تقترح
بتوصيات لسد الثغرات
ت
ف الجليدي العاالمي ،تفصّل ققدرات ومتطلببات الرصد ووتتقدم
ممجتمع الغالف
 (Wوالنظام الععالمي لرصد
رصد )WIGOS
العالمي المتكامل للر
ي
للغالف الجليدي في النظام
ف
لمكونة
وتنسيق العناصر الم
ق
للتطوير
ك من النظم،
 (GCOS/GOOSوغير ذلك
رض )S/GTOS
العالمي لرصد األر
ي
المحيطات /النظام
/
صد
االمناخ /النظام العالمي لرص
المستخدمين في ظرف  100أعوام و  15عاما ً تقريبا ً.
ن
ت
احتياجات
ببحيث تلبي منتنتجات الجليد ممعظم
العالمية ) .(CryOSوومن بين ھذه
ة
شراكة اإلستراتيجية
لبعض توصيات ش
بشكل مباشر ض
مراقبة العالمية ) (GCWل
ووستتطرق المر
الرصد ،وزيادة تطويير أساليب القياياس ،وتجميع مسرد
،
طلبات
الحصر ،مراجعة متط
،
على سبيل المثاال ال
االتوصيات ،ع
جليدي.
بشأن الغالف الج
ممتماسك ومتعددد اللغات ن
3.8.1
1

متطلببات الرصد

ر
طورة،
ستخدمين المتط
صد والقدرات سيتم تحديثھا بشكل دوري باالستناد إلى احتياجات المس
ممتطلبات الرص
وتطور األدوات،
مختلف مجموعات ممتطلبات
ف
 (GCWسوف تصاغ باالستنناد إلى
ومتطلبات رصد المراقبة العالمية )W
ت
طاء.
ووتحاليل األخط
صد )(IGOS
جية العالمية اللمتكاملة للرص
ضوع الغالف الجليدي للشرراكة اإلستراتيج
االمستخدمين اللحالية .ويتضممن تقرير موض
الموقع التالي.http://igos-cryosphere.oorg/ :
ع
جوي .وھو متااح على
صد للغالف الج
عات قدرات وممتطلبات الرص
أأشمل مجموعا
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وستصبح متطلبات الرصد في إطار المراقبة العالمية للغالف الجليدي جزءاً من االستعراض المتطور للمتطلبات
للمنظمة ) (WMOوسوف تكون متاحة من خالل أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) .(OSCARوقد حُدد موضوع
للغالف الجوي في االستعراض المتطور للمتطلبات ) .(RRRواالستعراض المتطور للمتطلبات محدد في دليل نظام
الرصد العالمي )مطبوع المنظمة رقم  (544المفصل في دليل نظام الرصد العالمي )مطبوع المنظمة رقم  ،(488ويرد
مزيد وصفه على موقع المنظمة ) (WMOعلى الشبكة على العنوان التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
وستشجع المراقبة العالمية للغالف الجليدي أيضا ً استخدام تجارب محاكاة نظم الرصد ) (OSSEلتقييم الثغرات في
التوزيع الفضائي لمواقع القياس .واالستخدام األمثل لشبكة الرصد يتطلب استخدام نماذج رقمية لوضع أولويات للمراقبة
وتحديد الثغرات.
3.8.2

الممارسات في مجال القياس

ستستعرض فرقة والممارسات الفضلى أساليب وممارسات الرصد واألدوات القائمة للغالف الجليدي في دليل لجنة
أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوستنظر فيما إذا كان يجب توسيع نطاق الدليل ليشمل األدوات ألغراض الغالف
الجليدي .وشركاء المراقبة العالمية قد طوروا ،أو ھم قيد تطوير ،كتيبات محددة فيما يتصل بالعناصر المكونة للغالف
الجليدي .وستقوم الفرقة بوضع تجميع مماثل للوثائق األخرى المتاحة حول أفضل الممارسات والمبادئ التوجيھية
والمعايير المستخدمة في مجتمع الغالف الجليدي .وسيوفر كتيب حول المراقبة العالمية ) (GCWوثيقة موحدة تكمّل
المواد الحالية في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSودليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوكتيبات
الشركاء .وجميع الممارسات المعيارية سوف توثق في الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO
ويجب إجراء مقارنات رسمية بين األدوات لتحديد ومقارنة خصائص األداء لمختلف األدوات في الظروف الميدانية أو
في ظروف المختبرات ،والربط بين قراءات مختلف األدوات ،بما يساعد على ضمان تالؤم البيانات وتماسكھا .وتجربة
المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالحالية )بما في ذلك سقوط الثلوج وعمقھا( لھا صلة مباشرة بالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوھي مشروع إرشادي للمراقبة العالمية ) .(GCWوتمثل ھذه التجربة مثاالً جيداً لعملية
إجراء مقارنة رسمية ميدانية لألدوات لكي يستخدمھا األعضاء ويستخدمھا المجتمع العلمي .ويمكن أن تكون أيضا ً
مواقع شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (CryoNetالمتكاملة في إطار المراقبة العالمية ) (GCWأداة مالئمة لمواقع
المقارنة المتبادلة.
3.8.3

المصطلحات

سوف تحدد فرقة المصطلحات مسارد الغالف الجليدي الحالية ووضع وتقييم المصطلحات والمفردات واألنتولوجيا .وله
مجاالت تركيز فيما يتصل بالثلج وجليد البحار وصفائح الجليد واألنھار الجليدية والتربة الصقيعية ونمذجة المناخ .ويعد
حاليا ً مسرد المراقبة العالمية ) (GCWحاليا ً على الشبكة أكثر من  2100مصطلح يتعلق بالغالف الجليدي من مصادر عدة
مختلفة ،من بينھا قاعدة بيانات المنظمة ) (WMOميتيوتيرم ) .(METEOTERMوستشرف أفرقة الخبراء على اعتماد
المصطلحات وقبولھا .وسيكون الھدف ،في نھاية المطاف وبمساعدة األعضاء ،جعل المسرد متاحا ً بجميع لغات األمم
المتحدة األخرى.
3.8.4

مشاريع أخرى

ستركز مشاريع أخرى في إطار المراقبة العالمية ) (GCWعلى المساھمات اإلقليمية أو الوطنية للتوحيد واإلدماج
والتشغيل المتبادل .وستشمل المشاريع مساھمات أعضاء المنظمة ) (WMOوبرامجھا ولجانھا الفنية والشركاء
المساھمين .ومن بين المشاريع التي تساھم في البرھنة على تشغيل المراقبة العالمية ) (GCWما يلي:

المرفقات
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

)ھ(
)و(

)ز(

)ح(
)ط(
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تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEللجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOبما في ذلك
قياسات سقوط الثلوج وعمقھا؛
مبادرة النرويج لمراقبة الغالف الجليدي والمناخ إلقامة خدمات تشغيلية جديدة لرصد المناخ المنتظم في األجل
الطويل فيما يتصل بالغالف الجليدي؛
برنامج وكالة الفضاء األوروبية )" (ESAالرصد العالمي للمتغيرات المناخية األساسية" )مبادرة تغير المناخ(
فيما يتصل بالغالف الجليدي؛
الخدمات التي يوفرھا المرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية ) ،(WGMSجامعة زيورخ السويسرية ،الذي يتم
تشغيله تحت رعاية النظام العالمي للبيانات ) (WDSالتابع للمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUواالتحاد الدولي
لعلوم الغالف الجليدي التابع لالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض )،(IUGG/IACS
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛
أنشطة مركز االمتياز لبلدان أوروبا الشمالية ) :SVALI (NCoEاستقرار وتقلبات الجليد البري في المنطقة
القطبية الشمالية؛
برنامج األنھار الجليدية المرجعي التابع لھيئة الواليات المتحدة األمريكية المعنية بعلم المساحة التطبيقية وعلم
فيزياء األرض ،ودائرة البيانات والمعلومات للسنة القطبية الدولية ) (IPYDISللشراكة العالمية لمراكز البيانات
والمحفوظات والشبكات ،بما يخلق التشغيل المتبادل بين مركز بيانات الغالف الجوي في النرويج والواليات
المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة؛
نظام  Svalbardالمتكامل لرصد األرض في المنطقة القطبية الشمالية ) ،(SIOSوھو مشروع قائم على أساس
مبادرة نرويجية لخلق بنية أساسية دولية للبحث بشأن أرخبيل Svalbard؛ وسيطور ھذا المشروع وسينفذ
أساليب إلقامة شبكات رصد؛
ً
شبكة معلومات الغالف الجليدي الكندية ) ،(CCINالتي ستدعم أيضا كتالوج البيانات القطبية؛
مبادرة المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFلتحسين تنبؤات الطقس والمناخ العالمية
من خالل تحسين العمليات المتعلقة بالثلج والنمذجة وإعادة التحليل ،وتمثل بيانات عمق الثلج في غير الوقت
الحقيقي.

وستستند المراقبة العالمية ) (GCWإلى البرامج والمشاريع القائمة ،ولكن يجب وضع مشاريع تجريبية وإيضاحية إضافية
في مختلف المناطق ،بما في ذلك في مناطق األلب الجبلية ،وآسيا الوسطى )والسيما "القطب الثالث"( ،والمناطق
المدارية والقارة القطبية الجنوبية.
3.9

تحديد أولويات المھام

سيتم تحديد أولويات المھام باالستناد إلى االجتماعات مع الشركاء ومجتمع الغالف الجليدي ومؤتمرات وحلقات عمل
الغالف الجليدي الدولية ،واجتماعات وحلقات عمل فرق العمل .وستناقش المھام مع فريق التوجيه لتحديد األولويات
ورصد الميزانية .فعلى سبيل المثال ،كان فعالً اجتماع التنفيذ األول للمراقبة العالمية )) (GCWتشرين الثاني /نوفمبر
 ،2011جنيف( اجتماعا ً لمجموعة ممارسين متخصصة .واق ُترحت مھام في األجل القصير وتمت مناقشتھا وتم تحديد
أولوياتھا .وبالمثل تم تحديد أولويات مھام الشبكة السطحية ونواتج الثلج في حلقة العمل األولى لشبكة المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012فيينا( وحلقة العمل األولى لمراقبة الثلج )تورونتو ،كانون الثاني /يناير
 .(2013وحلقات العمل من ھذا القبيل الزمة على أساس مستمر لتوفير التوجيه بشأن تطوير المراقبة العالمية )(GCW
وتنفيذھا.
3.10

بناء القدرات

البد للمراقبة العالمية ) (GCWمن وضع إستراتيجية فعالة لبناء القدرات .ويجب أن يستجيب جھد منسق لبناء القدرات
لالحتياجات على المستويين الوطني واإلقليمي ،كما يحدد ذلك األعضاء ،األمر الذي سيساعد جميع البلدان على تحسين
وإدامة الرصد وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالغالف الجليدي .وھناك حاجة ،بالنسبة للبلدان النامية وأقل البلدان
نمواً ،إلى ضمان الوصول إلى الرصدات والبيانات والنواتج والتكنولوجيات ذات الصلة والمعارف الجديدة واستخدامھا
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صاد الجوية
للمؤتمر العالمي الساابع عشر لألرص
ر
التقررير النھائي المموجز

جبال والثلج
ارتفاع مستوى البحرر ،وفقدان الج
ع
عضاء المعلوماات المتعلقة بااحتمال
ببشكل فعال .ووعلى سبيل الممثال حدد األع
الجليدي في المنطقة االقطبية الشماليلية على
ي
تحسين فھم تأثيير تغيرات الغغالف
األنھار الجليدية ،وتح
ر
في ذلك
ووالجليد ،بما ي
لمراقبة
يمكن أن تساھم الم
ستوائية ،بوصففھا حاجة ن
الطقس المتطرفة واالمناخ في المنناطق االستوائئية ودون االس
س
ظواھر
ظ
 (Gفي تلبيتھا.
االعالمية )GCW
جلب خبرة جديدة إلى
شف سبل ب
جاح البرنامج .وستظل المرراقبة العالمية )) (GCWتستكش
ووالموارد البشررية حيوية لنج
االبرنامج كجزء من جھد بنااء القدرات.
االستفادة من اآلليات اللمنشأة في إطاار النظام
ة
سيتم
ظمة ) (WMOالقائمة ،كما س
ووسيتم تنسيق ببناء القدرات ممع جھود المنظ
ية ولجانھا الفنيةة وشركاء
وغير ذلك من برامج المنظمة )) (WMOواتحااداتھا اإلقليم ة
 (WIGOSر
مل للرصد )S
االعالمي المتكام
االمراقبة العالممية ).(GCW
4

خاة والمعالم الرئيسية
جازات المتوخ
اإلنج

الصلة باإلنجازات المتوخاة
لة
العالمية ) (GCWللمھھام ذات
ة
عند الموافقة ،وفي حدود المموارد المتاحةة ،ستتطرق الممراقبة
ع
ذلك ھو البدء ن
والحدود الزمنية .واللھدف من ك
د
ساسية
المعالم الرئيسية األس
م
شكل 7
سية .ويبين الش
ووالمعالم الرئيس
اآلن في تنفيذ
) (NMHSsووكاالتھا الووطنية
(
جيا
الجوية والھيدرولوج
ة
ألرصاد
االمھام ،مع االعتراف بتعقد إشراك المراففق الوطنية لأل
ي.
االشريكة ،والممعاھد الوطنية والدولية ،والممجتمع العلمي

المرفقات
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الشكل  :7المعالم الرئيسية واإلنجازات المتوخاة في إطار المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،كما وافق عليھا المؤتمر
السادس عشر.
المھام واألنشطة الرئيسية
التحديد
التطوير
التنفيذ
التشغيل
التحديد
2007

2008

2009

2010

2011

التطوير
2012

2013

2014

2015

التنفيذ
2016

2017

2018

2019

التشغيل
2020

2021

2022

2023

يطلب المؤتمر الخامس عشر تقريراً وتوصيات ألغراض تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي
متطلبات الرصد األولية المحددة )الغالف الجليدي في إطار اإلستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد )(IGOS Cryoshere
قيام فريق خبراء تابع لفريق العمل المشترك بين اللجان والمعني بالسنة القطبية الدولية ) (IPY-ITGبإعداد دراسة جدوى
عن المراقبة العالمية للغالف الجليدي
أقرت الدورة الحادية والستون للمجلس التنفيذي الخطوات المقبلة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي بتوجيه من فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )(EC-PORS
تحديد بنية المراقبة العالمية للغالف الجليدي ووضع األنشطة البرنامجية
خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
مھام التنفيذ الرئيسية:
إنشاء فريق توجيه وأفرقة مھام في إطار المراقبة العالمية للغالف الجليدي
إنشاء مكتب للمشاريع
وضع برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي
إشراك برامج المنظمة ) (WMOولجانھا وشركائھا
تحديد /بعث المشاريع التجريبية /اإليضاحية الختبار مفھوم المراقبة العالمية للغالف الجليدي
تحديد مواقع شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
إنشاء شبكة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
وضع جرد للنواتج ألغراض المراقبة العالمية للغالف الجليدي
تطوير بوابة المراقبة العالمية للغالف الجليدي )مركز تجميع وإنتاج البيانات ) ((DCPCوالتشغيل المتبادل مع
موفري البيانات
وضع موقع المعلومات على الشبكة العالمية
تقدير احتياجات ومتطلبات المستخدمين
وضع متطلبات القياس والمعايير /المبادئ التوجيھية
االتصاالت والتواصل
بناء القدرات
العمل المنجز حتى اآلن
العمل الجاري أو المقرر إجراؤه
عند اللزوم
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التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية

ترد في الجدول  1أنشطة التنفيذ الرئيسية .وقد سبق وصف البعض منھا في ھذه الخطة .ويسرد الجدول قائمة األفرقة
العاملة والفرق المسؤولة واألفرقة الخارجية ذات الصلة في إطار المراقبة العالمية للغالف الجليدي التي ينتظر منھا أن
تساھم )مراكز البيانات ،والوكاالت الوطنية ،إلخ( .ويرد في الجدول أيضا ً اإلطار الزمني التقريبي للتنفيذ بالنسبة لكل
نشاط من األنشطة.
الجدول  – 1أنشطة التنفيذ الرئيسية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
)األنشطة العالمية ملونة باللون األصفر ،واألنشطة اإلقليمية ملونة باللون األخضر ،واألنشطة الوطنية ملونة باللون
الرمادي(
المسؤوليات

المھمة

األنشطة

#

الريادة

الجھات األخرى صاحبة
المصلحة

اإلطار الزمني

 -1الحوكمة

1.1

إنشاء فريق توجيه للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي

1.2

إنشاء أأفرقة عاملة

1.3

إنشاء أفرقة وطنية للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي

فريق الخبراء
التابع للمجلس
التنفيذي والمعني
بالرصدات
والبحوث
والخدمات القطبية

-

2014

)(EC-PORS

1.4

1.5

1.6

1.7

فريق التوجيه
الخاص بالمراقبة
العالمية للغالف
الجليدي )(GSG

-

2014-2013

األعضاء

-

2015-2014

المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،شركاء
البحث

2015-2013

-

قبل انعقاد المؤتمر
السابع عشر

فرق العمل

سنويا ً

فريق شبكة
إقامة تعاون إقليمي في إطار شبكة المراقبة
المراقبة العالمية
العالمية للغالف الجليدي ) ،(CryoNetوالسيما
للغالف الجليدي،
في آسيا وأمريكا الجنوبية
األعضاء
فريق الخبراء
التابع للمجلس
التنفيذي والمعني
بالرصدات
والبحوث
تحديد برنامج للمنظمة ) (WMOللمراقبة العالمية
والخدمات القطبية
للغالف الجليدي
)،(EC-PORS
فريق التوجيه
الخاص بالمراقبة
العالمية للغالف
الجليدي
فريق التوجيه
الخاص بالمراقبة
التقييم السنوي للتقدم المحرز )مؤشرات النجاح(
العالمية للغالف
الجليدي
إدماج أھداف المراقبة العالمية للغالف الجليدي فريق الخبراء
التابع للمجلس
في التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة

2015-2014
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المرفقات

المسؤوليات

المھمة

األنشطة

#

) (WG/SOPللفترة

2019-2016

الريادة

الجھات األخرى صاحبة
المصلحة

اإلطار الزمني

التنفيذي والمعني
بالرصدات
والبحوث
والخدمات القطبية
)،(EC-PORS
األمانة ،فريق
التوجيه الخاص
بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي

 -2نظم ونواتج الرصد
2.1

اختيار توصيات شراكة اإلستراتيجية العالمية
) (CryOSلتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي

2.2

إطالق مشاريع تجريبية وإيضاحية

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي،
جميع الفرق
الفرق

2.3

إقامة جرد للممارسات الراھنة فيما يتصل
بالشبكة والقياس

فرقة الممارسات
الفضلى

2.4

تحديد واختيار المحطات للشبكة األساسية
للمواقع السطحية للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(CryoNet

2.4

إنشاء شبكة مراقبة عالمية للغالف الجليدي

2.5

اختيار النواتج المرشحة للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي

الفريق العامل
المعني بالنواتج
المتكاملة

2.5.1

إجراء مقارنات مشتركة لنواتج السواتل
والنواتج الموقعية

الفريق العامل
المعني بالنواتج
المتكاملة

2.5.2

مجموعات البيانات التاريخية )إنقاذ البيانات؛
مثالً عمق الثلج(

الفريق العامل
المعني بالنواتج
المتكاملة

2.6

وضع وتشغيل بوابة البيانات

فرقة البوابة

فريق شبكة
المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(CryoNet

فريق شبكة
المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(CryoNet

-

األعضاء
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،وشركاء
البحث
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،معاھد
البحث
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا،
مؤسسات البحث
مراكز التنسيق
الفريق العامل المعني
بالفضاء القطبي )،(PSTG
مراكز التنسيق ،المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs
الفريق العامل المعني
بالفضاء القطبي )،(PSTG
ومراكز التنسيق،
والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs
المعھد النرويجي
لألرصاد الجوية
) ،(MetNoالمركز
الوطني لبيانات الثلج
والجليد )(NSIDC

2012

2016-2012

2015-2012

 2012فما بعد

2016

 2012فما بعد

 2014فما بعد

 2014فما بعد

 2012فما بعد
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المسؤوليات

المھمة

األنشطة

#

الريادة

الجھات األخرى صاحبة
المصلحة
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا

اإلطار الزمني

تقدير احتياجات المستخدمين ومتطلباتھم؛
المساھمة في االستعراض المتطور للمتطلبات

الفريق العامل
المعني بالرصدات

2.8

إقامة أفضل الممارسات ومعايير القياس

الفريق العامل
المعني بالرصدات

2.9

تقييم المصطلحات أو المسارد القائمة؛ ووضع
أو تحديث المصطلحات والمسارد حسب
االقتضاء

الفريق العامل
المعني بالنواتج
المتكاملة

األعضاء ،اليونسكو،
شركاء البحث

 2013فما بعد

2.10

الحالة السنوية لتقديرات الغالف الجليدي

فرقة النواتج

-

سنويا ً

2.7

)(RRR

2015-2012

)(NMHSs

المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا

 2012فما بعد

)(NMHSs

 -3بناء القدرات
تقديم المساعدة لألعضاء إلدخال المراقبة
العالمية للغالف الجليدي وتنفيذھا على الصعيد
3.1
الوطني
تطوير المبادئ التوجيھية والمواد التدريبية
وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة في سياق
3.2
المراقبة العالمية للغالف الجليدي

3.3

بشكل متواصل
بشكل متواصل
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsوالھيئات
الدولية من قبيل الرابطة
الدولية للتجمد الدائم
) (IPAوالنظام العالمي
لرصد المناخ )،(GCOS
واللجنة الدولية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية
الشمالية ) ،(IASCإلخ ...

تطوير الشراكات مع المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا والھيئات الدولية

بشكل متواصل

 -4االتصال
4.1

تطوير موقع المعلومات على الشبكة العالمية

4.2

إعداد مواد التواصل )النشرات ،والمنشورات،
والرسائل اإلخبارية إلخ (...

5

 ،فرقة الموقع
الشبكي واالتصال
فرقة الموقع
الشبكي واالتصال

-

2013-2012

-

2015-2012

اإلدارة واإلشراف فيما يتصل بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي

تتطلب المراقبة العالمية ) (GCWالتعاون والتعاضد والتنسيق داخل المنظمة ) (WMOومع الجھات الشريكة الخارجية
التي سيتم بالنسبة لھا وضع ترتيبات عملية بين المنظمة ) (WMOوالشركاء.

المرفقات
5.1
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اإلشراف

في البداية ،سيتولى المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOمن خالل فريق خبرائه المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية ) ،(EC-PORSاإلشراف على تطوير وتنفيذ المراقبة العالمية ) ،(GCWتسليما ً بأن البنية األساسية لألمانة سوف
يتعين تكييفھا حسب االقتضاء وعند اللزوم ،لضمان اإلدارة المثلى للمبادرة ودعمھا .ويوفر فريق التوجيه الخاص
بالمراقبة العالمية ) (GCWتوجيھا ً رفيع المستوى ويقدم تقارير إلى فريق الخبراء ) (EC-PORSنيابة عن المراقبة
العالمية ).(GCW
5.2

مكتب مشروع المراقبة العالمية للغالف الجليدي

يرمي مكتب مشروع المراقبة العالمية ) (GCWإلى دعم جميع أنشطة المراقبة ،بما في ذلك التنسيق مع الشركاء ،ورصد
التنفيذ ،وأنشطة اإلبالغ والمتابعة .وسيوفر الدعم لمراكز التنسيق الوطنية واألنشطة وسيقيم اتصاالً بالمنظمة )(WMO
والبرامج واألفرقة الخارجية .ويجب أن ينسق المكتب إدماج المراقبة العالمية ) (GCWفي أنشطة الرصد القائمة على
المستويين الدولي والوطني ومواءمة عملياته مع أنشطتھا وأطرھا .وعلى المكتب أن يسعى أيضا ً إلى إقامة روابط نشطة
مع برامج المنظمة ) (WMOومع المنظمات الدولية ذات الصلة .وفيما يلي بعض المھام المقترحة التي يمكن أن يشرف
عليھا المكتب ،رھنا ً بتوافر الموارد البشرية:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقديم الدعم لفريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية ) (GCWواألفرقة العاملة فرق العمل؛
إتاحة كافة المعلومات ذات الصلة إلى فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية ) ،(GCWواألفرقة العاملة،
وفرق العمل ،ومراكز التنسيق ،وأعضاء المراقبة العالمية؛
الحصول ،بالتنسيق مع مراكز التنسيق ،على تسمية جھات االتصال الوطنية من اللجنة الدولية المعنية ببحوث
المنطقة القطبية الشمالية ) (IASCوالرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) (IACSوالمرفق العالمي لمراقبة
األنھار الجليدية ) ،(WGMSوالرابطة الدولية للتجمد الدائم ) ،(IPAواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة
القطبية الجنوبية ) ،(SCARوغير ذلك من الجھات؛
القيام ،دورياً ،بإبالغ الممثلين الدائمين بأنشطة المراقبة العالمية ) (GCWوطلب تعيين مراكز تنسيق ،حسب
االقتضاء؛
دعم مراكز التنسيق في تطوير أنشطة المراقبة العالمية ) (GCWالوطنية؛
إقامة اتصال مع المنظمة ) (WMOبشأن بناء القدرات ،وتعبئة الموارد ،واالتصال؛
إقامة اتصال مع اليونسكو؛
التواصل مع النظام العالمي المتكامل للرصد ) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة ) (WISوأفرقة اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSحسب اللزوم؛
التماس فرص التمويل؛
المحافظة على خطة التنفيذ )بمساعدة من األفرقة(؛
توفير التوجيه والتنسيق الماليين؛
التماس دعم المنظمة ) (WMOوغيرھا الجتماعات المراقبة العالمية ) ،(GCWحسب االقتضاء؛
توفير ترتيبات السفر ودعمھا الجتماعات المراقبة العالمية ) ،(GCWحسب اللزوم.

وسيقدم المكتب تقارير عن أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWإلى فريق التوجيه وإلى فريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي ) (EC-PORSعلى أساس سنوي .وتم النظر في عدة خيارات لتنسيق أنشطة المراقبة العالمية )(GCW
على إثر قرار اتخذه المؤتمر السادس عشر في عام  2011يرمي إلى تطوير المراقبة العالمية ) .(GCWوحتى اآلن لم
يرد أي عرض الستضافة مكتب المشروع أو لدعمه من خالل الخبراء المعارين العاملين عن بعد .ومراعاة للتكلفة
المترتبة عن إقامة دعم للمراقبة العالمية ) (GCWفي أقرب وقت ممكن ،من الموصى به أن يقوم مكتب مشروع يقع
بمقر المنظمة ) (GCWبجنيف بتنسيق أنشطة المراقبة العالمية).(GCW
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االجتماعات وتقديم التقارير

يقدم فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية ) (GCWتقارير على أساس سنوي إلى فريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي ) ،(EC-PORSيضمّنھا توصيات لتطوير وتنفيذ المراقبة العالمية ) (GCWلكي ينظر فيھا المجلس التنفيذي
للمنظمة ومؤتمر المنظمة ) ،(WMOكما يقدم تقارير سنوية إلى جميع الجھات صاحبة المصلحة ،حسب االقتضاء ،من
خالل موقع المراقبة العالمية ) (GCWعلى الشبكة و/أو الرسالة اإلخبارية .وسيوفر فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
) (EC-PORSتوجيھات بشأن البنية األساسية والمھام والتقدم المحرز فيما يتصل بالمراقبة العالمية ).(GCW
وستعقد اجتماعات التنفيذ بانتظام )مثالً كل سنتين باالستناد إلى المشاورات مع الشركاء( ولربما أيضا ً بتزامن مع
اجتماعات دولية أو إقليمية أخرى من قبيل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية أو المؤتمرات العلمية الشريكة .وستضم
اجتماعات التنفيذ مشاركين من مجموعة واسعة من مجتمع الغالف الجليدي ،فضالً عن جھات تنسيق وطنية ومؤسسية
وبرنامجية .وجميع جوانب تنفيذ المراقبة العالمية ) (GCWسيتم تقييمھا.
وستعقد ،حسب اللزوم ،حلقات عمل بشأن مختلف جوانب التنفيذ ،من قبيل تطوير شبكة المراقبة العالمية
والمقارنات المتبادلة بين النواتج .وسيشارك أعضاء فرقة العمل للمراقبة العالمية ) (GCWفي الفريق العامل المعني
بالفضاء القطبي ) ،(PSTGواللجان التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوغير ذلك من اجتماعات األفرقة
ذات الصلة.
)(CryoNet

5.4

مؤشرات النجاح

من بين المقاييس التي يمكن استخدامھا لتقييم نجاح المراقبة العالمية ) (GCWما يلي:
شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ):(CryoNet
العدد اإلجمالي للمواقع على الشبكة ونِسب مختلف أنواع المواقع
-1
عدد المواقع التي تقيس كل مجموعة أساسية من مجموعات القياسات
-2
عدد المواقع التي تقيس متغيرات الغالف الجليدي خارج المجموعة األساسية
-3
النواتج:
عدد "أدوات تتبع" الغالف الجليدي
-4
عدد نواتج السواتل بحسب عنصر الغالف الجليدي
-5
جرد نواتج السواتل )النسبة المئوية المنجزة(
-6
البوابة والموقع على الشبكة العالمية:
التشغيل المتبادل )عدد مراكز البيانات و/أو النسبة المئوية المنجزة(
-7
عدد النواتج المتاحة من خالل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي
-8
عدد النواتج على الموقع على الشبكة العالمية في الوقت شبه الفعلي )جميع المصادر(
-9
عدد المستخدمين
-10
التواصل واالتصال:
تطوير المسارد )النسبة المئوية المنجزة(
-11
عدد المواد التثقيفية
-12
وسائل التواصل االجتماعي )الصديقة(
-13
الموارد:
-14
-15

التزامات األعضاء المالية
التزامات األعضاء السياسية وذات الصلة بالموظفين

المرفقات
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مؤشرات أخرى:
عمليات تحديث االستعراض المتطور للمتطلبات ) (RRRفيما يتصل بمتطلبات الرصد
-16
عدد توصيات شراكة اإلستراتيجية العالمية ) (CryOSالتي تم تنفيذھا.
-17
6

الموارد

6.1

التمويل

يتوقف نجاح إطالق المراقبة العالمية للغالف الجليدي بشكل مباشر على توافر الموارد .ودعم مرحلة التحديد قد تم من
خالل تمويل األعضاء للمراقبة العالمية والصناديق االستئمانية لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي )(EC-PORS
)ويتمثل ھذا الدعم تحديداً في الموظفين المؤقتين غير المتفرغين واالجتماعات االستشارية( ،وتكمل ھذا الدعم مساھمة
عينية من األعضاء للخبرة الفنية .وقد أقر مؤتمر المنظمة ) (WMOالسادس عشر تقديم الدعم األساسي من الميزانية
العادية للمنظمة ).(WMO
غير أن األمر سيحتاج إلى توفير موارد إضافية من خالل أمانة المنظمة ) (WMOللتكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف
غير المتعلقة بالموظفين من أجل التنفيذي والتنسيق اللذين يتجاوزان نطاق األنشطة البرنامجية لألمانة حتى اآلن.
وسيحتاج األمر إلى وظيفة لكامل الوقت في أمانة المنظمة ) ،(WMOكحد أدنى ،ألنشطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي .وتحتاج مكتب مشاريع المراقبة العالمية ) (GCWوالميزانية التشغيلية إلى تخصيص رصيد أساسي من
الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOبأموال محددة األھداف من مصادر أخرى ،من بينھا:
•
•
•
•

المراقبة العالمية للغالف الجليدي والصناديق االستئمانية لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
لتكميل الميزانية العادية للمنظمة )(WMO؛
المساھمات العينية ،مثل مكتب /نشاط المھام الذي يموله )أحد( األعضاء؛
إعارة الموظفين؛
تجميع للمشاريع يشمل طلب تمويل للمراقبة العالمية ) (GCWمن المساھمات الطوعية ،وطلب المساھمات بمبلغ
إجمالي قدره  2,4مليون فرنك سويسري لتنفيذ أنشطة فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي ) (EC-PORSعلى
مدى أربعة أعوام ،بما في ذلك المراقبة العالمية لدعم فريق التوجيه وأفرقة الخبراء في تنفيذ المراقبة العالمية
) (GCWوتوفير البعض من دعم األمانة لتطوير المراقبة العالمية ) (GCWوتنسيقھا وتنفيذھا.
)(EC-PORS

المراجع
-1
-2

القرار  – (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي
شراكة اإلستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد .2007 ،تقرير موضوع الغالف الجليدي – من أجل مراقبة بيئتنا
من الفضاء واألرض .جنيف :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .المنظمة العالمية لألرصاد الجوية /الوثيقة
الفنية رقم  100 .1405صفحة.
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التذييل  :1مثال للقياسات على المواقع األرضية السطحية
ترد أدناه أمثلة للقياسات المجراة بالمواقع التي يعد فيھا الثلج عنصر الغالف الجليدي الرئيسي .وستكون لمواقع األنھار
الجليدية ،وصفائح الجليد ،والتربة الصقيعية ،وجليد البحار ،متطلبات قياس مختلفة.

مثال للقياسات التي تجرى على موقع متكامل تابع لشبكة المراقبة العالمية
الرصدات اآللية المتواصلة للغالف الجوي في موقع أو أكثر
•

•
•
•
•
•
•
•
•

رصدات الطقس السينوبتيكية اآللية )درجات الحرارة على ارتفاع مترين ،ودرجة حرارة األرض ،ودرجة
حرارة نقطة الندى ،وضغط الھواء ،ورطوبة الھواء النسبية ،وسرعة الرياح ،واتجاه الرياح ،والھطول ،وعلو
السحاب ،وكمية السحاب ،والرؤية ،وعمق الثلج ،ودليل أحوال الطقس السائدة(
رصد اإلشعاع )الوارد والمنعكس(
الھطول
عمليات سبر الغالف الجوي )التروبوسفير واالستراتوسفير(
ثاني أكسيد الكربون وتدفقات الميثان بين الغالف الجوي ومنظومة التربة – الغالف النباتي )ومن األفضل لنظم
إيكولوجية مختلفة(
عمق المائدة المائية على األراضي الرطبة
العمق البصري فيما يتصل بالھباء الجوي
تدفقات الطاقة )الحرارة الملموسة والحرارة الكامنة وحرارة التربة( ،والتبخر وتنفس التربة
قياسات مرجعية محددة لألدوات الساتلية لمراقبة الغالف الجليدي

الرصدات اليدوية العادية للثلج
•
•
•
•
•

المكافئ المالي للثلج وعمق الثلج وبؤر الثلج )المواقع الغابية ومواقع المستنقعات(
طبقات التراكم الثلجي وحجم حبوب الثلج على حُفر الثلج )رصدات /صور حجم حبوب الثلج المرئية و/أو
القياسات في مناطق سطحية محددة
عمق صقيع التربة
الدراسات االستقصائية بشأن الثلج )مسارات ثلجية من األفضل أن يبلغ طولھا بضع كيلومترات(
تلوث الثلج بالھباء الجوي

الرصدات اآللية المتواصلة للثلج والتربة والتربة الصقيعية بموقع أو أكثر
•
•
•
•

مالمح رطوبة التربة
مالمح درجة حرارة التربة /صقيع التربة
عمق الثلج و/أو المكافئ المائي للثلج
مالمح درجات حرارة الثلج

مثال للقياسات التي تجرى بموقع أساسي تابع لشبكة المراقبة العالمية
البيانات اآللية المتواصلة
مالمح رطوبة التربة
•
•
•
•
•

مالمح رطوبة التربة
مالمح درجة حرارة التربة /التربة الصقيعية
عمق الثلج والمكافئ المائي للثلج
مالمح درجات حرارة الثلج
رصدات محطات الطقس السينوبتيكية اآللية

المرفقات

الرصدات اليدوية المنتظمة
•
•
•
•

المكافئ المالي للثلج وعمق الثلج على حُفر الثلج )المواقع الغابية ومواقع المستنقعات(
طبقات تراكم الثلج وحجم حبوب الثلج على حُفر الثلج )رصدات حجم حبوب الثلج المرئية(
الدراسة االستقصائية للثلج )مسارات الثلج من األفضل أن يكون طولھا بضعة كيلومترات(
تلوث الثلج بالھباء الجوي
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التذييل  :2قائمة المختصرات
APECS

رابطة العلماء الشبان للمناطق القطبية

Arctic-HYDRA

برنامج الرصد الھيدرولوجي للمحيط المتجمد الشمالي من محطة ھيدرولوجية

BAS

مركز االستقصاء البريطاني للمنطقة القطبية الجنوبية

CAS

لجنة علوم الغالف الجوي التابعة للمنظمة

CBS

لجنة النظم األساسية التابعة للمنظمة

Cg

المؤتمر التابع للمنظمة

CEOP

مشروع الرصد المنسق للطاقة ولدورة الماء

CHy

لجنة الھيدرولوجيا التابعة للمنظمة

CliC

برنامج المناخ والغالف الجليدي

CryOS

)(WMO

)(WMO

)(WMO

)(WMO

نظام رصد الغالف الجليدي ،يشير بشكل عام إلى موضوع الغالف الجليدي
لإلستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد )(IGOS

EC

المجلس التنفيذي التابع للمنظمة

ECV

المتغيرات المناخية األساسية

ESA

وكالة الفضاء األوروبية

GCOS

النظام العالمي لرصد المناخ

GAW

المراقبة العالمية للغالف الجوي

GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

GEOSS

المنظومة العالمية لنظم رصد األرض

GFCS

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

GIPPS

النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية

GLOBE

البرنامج العالمي للتعلم والرصد لصيانة البيئة

GOOS

النظام العالمي لرصد المحيطات

GSG

فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي

GTN-G

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة باألنھار الجليدية

GTN-H

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالھيدرولوجيا

GTN-P

الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالتربة الصقيعية

GTOS

النظام العالمي لرصد األرض

IACS

الرابطة العالمية لعلوم الغالف الجليدي

iAOOS

النظام المتكامل لرصد المحيطات في المنطقة القطبية الشمالية

IASSA

االتحاد الدولي للعلوم االجتماعية للمناطق القطبية الشمالية

IASC

اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية

ICSU

المجلس الدولي للعلوم

)(WMO

المرفقات
IGOS-P

شراكة اإلستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد

IICWG

الفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد

IOC

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

IPA

الرابطة الدولية للتجمد الدائم
2008-2007

IPY

السنة القطبية الدولية

IUGG

االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية

JCOMM
NOAA

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )الواليات المتحدة األمريكية(

NMHS

مرفق وطني )مرافق وطنية( لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

NSIDC

المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد )الواليات المتحدة األمريكية(

PCOF

منتدى التوقعات المناخية القطبية

PR

ممثل دائم

PSTG

فريق العمل المعني بالفضاء القطبي

SAON

دعم شبكات رصد المنطقة القطبية الشمالية

SCAR

اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا

SOOS

نظام الرصد في المحيط الجنوبي

SSA

مساحة سطحية محددة

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

UNFCCC

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

WOAP

فريق الخبراء المعني بالرصدات وتمثل البيانات التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية

WCRP

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

WDS

النظام العالمي للبيانات التابع للمجلس الدولي للعلوم

WGMS

المرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية

WIGOS

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

WIS

نظام معلومات المنظمة

WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)(WMO

)(WMO
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المرفق  :1قرارات المنظمة ) (WMOبشأن المراقبة العالمية للغالف الجليدي
رحب المؤتمر الخامس عشر ) (2007باقتراح كندا الداعي إلى قيام المنظمة ) (WMOبإقامة مراقبة عالمية للغالف
الجليدي تكون عنصراً ھاما ً من العناصر المكونة إلرث السنة القطبية الدولية ) ،2008-2007 (IPYوطلب من فرقة العمل
المشتركة بين اللجان التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بالسنة القطبية الدولية إنشاء فريق خبراء مخصص الستكشاف
إمكانية إقامة نظام عالمي من ھذا القبيل وإعداد توصيات لتطويره.
وشارك عدة خبراء في إعداد دراسة الجدوى المعنونة "المراقبة العالمية للغالف الجليدي :الخلفية ،والمفھوم ،والحالة،
والخطوات المقبلة" ،التي شكلت األساس للتقرير عن "المراقبة العالمية للغالف الجليدي :الخلفية ،والمفھوم ،والحالة،
والخطوات المقبلة" ،الذي تم عرضه على المجلس التنفيذي في دورته الحادية والستين للعلم .وكانت دراسة الجدوى ھذه
تستند إلى موضوع الغالف الجوي في الشراكة اإلستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد )) (IGOSPويشار إليھا فيما بعد
بـ"شراكة اإلستراتيجية العالمية" ) .(CryOSوأقر المجلس التنفيذي في دورته الحادية والستين الخطوات المقبلة لتطوير
المراقبة العالمية للغالف الجليدي باالستناد إلى مقترحات التقرير وطلب من فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSبتوفير التوجيه والزخم لتنفيذ المراقبة العالمية للغالف
الجليدي.
والحظ المجلس التنفيذي في دورته الثانية والستين االھتمام المتزايد بالغالف الجليدي عالميا ً وطلب معلومات موثوقة،
فاتفق على أن مبادرة المراقبة العالمية للغالف الجليدي جاءت في حينھا السيما وأن ھناك حاجة ملحة إلى المضي قدما ً
في وضع إستراتيجية تنفيذ يتم تطويرھا تحت رعاية فريق الخبراء ) (EC-PORSو ُتعرض على المؤتمر السادس عشر
لكي ينظر فيھا .وحث المجلس بشدة األعضاء على دعم أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،بما في ذلك توفير
الدعم لالجتماعات وحلقات العمل ،والتقدم بمساھمات للصندوق االستئماني للمراقبة العالمية للغالف الجليدي لمد األمانة
بالدعم من أجل تنفيذ المراقبة العالمية.
وأقر المؤتمر السادس عشر ) (2011إستراتيجية تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي فحث األعضاء والشركاء
الدوليين من منظمات وبرامج على التعاون بنشاط في تطوير ھذه المبادرة وتنفيذھا وتقديم كل الدعم الممكن لھا ،ودعم
المراقبة العالمية .وطلب المؤتمر من المجلس التنفيذي إنشاء آلية لتوجيه ومراقبة النشاط ولتحقيق أوسع قدر ممكن من
التعاون والتعاضد ،وضمان المشاركة النشطة للھيئات الرئيسية وتمثيلھا ،وكذلك مشاركة الخبراء الفنيين ،عند االقتضاء،
وأيضا ً ممثلي الوكاالت التي تتولى مبادرات الرصد والبحث فيما يتصل بالغالف الجليدي ،وتقديم تقرير شامل يتضمن
خطة تنفيذ مستوفاة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى المؤتمر السابع عشر للمنظمة ).(WMO
المراقبة العالمية للغالف الجليدي والخطة اإلستراتيجية للمنظمة

)(WMO

إن الغالف الجليدي ،بحكم طبيعته ،مجال متعدد االختصاصات أصالً .وفي سياق الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
 ،2015-2012تعد المراقبة العالمية للغالف الجليدي نشاطا ً شامالً لعدة مجاالت يسھم في جميع المجاالت الخمسة ذات
األولوية وفي تحقيق النتائج المتوقعة لجميع المحاور اإلستراتيجية .وھو يشمل جميع اإلدارات الفنية بالمنظمة )(WMO
)نظم المراقبة والمعلومات ،والبحث ،والمناخ ،والماء ،والطقس وخدمات الحد من مخاطر الكوارث( ،واألنشطة
المشتركة الرعاية )مثل البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ((GCOSواللجان
الفنية للمنظمة ) .(WMOوسوف تقوم المراقبة العالمية للغالف الجليدي بما يلي:

)(WMO

*
*
*
*

تعزيز القدرات لتحسين إعداد التنبؤات والتقييمات المناخية ،والتنبؤات والتقييمات الھيدرولوجية ،والتوقعات
واإلنذارات المتعلقة بالطقس؛
توفير اآللية إلدماج المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsللغالف الجوي واألرض )بما في ذلك الھيدرولوجيا(
والغالف الجليدي البحري في النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛
تنسيق رصدات الغالف الجليدي للمنظمة ) (WMOوغيرھا من الوكاالت والمنظمات؛
تكوين جزء من النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ).(WIS
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وقرر المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOفي دورته السادسة والستين )حزيران /يونيو  ،(2014توصية مؤتمر المنظمة
) (WMOبإدخال المزيد من التحسينات على مشروع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) ،2019-2016 (WMOلتضمينھا
أولوية جديدة تتعلق بتنفيذ الخدمات العالمية الخاصة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا في المنطقتين القطبيتين مع التركيز
على تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنھوض بالنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ).(GIPPS

المرفق  :2ثغرات نظام مراقبة الغالف الجليدي
في حين أنه توجد مواقع عديدة لقياس الثلج والجليد والمياه السطحية عبر المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية
ومناطق جبال األلب المرتفعة ،فإن التغطية الفضائية مشتتة مقارنة بخطوط العرض األدنى .وباإلضافة إلى ذلك فإن
العمليات في المحطات القائمة ليست ،بشكل عام ،جيدة التنسيق .وھناك حاجة إلى تحسين تنسيق الموارد التي توفرھا
األمم وتوفرھا الوكاالت الدولية المسؤولة عن مراقبة الغالف الجليدي ،وتيسير نقل النواتج القائمة على البحوث إلى نظم
رصد مستدامة .وھناك أيضا ً حاجة إلى توحيد أنواع وأساليب القياسات للمحطات السطحية ،بحيث تتوفر مجموعة من
خصائص الثلج والجليد متماسكة عالميا ً.
ونظام المراقبة بالسواتل ألغراض الغالف الجليدي متين والبعثات المخطط لھا لألعوام العشرة إلى العشرين القادمة
ستوفر قدرات أكبر فأكبر .غير أنه توجد ثغرات محتملة ستضر بالرصد في األجل الطويل .وبشكل خاص فإن الثغرة
الحالية في أجھزة قياس االرتفاع بالليزر والثغرة المحتملة في المستقبل القريب في قياسات الجاذبية سيؤثران في رصد
الصفائح الجليدية واألنھار الجليدية وتقدير التغير .وحتى بالنسبة للنظم التي ھي متينة ،من قبيل األدوات السلبية التي
تعمل بالموجات المتناھية الصغر ،ھناك حاجة إلى تخطيط في األمد الطويل لضمان استمرارية التغطية وشمولية فترات
التشغيل ألجھزة االستشعار لضمان المعايرة بين السواتل ،األمر الذي ھو حيوي لسجالت المناخ عالية الجودة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ھناك بارامترات حيوية يصعب قياسھا من الفضاء ،والسيما سُمك جليد البحار ،والمكافئ المائي
للثلج ،والتراكم على األنھار الجليدية والصفائح الجليدية وجليد البحار.
ويعطي الجدول ألف  2.1-موجزاً لنظام المراقبة للعديد من خصائص الثلج والجليد ،وتقييما ً نوعيا ً لمدى نضج ھذه
الخصائص .ويسرد نھج القياس بالنسبة للمتغيرات الرئيسية ،ويصف حالة الشبكات )شبكات التشغيل أو البحث(،
ويعرض تقييما ً نوعيا ً لكيفية تلبية كل واحد منھا الحتياجات القياس ،والمسائل األساسية .وال يتناول الجدول القياسات
المحمولة جواً .وھناك نقائص عديدة في نظام رصد الغالف الجليدي تثير شكوكا ً كبيرة أحيانا ً.
الجدول ألف  – 2.1جاھزية رصد العديد من قياسات الثلج والجليد بالنسبة لنظام المراقبة إجماالً .اللون األخضر:
الرصد يفي باالحتياجات )قرابة  85في المائة (+؛ اللون األزرق :يفي باحتياجات الرصد في معظم األوقات ) 70في
المائة (+؛ اللون األصفر :يفي باالحتياجات أحيانا ً أو ال يفي بھا إال في ظروف محددة؛ اللون األحمر :ال يلبي
االحتياجات .وتعني المختصرات ما يلي :O :عملي :R ،بحث :C ،تجاري :L ،األجل الطويل ) 20سنة فأكثر(.
الرصد الموقعي
المحيط:
حجم جليد البحار

رصدات الرادار الساحلية
والسفن

الرصد بالسواتل
)(R

تركز جليد البحار

الرصدات اليدوية من على متن
السفن وعلي السواحل

سُمك جليد البحار

الرصدات اليدوية من على متن
السفن وعلى السواحل ،تحديد

القياس بأدوات سلبية تعمل
بالموجات المتناھية الصغر )،O
(L؛ مقياس التشتت )(R
أدوات القياس السلبية التي تعمل
بالموجات المتناھية الصغر
) ،(L ،Oوالرادار ذو الفتحة
التركيبية ) ، (O, Cوالمراقبة
البصرية واألشعة تحت الحمراء
)(O, L

المراقبة البصرية )،(R)(R
ومقياس االرتفاع والرادار ذو

الثغرات الرئيسية في الرصدات
التغطية الموقعية مشتتة وغير
كاملة
شكوك محتملة كبيرة في
االستعادة الساتلية في ظروف
معيّنة )مثالً في حالة الذوبان،
والتجمد( ،تبقى التغطية باستخدام
الرادار ذو الفتحة التركيبية غير
كاملة.
األساليب الساتلية التزال قيد
التطوير؛ وعمق الثلج على الجليد
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التوزيع العمودي للجليد بالمسبار
الصوتي على المحطات العائمة
)(O؛ وعوامات توازن الكتلة
الجليدية ) ،(Cوالزحافات
الكھرومغناطيسية )(R
الرصدات اليدوية من على متن
السفن وفي السواحل

غير معروف

الفتحة التركيبية )، (R

) O,

الرادار ذو الفتحة التركيبية
) ، C, Rوالمراقبة البصرية
واألشعة تحت الحمراء )(O, L
أدوات القياس بالموجات المتناھية
الصغر السلبية واإليجابية
)(L ،O؛ األدوات البصرية )(R؛
والرادار ذو الفتحة التركيبية

حركة جليد البحار

المحطات العائمة المنساقة
)(L ،O؛ والرادار الساحلي

تضاريس جليد البحار

الرصدات اليدوية من على متن
السفن
االستطالع اليدوي للجو
والرصدات اليدوية من على متن
السفن

عمق الثلج على جليد
البحار

مقياس العمق

مستوى البحر
درجة الحرارة السطحية

مقاييس المد والجزر )(L ،O؛
مسجالت الضغط في القاع )(C
محطات عائمة منساقة )(L ،O

مراقبة بصرية )(L ،O

البياض

أجھزة قياس اإلشعاع )(L ،O

مراقبة بصرية )(L ،O

)(R

تبقى التغطية باستخدام الرادار ذو
الفتحة التركيبية غير كاملة.
القياسات الموقعية مشتتة

)(O,R

الجبال الجليدية

األرض:
حجم الغطاء الثلجي

)(R

استرجاع المعلومات غير ممكن
مقياس االرتفاع )  ، (Rوالردار
إال بوجود معلومات عالية الدقة
ذو الفتحة التركيبية )(O,R
األساليب الساتلية للتحديد والتتبع
الرادار ) ،(O,Cواألدوات
اآللي ال تزال قيد التطوير،
البصرية ) ،(O, Lومقياس
وتغطية المعلومات عالية الدقة
االرتفاع )(R
تبقى غير كاملة
القياس السلبي بالموجات المتناھية أساليب الرصد بالسواتل محدودة
الصغر )(R؛ مقياس االرتفاع ) (Rوتقتصر على جليد السنة األولى
وھناك احتماالت عدم يقين
كبيرة؛ والبيانات الموقعية مشتتة
أجھزة قياس االرتفاع )(R

رصدات يدوية ،مقياس العمق
)(L ،O

مراقبة بصرية )(L ،O

تساقط الثلوج /المواد
الصلبة

المستجمعات ،وأجھزة القياس
البصرية وغيرھا من أجھزة
القياس
مقياس العمق )(L ،O

)ال شيء(

المكافئ المائي للثلج

أساليب مختلفة

عمق الثلج

)(O

رصدات مرئية )(L ،O

حجم جليد المياه العذبة
)جليد البحيرات واألنھار(
أساليب مختلفة )(R
توازن كتلة األنھار
الجليدية والغطاء الثلجي
والصفائح الجليدية
الدراسات االستقصائية )(L ،R
طول األنھار الجليدية
ومساحتھا
النظام العالمي لتحديد المواقع
حركة األنھار الجليدية
)(R) (GPS
والغطاء الجليدي

شكوك حول تقديرات السواتل
بسبب غطاء السحب
تغطية موقعية مشتتة؛ وشكوك
كبيرة
شكوك كبيرة في إسناد قياسات
المواقع الثابتة الھامة لمناطق
شاسعة
قلة نظم وممارسات القياس
الموحدة

أسلوب المراقبة البصرية
مراقبة بصرية )(R؛ أدوات
القياس السلبية بالموجات المتناھية بالسواتل محدود ويقتصر على
المراعي عالية األعشاب
الصغر)(L ،O
أجھزة القياس السلبي بالموجات
التغطية الموقعية مشتتة
المتناھية الصغر )(R
مراقبة آخذة في التقلص
رصدات بصرية )(R
الرادار ) ،(Rالجاذبية
مراقبة بصرية

)(R

)(R

رادار ذو فتحة اصطناعية لقياس
التداخل ) ،(InSARمراقبة بصرية

تغطية متقطعة
تغطية غير كاملة
تغطية متقطعة

المرفقات
والصفائح الجليدية
التربة الصقيعية :درجة
حرارة األرض
سُمك طبقة التربة
الصقيعية النشطة
درجة الحرارة السطحية
بياض سطح األرض
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)(R

الحفيرات )(L ،O

)ال شيء(

الحفيرات ،والمسابر )(L ،O

أجھزة قياس سلبية بالموجات
المتناھية الصغر )(R
مراقبة بصرية )(L ،O

مسابير السلكية مقاومة للحرارة،
والمزدوجات الحرارية )(L ،O
أجھزة قياس اإلشعاع )(L ،O

مراقبة بصرية )(L ،O

أجزاء كبيرة من المنطقة القطبية
الشمالية غير مغطاة
أجزاء كبيرة من المنطقة القطبية
الشمالية غير مغطاة
أسلوب المراقبة بالسواتل يقوم
على درجة الحرارة "السطحية"
في سماء صافية
تغطية موقعية متقطعة؛ ودرجة
كبيرة من عدم اليقين
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المرفق  :3معايير شراكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
الشركاء الدوليون:
كل منظمة دولية أو اتحاد مھني أو جمعية أو مركز بيانات يشارك بنشاط في أنشطة الغالف الجليدي وله
-1
االستعداد للمساھمة بشكل ملموس في تنفيذ مبادرة المراقبة العالمية للغالف الجليدي للمنظمة ) (WMOوھو نشط دوليا ً
في البنية األساسية والعضوية مدعو للمشاركة وليصبح "شريكا ً دوليا ً" للمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
ويرسل بيان رسمي بالنوايا يصدر عن شريك دولي في المراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى أمانة المنظمة
-2
) (WMOينظر فيه فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي التابع للمنظمة ) (WMO GCWويجب للبيان
أن يتناول الكيفية التي ستسھم بھا المنظمة في تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي وفي أنشطة فرق المراقبة العالمية.
ويُنظر في الطلبات ويتم إقرارھا رسميا ً .ولدى قبول مركز الشريك البد من إيالء اھتمام خاص بالمعايير التالية:
)أ(

وجود شبكات عالمية شاملة من األعضاء أو الشركاء ،أو تواجد أو حضور عالمي بارز ،من خالل المكاتب
اإلقليمية والقطرية ،فيما يتصل بأنشطة القياس والبحث ووضع أو إعداد البيانات أو حفظھا وأنشطة توزيعھا؛

)ب(

خبرة خاصة مع تشديد قوي على مسائل الغالف الجليدي في منظمات الشركاء.

وعلى المنظمة الشريكة أن تعيّن جھات وصل وجھات بديلة كجھات اتصال رئيسية للمراقبة العالمية.
-3
ومعلومات االتصال الكاملة لجھات الوصل والجھة البديلة يجب أن تقدم إلى أمانة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
للمنظمة ) .(WMO GCWوجھة الوصل )أو الجھة المناوبة للشريك( مؤھلة للمشاركة في اجتماعات فريق التوجيه
الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وبعد الموافقة من خالل أمانة المراقبة العالمية ،يجوز لكل شريك أن يعرض مح ِّددات ھوية بصرية ويدخل
-4
موقع المراقبة العالمية على موقعھا الخاص على الشبكة .وسيكون لكل شريك شعاره على موقع المراقبة العالمية بوصلة
تربط بموقع الشريك على الشبكة العالمية .وستتاح للشركاء فرصة عرض المعلومات عن المراقبة العالمية على صفحة
الويب ،ولكن فقط إذا ما كانت لذلك صلة مباشرة باألنشطة التي ھي جزء من خطة التنفيذ وأنشطة فرق العمل المتفق
عليھا.
وال يجوز للشريك أن يستخدم مح ِّددات الھوية البصرية في سياق المراقبة العالمية إال فيما يتصل باألنشطة التي
-5
ھي جزء من أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وعلى كل شريك أن يقدم ،على أساس سنوي ،تقييما ً موجزاً لمركزه كشريك لدى المراقبة العالمية للغالف
-6
الجليدي ولكيفية مشاركته في األنشطة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
ويجوز ألي شريك ،في أي وقت من األوقات ،أن ينسحب من مركز الشريك لدى المراقبة العالمية للغالف
-7
الجليدي بموجب إخطار لذلك الغرض يوجھه إلى أمانة المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
-8

وسيعاد تقييم الشراكات كل أربعة أعوام .والشراكات غير المجدية سوف يوضع لھا حد.

الشركاء الوطنيون واإلقليميون:
المنظمات التي لھا تركيز قطري أو إقليمي وحيد فيما يتصل بالغالف الجليدي سيُنظر في منحھا مركز
-9
"الشريك الوطني" أو "الشريك اإلقليمي" .وشروط الحصول على ھذا المركز ھي نفس الشروط المبينة للحصول على
مركز الشريك الدولي ،ولكن على المستوى الوطني أو اإلقليمي.

المرفقات
-100
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ألي دولة أو وككالة حكومية.
لن يُمنح عادة أل
ومرككز الشريك ن

والمررافق الوطنية لألرصاد الجووية والھيدروللوجيا ) (NMHSsوالمتعاونوون معھا على الصعيد الوطنني في
-11
جليدي
لموسة أو عينيية للنھوض باللمراقبة العالميية للغالف الج
الف الجليدي اللذين يتقدمون بمساھمات ملم
ممبادرات الغال
سوف يُنظر
ضو في المنظممة ) (WMOوس
الجليدي بصفة العض
ي
ووتنفيذھا وتشغغيلھا إنما يساھھمون في المرراقبة العالمية لللغالف
وليس كشركاء.
ففي قبولھم "كممساھمين" يس
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المرفق التاسع
مرفق الفقرة  4.3.22من الملخص العام

وصف البرنامج العالمي للبحوث المناخية
المھمة واألھداف
تتمثل مھمة البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي تسھيل تحليل نظام األرض والتنبؤ بتقلبية ھذا النظام وتغيره
الستخدام ذلك في طائفة متزايدة من التطبيقات العملية التي لھا أھمية ومزايا وقيمة مباشرة للمجتمع.
والھدفان الجامعان للبرنامج ) (WCRPھما تحديد:
-1

إمكانية التنبؤ بالمناخ؛

-2

تأثير األنشطة البشرية على المناخ.

نطاق البرنامج
تتمثل نقاط التركيز الرئيسية لبحوث البرنامج ) (WCRPفي:
)أ(

رصد التغيرات في مكونات نظام األرض )الغالف الجوي والمحيطات واليابسة والغالف الجليدي( وعلى
مستوى نقاط االلتقاء بين ھذه المكونات؛

)ب(

تحسين معارفنا وفھمنا لتقلبية المناخ وتغيره على المستويين العالمي واإلقليمي ،ولآلليات المسؤولة عن
ھذا التغير؛

)ج(

تقييم وتنسيب االتجاھات الھامة في المناخات العالمية واإلقليمية؛

)د(

وضع وتحسين النماذج العددية القادرة على محاكاة نظام المناخ والتنبؤ به وتقييمه لطائفة واسعة من
النطاقات المكانية والزمنية؛

)ھـ(

استكشاف حساسية نظام المناخ للمخاطر الطبيعية والمستحثة بشرياً ،وتقدير التغيرات الناجمة عن تأثيرات
مربكة محددة؛

)و(

تسھيل تحويل نتائج البحوث المناخية إلى معلومات ومعارف مفيدة للتطبيقات العملية في دعم التنمية
المستدامة والخدمات المناخية.

ومن أجل تحقيق أھدافه ،يتعاون البرنامج ) ،(WCRPحسب االقتضاء ،مع البرامج الشقيقة في مجال علوم نظام األرض.
وعلى وجه الخصوص ،سيواصل البرنامج ) (WCRPتحسين تعاونه مع مشاريع إرث الشراكة العلمية للنظام األرضي
ومكوناتھا ،المعروفة باسم البرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي ) ،(IGBPوالبرنامج الدولي لألبعاد
البشرية للتغير البيئي العالمي ) ،(IHDPوالبرنامج الدولي لعلوم التنوع األحيائي ،الذي يتم نقله إلى مستقبل األرض،
بغية تقديم األبعاد الكيميائية والحيوية واإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية في النماذج والدراسات الميدانية للبيئة،
فتعزز بالتالي زيادة التقدم في المعرفة بالنظام الكلي لألرض وفھم التغير العالمي دعما ً للتنمية المستدامة والخدمات
المناخية العالمية.
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المرفقات
البرنامج الراھن
التحديات الكبرى للبرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

حددت اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRP JSCستة تحديات علمية كبرى ذات
أھمية مجتمعية كبيرة بشكل خاص ،وكمجاالت للبحث يمكن توقع إحراز تقدم كبير فيھا خالل الخمس إلى العشر سنوات
المقبلة .وھي تستخدم كمواضيع شاملة حول المشاريع الرئيسية للبرنامج ) (WCRPوأفرقة العمل المختلفة:
)أ(

المعلومات المناخية اإلقليمية؛

)ب(

ارتفاع مستوى سطح البحر واآلثار اإلقليمية؛

)ج(

الغالف الجليدي في ظل مناخ متغير؛

)د(

السحب والدوران وحساسية المناخ؛

)ھـ(

التغيرات في إتاحة المياه؛

)و(

فھم الظواھر المتطرفة للطقس والمناخ والتنبؤ بھا.

مشاريع البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

تتم متابعة أولويات بحوث البرنامج ) (WCRPالحالية من خالل أربعة مشاريع رئيسية منسقة دوليا ً:
برنامج المناخ والغالف الجليدي
المھمة:
التقييم والتحديد الكمي آلثار تقلبية المناخ وتغيره على مكونات الغالف الجليدي وتوابعھا على نظام المناخ ،وتحديد
استقرار الغالف الجليدي العالمي.
)(CLiC

برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به
المھمة:
فھم ديناميات نظام المحيطات – الغالف الجوي المتقارن وتفاعله وإمكانية التنبؤ به.
)(CLIVAR

والماء )(GEWEX

التجربة العالمية لدورتي الطاقة
المھمة:
رصد الدورة الھيدرولوجية وتدفقات الطاقة في الغالف الجوي لألرض وعند سطحھا ،وفھمھا ونمذجتھا.
العمليات الستراتوسفيرية – التروبوسفيرية ودورھا في المناخ
المھمة:
تحديد دور العمليات الستراتوسفيرية  -التروبوسفيرية في مناخ األرض ،مع تأكيد خاص على التفاعالت بين الكيمياء
والمناخ.
)(SPARC

يقوم المجلس االستشاري لنمذجة المراقبة ) (WMACالتابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبتنسيق أنشطة
النمذجة التابعة للبرنامج ) .(WCRPويضمن المجلس ) (WMACالتعاون مع الشركاء الرئيسيين للبرنامج )(WCRP
والتنسيق بين األفرقة المعنية بالنمذجة والتنبؤ التابعة للبرنامج ):(WCRP
الفريق العامل المعني بالنماذج المتقارنة
المھمة:

)(WGCM
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دعم تطوير النماذج المناخية المتقارنة واستعراضھا ،بما في ذلك تنظيم مشاريع مقارنة النماذج للتقييمات البيئية العالمية
مثل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ).(IPCC
الفريق العامل المعني بالتنبؤات التي يتراوح نطاقھا بين النطاق الفصلي ونطاق ما بين السنوات
المھمة:
تطوير برنامج تجريب عددي للتقلبية وإمكانية التنبؤ يتراوح نطاقه بين النطاق الفصلي ونطاق ما بين السنوات ،مع
إيالء اھتمام خاص لتقييم عمليات التنبؤ وتحسينھا.
)(WGSlP

العددي )(WGNE

الفريق العامل المعني بالتجريب
المھمة:
تعزيز تطوير نماذج دوران الغالف الجوي الستخدامھا في التنبؤ بالطقس والمناخ والماء والبيئة على النطاقات الزمنية
كافة وتشخيص أوجه القصور ومعالجتھا.
ويشترك كل من اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPولجنة علوم
الغالف الجوي ) (CASالتابعة للمنظمة ) (WMOفي رعاية الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ).(WGNE
الفريق العامل المعني بالمناخ اإلقليمي
المھمة:
إعطاء األولوية للبحوث المناخية اإلقليمية في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوتنسيقھا ،وتأدية دور
القناة لتبادل المعلومات في اتجاھين بين البرنامج ) (WCRPومختلف المؤسسات وھيئات التنسيق التي تقدم خدمات
مناخية ،بما فيھا اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
)(WGRC

ويقوم المجلس االستشاري للبيانات ) (WDACالتابع للبرنامج ) (WCRPبتنسيق أنشطة الرصد للبرنامج ).(WCRP
وتتمحور مھمة المجلس ) (WDACحول تأدية وظيفة التنسيق العام للبيانات والمعلومات وعمليات الرصد المتعلقة
بالبرنامج ) (WCRPوتوجيه جوانبھا الھامة في إطار البرنامج ) (WCRPوضمان التعاون مع شركاء البرنامج )(WCRP
الرئيسيين مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوغيرھا من برامج الرصد.
ويرعى البرنامج ) (WCRPكذلك ،باالشتراك مع لجنة علم المناخ ) (CCIالتابعة للمنظمة ) ،(WMOواللجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية
باألرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ،فرقة الخبراء المعنية بكشف تغير المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIالتي توفر
التنسيق الدولي وتنظم التعاون بشأن كشف تغير المناخ ومؤشراته والدالئل على تقلبية المناخ وتغيره والمنھجيات ذات
الصلة من سطح المحيطات وتحتھا حتى طبقة الستراتوسفير.
ويرعى البرنامج ) (WCRPالدراسة األرضية للطبقات الدنيا من الغالف الجوي البحري ) (SOLASالتي يشترك في
رعايتھا أيضا ً كل من البرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي ) (IGBPواللجنة العلمية المعنية ببحوث
المحيطات ) (SCORواللجنة الدولية المعنية بكيمياء الغالف الجوي والتلوث العالمي ).(iCACGP
وظائف البرنامج
إذ يالحظ البرنامج أن أنشطة البحث التشخيصية والنظرية والتجريبية ذات الصلة بنظام المناخ يتم تنفيذھا من مؤسسات
البحوث العلمية داخل البلدان ،فإن ھدف البرنامج األوسع نطاقا ً يتمثل في تنسيق ھذه الجھود الوطنية وتعزيزھا من أجل
إعداد برنامج بحوث دولي شامل من خالل اإلجراءات المنسقة للمؤسسات المشاركة .ومن ثم فإن الوظائف الرئيسية
للبرنامج ) (WCRPھي:
)أ(

استھالل تجارب إقليمية أو عالمية لدراسة ظواھر أو عمليات معينة؛
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)ب(

تحديد أولويات البحوث للتوصية بھا للمعاھد العلمية الوطنية ووكاالت التمويل؛

)ج(

اقتراح وتسھيل تنفيذ أنشطة البحوث الدولية ذات الصلة كما ھو مطلوب؛

)د(

الترتيب لنشر المعلومات بشأن النتائج الراھنة والتطورات الجديدة في البحوث المناخية بشكل سريع
وفعّال؛

)ھـ(

تسھيل تفسير المعلومات المعقدة علميا ً وتحويلھا إلى معلومات ومعارف مفيدة للتطبيقات العملية في التنمية
المستدامة والخدمات المناخية؛

)و(

دعم تدريب وتطوير الجيل القادم من خبراء المناخ وبخاصة في األقاليم النامية في العالم.

المرفق العاشر
مرفق الفقرة  4.3.103من الملخص العام

البرنامج العالمي للبحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه )(PROVIA
المھمة
الھدف الشامل للبرنامج ) (PROVIAھو تقديم توجه دولي للبحوث في مجال التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه
) ،(VIAوتحسين اتساق ھذه البحوث.
وعلى ھذا ،فإن مھمة البرنامج ) (PROVIAھي إقامة منصة تواصل بين دوائر البحوث وصانعي القرار المعنيين بقضايا
التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (VIAوالحفاظ على ھذه المنصة ،وتحسين توافر المعارف ذات الصلة
وتحسين إمكانية الحصول عليھا للناس والمنظمات األشد حاجة إليھا.

األھداف
)أ(

تحقيق تقدم في البحوث المتعلقة بالسياسات بشأن التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه؛

)ب( تنسيق نشر ھذه البحوث وتطبيقاتھا العملية ،وتيسير ذلك لفائدة وقيمة المجتمع.
مبادئ االلتزام
سعيا ً من البرنامج ) (PROVIAإلى تحقيق أھدافه والوفاء بمھمته ،فإنه سيقوم بما يلي:
)أ(

إقامة منصة تواصل فعالة بين دوائر البحوث وصانعي القرار وسائر أصحاب المصالح المعنيين بقضايا
التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (VIAوالحفاظ على ھذه المنصة؛

)ب(

تعزيز التواصل بين دوائر البحوث المعنية بقضايا التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه )(VIA
والمستخدمين عن طريق إتاحة أداة لتبادل نتائج البحوث ،وتشجيع العمل التعاوني بشأن تحديات محددة في
مجال البحوث وتوفير منتدى لتحسين نوعية البحوث؛
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)ج(

تحديد ثغرات البحوث في مجال التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (VIAوأولوياته والقضايا
المستجدة الھامة لدوائر العلوم والسياسات؛

)د(

العمل مع الدوائر البحثية والعملية على تحسين دقة وسالمة البحوث والتقييمات بشأن الـتأثر بتغير المناخ
وآثاره والتكيف معه )(VIA؛

) ھ(

توفير وسيلة يمكن من خاللھا لصانعي القرار التماس إسھامات علمية في قضايا جديدة وحساسة تتعلق
بالسياسات؛

)و(

بناء قدرات العلميين الشباب في البلدان النامية بھدف إجراء بحوث وتقييمات بشأن الـتأثر بتغير المناخ
وآثاره والتكيف معه ).(VIA

المرفق الحادي عشر

مرفق الفقرة  5.2.7من الملخص العام
برنامج التعليم والتدريب
-1

)(ETRP

الھدف العام

الھدف العام من برنامج التعليم والتدريب ) (ETRPھو مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي الدول األعضاء على تطوير قدرات العاملين فيھا بتزويدھم بالمؤھالت والكفاءات )المعارف والمھارات
والسلوكيات( المطلوبة في الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOلتقديم خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية
والخدمات ذات الصلة التي تكلفھم بھا حكوماتھم ،ولمساعدتھم على الوفاء بالتزاماتھم الدولية.
-2

الغرض والنطاق

مساعدة األعضاء على تطوير موارد التعليم والتدريب واستخدامھا في مجاالت األرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا،
والمساعدة على تنسيق وضع المعايير الدولية للتعليم والتدريب.
مساعدة األعضاء ،ال سيما أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSsالتي تواجه صعوبات
في توفير برنامج أولي ومستمر للتعليم والتدريب في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا على الصعيد
الوطني للموظفين .وتشمل المؤسسات التي تضطلع بأنشطة التعليم والتدريب المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة
) ،(WMOومؤسسات األرصاد الجوية الوطنية للتدريب ،ووحدات التدريب بمرافق األرصاد الجوية ،والجامعات،
ومراكز البحوث .وتنظم أنشطة التعليم والتدريب وفقا ً لسياسات المنظمة ) (WMOمثل تعميم مراعاة المسائل الجنسانية
وتقديم الخدمات وتطوير القدرات.
وتشمل أنشطة البرنامج ) (ETRPال ُنھج الواسعة النطاق التالية:
)أ(

إعداد واستعراض المعايير ومتطلبات تعليم وتدريب أخصائيي األرصاد الجوية ،وفنيي األرصاد الجوية،
والھيدرولوجيين أو الفنيين الھيدرولوجيين ،بما يتماشى مع اللوائح الدولية اآلخذة في التغير والمطالب
الفنية والتعليمية والمجتمعية؛

المرفقات
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)ب(

إقامة روابط مع اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOفي إعداد الكفاءات )المعارف والمھارات
والسلوكيات( المطلوبة للمجاالت المتخصصة التي تشرف عليھا كل لجنة؛

)ج(

مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى إعداد عاملين أكفاء ،خاصة النساء ،لتقديم معلومات وخدمات
األرصاد الجوية والمناخية والھيدرولوجية والمعلومات والخدمات ذات الصلة؛

)د(

تعزيز تنمية القدرات عن طريق مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى الوصول إلى االكتفاء الذاتي
في تلبية احتياجاتھا التعليمية والتدريبية ،وتنمية مواردھا البشرية؛

)ھـ(

تشجيع وتعزيز تنمية المعارف والموارد والخبرات التعليمية والتدريبية وتبادلھا بين األعضاء وتضمينھا
التقدم المُحرز في الممارسات والنھج المتبعة في التعليم والتدريب ،والتقدم المحرز في التكنولوجيا
المناسبة للمرافق ،وفي اللغة وفي قدرات وممارسات البلدان األعضاء؛

)و(

تشجيع وتعزيز تطوير مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوقدرتھا على مساعدة األعضاء،
داخل اإلقليم الذي توجد فيه وخارجه بنا ًء على طلب األعضاء ،للوفاء بمتطلباتھم في مجال التعليم
والتدريب.

)ز(

تشجيع على توفير تعليم مستمر عالي الجودة في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا
والفروع ذات الصلة لتحديث المعارف والمھارات لدى العاملين في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبما
يتماشى مع أوجه التقدم واالبتكار في المجاالت العلمية والتكنولوجية والتعليمية؛

)ح(

مساعدة األعضاء واألمين العام على إذكاء وعي الطالب والجمھور لمجاالت األرصاد الجوية وعلم
المناخ والھيدرولوجيا والخدمات ذات الصلة والمسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء والمناخ؛

)ط(

مساعدة االتحادات اإلقليمية وجھات التنسيق المعنية ببرنامج التعليم والتدريب على إعداد تدريب قائم على
الكفاءات وعمليات تقييم لالحتياجات في مجال التعليم ترتبط بأعداد الموظفين التي يجمعھا األمين العام.

وستكفل ھذه النھج دعم األنشطة ذات األولوية العالية لخدمات الطيران وبرنامج معلومات المنظمة ) (WISوالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر
الكوارث ،عن طريق إعداد برامج تدريبية مالئمة وتنفيذھا.
-3

حوكمة برنامج التعليم والتدريب
يتولى المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOاإلشراف على برنامج التعليم والتدريب.

-4

ھيكلة برنامج التعليم والتدريب
يتألف البرنامج ) (ETRPمن أربعة عناصر مترابطة:
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)أ(

تطوير الموارد البشرية؛

)ب(

أنشطة التدريب؛

)ج(

المنح الدراسية الخاصة بالتعليم والتدريب؛

)د(

دعم الدورات التدريبية في إطار برامج المنظمة ) (WMOاألخرى.

4.1

تطوير الموارد البشرية

الغرض والنطاق :توفير إطار لتقييم احتياجات األعضاء الحالية والمقبلة لتعليم العاملين وتدريبھم .ويوفر ھذا اإلطار
أساسا ً موضوعيا ً للتخطيط وتحديد األولويات ،فضالً عن تقديم المساعدة وإسداء المشورة لألعضاء .وستسھم األنشطة
المنفذة في إطار ھذا العنصر في تنفيذ النتيجة المتوقعة  6من خالل تعزيز القدرات اإلدارية ،بما في ذلك حشد الموارد،
للعاملين في الدول األعضاء ،السيما العاملين في المرافق الوطنية ).(NMHSs
الھدف الطويل األجل :دعم تطوير الموارد البشرية في المرافق الوطنية ) (NMHSsمن خالل اتباع نھج منسق وقائم
على أساس األولويات والنتائج.
4.2

األنشطة التدريبية

الغرض والنطاق :اإلسھام في عملية التعليم والتدريب فيما يتعلق بمراكز التدريب ،والسيما المراكز ) ،(RTCsمن خالل
تيسير عملية توفير مواد تدريبية ومدربين ومن خالل تقديم الممارسات الجيّدة في إدارة الدورات التدريبية .وسيساعد
مكتب المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب من خالل العمل بمثابة ھمزة وصل بين مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
من جھة ،والدوائر الدولية للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا من جھة أخرى .وستسھم األنشطة
المنفذة في إطار ھذا العنصر في تنفيذ النتيجة المتوقعة  6عن طريق تعزيز قدرات العاملين في مجالي التعليم والتدريب
في الدول األعضاء ،ال سيما في المرافق الوطنية ).(NMHSs
األھداف طويلة المدى:
)أ(

استخدام األعضاء المواد والتكنولوجيات التدريبية بمزيد من الفاعلية ،بما في ذلك تقنيات التعلم عن بعد؛

)ب(

قيام أنشطة التدريب التي تنفذھا المراكز ) (RTCsبتلبية طلبات األعضاء بشكل أكبر من ذي قبل؛

)ج(

استخدام قطاعات المستخدمين لمعلومات وخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا بمزيد من الفاعلية
وعلى نطاق أوسع.

)د(

إقامة شراكات جديدة للمساعدة على تناول مجاالت ال تغطيھا مراكز التدريب اإلقليمية تقليديا ً.

4.3

المنح التعليمية والتدريبية

الغرض والنطاق :مساعدة األعضاء على تعليم وتدريب العاملين في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ
والھيدرولوجيا من خالل تمويل وتنظيم برامج تدريبية فردية وجماعية معدة خصيصاً ،بما في ذلك تنظيم زيارات/
جوالت دراسية لكبار الموظفين .ويركز ھذا العنصر على توفير منح دراسية قصيرة وطويلة األجل للعاملين في
المرافق الوطنية ) .(NMHSsوستسھم األنشطة المنفذة في إطار ھذا العنصر في تنفيذ النتيجة المتوقعة  6من خالل
تعزيز عدد العاملين المؤھلين في الدول األعضاء ،السيما في المرافق الوطنية ) .(NMHSsويُقدم التعليم والتدريب أساسا ً
في مجاالت وتكنولوجيات مواضيعية ال تتوافر بشأنھا المرافق والخبرات التعليمية في البلد .ويستمر التركيز على
استخدام مرافق التدريب المتوافرة في األقاليم المعنية ،ال سيما في المراكز ) ،(RTCsكأولوية أولى.

المرفقات
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الھدف الطويل األجل :تعزيز الموارد البشرية في المرافق الوطنية ) (NMHSsمن خالل تنفيذ منح دراسية قصيرة
وطويلة األجل.
4.4

دعم الدورات التدريبية في إطار برامج المنظمة ) (WMOاألخرى

الغرض والنطاق :المراقبة والتنسيق والمساعدة على تخطيط الدورات التدريبية التي ينظمھا األعضاء أو األمانة في
إطار البرامج األخرى للمنظمة ) .(WMOولذا يمتد نطاق ھذا العنصر ليشمل التعاون والتفاعل مع البرامج الرئيسية
األخرى في المنظمة ) .(WMOوستسھم األنشطة المنفذة في إطار ھذا العنصر في تنفيذ النتائج المتوقعة من  1إلى  6عن
طريق تعزيز قدرات العاملين في الدول األعضاء في مجاالت متخصصة ،السيما في المرافق الوطنية ).(NMHSs
الھدف الطويل األجل :تنسيق أنشطة التعليم والتدريب في كافة برامج المنظمة ) .(WMOيجري تقاسم العمليات والموارد
لخلق مزيد من الكفاءة.

المرفق الثاني عشر
مرفق الفقرة  5.3.11من الملخص العام
برنامج المنظمة ) (WMOالخاص بأقل البلدان نمواً
-1

الھدف العام

الھدف العام للبرنامج ھو تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
أقل البلدان نمواً ،بما فيھا الدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSحتى يمكنھا اإلسھام بكفاءة وسريعا ً في جھود التنمية
االجتماعية االقتصادية للبلدان المعنية ،من خالل إنتاج وتوصيل معلومات وخدمات تتصل بالطقس والماء والمناخ،
واستخدامھا بكفاءة من أجل استئصال الفقر ،وتحقيق األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دوليا ً وتمكين تلك البلدان من
الخروج من فئة أقل البلدان نمواً.
-2

الغرض والنطاق

دعما ً لبرنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً للعقد  ،2020-2011الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة
الرابع بشأن أقل البلدان نمواً ،سيسھم برنامج المنظمة ) (WMOالخاص بأقل البلدان نمواً في المجاالت اإلستراتيجية
والمحددة التالية:
)أ(

بناء قدرات إنتاجية وطنية قابلة لالستمرار في جميع القطاعات ،السيما البنية األساسية والطاقة والنقل
وغيرھا من القطاعات المتأثرة بالمناخ؛

)ب(

تعزيز إستراتيجيات الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية التي تقوي مساندة المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة وتسھم في استئصال الفقر؛

)ج(

االستثمار في الخدمات األساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه واإلصحاح؛
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)د(

تعزيز قدرات أقل البلدان نمواً على المقاومة عن طريق تخفيف شدة تأثرھا بالصدمات واألخطار
االقتصادية والطبيعية والبيئية ،وبخاصة التك ّيف مع تغير المناخ والنھوض بقدرتھا على مواجھة ھذه
التحديات وبخاصة التك ّيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛

)ھـ(

تعزيز العلوم والتكنولوجيا لألغراض السلمية واألغراض اإلنمائية ،بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية
واإلقليمية ،حسب االقتضاء وبما يتالءم مع األولويات اإلنمائية ألقل البلدان نمواً؛

)و(

توطيد الشراكة العالمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التقدم االقتصادي للجميع
والتنمية المستدامة ألقل البلدان نمواً.

والموارد المحشودة في إطار ھذا البرنامج ،بما في ذلك الموارد المتاحة من الصندوق االستئماني للمرافق
الوطنية ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً )الذي أنشأه المؤتمر الرابع عشر( ستستخدم لدعم المرافق الوطنية )(NMHSs
في أقل البلدان نمواً لتعزيز قدراتھا على المشاركة واإلسھام بنشاط في المجاالت ذات األولوية ،مثل الزراعة واألمن
الغذائي والتنمية الريفية والحد من مخاطر الكوارث والصحة والماء وإدارة الموارد والتك ّيف مع تغير المناخ والتخفيف
من آثاره .وس ُتعد مشاريع محددة لمختلف البلدان األقل نمواً وعلى أساس دون إقليمي للبلدان الواقعة في أفريقيا وآسيا
والمحيط الھادئ.
-3
البلدان نمواً.
-4

الحوكمة
يقدم المجلس التنفيذي ،في إطار إشرافه على أنشطة بناء القدرات ،توجيھات عامة للبرنامج الخاص بأقل
أنشطة التنفيذ في الفترة

2019-2016

س ُتعد خالل الفترة اقتراحات مشاريع ،وس ُتحشد الموارد لمساعدة أقل البلدان نمواً على القيام بما يلي:
)أ(

إبراز صورة ومكانة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى أساس نتائج التنمية الوطنية ،وزيادة الدعم المقدم
من الحكومة واألطراف المعنية للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsمن خالل الدعوة وبناء القدرات المؤسسية
في جملة أمور أخرى؛

)ب(

تحسين البنية األساسية والمرافق التشغيلية للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً؛

)ج(

تعزيز التعاون اإلقليمي في البلدان المعنية ،ال سيما في مجاالت من قبيل التدريب وإنتاج الخدمات الخاصة
بالطقس والخدمات المناخية األساسية وتقديمھا واالستخدام الفعال لخدمات الطقس والخدمات المناخية
األساسية؛

)د(

تشاطر الممارسات والخبرات الجيدة.

وسينصب جل التركيز على كفالة تمكن المرافق الوطنية ) (NMHSsمن التصدي بالقدر الكافي لمسائل من قبيل مجاالت
العمل ذات األولوية في برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً ،وبخاصة قطاعات القدرة اإلنتاجية والزراعة
واألمن الغذائي والتنمية الريفية والحد من مخاطر الكوارث وإدارة موارد المياه وتغير المناخ واالستدامة البيئية.
وعمالً بالخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية ،سيتضمن البرنامج جملة عناصر منھا ما يلي:
)أ(

مساعدة جميع أقل البلدان نمواً على إعداد وتنفيذ خطط إنمائية للمرافق الوطنية ) (NMHSsالموجودة فيھا،
استناداً إلى االحتياجات ذات األولوية للبلدان؛
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)ب(

إعداد مشاريع وبرامج للتعاون الفني بشأن تطوير البنية األساسية وتقييم الفوائد االجتماعية االقتصادية
وقضايا تغ ّير المناخ ،بما في ذلك المشاريع ذات المسار السريع؛

)ج(

تقديم الدعم في مجال تطوير الموارد البشرية من خالل تقديم تدريب خاص لموظفين مختارين؛

)د(

إعداد أنشطة لبناء القدرات ،بما في ذلك التخطيط واإلدارة وحشد الموارد؛

)ھـ(

تعبئة الموارد وتوفير المساعدة الفنية لتطوير أنشطة المرافق الوطنية ).(NMHSs

المرفق الثالث عشر
المرفق  1بالفقرة  7.4.3من الملخص العام
البرنامج المؤقت لدورات الھيئات التأسيسية خالل الفترة المالية السابعة عشرة

)(2019-2016

2016

الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا(
الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية )(CBS-16
الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا )(CHy-15

)(RA II-17

2017

الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي(
الدورة السابعة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي )(CAS-17
الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( )(RA VI-17
الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM-5
الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( )(RA V-17
)(RA IV-17

2018

الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ
الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM-17
الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM-16
الدورة السابعة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO-17
الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( )(RA I-17
الدورة الثالثة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS-3
الدورة السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية( )(RA III-17
)(CCl-17

2019

الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي )(EC-71

)(Cg-18
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المرفق الرابع عشر
مرفق الفقرة  7.4.3من الملخص العام

اتفاق بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
و
حكومة ) ...................البلد المضيف(
بشأن ترتيبات ) ....................اجتماع(
نظراً إلى أن حكومة ) ...........البلد المضيف( المشار إليھا فيما بعد بكلمة "الحكومة" قد دعت المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ،المشار إليھا فيما بعد باسم "المنظمة" ،لعقد دورة ) ...........االجتماع( في ) ..........المكان(،
والمشار إليھا فيما بعد بكلمة "الدورة"،
فإن المنظمة تتفق مع الحكومة بموجب ھذا على ما يلي:
المادة

1

موعد ومكان انعقاد الدورة
ُتعقد الدورة في ) .............المكان( ،في الفترة من  .......إلى ) .......التاريخ(.
المادة

2

الوضع القانوني
طبقا ً للمادة ) 27ج( من اتفاقية المنظمة وللمادة ) 18أ( من الالئحة العامة للمنظمة ،تمنح الحكومة المنظمة وممثلي
األعضاء والمسؤولين في المنظمة والمشاركين اآلخرين في الدورة االمتيازات والحصانات والتسھيالت المنصوص
عليھا في االتفاقية بشأن االمتيازات والحصانات التي تتمتع بھا الوكاالت المتخصصة ،التي انضمت إليھا الحكومة فيما
يتعلق بالمنظمة في  31تموز /يوليو  ،1958والواردة أيضا ً في األحكام المبينة في المواد أدناه.
المادة

3

المشاركة في الدورة
طبقا ً التفاقية المنظمة والئحتھا العامة وللقرارات ذات الصلة للھيئات التأسيسية التابعة للمنظمةُ ،تفتح
-1
المشاركة في الدورة أمام:
)أ(

الممثلين أو المراقبين الذين لديھم أوراق اعتماد على النحو الواجب ،والتابعين للجھات التالية:
’‘1
’‘2
’‘3
’‘4

)ب(

كافة أعضاء المنظمة؛
الدول غير األعضاء المدعوة طبقا ً للمادة  19من الالئحة العامة؛
فلسطين ،طبقا ً للقرار  39للمؤتمر السابع للمنظمة؛
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بموجب
الدعوات الدائمة أو بنا ًء على الدعوات التي يقرھا رئيس الھيئة التأسيسية المعنية؛

أعضاء أمانة المنظمة الذين يعينھم األمين العام للمنظمة للعمل في الدورة؛

المرفقات
)ج(
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الخبراء أو غيرھم من األشخاص الذين يؤدون مھمة للمنظمة ذات عالقة بالدورة.

تقدم المنظمة للحكومة قبل بدء الدورة قائمة بأسماء كافة األشخاص المشار إليھم في الفقرة  1أعاله .وتبلغ
-2
المنظمة الحكومة في أقرب وقت ممكن بعد ذلك بأي تغييرات في قائمة المشاركين في الدورة.
يتمتع كافة األشخاص المشار إليھم في الفقرة  1بالحصانة من أي إجراء قانوني يتعلق بما يتحدثون به أو
-3
يكتبونه أو بأي إجراء يتخذونه يتعلق بمشاركتھم في الدورة .وطوال مدة المشاركة في الدورة ،بما في ذلك الوقت الالزم
للسفر إلى أراضي ) ............البلد المضيف( ،ال يتعرض األشخاص المشار إليھم أعاله ألي إجراء أو توقيف أو طرد
بسبب سلوكھم في مباشرة وظائفھم أو مھمتھم.
يحق لجميع األشخاص المشار إليھم في الفقرة  1دخول ) ............البلد المضيف( والخروج منه ،وال
-4
ً
ُ
ُتفرض أي عقبات أمام مرورھم إلى منطقة المؤتمر ومنھا ،ويُمنحون تسھيالت للسفر سريعا .كما تمنح التأشيرات
وأذون الدخول ،عند االقتضاء ،مجانا ً وبأكبر قدر ممكن من السرعة من أجل مشاركتھم الفعلية طوال مدة االجتماع،
شريطة أن يُقدم طلب الحصول على التأشيرة مسبقا ً بالقدر الكافي .و ُتتخذ الترتيبات أيضا ً لكفالة منح التأشيرات عند
الوصول للبلد للمشاركين غير القادرين على الحصول على التأشيرات قبل مغادرتھم .و ُتمنح أذون الخروج ،عند
االقتضاء ،مجانا ً وبأكبر قدر ممكن من السرعة ،على أال يتجاوز ذلك على أي حال ثالثة أيام قبل موعد المغادرة.
يحق لجميع األشخاص المشار إليھم في الفقرة  1أن يأخذوا معھم خارج ) ............البلد المضيف( في
-5
أي وقت عند مغادرتھم ودون أي قيود أي مبالغ غير منفقة من األموال التي دخلوا بھا ) ...........البلد المضيف( فيما
يرتبط بالدورة ،وأن يحولوا ھذه األموال بسعر الصرف المعمول به.
حال حدوث أزمة دولية خالل الدورة ،توفر الحكومة لكافة األشخاص المشار إليھم في الفقرة  1تسھيالت
-6
للعودة مماثلة للتسھيالت التي ُتمنح للعاملين الدبلوماسيين.
المادة

4

أماكن العمل والمعدات والمنافع واللوازم
تتخذ الحكومة الترتيبات لكي توفر ،على نفقاتھا ،أماكن العمل المالئمة ،بما في ذلك قاعات المؤتمر
-1
واالجتماعات الرسمية وغير الرسمية ،والمكاتب ،ومناطق العمل ،والمرافق ذات الصلة األخرى ،فضالً عن المعدات
واإلمدادات حسبما يقتضي سير أعمال الدورة بفعالية ،وحسبما يرد في المرفق األول بھذا االتفاق .وتظل أماكن العمل
والمعدات واللوازم تحت تصرف المنظمة  24ساعة يومياً ،بما في ذلك قبل بدء الدورة بيوم واحد ،بناء على الطلب ،لما
يصل إلى يوم واحد كحد أقصى بعد انتھاء الدورة.
تزود الحكومة ،على نفقتھا ،جميع أماكن العمل والمرافق باألثاث والمعدات ،وتعتني بھا بما يالئم سير
-2
أعمال الدورة بفاعلية.
تتحمل الحكومة المسؤولية عن توفير مرافق االتصاالت الالزمة لسير أعمال الدورة بفاعلية ،وتتحمل
-3
تكاليف كافة االتصاالت التي تجريھا المنظمة ألغراض الدورة ،حسبما يأذن بذلك ممثل األمين العام في الدورة ،أو نيابة
عنه.
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المادة

5

اإلقامة
تكفل الحكومة توفير أماكن إقامة مالئمة في الفنادق أو المساكن بأسعار تجارية معقولة للمشاركين المشار
إليھم في المادة  3أعاله.
المادة

6

المرافق الطبية
-1

ُتوفر مرافق طبية مالئمة لإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ إذا ومتى دعت الحاجة.

-2

في حاالت الطوارئ الخطيرة ،تكفل الحكومة النقل الفوري ودخول المستشفى.
المادة

7

االنتقال
تكفل الحكومة ،عند الطلب ،توفير وسائل النقل لجميع المشاركين والحاضرين في الدورة بين الفنادق
-1
الرئيسية ومكان انعقاد المؤتمر.
توفر الحكومة عدداً كافيا ً من الحافالت والسائقين الستعمال المسؤولين الرئيسيين وأعضاء األمانة في
-2
االستخدام الرسمي في الدورة ،إضافة إلى وسائل النقل المحلية األخرى حسبما تطلب األمانة لتيسير أعمال الدورة
بفاعلية.
المادة

8

الموظفون المحليون
تعين الحكومة موظف اتصال مسؤوالً عن إجراء الترتيبات اإلدارية والترتيبات الخاصة بالموظفين من
-1
ً
أجل الدورة وفقا لما يقتضيه ھذا االتفاق ،بالتعاون مع المنظمة.
تعين الحكومة وتوفر عدداً كافيا ً من الموظفين المحليين الالزمين لتسيير أعمال الدورة على النحو المالئم.
-2
وتحدد المنظمة ،بالتشاور مع الحكومة ،المتطلبات الدقيقة في ھذا الصدد ،و ُتدرج ھذه المتطلبات في المرفق األول.
يتمتع الموظفون الذين توفرھم الحكومة بموجب ھذه المادة بالحصانة ضد اإلجراءات القانونية بما يتعلق
-3
بأقوالھم أو كتاباتھم أو أي إجراء يتخذونه لصالح المنظمة فيما يتصل بالدورة.
المادة

9

الجمارك والمرافق المالية
تسمح الحكومة باالستيراد المؤقت ،الخالي من الرسوم والجمارك ،لكافة المعدات واللوازم والمطبوعات
التي ُتعتبر سلعا ً دبلوماسية بموجب المادة  3القسم ) 9ب( من االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكاالت المتخصصة التابعة
لألمم المتحدة وحصاناتھا .ولذا تعفي الحكومة اللوازم الضرورية للدورة من ضرائب ورسوم االستيراد .وتصدر
الحكومة دون تأخير أي تصاريح الزمة لالستيراد والتصدير لھذا الغرض .وبعد وصول لوازم المؤتمر ،تتحمل
الحكومة المسؤولية عن اإلفراج الفوري عنھا من الحجز الجمركي ونقلھا إلى مكان انعقاد المؤتمر والمحافظة عليه.

المرفقات
المادة

783

10

حرمة الدورة وحمايتھا
يُعتبر مكان انعقاد المؤتمر المحدد في الفقرة  1من المادة  4أعاله مكان عمل المنظمة ،ويخضع دخوله
-1
لسلطة المنظمة .ولھذه األماكن حُرمة طوال مدة انعقاد الدورة ،بما في ذلك المرحلة التحضيرية ومرحلة االنتھاء.
تبذل السلطات الحكومية المختصة العناية الواجبة لكفالة عدم إزعاج الدورة والمشاركين من قبل أي
-2
شخص أو أشخاص يحاولون الدخول دون إذن أو إثارة االضطرابات في المحيط المجاور مباشرة لمكان الدورة؛
وتساعد السلطات الحكومية المختصة في الحفاظ على القانون والنظام في مكان العمل ،إذا طلب ذلك ممثل األمين العام
في الدورة.
المادة

11

الترتيبان المالية
توافق الحكومة على تحمل التكاليف اإلضافية المتكبدة فعالً لعقد الدورة في ) .............البلد المضيف(
-1
ً
ً
ً
ُ
بدال من مقر المنظمة في جنيف .وتقدر ھذه التكاليف اإلضافية مؤقتا بمبلغ  .............فرنك سويسري طبقا لتوزيع
التكاليف الوارد في المرفق الثاني.
بعد انتھاء الدورة ،تقدم المنظمة للحكومة بيانا ً تفصيليا ً بالحسابات يوضح التكاليف الفعلية التي تكبدتھا
-2
المنظمة ،بالفرنك السويسري ،باستخدام سعر الصرف الرسمي المعمول به في األمم المتحدة وقت السداد .وإذا كانت
التكاليف الفعلية أعلى من التكاليف المقدرة ،تدفع الحكومة ھذا الفرق إلى المنظمة في خالل شھر واحد من تلقي
الحسابات التفصيلية .أما إذا كان الفرق سلبياً ،ترد المنظمة ھذه المبلغ للحكومة خالل شھر واحد من إعداد الحسابات
التفصيلية ،أو تتصرف في ھذا المبلغ حسبما تطلب الحكومة.
تخضع الحسابات النھائية للمراجعة حسبما تنص الالئحة المالية والقواعد المالية للمنظمة ،وتخضع
-3
التسويات النھائية للحسابات ألي مالحظات يمكن أن تسفر عنھا عملية المراجعة التي يجريھا المراجع الخارجي للمنظمة
والتي توافق عليھا كل من المنظمة والحكومة باعتبارھا نھائية.
المادة

12

المسؤولية
الحكومة مسؤولة عن التعامل مع أي دعوة أو ادعاء أو أي مطالب أخرى ضد المنظمة أو المسؤولين
-1
فيھا ،تنجم عما يلي:
)أ(

إصابة أشخاص أو حدوث أضرار أو خسائر في الممتلكات في أماكن العمل المشار إليھا في المادة  ،4والتي
توفرھا الحكومة أو تخضع لرقابتھا؛

)ب(

إصابة أشخاص أو حدوث أضرار أو خسائر في الممتلكات ناجمة عن ،أو حادثة نتيجة ،استخدام خدمات
النقل المشار إليھا في المادة  ،6والتي توفرھا الحكومة أو تخضع لرقابتھا؛

)ج(

تعيين العاملين الذين توفرھم الحكومة للدورة بموجب المادة .7

تدفع الحكومة التعويضات وأي مطالب نيابة عن المنظمة وموظفيھا فيما يتعلق بھذا اإلجراء أو االدعاء أو
-2
المطالب األخرى ،فيما عدا الحاالت التي تكون فيھا ھذه األضرار أو الخسائر أو اإلصابات ناجمة عن إھمال من
المنظمة أو موظفيھا أو عن سوء سلوك متعمد.
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المادة

13

تسوية النزاعات
أي نزاع ينشأ بين المنظمة والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق ھذا االتفاق وال يسوى من خالل المفاوضات
-1
أو أي أسلوب تسوية متفق عليه آخر ،يُحال بنا ًء على طلب أي من الطرفين للبت فيه نھائيا ً أمام محكمة مشكلة من ثالثة
محكمين ،أحدھم يعينه األمين العام للمنظمة ،والثاني تعينه الحكومة ،والثالث ،وھو الرئيس ،يختاره الطرفان؛ وإذا أخفق
أي من الطرفين في تعيين محكم في غضون  60يوما ً من تعيين الطرف اآلخر لمحكم ،أو إذا أخفق المحكمان في االتفاق
على المحكم الثالث في غضون  60يوما ً من تعيينھما ،يجوز لرئيس محكمة العدل الدولية أن يجري أي تعيينات الزمة
بنا ًء على طلب أي من الطرفين .وتجري أي عملية تحكيم طبقا ً لقواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي ) ،(UNCITRALالسارية آن ذاك.
-2

يوافق الطرفان على قبول قرارات المحكمة باعتبارھا نھائية وملزمة.
المادة

14

أحكام نھائية
-3

يجوز تعديل ھذا االتفاق باتفاق خطي بين المنظمة والحكومة.

يدخل ھذا االتفاق حيز النفاذ فور التوقيع عليه من جانب الطرفين ،ويظل ساريا ً طوال مدة انعقاد الدورة
-4
وألي فترة بعد ذلك حسبما يقتضي األمر بالنسبة إلى جميع المسائل المتصلة بأي من أحكامه الواجب تسويتھا.

في يوم

وقع
عن المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية

 201Xباإلنكليزية.
عن حكومة ...

المرفق الخامس عشر
مرفق الفقرة  7.9.2من الملخص العام

مشروع بيان
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوعملھا -
تحديث لبيان المنظمة ) (WMOمن أجل صانعي القرارات
يرمي بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
-1
ّ
والھيدرولوجيا وعملھا إلى حث صانعي القرارات على تعزيز دعمھم للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي االضطالع بوالياتھا وتقديمھا للخدمات التي تساھم في تلبية االحتياجات المجتمعية وفي أھداف التنمية
الوطنية.

المرفقات

785

الدوافع األساسية االجتماعية واالقتصادية
تعتبر مسائل أمن السكان وسالمتھم ،واألمن المائي والغذائي ،والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة ،وزيادة
-2
االزدھار ،وتعزيز مقاومة الكوارث وتغيّر المناخ ،وتحسين الصحة العامة ،مسائل ذات أھمية أساسية بالنسبة ألي
حكومة .ولمعالجة ھذه المسائل ،يتعين على الحكومات أن تضع سياسات فعالة تأخذ في االعتبار التحديات التي تمثلھا
تقلبية المناخ وتغ ّيره وأن تعزز المبادئ الجوھرية لحسن اإلدارة المجتمعية والبيئية .بيد أنه بات معلوما ً للجميع بأننا
نواجه في مجالي الرفاه المجتمعي والنمو االقتصادي تحديات تطرحھا التقلبات في بيئتنا الطبيعية التي تتردى بفعل
تغييرات في المناخ ،وتھدد التنمية المستدامة للمجتمعات البشرية من خالل زيادة حدوث ظواھر الطقس والمناخ
المتطرفة التي تسبب الكوارث وتقوّ ض األمن الغذائي ،وتقلل من توافر المياه العذبة غير الملوثة ،وتتسبب بنزوح
السكان ،وبزيادة األمراض وانتشارھا ،من ضمن آثار أخرى .ويزداد األمر سوءاً بسبب تنامي التحضر ،وتو ّسع
المساكن البشرية في أماكن شديدة التعرض للخطر لم تكن مأھولة في السابق ،كالمناطق القاحلة والمنحدرات الجبلية
والسھول الفيضية والمناطق الساحلية المعرضة للفيضانات ،ما يعرض السكان النعدام األمن الغذائي واألمراض
المنقولة بالجو والماء ،واإلجھاد الحراري والجفاف واالنھيارات األرضية والفيضانات وعرام العواصف واألمواج
السنامية.
وتسببت الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية بخسائر فادحة في العقد المنصرم .فقد لقي أكثر من
-3
شخص مصرعھم في العالم ،وجُرح أكثر من  1.8مليون شخص ،بينما تشرّد ما يفوق  24مليون نسمة نتيجة الكوارث
المسجلة .وبصورة عامة ،تضرّر ما يناھز  1.7مليار شخص من الكوارث بطرق مختلفة .وفاقت الخسائر االقتصادية
اإلجمالية  1.4تريلون دوالر أمريكي .باإلضافة إلى ذلك ،اضطر  144مليون شخص إلى النزوح بين عامي 2008
و 2012بفِعل الكوارث .ولن يكون بوسعنا تطوير قدرات المجتمع على المقاومة والمحافظة على النمو االقتصادي إال
بفھم واضح لألخطار المرتبطة بظواھر الطقس القاسي والظواھر المناخية المتطرفة ،وبإصدار إنذارات مبكرة
بالمخاطر المتعددة ،ودمج معلومات الطقس والمناخ في صنع القرار وبذل جھود مالئمة للحد من الكوارث والتخفيف
من آثارھا .فكل دوالر يُستثمر في اإلنذارات المبكرة التي ُتصدرھا المرافق الوطنية ) (NMHSsيساھم في تعويض سبع
دوالرات من الخسائر على األقل.
700000

وال تمتلك جميع المرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOالقدرات العلمية
-4
والتكنولوجية والبشرية الالزمة لمراقبة ظواھر الطقس القاسي والظواھر المناخية المتطرفة وإصدار إنذارات بشأنھا.
وتتوقف قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تقديم خدمات عالية الجودة خاصة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا
والخدمات البيئية ذات الصلة على ما يلي) :أ( توافر البنية األساسية الحديثة والموارد البشرية المدرّبة تدريبا ً جيداً
والمؤھلة لجمع البيانات والنواتج ومعالجتھا وحفظھا وتيسير تبادلھا؛ )ب( قدرتھا على المحافظة على معايير عالية
الجودة فيما يتعلق بعمليات الرصد والبيانات) ،ج( مشاركتھا في البحوث التي تفضي إلى مراقبة التغيرات في أحوال
الطقس والمناخ والماء واألحوال البيئية ذات الصلة على جميع النطاقات المكانية والزمنية) ،د( قدرتھا على إعداد
وتقديم إنذارات مبكرة عالية الجودة وتنبؤات قائمة على اآلثار بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والماء) ،ھـ( فھمھا
الحتياجات مختلف مجموعات المستخدمين ،بما في ذلك سلطات إدارة الطوارئ ،ودمجھا في برامج التنبؤ واإلنذار.
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
إن االستثمار في خدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ يساھم مساھمة كبيرة في الجھود الرامية إلى إنقاذ
-5
ّ
ّ
األرواح والممتلكات ،وتقليص الخسائر االقتصادية إلى أدنى حد وتأمين استدامة البيئة الطبيعية .وتؤكد اتفاقية المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية على "األھمية الحيوية لمھمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ولألرصاد الجوية
الھيدرولوجية والھيدرولوجيا في رصد وفھم الطقس والمناخ وفي تقديم خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
والخدمات المتصلة بھما لتلبية االحتياجات الوطنية ذات الصلة ،التي ينبغي أن تشمل المجاالت التالية) :أ( حماية
األرواح والممتلكات؛ )ب( حماية البيئة؛ )ج( اإلسھام في تحقيق التنمية المستدامة؛ )د( تعزيز عملية رصد وجمع بيانات
األرصاد الجوية والبيانات الھيدرولوجية والمناخية؛ بما فيھا البيانات البيئية ذات الصلة ،على المدى الطويل؛ )ھ( تعزيز
بناء القدرات المحلية؛ )و( الوفاء بااللتزامات الدولية؛ )ز( اإلسھام في التعاون الدولي".
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وكما ھو الحال منذ بداية العصر الحديث في إدارة المجتمع والبيئة ،يُعتبر العلم باألحوال الجوية والمناخ أداة
-6
النفاذ إلى جميع جوانب المساعي البشرية ،كما يُالحظ من تأثير ذلك على الثقافات والعادات والمسارات التنموية
للمجتمعات .وفي ھذا اإلطار تحديداً أخذت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مختلف
البلدان مكانة مھمة في مراقبة مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالطقس والمناخ والماء ،وھي قضايا تؤثر على حياة
البشر وعلى التنمية االجتماعية – االقتصادية ،والتنبؤ بھا وإصدار اإلنذارات بشأنھا .وفي موضوع المخاطر الطبيعية
على سبيل المثالُ ،كلِّفت المرافق الوطنية ) (NMHSsبمراقبة الظواھر الفردية وإصدار إنذارات بشأنھا ،وبتوعية السكان
بآثارھا من أجل إنقاذ األرواح وإدامة اإلنتاجية والنمو االقتصادي والحد من تعرض الممتلكات ألضرار.
والمرافق الوطنية ) (NMHSsھي المصدر الرسمي والمرجعي ،والجھة الوحيدة في معظم البلدان التي
-7
ُتصدر اإلنذارات باألحوال الجوية في البلدان التي تعمل فيھا ،وھي ُتعتبر في كثير من البلدان مسؤولة عن المناخ والمياه
وجودة الھواء وإصدار اإلنذارات بوقوع ھزات أرضية أو موجات سنامية ،وعن الطقس الفضائي .ويتطلب الحد من
الكوارث وتخفيف آثارھا أن تقدم المرافق الوطنية ) (NMHSsمعلومات سريعة ومناسبة التوقيت ودقيقة ُتنشر على نطاق
واسع وتكون سھلة الفھم ،إضافة إلى خدمات عالية الجودة إلبالغ الحكومات والسكان التخاذ اإلجراء المناسب استجابة
لإلنذارات .وتعمل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsفي إطار المنظمة ) ،(WMOلتحسين عملية تقديم الخدمات وجودة
الخدمات لمساعدة الحكومات على تحسين عملية صنع القرارات لتعزيز قدرة السكان على التعايش مع تقلبية المناخ
وتغيره ،ودعم اإلنتاج الغذائي ،وتحسين إدارة موارد المياه ،وتحسين النواتج الصحية ،وتعزيز الطاقة المتجددة ليتسنى
للسكان التك ّيف مع تغ ّير المناخ وتخفيف األخطار الطبيعية وضمان استدامة التنمية .وتعتبر المرافق الوطنية )،(NMHSs
بما تقدمه للحكومات والشعوب من مساعدة لتفادي الكوارث المحتملة وتعظيم الفرص التي تتيحھا التنمية المستدامة،
المكوّ ن الرئيسي إلدارة المعلومات المتعلقة بالمخاطر ،وإدارة األزمات وتطوير البنية األساسية في البلدان في مساعيھا
لبناء الدولة ،وھي في الواقع المكوّ ن المساھم في التنمية المستدامة ،وخصوصا ً الجھد المبذول للقضاء على الفقر وتعزيز
األمن الغذائي وتحسين النواتج الصحية والحصول على الطاقة المتجددة والمياه النظيفة .ھذه المرافق الوطنية تعمل مع
الجمھور والقطاعات الخاصة لتنفيذ نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ،للح ّد بقدر أكبر من عدد الوفيات التي
تسببھا الكوارث الطبيعية التي تتصل بالطقس والماء والمناخ.
والمرافق الوطنية ) (NMHSsھي الجھة المرجعية الوطنية في موضوع االمتثال لمعايير المنظمة ).(WMO
-8
وينبغي إيجاد ح ّل ألوجه الخلل الحاسمة التي ّ
تؤثر على السالمة ،محليا ً ودولياً ،بحؤولھا دون تقديم األعضاء للخدمات
المطلوبة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية .وتؤثر أوجه الخلل ھذه على قدرة المجتمع العالمي برمته على
تحقيق التنمية المستدامة ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتحقيق سالمة النقل الجوي والبري والمائي ،وتحقيق األمن
الغذائي ،واإلدارة المستدامة لموارد المياه ،وإدارة المخاطر المناخية ،والتك ّيف مع تغ ّير المناخ وبناء قدرة المجتمعات
على المقاومة .وينبغي تزويد المرافق الوطنية ) (NMHSsبالموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لتنفيذ وتشغيل البنية
األساسية الحديثة لجمع الرصدات والبيانات والنواتج ومعالجتھا وتبادلھا لتمكين المرافق الوطنية من تقديم خدمات عالية
الجودة تتصل بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا والبيئة على كل من الصعيد دون الوطني والوطني واإلقليمي والعالمي.
والتعاون بين المنظمات المختلفة أساسي لتقديم ھذه الخدمات إلى الحكومات .فالشراكات بين المرافق الوطنية
-9
) (NMHSsواألوساط األكاديمية واإلدارات الحكومية ،والمنظمات الدولية وغير الحكومية ،وحيثما يكون مالئما ً وممكناً،
القطاع الخاص والمجتمع المدني ،تساعد المجتمع على اتخاذ قرارات أفضل استناداً إلى معلومات أدق وأشمل عن
الطقس والماء والمناخ .وتو ّفر ھذه الشراكات تغطية أفضل بالبيانات ،ومعالجة للمعلومات ونماذج استبانة أفضل،
ونواتج متخصصة أكثر دقة وفائدة فيما يتعلق بالمزايا االجتماعية ،بما في ذلك إيجاد الفرص لتوفير دعم أفضل للحكومة
ولغيرھا من صانعي القرارات بشأن السالمة واالقتصاد واألمن .وعلى المرافق الوطنية ) (NMHSsأم تعمل مع ھذه
الشراكات لوضع أُطر وطنية مناسبة تيّسر جمع البيانات وتبادلھا وتوفير الخبرة الالزمة لتسھيل الوصول إلى
المعلومات في الوقت الحقيقي ،بأشكال مفيدة وبتكلفة منخفضة.

المرفقات
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االحتياجات المستقبلية
من المتوقع أن تؤدي المرافق الوطنية ) (NMHSsدوراً رئيسيا ً في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-10
) ،(GFCSوھي ملتزمة بذلك لتحقيق المعالم البارزة المشار إليھا في خطة التنفيذ ،والتي تشمل إعداد وتقديم خدمات
لقطاعات الزراعة واألمن الغذائي والماء والصحة والحد من مخاطر الكوارث في المرحلة األولى من التنفيذ؛ وتوسيع
نطاق الخدمات المناخية لتشمل مجاالت ذات أولوية أخرى في السنوات الالحقة؛ وكفالة الوصول إلى خدمات مناخية
مح ّسنة في مختلف أنحاء العالم وفي كافة القطاعات المتأثرة بالمناخ.
في عام  ،2000حدد المجتمع الدولي لنفسه ،من خالل األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دوليا ً بما فيھا األھداف
-11
الواردة في اإلعالن الصادر بشأن األلفية ،أھدافا ً معيّنة من أجل تحقيقھا بحلول عام  .2015وبعد عام  ،2015سيكون
ألھداف التنمية المستدامة التي ستوضع إلنجاح إعالن األلفية ،كما إلطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام ،2015
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،تأثير كبير على ما يُطلب من المرافق الوطنية ) (NMHSsمن تقديم
خدمات تتعلق بالطقس والھيدرولوجيا والمناخ والبيئة ،تكون موجھة نحو المستخدمين لتلبية االحتياجات الدائمة التطوّ ر
للحكومات والشركاء وصانعي القرارات اآلخرين ،من أجل تحقيق التنمية المستدامة .ولضمان تلبية االحتياجات الدائمة
التطوّ ر للمجتمعات ،من الضروري أن تستثمر الحكومات والشركاء أكثر من ذي قبل في األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا لالستفادة من خطوات التقدم الھائلة في مجالي العلم والتكنولوجيا التي تتيحھا المرافق الوطنية )(NMHSs
والجھات الشريكة لھا والتي تشمل توفير اإلنذارات باألخطار المتعددة والخدمات ذات الصلة طوال فترة  24ساعة في
اليوم و 365يوما ً في السنة ،والخدمات المناخية من خالل اإلطار العالمي ) ،(GFCSوالتي يمكنھا إذا ما جرى استعمالھا
استعماالً صحيحا ً أن تقدم للمجتمعات معلومات مساندة للحد من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارھا ،وتعظيم فوائد
الفرص المتصلة بالطقس والمناخ .وتتيح المنظمة ) (WMOقيام تعاون دولي ،له دور أساسي ،فيما بين البلدان وداخل
إطار األمم المتحدة األوسع نطاقا ً.
ويكفل الوصول إلى وسائل اتصاالت جيدة تو ّفر المعلومات في الوقت المناسب وكلما برزت الحاجة إليھا.
-12
ويجب على الحكومات أن تدرك أھمية االستثمار في البنية األساسية والموارد البشرية الضرورية الستمرار مراقبة
البيئة بطريقة متجانسة وموّ حدة عبر اإلطار التنظيمي العالمي التابع للمنظمة ) .(WMOويتعين عليھا أن تدعم المرافق
الوطنية ) (NMHSsباستمرار لتنفيذ وتشغيل البنية األساسية الضرورية ،وأن ُتح ّدث ھذه البنية األساسية وتطورھا بحيث
تمتثل لمعايير المنظمة ).(WMO
ومن الضروري أن تكون المجتمعات مھيأة للتصرف بشكل مالئم استجابة لإلنذارات .ويكتسي التعليم
-13
والتدريب أھمية قصوى من أجل تحسين حالة التأھب ،والتصدي واإلنعاش .ولن تعمل نظم اإلنذار المبكر باألخطار
الطبيعية إال إذا كان لدى الحكومات نظم مالئمة وإذا عرف الجمھور كيف يستجيب لھا .وال بد أن يكون من السھل
الوصول إلى المعلومات وفھمھا واستعمالھا .وثمة حاجة أساسية كذلك إلمكانية التواصل بشكل استباقي وفعّال مع
الناس ،وتسليط الضوء على جانب انعدام اليقين المالزم للتنبؤات واإلنذارات.
ولكي تكون المرافق الوطنية ) (NMHSsفعالة ،يتعيّن على الحكومات وصانعي القرار اآلخرين االعتراف بھا
-14
كجزء من الشبكة الدولية التي تتولى المنظمة ) (WMOتنسيقھا ،وكواحدة من قوى الدفع األساسية لتعزيز أمن المجتمع
ورفاھه ،والقضاء على الفقر ،وتأمين استدامة التنمية والنمو االقتصادي ،وتعزيز الوصول إلى مياه شرب نظيفة،
وتعزيز اإلنتاج الغذائي ،والتوصل إلى نواتج صحية جيدة ،والتخفيف من آثار تغ ّير المناخ والتكيّف معه ،واستغالل
مصادر الطاقة المتجددة ،وزيادة الرخاء للمواطنين في العالم.
وإن أرادت الحكومات تعزيز استدامة المرافق الوطنية ) (NMHSsوقدرتھا على التنافس ،فھي مدعوة إلى
-15
ّ
وضع سياسات من شأنھا أن تيسّر استرداد تكاليف خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي توفرھا ،ال سيما من
قطاع الطيران والقطاع البحري.
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المرفق السادس عشر
مرفق الفقرة

8.1. 50

االقتراح الخاص بإبراز قيمة التبادل الدولي للبيانات والنواتج
لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
أصبح اليوم تغير المناخ حقيقة واقعة وتواجه المنظمة ) (WMOمجدداً الحاجة إلى صياغة اتفاق يتعلق بالتبادل الدولي
للبيانات ذات الصلة بالمناخ .وتتسم التغيرات في تقلبية المناخ باألھمية لقطاعات كثيرة ولھا أبعاد مكانية وزمنية.
ويرافق ذلك اعتراف واسع النطاق بأن البيانات في حد ذاتھا ليس لھا أھمية إال عندما تستخدم في اتخاذ تقديم خدمات
ونواتج يمكن أن تستخدم في اتخاذ قرارات تدعم الفوائد االجتماعية – االقتصادية والبيئية .والواقع أن الوصول المجاني
وغير المقيد للبيانات يمكن أن ييسر ،بل وييسر فعالً ،االبتكار واكتشاف وسائل وأغراض جديدة الستخدام تلك البيانات.
وتزداد الفوائد التي تتحقق من البيانات والنواتج المناخية بشكل كبير عند دمجھا مع المعلومات االجتماعية واالقتصادية.
كما أن الربط بين معلومات العلوم المادية والعلوم االجتماعية يثمر عن مجموعة واسعة من الفوائد المجتمعية ويعزز
دعم اتخاذ القرار .و ُتعزى قيمة ھذه األدوات والقدرات مباشرة إلى ممارسات التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات
والنواتج .وكلما اتسع نطاق توافر وتبادل البيانات ،زادت دقة ھذه األدوات والقدرات وإمكانية تطبيقھا ،والتي – على
الصعيد المجتمعي  -تدعم إقامة مجتمعات تمتاز باالستعداد واالستجابة والمرونة.
ومع ذلك ،فإن االنتقال إلى فلسفة الوصول المجاني وغير المقيد ،مثل تلك التي يتبناھا القراران
و ،(Cg XIII) 25يشكل تحديات للبلدان التي استھلت سياسات استرداد التكاليف فيما يتعلق بأنشطة جمع البيانات المناخية.
فھذه السياسات تھدف أساسا ً إلى تحقيق عائدات من استثمار األموال العامة وتمثل جزءاً من إيرادات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تستخدم في تشغيل شبكات الرصد وصيانتھا .وقد تبرز حاجة لمعالجة
مسألة كيفية نقل مكون استرداد التكاليف من بيع البيانات إلى استرداد التكاليف من النواتج والخدمات المشتقة من
البيانات التي لھا قيمة حقيقية.
(Cg XII) 40

وھذا يقتضي أن تكون المرافق الوطنية ) ،(NMHSsأو البلدان ذاتھا ،في وضع يم ّكنھا من تحقيق عائدات من االستثمار
في جمع البيانات ،إما من خالل فرض رسوم على النواتج والخدمات ذاتھا ،وإما من خالل فرض الضرائب على
وكاالت القطاع الخاص التي توفر النواتج والخدمات .ومن ثم ،فإن تطوير القدرات على إعداد النواتج والخدمات
وتوفيرھا يشكل مطلبا ً رئيسيا ً لدعم تنفيذ سياسة تبادل البيانات المناخية ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
يوفر قوة الدفع لتحقيق ذلك .وتنشأ الحاجة لنھج جديد لتوفير األموال وتمويل الشبكات يربط استرداد التكاليف بنواتج
القيمة المضافة والعائدات من االستثمار في الفوائد االجتماعية ،والشراكات بين القطاعين العام والخاص ،إلخ.
قد يتطلب ذلك أيضا ً من األعضاء إنشاء آليات مالية ،بما في ذلك االستثمارات الجديدة ،من أجل المحافظة على شبكة
المحطات وأجھزة االستشعار الالزمة للنظم العالمية لرصد المناخ ،وكذلك صيانة وتشغيل نظم إعداد البيانات وإدارتھا،
الالزمة لدعم تنفيذ سياسة التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والنواتج.
وقد حددت فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات المناخية الفوائد التالية التي تتحقق من الحصول
المجاني وغير المقيد على البيانات المناخية:
)(1

تحسين جودة وتنوع النواتج والخدمات ،ال سيما على أساس عالمي وإقليمي؛

)(2

تحسينات في الخدمات العديدة األخرى المتوقفة على البيانات والمعلومات المناخية؛

المرفقات
)(3

تعزيز البحوث الوطنية والدولية بشأن المناخ وفھم نظام المناخ ،مما يفضي إلى تحسُّن صنع القرار لصالح
المجتمع؛

)(4

تحسين فھم /تقدير أھمية ھذه البيانات ،مما يفضي على األرجح إلى تقديم مزيد من الدعم ل ُنظم الرصد؛

)(5

استحداث نواتج إقليمية جيدة بنفس الجودة والدقة على نطاق المنطقة؛

)(6

تشجيع الدراسات المحلية واإلقليمية المتعلقة بالمناخ؛

)(7

تشجيع التعليم في ميدان المناخ ،مما يفضي إلى تحسين فھم المناخ ،بما في ذلك نظام المناخ وتغيره؛

)(8

تشجيع وتعزيز التعاون بين مقدمي البيانات والنواتج المناخية ومستخدميھا.
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نھج متجانس لتقديم الخدمات في المنظمة –
توجيھات عامة
)أ(

ضرورة الطلب إلى جميع البرامج المعنية بتقديم الخدمات ذات الصلة بالطقس والمناخ والماء والبيئة
بزيادة تطوير قدراتھا وآليات تفاعلھا مع المستخدمين وتحديد متطلباتھم كخطوة أولى؛ ثم تشجيع األعضاء
على تطوير خدماتھم بشكل متجانس لترشيد استخدام الموارد المحدودة إلى أقصى حد؛

)ب(

إن أغلبية المبادئ العامة والصفات المرتبطة بمفھوم التقديم الفعال للخدمات مضمنة في نظام إدارة الجودة
) ،(QMSواألعضاء مدعوون بالتالي بقوة – إلى أقصى حد مستطاع من الناحية العملية وفي إطار
الموارد المتاحة  -إلى تنفيذ النظام ) (QMSفي كامل مجموعة األنشطة والمجاالت البرامجية التي تشمل
تقديم الخدمات للمستخدمين؛

)ج(

ينبغي مراجعة نطاق الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبحيث تغطي الجوانب العامة من تقديم الخدمات ،إن
أمكن ،استناداً إلى الممارسات الجيدة والخبرة في خدمة محددة؛ كما ينبغي تعزيز ثقافة االمتثال العامة
لمعايير المنظمة ) (WMOولوائحھا والمعايير واللوائح األخرى ذات الصلة ،واعتبارھا مؤشر أداء ھام
لمو ّفر خدمة ناجح؛

)د(

ينبغي النظر إلى تحسين الخدمات وتقديمھا ،وإلى الترتيبات الفعالة لتطبيق فعّال من خالل االستيعاب
السريع للتطورات العلمية والتكنولوجية ،كعنصر رئيسي من عناصر النجاح؛ وعلى البرامج التطبيقية أن
تتعاون على نحو وثيق مع األوساط العلمية والتكنولوجية لتحديد الفرص وتعزيز استنباط حلول فعالة ذات
تكلفة معقولة في ھذا الصدد؛

)ھـ(

يتعين استحداث مشاريع إقليمية إيضاحية شاملة تشمل أنشطة متجانسة ،وتكون متكاملة للمساعدة في تنفيذ
استراتيجيات المنظمة ) (WMOالحالية وبرامجھا ومشاريعھا التي تر ّكز على االستراتيجية؛

)و(

ينبغي تحديد األولويات في تقديم خدمات متكاملة في مجاالت الطقس والمناخ والماء والبيئة لمواكبة
احتياجات المجتمع السريعة التغيّر ،بما في ذلك تطبيقات جديدة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من
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قبيل :النقل البري والصحة والطاقة والزراعة واألمن الغذائي ،وتقديم الخدمات في المناطق الحضرية،
وقطاع التأمين؛

)ز(

يجب تنفيذ أنشطة التدريب وتطوير القدرات لصالح متنبئي ومديري المرافق الوطنية ) (NMHSsفي المقام
األول ،وإتاحتھا كذلك للمستخدمين ،وفق مبادئ تقديم الخدمات ونظام إدارة الجودة .ويمكن أن توفر
مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsإطاراً أساسيا ً لتوسيع التدريب ذي الصلة في جميع برامج المنظمة
) (WMOلتشمل المواضيع المرتبطة بتقديم الخدمات لألعضاء؛

)ح(

ال ينبغي أن تغطي متطلبات الكفاءة في البرامج المختلفة المجموعة األساسية من المعارف /المھارات/
والسلوك في إنتاج التنبؤات واإلنذارات وتقديمھا فحسب ،بل ينبغي كذلك أن توّ ضح متطلبات تقديم
الخدمات لمجموعات محددة من المستخدمين والشركاء؛

)ط(

ينبغي أن تعترف جميع برامج المنظمة ) (WMOالمعنية بتقديم الخدمات في مجاالت الطقس والمناخ
والماء والبيئة بالتنبؤ القائم على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر على أنه عنصر
دعم للصمود االجتماعي من خالل تعديل السلوك داخل المجتمع )المرجع :البند  3.1من جدول
األعمال :الخدمات العامة في مجال الطقس( .ويتعين إدراج المسائل المحيطة بالتحوّ ل إلى التنبؤ القائم
على التأثيرات واإلنذارات القائمة على المخاطر في إطار مشترك بين جميع برامج المنظمة )(WMO
المعنية بتطبيقات األرصاد الجوية.

التذييل
قائمة الحاضرين في الدورة
1.

Officers of the session

David GRIMES
Mieczyslaw OSTOJSKI
Abdalah MOKSSIT
2.

President of WMO
Second Vice-President of WMO
Third Vice-President of WMO

Representatives of WMO Members

Afghanistan
Nanguyalai TARZI
Nazir A. FOSHANJI
Azim WARDAK

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Albania
Filloreta KODRA (Ms)
Dorina XHIXHO (Ms)
Fatjon DEMNERI
Blerina ZOTO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Algeria
Boudjemâa DELMI
Brahim IHADADENE
Djahida BENARBIA (Ms)
Djamel BOUCHERF
Sidi Ahmed FELLAHI
Zoheir KHERROUR
Nader LOUAFI
Djaouida NEGGACHE (Ms)
Abed Salah SAHABI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Angola
Apolinário Jorge CORREIA
Alberto Samy GUIMARAES

Principal Delegate
Alternate

Argentina
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Claudia CAMPETELLA (Ms)
Mónica MARINO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Armenia
Levon VARDANYAN

Principal Delegate

Australia
Robert VERTESSY
Sue BARRELL (Ms)
Vicki MIDDLETON (Ms)
John P. QUINN
Ben CHURCHILL
Jon GILL
Jennifer KANE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Austria
Michael STAUDINGER
Vera FUCHS (Ms)
Gerhard WOTAWA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Azerbaijan
Khalil RAMAZANOV
Sahib KHALILOV
Murad N. NAJAFBAYLI
Sevinj SULEYMANOVA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Bahamas
Trevor M. BASDEN

Principal Delegate

Bahrain
Adel T. DAHAM
Tariq Mohammed KHALFAN ALNAAR
Noora AL-MANSOORI (Ms)
Fahad ALBAKER
Yusuf Abdulkarim BUCHEERI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Bangladesh
Shameem AHSAN
Md. ALIMUZZAMAN
Md. Nazrul ISLAM

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Barbados
Hampden LOVELL
Shani GRIFFITH-JACK (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Belarus
Maria GERMENCHUK (Ms)
Irina DIVAKOVA (Ms)
Mikhail KHVOSTOV
Viktar MELNIK

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Belgium
Daniel GELLENS
Pierre E. BRUSSELMANS
Christian TRICOT

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Benin
Kokou NAKPON

Principal Delegate

Bhutan
Daw PENJO
Tandin DORJI
Kinley WANGCHUK

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Bosnia and Herzegovina
Milos PRICA
Almir BIJEDIC
Zoran BOZOVIC
Darko BOROJEVIC
Sabina HODŽIC (Ms)
Igor KOVACIC
Vesna SIPKA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Botswana
Thabang Leslie BOTSHOMA
Radithupa RADITHUPA

Principal Delegate
Delegate

Brazil
Regina M. C. DUNLOP (Ms)

Principal Delegate
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José A. de S. BRITO
José A. ARAVEQUIA
Pedro L. D. DALCERO
Gabriela Russo LOPES (Ms)
Janaina LOURENCATO (Ms)
Robson RESSURREICAO

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Tyrone SUTHERLAND
David FARRELL
Kathy-Ann CAESAR (Ms)
Glendell DE SOUZA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Brunei Darussalam
Muhamad HUSAINI AJI
Victor CHEONG
Shahalmie HAJI EMRAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Bulgaria
Hristomir BRANZOV
Konstantin ANDREEV
Georgi KORTCHEV
Milena MILENKOVA (Ms)
Plamen NINOV
Tatiana SPASSOVA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Burkina Faso
Evelyne M. A. ILBOUDO (Ms)
Pascal D. A. YAKA

Principal Delegate
Alternate

Burundi
Philippe MINANI
Aloys RURANTIJE
Didace RWABITEGA

Alternate
Alternate
Delegate

Cabo Verde
Emanuel A. VEIGA
Ester ARAUJO DE BRITO (Ms)
Alcides BARROS

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Cambodia
Heang IV
Setha OUK

Alternate
Delegate

Cameroon
Robert NKILI
Anatole Fabien Marie NKOU
Richard PHILIPPE
Paul BATIBONAK
Alain Roger EDOU MVELLE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Canada
David GRIMES
Michael CROWE
Bruce ANGLE
Heather AUCOIN (Ms)
Gilbert BRUNET
Diane CAMPBELL (Ms)
Brian DAY
Catherine GODIN (Ms)
Allan HOWARD
Michel JEAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Paul LYON
Mike MANORE
Thomas PIEKUTOWSKI
Esther VAN NES (Ms)

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Côte d'Ivoire
Daouda KONATE
Lancine BAMBA

Principal Delegate
Delegate

Chad
Bamanga A. MALLOUM
Talha Mahamat ALLIM

Principal Delegate
Alternate

Chile
Guillermo NAVARRO SCHLOTTERBECK
Patricio GUESALAGA MEISSNER
Rodrigo PAILLALEF
Luis A. VIDAL LEMA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

China
Guoguang ZHENG
Xiaonong SHEN
Mingmei LI (Ms)
Hailong WU
Yongke XU
Shoubao ZHANG
Heng ZHOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Omar FRANCO
Carlos CARRETERO
Laura Perez CURIEUX (Ms)
Beatriz LONDONO SOTO (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Comoros
Abdourazakou AN-YNAYA BINTIE (Ms)

Principal Delegate

Congo
Florent S. DZOTA
Camille LOUMOUAMOU
Ferréol C. P. GASSACKYS
Alphonse KANGA
Paulin Victor POUEBE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Cook Islands
Arona NGARI

Principal Delegate

Costa Rica
Juan Carlos FALLAS

Principal Delegate

Croatia
Ivan CACIC
Branka IVANCAN PICEK (Ms)
Cleo KOSANOVIC (Ms)
Kreso PANDZIC
Borivoj TEREK
Vlasta TUTIS (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Cuba
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Celso PAZOS ALBERDI
Alina Revilla ALCAZAR (Ms)
Jorge Alejandro P. VAZQUEZ

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert MARTIS
Joseph ISCAAC

Principal Delegate
Delegate

Cyprus
Keti SAVVIDOU (Ms)

Principal Delegate

Czech Republic
Vaclav DVORAK
Jan DANHELKA
Katerina SEQUENSOVA (Ms)
Martin BULANEK
Pavel GAL
Radim TOLASZ
Karel VANCURA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Democratic People's Republic of Korea
Se Pyong SO
Myong Nam CHOE
Chang Myong PAEK

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Democratic Republic of the Congo
Jean Pierre MPUNDU ELONGA
Brigitte MUKUNDJI EKAKA-EALE (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Denmark
Marianne THYRRING (Ms)
Claus KERN-HANSEN
Ellen VAARBY LAURSEN (Ms)
Niels LARSEN

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Djibouti
Djama Mahamoud ALI
Ahmed KASIM

Principal Delegate
Delegate

Dominican Republic
Pablo Miguel MEDINA JIMENEZ

Principal Delegate

Ecuador
Carlos HUGO NARANJO
Mónica MARTINEZ MENDUINO (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Egypt
Ahmed ABD-ELAAL
Ashraf ZAKEY
Mohamed NASR
Amr RAMADAN
Ahmed SAAD

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

El Salvador
Eugène Arène GUERRA

Principal Delegate

Estonia
Jalmar MANDEL
Jüri SEILENTHAL
Kristina UIBOPUU (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Ethiopia
Fetene TESHOME

Principal Delegate

Fiji
Nazhat S. KHAN (Ms)
Ravind KUMAR
Ajendra PRATAP

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Finland
Petteri TAALAS
Maria HURTOLA (Ms)
Päivi KAIRAMO (Ms)
Juhani DAMSKI
Jussi KAUROLA
Renne KLINGE
Johanna KORHONEN (Ms)
Heini LEPPÄNEN (Ms)
Alioune NDIAYE
Jaakko NUOTTOKARI
Emmi OIKARI (Ms)
Harri PIETARILA
Pekka PLATHAN
Joanna SAARINEN (Ms)
Anni SALMIA (Ms)
Yrjö VIISANEN

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Jean-Marc LACAVE
Olivier GUPTA
Dominique LAPEYRE DE CHAVARDÈS
Nicolas NIEMTCHINOW
Bérengère QUINCY
Bernard STRAUSS
Patrick BENICHOU
Isabelle LELEU (Ms)
Marie Pierre MEGANCK (Ms)
Michel POUSSE
Philippe RAMET

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

French Polynesia
Matteo DELL'ACQUA

Principal Delegate

Gambia
Lamin Mai TOURAY
Pa Ousman JARJU

Principal Delegate
Alternate

Georgia
Shalva TSISKARASHVILI
Ramaz CHITANAVA
Eka KIPIANI (Ms)
Temuri PIPIA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Germany
Gerhard ADRIAN
Thomas FITSCHEN
Detlev FROMMING
Klaus-Jürgen SCHREIBER
Johannes CULLMANN
Jochen DIBBERN
Dirk ENGELBART

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Tobias FUCHS
Sarah JONES (Ms)
Bjorn ORIWOHL
Axel THOMALLA

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ghana
Andrew Yaw NKANSAH
Hubert OSEI-WUSUANSA

Principal Delegate
Delegate

Greece
Ioannis POULOPOULOS
Theodoros KOLYDAS
Konstantina MITA (Ms)
Paraskevi NAKIOU (Ms)
Anastasia PAPAKRIVOU (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Guatemala
Carlos J. E. MENENDEZ
Ana R. TOLEDO (Ms)

Alternate
Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH
Moussa KOUROUMA

Principal Delegate
Delegate

Haiti
Max Gédéon BOUTIN
Marjorie P. LATORTUE (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Honduras
Giampaolo RIZZO ALVARADO
Maria Jose MEJIA (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Hong Kong, China
Chi Ming SHUN
Pak-Wai CHAN

Principal Delegate
Alternate

Hungary
Kornélia RADICS (Ms)
Eszter LABO (Ms)
Zoltán DUNKEL
Márk HORVÁTH
Mónika LAKATOS (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Iceland
Arni SNORRASON

Principal Delegate

India
Shailesh NAYAK
Laxman Singh RATHORE
Harish ARYA
S. D. ATTRI
Y. S. CHOWDARY
Madan GOPAL
Alok Ranjan JHA
R. KRISHNAN
Ajit KUMAR
Anil KUMAR
K. Balaji MAJUMDAR
B. N. REDDY
Vishnu REDDY
Yogesh Kumar SINGH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Indonesia
Andi Eka SAKYA
Yunus S. SWARINOTO
Triyono WIBOWO
Edvin ALDRIAN
Neng ALIA (Ms)
Febryan AZMIE
Agung BAGIAWAN
Dodo GUNAWAN
Guswanto GUSWANTO
Damianus Tri HERYANTO
Mulyono Rahadi PRABOWO
Nelly Florida RIAMA (Ms)
Ernesto SIMANUNGKALIT
Maman SUDARISMAN
Untoro SUSANTO
Muhammad TAKDIR
R. M. Michael TENE
Adi WINARSO

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
Parhizkar DAVOOD
Mina JABBARI (Ms)
Jafar BARMAKI
Rahim MEIDANI
Farah MOHAMMADI (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Iraq
Imad M. J. AL-LAITHI

Alternate

Ireland
Liam CAMPBELL
Eoin MORAN
Fleming GERALD

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Israel
Yoav LEVI
Tania BERG-RAFAELI (Ms)
Tal AVRECH (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Italy
Leonardo MUSMANNO
Carmelo GAMBUZZA
Giovanni MARESCA
Maurizio Enrico SERRA
Maurizio BIASINI
Angela CORINA (Ms)
Chiara MARSIGLI (Ms)
Mauro MESSEROTTI
Leone M. MICHAUD
Giuseppe ONORATI
Tiziana PACCAGNELLA (Ms)
Paola PAGLIARDA (Ms)
Silvano PECORA
Giancarlo M. PEDRINI

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Jamaica
Jeffery SPOONER
Sheldon BARNES

Principal Delegate
Delegate
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Toshihiko HASHIDA
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Tatsuya KIMURA
Haruka KITAHATA (Ms)
Masaya OMORI
Hiroyuki SUMINO
Kentaro SUZUKI
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Jordan
Saja S. MAJALI (Ms)
Hatem AL-HALABI
Ghadeer EL FAYEZ
Hussein EL-MOMANI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Aibek MENDIGARIN
Danara ALIMBAYEVA (Ms)
Bekaidar SARY
Gulzhan TULEBAYEVA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kenya
James KONGOTI
Stephen KARAU
Julius KANDIE
Andrew KIHURANI
Peter MASIKA
Sospeter MUIRURI
Vivian TALASH (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kuwait
Khaled M. AL-SHUAIBI
Mohammad Karam ALI
Haider ABULHASAN
Hussain ALSARRAF

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Lao People's Democratic Republic
Thongphane SAVANPHET
Kalamoungkhoune SOUPHANOUVONG
Losoualiene XIAYING

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Latvia
Raimonds JANSONS
Peteris PODVINSKIS

Principal Delegate
Alternate

Lebanon
Najla R. ASSAKER (Ms)
Ahmad ARAFA

Principal Delegate
Alternate

Lesotho
Ntsime JAFETA

Principal Delegate

Libya
Basma ALGADI (Ms)

Principal Delegate

Lithuania
Vida AUGULIENE (Ms)

Principal Delegate

Luxembourg
Léon WIETOR
Francis MAQUIL
Martina RECKWERTH (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Macao, China
Soi Kun FONG
Ka Cheng LEONG (Ms)
Weng Kun LEONG
Iu Man TANG

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Madagascar
Jacques U. ANDRIANTIANA
Samuëline RAHARIVELOARIMIZA SOARIJAONA (Ms)
Zoaharimalala RABEFITIA
Nambinina Claudia RAKOTONDRAHANTA (Ms)
Tinasoa RANDRIAMAHAZO (Ms)
Solofo A. RAZAFITRIMO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malawi
Jolamu NKHOKWE

Principal Delegate

Malaysia
Che Gayah ISMAIL (Ms)
Syuhada ADNAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Maldives
Abdullahi MAJEED
Ali SHAREEF
Geela ALI (Ms)
Rishfa RASHEED (Ms)
Shiuneen RASHEED (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Mamadou A. DIALLO
Sidi M. Y. SIDIBE
Aya THIAM DIALLO (Ms)
Mamadou H. KOUMARE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Mauritius
I. DHALLADOO
Vimla HUREE-AGARWAL

Principal Delegate
Alternate

Mexico
Juan M. CABALLERO GONZALES
Juan R. HEREDIA ACOSTA
Beatriz Hernández NARVAEZ (Ms)
Vanessa PHILIPPE (Ms)
Olivia RODRIGUEZ LOPEZ (Ms)
René Lobato SANCHEZ
Valeria Cuevas TREJO (Ms)
Raúl VARGAS JUAREZ
Jose VILLALPANDO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Monaco
Carole LANTERI (Ms)
Chrystel CHANTELOUBE (Ms)
Johannes DE MILLO TERRAZZANI
Gilles REALINI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Donio TSOGT-OCHIR
Eldev-Ochir ERDENEBAT

Principal Delegate
Alternate

Montenegro
Luka MITROVIC
Nebojsa KALUDJEROVIC
Andjela ROGAC (Ms)
Ivana ADZIC (Ms)
Sanja PAVICEVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
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Morocco
Charafat EL YEDRI AFAILAL (Ms)
Abdalah MOKSSIT
Mohamed AUAJJAR
Omar CHAFKI
Hasnae DRIDER (Ms)
Hassan HADDOUCH
Abdallah NASSIF
Abdelaziz OULDBBA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Atanasio J. MANHIQUE
Pedro COMISSARIO
Jaime Valente CHISSANO
Juvenal Arcanjo DENGO
Isac FILIMONE
Flavio Jonas MONJANE
Rute Mateus NHAMUCHO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Hrin Nei THIAM (Ms)
SOE MYINT
Thu Rein S. H. NAING

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Namibia
Sabine BOEHLKE-MOELLER (Ms)
Jennifer MOETIE (Ms)
Erickson NENGOLA
FRANZ UIRAB
Saima N. ASHIPALA (Ms)
Stella KATJINGISIUA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Nepal
Deepak DHITAL
Suresh ADHIKARI
Ranjita DAHAL (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Gerard VAN DER STEENHOVEN
Arnout FEIJT
Hans ROOZEKRANS
Peter SIEGMUND
Myriam VAN ROOIJ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

New Caledonia
Quoc Phi DUONG

Principal Delegate

New Zealand
Peter LENNOX
Norm HENRY
James LUNNY
Meredith DAVIS (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Nicaragua
Nestor CRUZ TORUNO
Jenny ARANA VIZCAYA (Ms)
Mariele PAGANINI (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Niger
Ado ELHADJ ABOU
Kountche M. GAZIBO (Ms)

Alternate
Delegate
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Nigeria
Anthony ANUFOROM
Ifeanyi NNODU
Ernest AFIESIMAMA
Anthony N. ALONWU
Moses BECKLEY
Peters S. O. EMUZE
BENITA OBAZEE (Ms)
Olayinka OGUNWALE
Juliana UKEJE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Anton ELIASSEN
Jens SUNDE
Øystein HOV
Morten JOHNSRUD
Steffen KONGSTAD
Heidi LIPPESTAD (Ms)
Inger G. NAESS (Ms)
Thor Erik NORDENG
Eugenia TAPIA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Oman
Mohammed AL-ZAABI
A.bdulrahim ALHARMI
Amer AL AMRI
Abdulla N. AL RAHBI
Juma Said AL-MASKARI
khalid ALNAJAR

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Muhammad Usman JADOON
Irfan MAHMOOD BOKHARI

Alternate
Alternate

Panama
Edilberto ESQUIVEL MARCONI
Gustavo Adolfo BERNAL GONZALEZ
Gloribeth del Carmen PITTI QUIROS (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Papua New Guinea
Samuel MAIHA
Kasis INAPE

Principal Delegate
Delegate

Paraguay
Julian BAEZ BENITEZ
Raquel CARRILLO (Ms)
Jorge Anibal SANCHEZ GARCIA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Amelia DIAZ (Ms)
Grinia AVALOS (Ms)
Ana T. LECAROS TERRY (Ms)
Esequiel VILLEGAS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Cecilia REBONG (Ms)
Flaviana HILARIO (Ms)
Vicente MALANO
Sharon J. AGDUMA (Ms)
Hosanna Dela CRUZ (Ms)
Michelle EDUARTE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Arnel TALISAYON
Neil Aica TINTERO (Ms)
Marivil VALLES (Ms)

Delegate
Delegate
Delegate

Poland
Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Remigiusz HENCZEL
Janusz FILIPIAK
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms)
Pawel WILK
Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Portugal
Pedro NUNO BARTOLO
Jorge Miguel MIRANDA
Ana H. PINHEIRO MARQUES (Ms)
Antonio P. VITERBO DE SOUSA AZEVEDO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Qatar
Abdulaziz M. AL-NOAIMI
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Abdulla M. A. M. AL MANNAI
Faisal Abdulla AL-HENZAB
Ghanem A. M. A. AL-MARRI
Monikumar RAMAKRISHNAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Yunhwa KO
Hongsang JUNG
Woojin LEE
Yeonchul YOO
Dongeon CHANG
Yeunsook CHOI (Ms)
Sangwon JOO
Miok KI (Ms)
Sewon KIM
Hoesung LEE
Jengeun LEE (Ms)
Tae-Won LEE
Jaecheol NAM
Seungkyun PARK
Duek SHIN (Ms)
Jaegwang WON

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Anatolie PUTUNTICA
Victor MORARU
Iuliana VASCAUTAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Romania
Ion SANDU
Elena MATEESCU (Ms)
Gheorghe CAUNEI-FLORESCU

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Alexander FROLOV
Alexei BORODAVKIN
Alexander NURULLAEV
Rinat ALYAUTDINOV
Vasily ASMUS
Alexander BEDRITSKY

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Anatoly BOGUSH
Ilia DEMIDOV
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Alexander KUCHKOV
Maria MAMAEVA (Ms)
Natalia ORESHENKOVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Natalia RADKOVA (Ms)
Eduard SARUKHANYAN
Yuri SIMONOV
Grigory USTINOV
Roman VILFAND
Alexander ZAYTSEV

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Rwanda
François Xavier NGARAMBE
Jean de Dieu BUDUREGE

Principal Delegate
Delegate

Saint Lucia
David FARRELL

Principal Delegate

Samoa
Paolelei LUTERU

Principal Delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM
Mohammed BABIDHAN
Shaher ALHAZMI
Jamal A. BAMAYLEH
Sameer A. I. BUKHARI
Saad MOHALFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Aida Diongue NIANG (Ms)
Chérif DIOP

Principal Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)
Irena BASALIC (Ms)
Vladislav MLADENOVIC
Dragana MLADENOVIC NESTOROVIC (Ms)
Goran PEJANOVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Seychelles
Wills AGRICOLE
Selvan PILLAY
Vincent AMELIE
Nelson LALANDE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Singapore
Chin Ling WONG (Ms)
Lesley CHOO (Ms)
Felicia SHAW (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Branislav CHVILA
Ján PLAVCAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Jana POÓROVÁ (Ms)

Delegate

Slovenia
Klemen BERGANT
Urska CAS-SVETEK (Ms)
Spela KOSIR (Ms)
Zlatko MIKULIC
Andrej ZITKO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Solomon Islands
Lloyd TAHANI

Principal Delegate

South Africa
Edna Bomo Edith MOLEWA (Ms)
Linda MAKULENI (Ms)
Abdul Samad MINTY
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Nomhiki LUDIDI (Ms)
Mark MAJODINA
Ziyanda MAJOKWENI QWALELA
Simbongile MANCOTYWA-KUMSHA (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Francis MOSETHLO
Claude Mogambrey NADASEN
Tshepho NGOBENI
Ncumisa NOTUTELA (Ms)
Eugene POOLMAN
Nosisi POTELWA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

South Sudan
Mojwok OGAWI MODO
Akech C. A. AYOK
Gloria LOMODONG (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Spain
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Julio GONZALEZ BRENA
Carmen RUS JIMENEZ (Ms)
Sara BASART (Ms)
Fernando BELDA ESPLUGUES
Xavier BELLMONT ROLDAN
Ana CASALS CARRO (Ms)
Antonio CONESA MARGELI
Emilio CUEVAS AGULLO
Francisco ESPEJO GIL
José A. F MONISTROL
Sergio GARCIA DOMINGUEZ
Manuel PALOMARES CALDERON
Fernando PASTOR ARGUELLO
Francisco PEREZ PUEBLA
Ernesto RODRIGUEZ CAMINO
Gemma SANCHEZ FERNANDEZ (Ms)
Jorge TAMAYO CARMONA
Enric TERRADELLAS JUBANTENY
Pascual TOMAS HERNANDEZ
Amadeo URIEL GONZALEZ

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sri Lanka
Ravinatha ARYASINHA
Samantha JAYASURIYA (Ms)
Chathura PERERA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Sudan
Ahmed M. ABDELKARIM ABDELRAHMAN
Amar DAOUD

Principal Delegate
Delegate

Swaziland
Njabuliso B. GWEBU (Ms)
Almon Mahlaba MAMBA

Principal Delegate
Delegate

Sweden
Rolf BRENNERFELT
Bodil AARHUS ANDRAE (Ms)
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Switzerland
Peter BINDER
Alexandre FASEL
Christof APPENZELLER
Jörg KLAUSEN
Olivier OVERNEY
Alex RUBLI
Christoph SCHMUTZ
Lukas SCHUMACHER
Gabriela SEIZ (Ms)
Stefan SIGRIST
Gerhard ULMANN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Syrian Arab Republic
Hussam EDDIN AALA
Ali DAGHMAN
Khawla YOUSSEF (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Tajikistan
Anora KARIMOVA (Ms)

Principal Delegate

Thailand
Songkran AGSORN
Thada SUKHAPUNNAPHAN

Principal Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Oliver ROMEVSKI

Principal Delegate

Timor-Leste
Sebastiana BARROS (Ms)

Principal Delegate

Togo
Nakpa POLO (Ms)
Mounto AGBA
Komlan A. NARTEH-MESSAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Tonga
'Ofa FA'ANUNU

Principal Delegate

Trinidad and Tobago
Marlon NOEL
Mariella FONROSE (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Tunisia
Walid DOUDECH

Principal Delegate
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Raja YOUSFI (Ms)
Hatem BACCOUR
Chadly BEN MHAMED
Fadhel GRAMI
Mohamed HAJJEJ
Ahmed HMAM
Cherifa Eyssar KOCHLEF

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Ismail GUNES
Ercan BUYUKBAS
Mehmet Ferden CARIKCI
Haci Murat PULLA
Murat ALTINYOLLAR
Ozlem KURAL (Ms)
Aydin TOPÇU

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkmenistan
Atageldi HALJANOV

Principal Delegate

Uganda
Michael Z. NKALUBO SEVUME
Christopher A. ONYANGA

Principal Delegate
Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA
Yurii KLYMENKO
Volodymyr KOVALYSHYN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

United Arab Emirates
Abdullah A. ALMANDOUS
Obaid Salem AL ZAABI
Khaled Ali A. AL HAMOODI
Abdulla S. H. AL KHATHRI
Saeed AL MARZOUQI
Omar A. AL YAZEEDI
Abdulla A. ALHAMMADI
Ebrahim K. ALHOSANI
Yousef N. ALKALBANI
Alya Saeed ALMAZROUEI (Ms)
Mohamed S. ALMEHEIRI
Abdullatif FAKHFAKH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Robert VARLEY
Steve NOYES
Paul DAVIES
Harry DIXON
Wayne ELLIOTT
Julia EVANS (Ms)
Baden HALL
Gavin ILEY
Alan JENKINS
Claudia KELLER (Ms)
Karen MCCOURT (Ms)
Sophie PURDEY (Ms)
Mark RUSH
Fiona TOVEY (Ms)
Bruce TRUSCOTT
Jane WARDLE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI (Ms)
Modest MERO
Hamza KABELWA
Deusdedit B. KAGANDA
George LUGOMELA
Naomi Zegezege MPEMBA (Ms)
Celestine MUSHY
Mohamed NGWALI
Wilbert TIMIZA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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United States of America
Laura FURGIONE (Ms)
Caroline CORVINGTON (Ms)
Courtney DRAGGON (Ms)
Jared BANKS
Fredrick BRANSKI
Caroline BROUN (Ms)
Edwin BROWN
James BUTLER
Christopher FIELD
Mary GLACKIN (Ms)
Jack HAYES
Elliott JACKS
Richard JEFFRIES
Katharine MACH (Ms)
Robert MASON
Meredith MUTH (Ms)
Mark PAESE
James PERONTO
Robert RUTLEDGE
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Kelly SPONBERG
Andrew STERN
Mathew STRAHAN
Charles WOOLDRIDGE
Martin JESSUP
John K. LONGENECKER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

Uruguay
Ricardo GONZALEZ ARENAS
Raul Lazaro GARCIA IGORRA
Agustina CAMILLI (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Uzbekistan
Ulugbek LAPASOV
Bakhriddin NISHONOV

Principal Delegate
Alternate

Venezuela, Bolivarian Republic of
Jose SOTTOLANO
Fabio DI CERA PATERNOSTRO
Kleiver GARCIA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Viet Nam
Linh Ngoc NGUYEN
Van Tue NGUYEN

Principal Delegate
Delegate

Yemen
Mohamed Mohamed ALQASEMY

Principal Delegate

Zambia
Jacob NKOMOKI
Joseph K. KANYANGA
Miyanda M. SYABWENGO (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Zimbabwe
Amos MAKARAU
Pearson CHIGIJI
Nomsa Michelle NDONGWE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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3.

Representatives of non-WMO Members

Holy See
Giovanni GIUDETTI
Richard GYHRA
Stefano SALDI
4.

Presidents of constituent bodies and chairpersons of other bodies reporting to Congress

Amos MAKARAU
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Julian BAEZ BENITEZ
Juan Carlos FALLAS
Andi Eka SAKYA
Ivan CACIC
Fredrick BRANSKI
Bertrand CALPINI
Øystein HOV
Chi Ming SHUN
Byong Lyol LEE
Johan STANDER
Harry LINS
Thomas PETERSON
Jens SUNDE
5.

Observer
Observer
Observer

President of RA I
President of RA II
President of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI
President of CBS
President of CIMO
President of CAS
President of CAeM
President of CAgM
Co-President of JCOMM
President of CHy
President of CCl
Chairperson of IBCS

Invited experts

Alex BAKER
Guy BRASSEUR
Stephen BRIGGS
Saniy Gusler CORAT (Ms)
Philip L. DE COLA
Mark DRINKWATER
Ismail ELGIZOULI
Oystein GODOY
Sarah JONES (Ms)
Thomas JUNG
Jeff KEY
Paolo LAJ
Rodney MARTINEZ
Tillmann MOHR
Rupa MUKERJI (Ms)
Shanna PITTER (Ms)
Mikael RATTENBORG
Henry REGES
Federica ROSSI (Ms)
Arlex SANCHEZ TORRRS
Bruce STEWART
Alberto TROCCOLI
Ap VAN DONGEREN
Bernhard VOGEL
6.

Representatives of international organizations and other bodies

AfDB
Justus J. KABYEMERA

Observer

ASECNA
Moïse BETOLE ADA
Claire J. OBAME-EDOU (Ms)

Observer
Observer
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Simeon ZOUMARA

Observer

AU
Jean-Marie EHOUZOU
Faouzi GSOUMA
Susan ISIKO STRBA (Ms)
Claude KANA
Georges Remi NAMEKONG

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

CEMAC
Isidore EMBOLA

Observer

CMO
Tyrone SUTHERLAND

Observer

EAC
John MUNGAI

Observer

ECMWF
Alan J THORPE

Observer

ECOMET
William A. MCCAIRNS

Observer

EUMETNET
Stefan KLINK
Sergio PASQUINI
Eric PETERMANN

Observer
Observer
Observer

EUMETSAT
Yves BUHLER
Paul COUNET
Vincent GABAGLIO
Alain RATIER
Joachim SAALMUELLER
Anne TAUBE (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

GEO
Dominique D. BEROD
Wenbo CHU (Ms)
Patricia GEDDES (Ms)
André OBREGON

Observer
Observer
Observer
Observer

HMEI
Ahmed H. M. AL-HARTHY
Brian DAY
Alan DECIANTIS
Bryce L. FORD
Jack HAYES
Andy MCDONALD
K. Liz NIELSEN (Ms)
Romy OLAISEN (Ms)
Ashish RAVAL

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IABM
Kevin O'LOUGHLIN

Observer

ICAO
N. HALSEY
Yong WANG

Observer
Observer

ICSU
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Lucillla SPINI (Ms)

Observer

IFRC
Elhadj As SY
Chang Hun CHOE
Hilary MOTSIRI (Ms)
Mohammed MUKHIER
Joy MULLER
Susil PERERA
Marjorie SOTO FRANCO (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IPCC
Jesbin BAIDYA
Annie COURTIN (Ms)
Joelle FERNANDEZ (Ms)
Jonathan LYNN
Nina PEEVA (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IUGG
Arthur ASKEW
Charles FIERZ

Observer
Observer

JIU
Cihan TERZI

Observer

League of Arab States
Salah AEID
Ashraf N. A. SHALABY
Youcef TILIOUANT

Observer
Observer
Observer

SADC
Bradwell Jonathan GARANGANGA
Bruno Tseliso Morapeli SEKOLI

Observer
Observer

UNEP
Pascal PEDUZZI

Observer

UNISDR
Luna ABUSWAIREH (Ms)
Vanessa BUCHOT (Ms)
John HARDING
Neil MCFARLANE
Muthoni NJOGU (Ms)
Letizia ROSSANO (Ms)
Irina ZODROW (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

UNITAR
Valeria DRIGO (Ms)
Angus MACKAY
Francesco PISANO

Observer
Observer
Observer

UNWTO
Zoritsa UROSEVIC (Ms)

Observer

WFEO
Yvette RAMOS (Ms)

Observer

WFP
Katiuscia FARA (Ms)
Brian LANDER

Observer
Observer
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WIPO
Joe BRADLEY

Observer

World Bank
Barzin ARYAN
Marjory A. BROMHEAD (Ms)
Manuela CHIAPPARINO (Ms)
Francis GHESQUIERE
Defne GONENC (Ms)
Corinne GRASSLE (Ms)
Daniel KULL
Atsushi MATSUSHITA
Michel PRE
Christoph PUSCH
David ROGERS
Jamal SAGHIR
Prashant SINGH
Claire SOMERVILLE (Ms)
Makoto SUWA
Maria Cristina TRAVAGLIO (Ms)
Alina TRUHINA (Ms)
Vladimir TSIRKUNOV
Maarten VAN AALST

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

:لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية
World Meteorological Organization
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